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ХЕРОДОТОВА ИСТОРИЈА 
 

Предговор. Хеленската историографија пред Херодот.1 Меѓу многуте 
уметности и науки што ни ги оставил античкиот свет значајно место зазема и исто-
ријата. Редоследот на двете категории не е случаен. Предноста í ја даваме на уме-
тноста, не само поради тоа што првото место í припаѓа нејзе според времето на по-
јавувањето, туку и поради тоа што, ако зборуваме за историјата, на пример, треба 
да се знае дека таа се темели врз уметноста, зашто историските дела, како кај анти-
чките Хелени, така и кај Римјаните, претставувале жанр на уметничка проза. И то-
кму тоа е тоа што историските дела од античкиот период го привлекувале внима-
нието на читателите, почнувајќи од времето на нивната појава, па сè до денес. 
Имено, читателот може да си го задоволи и поривот за запознавање на минатото 
или запознавање на животот и обичаите на други народи или, да ги погледне на-
станите со туѓи очи, а во исто време да сети задоволство во читањето, да доживее 
убави моменти во текот на денот, исполнет со задачи и грижи. 

Посебно место во развојот на европските науки заслужува делото на Херо-
дот. Тоа се јавува како прв споменик на историската мисла и прв споменик на уме-
тничката проза. Затоа Кикерон, давајќи си го мислењето за грандиозниот и генија-
лниот подвиг на Херодот, авторот го нарекол ‘татко на историјата’. И времето на 
појавата на историските дела не е случајно. Историографијата почнува да се разви-
ва тогаш кога интересот за епот почнува да стивнува и кога Хелените излегуваат на 
светската сцена каде што доаѓаат во допир со источните народи, значи, на крајот на 
VII-от и почетокот на VI-от век п.н.е., и тоа кај оние Хелени кај кои се развил и 
епот, т.е. малоазиските Јонци, се разбира под влијание на староисточните култури. 
Тие, од една страна, имале симсла за наблудување на надворешниот свет и ја негу-
вале раскажувачката уметност, а од друга страна, кај нив надоаѓале вести и за да-
лечните краишта на Западот и за пространите држави на Истокот. Причината за по-
јавата на историската повест токму во тоа време била длабоките социјални пре-
образби кои се јавиле како резултат на жестоките класни борби во хеленските по-
лиси. Тие процеси земале посебен замав во Јонија. Со својот социјален и еконим-
ски развој јонските градови, посебно Милет, биле далеку понапредни во споредба 
со полисите на Балканот. Затоа таму луѓето ‘од перо’, ослободувајќи се од метарот 
и другите одлики на поезијата, почнуваат да ги пишуваат своите дела, кои подоцна 
ќе станат темел врз кој ќе се развие историографијата. Секоја прозна творба на са-
миот почеток кај Јонците се викало просто ‘логос’, што значи ‘кажување’, ‘приказ’, 
‘реч’. Содржината на тие творби била историска, митолошка, етнографска, гео-
графска, морализаторска и природонаучна, а не ретко ‘логосите’ биле зборници на 
анегдоти и раскази од животот на видни луѓе. Во атичкиот дијалект на класичната 
епоха уште немало термини кои би ги означувале различните жанрови, па истори-
чарите се вбројувале, просто, меѓу прозаистите. Тие биле λογογράφοι (писатели на 
прикази) или λογοποιοί (творци на прикази), за разлика од творците на епот- έπο-
ποιοί, или од творците на друга поезија, не еп, ποιηταί. Λογοποιοί биле и поетите на 
говори, судски или политички, сеедно, па и оние кои измислувале новости. Во 
историјата на литературата порадо се освоил терминот‘λογογράφοι’. Голем број ло-
гографи живееле во различни делови на Хелада до Пелопонеската војна. Тука се 
                                                 
1 Херодотова историја, Завод за унапредување на стопанството на Република Македонија, 1998. 
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вбројуваат Хекатеј, или, како што го вика Херодот, Хекатеј од Милет, кого го спо-
мнува неколкупати во своето дело и со чии податоци се служи, па Харон од Лам-
псак, Акусилај од Арг, Ферекид Атињанинот, па помладиот логограф Ксант Лидие-
цот, Хеланик од Митилена, на островот Лесбос, Дамаст од Сигеј, кај Троја, Ксено-
мед од Кеос и многу други. Делата на логографите не се зачувани до наши времи-
ња, така што за карактерот на хеленската историска проза до Херодот немаме јасна 
претстава. Сепак, одделните цитати од тие творби во делата на подоцнежните авто-
ри ни допуштаат да заклучиме дека жанрот на историската повест во времето на 
Херодот имал веќе оформен развоен пат. И така, кога Херодот почнал да го пишува 
своето дело, раѓањето на историската наука веќе било сврштен факт. Од постарите 
логографи како најзначајна фигура се јавува Хекатеј Милеќанецот, кој напишал де-
ло во две книги, резултат на неговите патувања; носеле име Опис на земјата, а во 
него била поместена и географска карта, една од првите. Другото дело се викало 
Генеалогии, а во него се опишувале родословија на луѓе за кои се мислело дека во-
дат потекло од боговите. Во тоа време имало многу жив интерес за генеалошкото 
истражување. Најзначаен од помладите логографи бил Хеланик Лезбјанинот, кој 
живеел приближно во исто време кога и Херодот и пишувал исто така на јонски ди-
јалект, иако неговиот мајчин бил ајолскиот. Тој напишал повеќе историски дела, 
меѓу кои хрониката Свештеничките на Хера, во кои името на секоја свештеничка се 
врзувала за едно собитие, и Атида, во која била изложена историјата на Атика. Ме-
ѓу неговите творби, именувани според херои-покровители, епоними на одделни ме-
ста или области, спаѓаат Деукалионија, дело во кое се изложувала историјата на Те-
салија, и Троика, каде што биле поместени митови од Тројанскиот циклус; тука е 
дадена историјата на родот на Дарданидите, митските кралеви на Троја. Во делата 
на логографите, општо, се изложувала, со мали исклучоци, историјата на одделни 
градови и места на Хелада. Карактерна особеност на нивното творештво било ра-
ционалистичкото толкување на митовите и легендите, што сведочи за зачеток на 
научната критика. Како извори за тие дела служеле, пред сè, епските поеми, преда-
нија зачувани меѓу луѓето, религиозните и световни книги, хроники, натписи. Но 
особено голема улога имале сопствените набљудувања, распрашувањата и истра-
жувањата, што во суштина значи зборот ‘историја’.2 Главната задача на логографи-
те, кои повеќе се труделе околу убавината и литературноста на излагањето, не била 
историската вистина. Нивните дела во поголема мера биле уметнички отколку на-
учни сочиненија. За разлика од логографите, Херодот, кого Аристотел го нарекува 
логограф, а Кикерон ‘татко на историјата’, друго име за овој автор, кое нераски-
нливо се врзало за него за сите времиња, за свој предмет ја зема борбата меѓу хеле-
нскиот републиканизам и персискиот монархиски деспотизам. Тој, значи, во исто-
риографијата воведува вистинска војна и вистинска политика и нив ги прикажува 
врз основа на позитивната реалност, која може точно да се проучува и детално да 
се анализира. Во право се, сепак, и Аристотел и Кикерон. Херодот е логограф, зо-
што секаде каде што е тоа можно вметнува новели и анегдоти, па дури и тогаш кога 
географските и етнографските екскурси треба да заземат многу простор во делото. 
Историчар, пак, во вистинска смисла на зборот, е затоа што се стреми кон вистина-
та, затоа што се труди на усните преданија да гледа критички, иако не успева секо-
гаш во тоа, и најпосле, затоа што тоа изобилство на граѓа го средува и расчленува 
                                                 
2 Хистори=х истори=и стори: стори, созрее, заврши, погоди...; ΗΡΟΔΟΤΟС=Иродотос=и родот ос. 
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според едно единствено историско гледиште, а тоа, во случајот, се Хеленско- пер-
сиските војни“. 

Се говори за говори. Јазикот бил еден- варварски=пелазгиски=тн.словенски. 
„Историја од Херодот Халикарнашанонот- девет книги насловени според 

имињата на музите“. 
„I Прва книга насловена Клејо 
Ова е излагање на она што Херодот Халикарнашинот го истражувал. Делото 

има цел да не допушти со текот на времето да избледи она што луѓето, општо, го 
направиле и да не останат непознати големите и прекрасни дела, создадени како од 
Хелените така и од барбарите, и други работи, меѓу кои и причината, поради која 
тие завојувале меѓу себе. (Барбари=варвари, Р.И.) 

1. Персиските зналци на историјата велат дека за раздорот меѓу Хелените и 
барбарите се виновни Фојничаните. Имено, тие, кога дошле откај таканареченото 
Еритрејско Море на бреговите на нашето море и кога ја населиле земјата на која и 
сега живеат, веднаш почнале да преземаат далечни пловидби и, довезувајќи египе-
тски, асирски и други производи за продавање, втасале дури во Арг. Арг, пак, во 
тоа време бил најзначајното од сите места во земјата која денес се вика Хелада. 
Фојничаните, кога дошле во тој Арг, си ја распослале стоката. На петтиот или ше-
стиот ден откако биле дојдени, кога било речиси сè распродадено, на брегот дошле 
многу други жени, па и кралевата ќерка. Нејзе името í било- така раскажуваат и 
Хелените- Ио, а била ќерка на Инах. Кога тие застанале кај крмата на бродот за да 
го купат она што најмногу ќе им се допадне, Фојничаните се договориле меѓу себе 
и се нафрлиле на нив. Тогаш повеќето од жените избегале, а Ио и некои други биле 
грабнати. Фојничаните ги качиле на коработ и брзо запловиле кон Египет. Така е, 
значи, приказната за доаѓањето на Ио во Египет, а не како што прикажуваат Хе-
лените. (Фојничаните=Феникијците, Р.И.) 

2. Тоа била првата навреда. Потоа- велат Персијците- некои Хелени (по име 
не знаат да ги кажат) отпловиле во Тир и ја грабнале кралевата ќерка Европа. Тоа 
би можеле да бидат Криќаните. На тој начин тие им вратиле со ист аршин. Но по 
ова Хелените им сториле и друга неправда. Отпловиле со голем кораб во Аја. Во 
Колхида и, откако на реката Фасис си ги завршиле работите за кои отишле, оттаму 
ја грабнале Медеја, ќерката на тамошниот крал. Тогаш кралот на Колхите пратил 
пратеник и барал обештетување за грабнувањето, како и враќање на ќерката. Хеле-
ните одговориле дека ни Фојничаните не платиле за грабнувањето на Аргејката Ио, 
па затоа и тие нема да дадат ништо. 

3. Потоа, во следното поколение-велат- Александар, синот на Пријам, кога 
слушнал за грабнувањето, знаејќи дека ќе помине без казна, зашто и Хелените не 
поднеле казна, посакал да си земе жена од Хелада со грабнување. Но, кога тој ја 
грабнал Елена, Хелените први решиле да испратат пратеници кои барале да им би-
де вратена Елена, а грабнувачот да биде казнет. Тројанците тогаш си нашле изго-
вор; им префрлувале за грабнувањето на Медеја и им рекле дека и Хелените не пла-
тиле обештетување ниту ја вратиле девојката, а би сакале да добијат обештетување 
од други. 

4. До тоа време, значи, имало поединечни меѓусебни грабнувања, а што се 
однесува до она што дошло потоа, Хелените си навлекле голема вина затоа што тие 
први се кренале со војска против Азија, а не барбарите против Европа. Се разбира, 
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грабењето жени и Персијците го сметаат за престапничка постапка, но да се избрза 
со одмазда по секоја цена, според нив, е особина на неразумни луѓе. Напротив, од-
лика на умни е воопшто да се грижат за грабнатите жени, зашто е јасно дека тие не 
можеле да бидат грабнати доколку и самите не сакале. Персијците велат дека тие 
не направиле прашања од грабнувањето жени од Азија, а Хелените поради една 
грабната Лакедајмонка собрале голема воена сила и, доаѓајќи во Азија, ја уништиле 
Пријамовата моќ. Оттогаш тие со векови Хелените ги сметаат за свои непријатели. 
Имено, Персијците ги сметаат за свои и Азија и барбарските племиња што живеат 
таму, а Европа и Хелада за нив се нешто туѓинско. 

5. Така велат Персијците дека било и како почеток на нивното непријател-
ство кон Хелените го наведуваат заземањето на Илиј. А во однос на Ио, Фојнича-
ните не се согласуваат со Персијците. Тие велат дека не е одведена во Египет гра-
бната, туку дека таа во овој Арг се сплеткала со стопанот на бродот, па кога разбра-
ле дека е бремена, бидејќи се срамела од родителите, своеволно отпловила со Фој-
ничаните за да не излезе на видело тој срам. Ете тоа е тоа, значи, што го кажуваат 
од една страна Персијците, а од друга страна Фојничаните. Јас, пак, не одам на тоа 
да зборувам дали таа работа била така или некако поинаку, но знам кој е тој кој прв 
почнал да се однесува непријателски кон Хелените, и, откако ќе кажам за него, ќе 
продолжам натаму со излагањето, осврнувајќи се еднакво подробно и на големите 
и на малите населени места, зошто многу од нив некогаш моќни, станале безначај-
ни, а и многу од оние што се во мое време силни, некогаш биле ништожни. Знаејќи, 
значи, дека човечката судбина никогаш не останува на исто, со еднакво внимание 
ќе ги спомнам и едните и другите. 

6. Кројс, по род Лидиец, син на Алијат, владеел со племињата што живеат 
од оваа страна на реката Халис која, течејќи од југ помеѓу Сирија и Пафлагонија 
кон север, се влева во таканатеченото Еуксенско Море. Тој Кројс прв од барбарите, 
за кои јас знам,едни од Хелените присилил да му плаќаат данок, а со други се спри-
јателил. Ги покорил Јонците, Ајолците и Доријците во Азија, а за пријатели си ги 
зел Лакедајмонците. Инаку, пред владеењето на Кројс сите Хелени биле слободни. 
Имено, воените налети на Кимеријците во Јонија, а тоа било пред Кројса, не довеле 
до трајно покорување на јонските градови, туку тоа биле упади и грабежи кои не 
биле којзнае како обмислени. 

7. Власта, која порано била во рацете на Хераклејдите, преминала во рацете 
на Кројсовиот род што се викал Мермнади. (Тоа било вака:) Владетел на Сарди бил 
Кандавал, кого Хелените го викаат Мирсил. Тој бил потомок на Алкај, еден од Хе-
ракловите синови. Прв крал на Сарди од Хераклејдите бил Агрон, син на Нин, внук 
на Бел, правнук на Алкај, а Кандавал, син на Мирс, бил последен. Тие, пак, што 
владееле со земјата пред Аргона, биле потомци на Лид, син на Атиј. Според него 
сите тие луѓе и се нарекле Лидијци, додека пред тоа се викале Меонци. Хераклеј-
дите, потомци на Јарданова робинка и Херакле, од овие ја добиле власта според бо-
жјото пророштво. Тие владееле дваесет и две човечки поколенија, петстотини и пет 
години, предавајќи ја власта татко на син, се до оној Кандавал, Мирсовиот син“. 

Се работи само за владелелски родови, а никако етнички народи со посебни 
јазици меѓусебно неразбирливи- белата раса била еден те ист народ со еден јазик. 

„56. На овој одговор, од сите што му дошле, Кројс најмногу му се израдувал, 
зашто се надевал дека никогаш не ќе се случи наместо човек со Медите да владее 
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маска, па, според тоа, ниту тој ниту тие по него што ќе бидат никогаш не ќе пре-
станат да владеат. Потоа се погрижил да ги изнајде најмоќните Хелени за да ги 
придобие за пријатели. Истражувајќи нашол дека Лакедајмонците и Атињаните се 
пред другите; првите меѓу дорските, а вторите меѓу јонските племиња. Тие биле 
најценети. Атињаните биле старо пелазгиско, а Лакедајмонците хеленско племе. 
Едните никаде не излегувале, а другите биле мошне подвижни. Имено, за време на 
кралот Деукалион живееле во земјата Фтиотида, а за време на Дор, синот на Хелен, 
на просторите под Оса и под Олимп. Земјата се викала Хистиајотида. Кога од Хи-
стиајотида биле протерани од Кадмејците, се населиле околу Пинд, на земјата која 
се викала Македнон. Оттаму се преселиле во Дриопида, а од Дриопида дошле на 
Пелопонез и се нарекле Доријци“.  

Се говори за маска, како род на магаре и коњ. Бидејќи магарето од ...Арабија 
...во Мала Азија било донесено само за време на Персијците, преданијата на родо-
вите биле нови, и тоа само од времето на Персијците. А Илјада била дело од повеќе 
простори: со магаре и шафран- до денес шафран нема на Балканот; со говедо и коњ 
од Бригија со Пелагонско Езеро; и Јадранските Острови- таа била од три простори. 

Во Илијада не се наведува Македонија.Исто така, ги немало ниту варварите. 
„57. На каков јазик зборувале Пелазгите, јас не можам точно да кажам. Ако 

треба како сведоштво да послужи говорот на оние Пелазги кои уште и сега живеат 
северно од Тирсените во Крестон, а кои некогаш биле соседи со оние кои сега се 
викаат Доријци, а тогаш живееле во земјата што сега се вика Тесалиотида, и гово-
рот на овие Пелазги кои живеат во Плакија и во Силака на Хелеспонт, кои живееле 
заедно со Атињаните, како и говорот на жителите на многу други пелазгиски насе-
лби, чии имиња со време се измениле, ако тоа, значи, треба да биде потврда, тогаш 
Пелазгите биле луѓе кои зборувале барбарски јазик. Ако сето тоа со Пелазгите било 
така, Атињаните како пелазгиско племе, претопувајќи се во Хелени, си го забора-
виле и јазикот. Ете, Крестоњаните и Плакиејците зборуваат на ист јазик, кој се ра-
зликува од јазикот на сите други кои живеат околу нив. Очигледно, преселувајќи се 
во тие краишта, тие си го донеле и јазикот и си го задржале како свој белег“. 

Се наведе „...Дор, синот на Хелен“ до Хелени, и Пелазги со варварски јазик. 
„58. Што се однесува, пак, до Хелените, тие зборувале ист, неизменет јазик, 

откако настанал, како што мене, барем, ми се чини. Тие од почеток, додека не биле 
со Пелазгите, биле слаби, но откако им пристапиле најпрвин Пелазгите, а потоа и 
многу други барбарски племиња, брзо израснале во голема и силна заедница. Спро-
тивно на тоа, пелазгиското племе, токму поради тоа што било барбарско, никогаш 
не се издигнало. 

59. Од тие два народи Кројс за атичкиот дознал дека трпи и дека е разбиен 
од Пејсистрат, син Хипократов, кој во тоа време бил тиранин на Атина. На тој Хи-
пократ, кој бил обичен граѓанин, додека ги гледал Олимписките игри, му се слу-
чило големо чудо. Кога принесувал жртва, котлите, што биле поставени полни со 
месо и вода, без оган се згреале и почнале да вријат. Некој Спартанец, по име Хил-
он, кој се нашол таму, кога го видел тоа чудо, му советувал на Хипократа, прво, да 
не доведува во куќата жена која ќе му роди деца, а второ, ако веќе ја има, да ја 
истера, а ако, случајно, има син, да се откаже од него. Хипократ не сакал да го по-
слуша Хилона кој така го советувал, и потоа му се родил син, Пејсистрат. Тој Пеј-
систрат, кога во Атина се водела борба меѓу жителите на приморјето, на чие чело 
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бил Мегакле, син Алкмајонов, и жителите на рамничарските краишта на чело со 
Ликург, син Аристолаидеов, посакувајќи тиранија, основал трета партија. Тој со-
брал приврзаници и застанал на чело на граѓаните од брдата, а смислил ваква рабо-
та. Се раниот самиот себе и своите маски, па дошол на кола на плоштадот како да 
избегал од непријателите кои, наводно, го гонеле на полето, се разбира, сакајќи да 
го убијат. Молел да добие од народот некаква стража за себе, бидејќи порано се 
имал прославено како стратег во борбата против Мегараните, при што ја зазел Ни-
саја и извршил и други значајни дела. Измамен, атинскиот народ му дал една група 
избрани мажи кои, вистина, не станале Пејсистратови копјеносци, туку биле боздо-
ганоносци. Го следеле носејќи дрвени боздогани. Тие се кренале заедно со Пејси-
страта и ја зазеле тврдината. Така Пејсистрат ја зел власта и владеел со Атињаните, 
но не ги нарушувал постојаните почести ниту ги менувал законите и, според уста-
новениот поредок, убаво и добро ја управувал државата“. 

Магарето било донесено за време на Персијците.Па магаре во Елада немало. 
Илијада било дело само на Редакцискиот одбор на Пеисистрат=Пизистрат. 
„80. Кога излегле и едните и другите на полето пред градот Сарди, коешто е 

големо и голо (а низ него течат и други реки, меѓу кои и Хил, која се влева во нај-
големата река, на која името í е Херм, а оваа, течејќи откај светата гора на мајка 
Диндимена, се влева во морето кај градот Фокаја), откако Кир ги видел Лидијците 
построени за битка, се исплашил од коњицата, но на предлог на Медиецот Харпаг 
го направил ова. Колку што имало камили во неговата војска, товарени со храна и 
опрема, заповедал да се соберат и да се симне товарот од нив, а да се качат мажи со 
коњичка опрема, и откако така се подготвиле, издал заповед против Кројсовата ко-
њица тие да одат пред другата војска; по камилите да се движи пешадија, а по пе-
шадијата да биде целата коњица. Кога сите веќе биле во строј, ги поттикнал да не 
поштедат ниеден Лидиец, а сè што ќе им се испречи на патот да биде убиено; еди-
нствено да не го убијат Кројса, дури и ако се спротиставува откако ќе биде фатен. 
Така, значи, им заповедал. Камилите ги распоредил наспроти коњицата заради ова. 
Коњот се плаши од камилата и не поднесува ниту да ја гледа ниту, пак, ја подне-
сува нејзината миризба. Значи, тоа го измудрил со цел коњицата на Кројс, која на 
Лидиецот му давала сигурност и со која единствено можел да се гордее, да му биде 
неупотреблива. А кога битката започнала, штом коњите ги надушиле камилите и ги 
виделе, се свртеле назад. Така Кројсовите надежи се изјаловиле. Лидијците, висти-
на, не се исплашиле, туку, кога сфатиле што се случило, скокнале на коњите и се 
бореле со Персијците како пешадиски војници. По некое време, откако и од едните 
и од другите паднале по голем број воини, Лидијците се вдале во бегство и кога се 
засолниле во тврдината, биле опколени од Персијците“. 

Па камилата и магарето било од исто генетско- географско подрачје на те-
мните раси, што немало врска со коњот на белата раса-балканскиот станал арапски. 

„110. Тоа í го рекол и веднаш испратил гласник до еден од пастирите на 
Астијаг и кого знаел дека има најпогодни пасишта во горите, најбогати со диви ѕве-
рови. Тој се викал Митридат и живеел со својата жена која била исто така робинка 
како и тој. Таа жена, со која живеел, се викала на хеленски јазик Кино, а на медски 
Спако, зашто Медијците за куче викаат ‘спако’...“. 

Кино=куно- поимите се правеле со в-н-т: куво-куно-куто: куто=куте=куче. 
Спако=с пако: к=с, пасо, пас, кој ги паси (чува) овците да пасат, и од волци... 
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„139. Има и една друга појава присутна таму, која Персијците не ја забеле-
жуваат, но нам ни паѓа в очи. Имињата, кои инаку им соодветствуваат на телото и 
на степенот на благородието, сите завршуваат на иста буква, која Доријците ја ви-
каат ‘сан’, а Јонците ‘сигма’. Ако, значи, човек обрне внимание на тоа ќе најде дека 
имињата на Персијците им завршуваат исто, а не некои вака други онака“. 

Имињата завршувале со с, ако тие „им соодветствуваат на телото и на степе-
нот на благородието“. Се говори за „благородието“. Ваквата состојба била во стара-
та ера василеус, а и новата ера 10...век василеус: у=в, Василевс + ки = Василевски. 

„142. Тие Јонци кои влегле во Сејонскиот сојуз, ги имале изградено насе-
лбите на места со најблагопријатна клима на светот, за коишто знам јас. Имено, ни-
ту краиштата погоре од Јонија ниту оние подолу не се исти како таа област, а ниту 
исток ниту на запад. Едните ги мачат студ и влага, другите жештина и суша. Јазик-
от не им е ист, туку се формирале четири наречја. Од градовите Милет е прв што 
лежи од јужната страна, а потоа се Мијунт и Приена. Тие се наоѓаат во Карија и 
ним говорот им е ист. Овие, пак, се во Лидија: Ефес, Колофон, Лебед, Теос, Клаѕо-
мени и Фокаја. Овие градови во однос на јазикот воопшто не се исти со претходно 
спомнатите градови, а меѓусебно зборуваат исто.Остануваат уште три јонски града, 
од кои два се наоѓаат на острови, на Самос и на Хиос, а еден е изграден на копно, 
Еритри. Хијците и Еритрајците зборуваат исто, а Самијците се со осамено наречје. 
Тие четири наречја се со посебни обележја“. 

„148. Сејонското светилиште се наоѓа на едно свето место Микала што е 
свртено кон север. Храмот го изградиле Јонците со заеднички средства и му го по-
светиле на Посејдон Хеликонски. Микала, пак, е нос на западното копно што е из-
даден кон Самос. Таму се собирале Јонците од градовите и го славеле празникот на 
кој му ставиле име Панјонин. Излегува дека празниците на сите Хелени, не само јо-
нските, сите завршуваат слично, на иста буква, како личните имиња кај Персијците. 
Тие се јонските градови. 

149. Ајолски, пак, градови се овие: Кима, наречена Фриконска, Лариса, твр-
дината Неон, Теми, Кила, Нотиј, Ајгејруса, Питана, Ајгаја, Мирина и Гринеа. Тие 
се единаесетте стари ајолски градови, зашто еден од нив, Смирна, им го одзеле Јон-
ците. Имено, на копно и тие биле дванаесет. Тие, пак, Ајолците, наишле на попло-
дородна земја од Јонците, но климата не е толку пријатна“. 

II-56: „Јас, пак, за тоа имам вакво мислење. Ако навистина Фојничаните ги 
одвеле светите жени и ги продале, едната во Либија а другата во Хелада, по мое 
мислење, таа, втората жена, е продадена во Теспротија, која сега е на Хелада, во 
истата таа земја која порано се викала Пелазгија...“. 

„91. Египќаните одбиваат да се придржуваат кон хеленски обичаи и, општо 
кажано, не прифаќаат обичаи на ниеден друг народ.Така е тоа со другите Египќани, 
но има еден град Хемис, голем, во Тебанската област, близу до Неапол. Во тој град 
има четириаголен храм на Персеј, синот на Данаја...Персеј води потекло од нивни-
от град. Имено, Данај и Линкеј, кои биле од Хемус, отпловиле во Хелада. Потоа, 
набројувајќи ми ја целата лоза, додоа до Персеј...“. 

„103. Тоа правејќи го, минал преку целото копно, сè додека од Азија не пре-
минал во Европа и не ги покорил Скитите и Трачаните. Мислам дека се тие нај-
оддалечените народи до кои втасала египетската војска. Имено, и во нивните земји 
се среќаваат тие столбови, а понатаму веќе ги нема. Свртувајќи оттаму, тргнал на-
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зад и се нашол кај реката Фасис. Не можам со сигурност да кажам дали кралот Се-
сострид сам одвоил дел од своите трупи и таму ги оставил да се населат на таа зе-
мја или на некои од војниците им дошле преку глава неговото талкање, па си оста-
нале (околу реката Фасис). 

104. Излегува дека Колхите се Египќани. Тоа го зборувам доаѓајќи до таков 
заклучок, уште пред да чујам од други. Бидејќи сакам да разберам, ги прашав и 
едните и другите, и се покажа дека повеќе Колхгите се враќаат во спомените на 
Египќаните отколку Египќаните на Колхите. Египќаните рекоа дека тие Колхите ги 
сметаат потомци од Сесостридовите војници. Јас самиот заклучив и по тоа што тие 
се со темна кожа и кадрава коса. Па и со тоа не се доаѓа до којзнае што; и други 
има такви. Поголем доказ е тоа што единствени од сите народи Колхите, Египќа-
ните и Ајтопците отсекогаш си ги обрежувале срамните делови. Фојничаните и Си-
ријците, оние од Палајстина, самите признаваат дека тоа го научиле од Египќаните, 
додека Сиријците што живеат околу реката Термодонт и реката Партениј, а и Ма-
кроните, што се нивни соседи, велат дека не многу одамна го примиле тој обичај од 
Колхите. Од сите луѓе на светот единствено тие се обрежуваат, па излегува дека 
тие всушност го прават истото тоа што го прават и Египќаните. А од овие два на-
роди, Египќаните и Ајтиопите, кој од кого научил, не можам да кажам. Во секој 
случај, тоа е еден стар обичај. А дека тоа другите народи го учеле кога доаѓале во 
допир со Египќаните, за тоа имам голем доказ. Имено, сите овие Фојничани, кои 
тргуваат со Хелада, веќе не го прават тоа што го примиле од Египќаните. Тие не ги 
обрежуваат срамните делови на децата што им се родиле подоцна“. 

Колхите биле Црнци „со темна кожа и кадрава коса“ кои се обрежувале- до 
денес се обрежуваат девојки црнки, зашто има движење обрежувањето да прекини. 

„105. И друго да кажам сега за Колхите, во што се слични со Египќаните. 
Единствено тие ленот го обработуваат како Египќаните и, воопшто, во начинот на 
живеењето, а и јазикот се слични едни на други. А колхискиот лен Хелените го ви-
каат сардонски, а оној што доаѓа од Египет се вика египетски“. 

Токму и затоа старо-египетскиот јазик содржел црнечки (семитски) зборови. 
„110. Сесострид е единствениот египетски крал кој завладеал со Ајтиопија. 

Оставил, пак, и споменици пред Хефајстовиот храм- два камени кипа, својот и на 
жена му, високи по триесет лакти, а и синовите кои биле четворица; тие биле по 
дванаесет лакти. Многу време потоа еден Хефајстов свештеник, кого персискиот 
крал Дареј сакал да си постави кип на предната страна на храмот, не му допуштил 
велејќи дека тој не направил дела какви што имал Египќанецот Сесострид. Имено, 
Сесострид покорил и други народи, не помалку од него, меѓу кои и Скитите, додека 
на Дареј не му пошло од рака нив да ги совлада. Не е, значи, право кипот на Дареј 
да стои пред Сесостридовиот, зашто не го надминал со делата. Велат дека Дареј ги 
уважил тие зборови и попуштил“. 

„143. Порано на историчарот Хекатеј, кој зборувал за Теба за својот род, па 
го поврзувал по таткова линија во шеснаесеттото колено со некој бог, Зевсовите 
свештеници му го направиле истото тоа што ми го направија и мене, иако јас не го 
составував мојот родослов. Ме воведоа во внатрешноста на храмот, којшто беше 
огромен и, покажувајќи ми ги дрвените колоси, ми ги изброија толку колку што по-
горе кажав дека имало првосвештеници. Имено, таму секој врховен свештеник, 
уште додека е жив, си поставува свој кип. Додека свештениците ми ги покажуваа и 
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ги броеја колосите, ми кажаа дека секој син стои до својот татко и, почнувајќи од 
кипот на првосвештеникот кој умрел последен, ме водеа покрај секој еден додека 
не ми ги покажаа сите. Како одговор на Хекатеј, кој ја прикажувал својата лоза и се 
фалел дека неговиот предок во шестнаесттото колено бил бог, тие му ја изложиле 
својата лоза (сè по број) и не му го прифатиле тврдењето дека има луѓе што поте-
кнуваат од бог. Зборувајќи за својата лоза, тие кажаа дека секој еден од колосите 
претставува еден ‘пиромис’, син на друг пиромис, при што ми покажаа триста че-
тириесет и пет колоси (сите пиромиси, синови на пиромиси) и нив не ги поврзаа 
ниту со некој бог ниту со херој. Зборот пиромис, пак, преведен на хеленски, значи 
честит и образован човек. 

144. Во тие колоси, значи беа претставени такви луѓе и ми ги покажаа сите 
што, воопшто, постоеле, а ниеден немал ништо со боговите. А пред времето на тие 
луѓе, рекоа имало богови што владееле со Египет, но тие живееле заедно со луѓето 
и еден од нив секогаш ја имал врховната власт. Последниот од нив кој владеел со 
Египет бил Хор, синот на Осирис. Него Хелените го викаат Аполон. Тој завладеал 
последен откако го симнал од престолот Тифона. А Осирис на јазикот на Хелените 
е Дионис. 

145. Кај Хелените се смета дека најмлади богови се Херакле, Дионис и Пан, 
а кај Египќаните Пан е најстаро божество и се вбројува меѓу оние осум први бого-
ви. А Херакле е од вторите, таканаречени дванаесет божества, додека Дионис е од 
третите, кои настанале од дванаесетте богови. Колку години, според Египќаните, 
имал Херакле до времето на Амасис, веќе порано кажав. За Пан, пак се прикажува 
дека имал петнаесет илјади години во времето на кралот Амасис. И Египќаните 
тврдат дека тоа точно го знаат, зашто секогаш ги сметаат и постојано ги запишува-
ат годините. А всушност, Дионис, оној за кого се прикажува дека е син на Семела, 
Кадмовата ќерка, до моето време има најмногу илјада и шестотини години, Хера-
кле, оној на Алкмена, деветстотини, а Пан, оној на Пенелопа (Хелените прикажува-
ат дека Пан е нејзин син и на Хермес), помалку отколку од Тројанската војна до 
мое време, најмногу осумстотини години. 

146. Од тие две преданија секој може да го уважи она на кое повеќе ќе му се 
верува. Јас, значи, си го изнесов мислењето. Ако и Дионис, синот на Семела, и Пан, 
синот на Пенелопа, биле славни и се родиле и остареле во Хелада како Херакле, си-
нот Амфитрионов, човек би можел да рече дека и тие биле како и некои други луѓе, 
само што имале имиња како оние богови кои одамна се појавиле. А сега Хелените 
за Дионис прикажуваат дека веднаш, штом се родил Зевс, го зашил во своето бедро 
и го однел на Ниса, онаа што се наоѓа потаму од Египет, во Ајтиопија. Но за Пан не 
можат да кажат каде се денал откако се родил. Мене, значи, ми стана јасно дека 
имињата на тие богови кај Хелените дошле подоцна од имињата на другите богови, 
па така нивниот постанок тие го ставаат во времето во кое тие чуле за нив“. 

III-5: „Тоа е единственото сигурно место низ кое може да се направи пробив 
во Египет. Имено, од Фојникија па сè до околината на градот Кадитис е таканарече-
ната Сириска Палајстина. А од Кадитис, кој е, како што мене ми се чини, град не 
многу помал од Сарди, од него, значи, сè до градот Иенис трговијата по море е на 
Арабија, а од Иенис е на Сиријците до Сербонидското Езеро, покрај коешто кон 
морето се протега планината Касиј. А од Сербонидското Езеро, во кое, според при-
казната, е погребан Тифон, оттука веќе е Египет.Она што е, пак, меѓу градот Иенис, 
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ридот Касиј и Сербонидското Езеро, не така мал простор, туку околу три дена пат 
во должина, е страшно безводно“. 

Бидејќи поимот Серб постоел од Балтчко Море... до Сирија и Египет и имал 
исто значење серб=срб=срп, на истите наведени простори се говорел еден ист јазик. 

„12. Откако се распрашав кај тамошното население, видов многу необична 
работа. Имено, коските на оние што паднале во таа битка беа расфрлени, но од-
воено на едните и на другите (коските на Персијците лежеа одделно како што биле 
од почеток одвоени, а на другата страна беа на Египќаните), и видов дека черепите 
на Персијците се така слаби, што, ако фрлиш само со камче, можеш да ги продупч-
иш, додека на Египќаните се така некако цврсти што и со голем камен да замавнеш, 
одвај би ги скршил. Причина за тоа, рекоа, е тоа што Египќаните- и, што се одне-
сува до мене, јас лесно им поверував- почнувајќи уште од деца, си ги стрижат гла-
вите и коската, изложена на сончеви зраци, се стврднува. Благодарение на тоа, тие 
се ќелават. Имено, во споредба со другите народи, најмалку можеш да видиш ќе-
лави мажи меѓу Египќаните. На тоа се должи, значи, црврстината на нивните чере-
пи.А што кај Персијците черепите се слаби, ова е причината: од мали главите им се 
покриени зашто ги носат тие капи, тријарите. Дека е тоа така, видов. А тоа истото 
го видов кај Персијците и кај Папремис, каде што загинале заедно со Ахајмен, син-
от Дарејов, во борба со Либиецот Инар“.  

Херодот, под II- 104, пиши: „Излегува дека Колхите се Египќани. Тоа го 
зборувам доаѓајќи до таков заклучок, уште пред да чујам од други. Бидејќи сакам 
да разберам, ги прашав и едните и другите, и се покажа дека повеќе Колхгите се 
враќаат во спомените на Египќаните отколку Египќаните на Колхите. Египќаните 
рекоа дека тие Колхите ги сметаат потомци од Сесостридовите војници. Јас самиот 
заклучив и по тоа што тие се со темна кожа и кадрава коса...“.  

Следи Египќаните имале своја војска со Црнци, чии коски биле подебели. 
III-19: „Бидејќи Камбис решил да прати разузнавачи, веднаш испратил по 

Ихтиофагите од Елефантина, луѓе што го знаат ајтипскиот јазик...“. 
Етиопците биле Црнци-од Етиопија навлегувале Црнци во Египет, Арабија... 
„37. Имал многу такви изливи на бес и врз Персијците и врз сојузниците. Та-

ка, додека престојувал во Мемфис, отворил стари гробови и ги гледал мртовците. 
Имено, постои Хефајстов кип што е многу сличен на фојничките Патајќи. Фојнича-
ните овие постојано ги носат со себе на носовите на триерите. Ако некој не ги ви-
дел, јас ќе кажам какви се тие; исти се како џуџиња. А влегол и во храмот на Каби-
рите во кој, кој и да влезе, освен свештеникот, чини грев. Таму тој ги запалил ки-
повите откако претходно страшно ги исмеал. И тие се слични на Хефастовиот кип. 
За нив велат дека се негови синови“. 

Патајки со основа пат за со Дионис, кој бил Патодавател=пат давател. Цр-
нците биле „исти се како џуџиња“.Ниски како џуџиња биле Црнците-Белци високи. 

„101. Полов однос сите овие Индијци за кои зборував имам јавно, како жи-
вотните. Бојата на кожата им е иста на сите, најслични на бојата на Ајтиопите...“. 

Се потврдува, Етиопјаните биле црни како што биле Индијците. 
IV-30: „Но се чудам (моето прикажување уште од почеток обилува со от-

клонување) што во целата Елада не можат да се зачнат маски иако земјата не е ни 
студена нити има некоја друга очигледна пречка за тоа. Елејците кажуваат дека кај 
нив маски нема поради некое проклетство. Затоа тие, кога наближува времето ко-
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билите да заносат, ги водат во соседните земји и им ги пуштаат блиску магарињата 
додека не станал жребни. Потоа ги враќаат назад“. 

Следи магарињата таму биле донесени пред Херодот да ги посети тие про-
стори. Бидејќи временскиот период бил краток, магарињата не биле прилагодени... 

„129. Ќе кажам едно големо чудо; тоа на Персијците им одело на рака, а на 
Скитите кои напаѓале на Дарејовиот војнички логор им било на штета. Станува 
збор за рикот на магарињата и изгледот на маските. Во целата скитска земја, како 
што кажав и порано, поради студот, нема ни магаре ни маска. Магарињата со свое-
то рикање ги ваделе од памет скитските коњи. Често среде скитските напади врз 
Персијците, кога коњите ќе го чуеле рикањето на магарињата, ќе се исплашеле и 
свртувале назад. Просто, затечени во чудо, ги начулувале ушите, зашто никогаш 
пред тоа немале чуено таков рик ниту виделе такво животно. Тоа во извесна мера 
му помагало на непријателот“. 

Следи во Скитија сè уште не било донесено магарето. Бидејќи коњите „не-
мале чуено таков рик ниту виделе такво животно“,магарето било од друго подрачје. 

„V-12: „Се случило Дареј...Пајонците, по враќањето на Дареј во Азија до-
шле во Сарди, а со себе ја довеле и својата сестра...Таа бардакот го носела на глава, 
со себе водела коњ и бил врзан за раката, а така одејќи, предела лен...“. 

Исто биле Пеонците денес Мариовците, по Мара која не се исламизирала. 
Овде го нема магарето- сè уште тогаш таму го немало. Тоа било донесено подоцна. 

VI-53: „Ова беше тоа што од сите Хелени го зборуваат само Лакедајмонци-
те, но јас ќе го изнесам и она што за истата таа работа се прикажува од Хелените, 
општо. За тие дорски кралеви сè до Персеј, синот на Данаја, не спомнувајќи го бог-
от, Хелените исправно прикажуваат и докажуваат дека се Хелени. Имено, тие уште 
во тоа време ги вбројувале меѓу Хелените. Што јас реков ‘до Персеј’, а не отидов 
уште поназад, тоа е затоа што, кога се зборува за Персеј, не се спомнува име на ни-
каков смртник како негов татко што Амфитрион се споменува во врска Херакла. 
Значи, тоа што јас одам во прикажувањето на само на Персеја, постапувам испра-
вно. А кога би ги набројувал предците на Данаја, ќерката на Акрисиј, кога со поте-
клото на овие би одел уште поназад, дорските водачи би излегле Египќани. Тоа е 
потеклото на спартанските кралеви, според Хелените. 

54. Според она, пак, што се прикажува од Персијците, дури Персеј, кој бил 
Асирец, станал Хелен. Но предците на Персеј не биле Хелени. А допуштаат пред-
ците на Акрисиј, кои, кога станува збор за сродство, да немаат ништо со Персеј, ка-
ко што, впрочем, зборуваат и Хелените, да биле Египќани“. 

VII-61: „Народите...Во старо време Персијците од Хелените биле нарекува-
ни Кефени, а самите си се викале Артајци; така ги викале и нивните соседи. Но ко-
га Персеј, синот на Данаја и на Зевс, дошол кај Кефеј, синот на Бел, ја зел за жена 
Кефејовата ќерка Андромеда. Нему му се родил син на кого му дале име Перс. Пер-
сеј го оставил синот таму зашто Кефеј немал машки потомок. Така Персијците го 
добиле името по него“. 

Не се работело за посебни народи и племиња туку родословие на владетели. 
„70. Ајтиопите кои живеат на исток (во походот учествувале две ајтиопски 

племиња) биле во ред заедно со Индијците, а од другите Ајтиопи не се разлкикува-
ле во ништо друго освен во говорот и косата; источните Ајтиопи имаат права коса, 
а оние од Либија- најкадрова коса од сите луѓе нас светот. Тие Ајтиопи од Азија 
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биле вооружени главно како Индијците, но на главата имале кожа одрана од челото 
на коњи, заедно со ушите и со гривата. Гривата им служела како гребен на шлем, а 
ушите од коњите стоеле цврсто исправени. Наместо штитови пред себе држеле ко-
жи од жерави“. 

Индијците и Етиопјаните биле црни, наспрото Белците, различни и по јазик. 
„73. Фригите имале опрема најслична на пафлагонската со незначителни ра-

злики. Фригите, како што кажуваат Македонците, додека живееле заедно со нив во 
Европа, се викале Бриги, а кога преминале во Азија, заедно со местото на живеење, 
си го смениле и името во Фриги. Арменијците биле оружани како Фриги зашто би-
ле преселени од Фригија. И на едните и на другите водач им бил Артохм кој за же-
на имал Дарејева ќерка“. 

Анадолците и Ерменците биле Бриги слични... со соседите Пафлагонци. 
„94. Јонците се појавиле со сто кораби, а биле натокмени како Хелени. Тие, 

додека живееле на Пелопонес, во земјата што се вика Ахаја, односно пред доаѓање-
то на Данај и Ксут на Пелопонес, како што раскажуваат Хелените, се викале Ајгија-
лски Пелазги, а Јонци се нарекле по Јон, синот на Ксут“. 

Само без никакви посебни народи и племиња туку само владетелски родови. 
„95. Островјаните дале седумнаесет кораби, а облеката и оружјето им биле 

како на Хелените. И тие се пелазгиски, а подоцна наречени Јонци од истата причи-
на како и жителите на дванаесетте јонски градови- преселници од Атина. Ајолците 
дошле со шеесет кораби, а биле натокмени како Хелени. И тие во старо време, спо-
ред преданието кај Хелените, се викале Пелазги. Хелеспонќаните, сите други жите-
ли на Понт кои учествувале во походот, освен Абиѓаните (на жителите на Абид им 
било заповедано од кралот да останат во земјата и да бидат чувари на мостовите), 
дошле со сто кораби, а биле стокмени како Хелени. Тие места се јонски и дорски 
населби“. 

Следи Јонците биле само Пелазги како Атињаните-Пелазги биле и Ајолците. 
„125. Додека војската патувала низ тие места, лавови ги нападнале камилите 

што ја носеле храната. Лавовите, слегувајќи и напуштајќи ги своите дувла ноќе, не 
напаѓале никого, ниту друг добиток ниту луѓе, а ги колеле само камилите. Се чудам 
што можело да биде тоа што ги терало лавовите да ги напаѓаат само камилите кога 
тоа животно ниту порано некогаш го имало видено ниту го имало вкусено“. 

Камилите и магарињата биле од друго туѓо генетско- географско подрачие. 
„150. Аргејците за тоа така прикажуваат. А има и една друга приказна што 

се слуша низ Хелада, според која Ксеркс пратил гласник во Арг уште пред да тргне 
со војската против Хелада. Кажуваат дека тој, кога дошол, ова го рекол: ‘Мажи Ар-
гејци, кралот Ксеркс вака ви порачува: ‘Ние Персијците сметаме дека Перс, од кого 
ние потекнуваме, бил син на Персеј, синот Данаин, и Андромеда, ќерката Кефејова. 
Така, излегува дека ние можеме да се сметаме ваши потомци. Затоа не би било во 
ред ниту ние да војуваме против нашите предци ниту пак вие, помагајќи им на дру-
ги, да бидете против нас, туку да го зачувате мирот и да си останете во својата зе-
мја. И ако работите испаднат така како што јас се надевам, никој кај мене не ќе би-
де поценет од вас’. ’ Аргејците на таа изјава í придале големо значење и затоа на 
Хелените првиот пат ништо не им ветиле ниту нешто барале како надоместок за 
пристапување во сојузот.А кога Хелените почнале да настојуваат, тогаш Аргејците, 
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знаејќи дека Лакедајмонците нема да го поделат заповедништвото со нив, го поба-
рале тоа за да си имаат изговор за тоа што ќе останат настрана од војната“.  

Па белата раса била еден те ист народ со еден те ист јазик и слични митови. 
„184. „До тоа место...Арабјаните, кои јавале камили, и Либијци на бојни ко-

ли, кои заедно ги сметаат дваесет илјади...“. 
Камилата била афричка, арапска и месопотамска, како што било и магарето. 
VIII-44: „Од копното што е над Пелопонес, Атињаните сами дале толку ко-

лку што дале сите други заедно- сто и осумдесет кораби. Платејците, пак, кај Сала-
мина не се бореле заедно со Атињаните. Причина била оваа. Кога Хелените се по-
влекле откај Артемисиј и се нашле кај Халкида, Платајците слегле на копното од 
онаа страна на Бојотија за да ги сместат своите на безбедно место. И така, спасувај-
ќи ги домашните, изостанале од битката. Кога станува збор за Атињаните, тие, до-
дека земјата која сега се вика Хелада ја држеле Пелазгите, а тие биле Пелазги кои 
се викале Кранајци. Од времето на кралот Кекроп се нарекле Кекропиди, а кога 
власта ја презел Ерехтеј, си го сменале името во Атињани, но кога воен заповедник 
на Атињаните им станал Јон, синот на Ксут, по него биле наречени Јонци“. 

Следи имало само еден народ Пелазги, а имињата биле според владетелите. 
„137. А на тој Александар предок во седмо колено му е Пердика кој на овој 

начин воспоставил власт и застанал на престолот на Македонија. Од Арг избегале 
кај Илирите, тројца браќа, кои биле потомци на Темен; тоа биле Гаван, Аероп и Пе-
рдика. Откај Илирите, преминувајќи ги планините, втасале во Горна Македонија, 
во градот Лебеја. Таму се главиле слуги за плата кај кралот, и тоа, едниот ги пасел 
коњите, другиот говедата, а најмладиот од нив, Пердика, козите и овците. Во тие 
стари времиња и луѓето кои биле на власт биле сиромашни, не само масите, па 
жената на кралот сама им го готвела јадењето на слугите. И секогаш кога печела 
леб, лебот на слугата Пердика сам од себе нараснувал двојно.Бидејќи тоа постојано 
се случувало, кралицата му кажала на својот маж. Кога кралот го чул тоа, веднаш 
помислил дека тоа е божјо чудо и дека предвестува нешто големо. Затоа ги повикал 
слугите и им рекол да си одат од неговата земја. Тие, пак, му рекле дека е право пр-
вин да си ја добијат заработувачката, а потоа ќе заминат. А кралот, кога слушнал 
дека зборуваат за плата, залуден од некој бог, покажувајќи на она место на подот 
каде што се спуштале сончевите зраци што влегувале низ оној отвор на покривот 
низ кој излегува чадот од куќата, рекол: ‘Еве, ви ја давам платата што вие ја заслу-
жувате’. Гаван и Аероп, постарите браќа, слушајќи го тоа, останале стаписани, а 
најмладиот рекол вака: ‘Го примаме, кралу, тоа што ни го даваш’. Притоа со ножот, 
што случајно го имал кај себе, го заокружил тоа место на куќниот под каде што па-
ѓале зраците. Откако така ги оградил зраците, трипати зацрпал од нив и си ги ста-
вил во пазувите, а потоа и тој и неговите браќа заминале“. 

Врската не била со Арг од Елада туку во Бригија- говедарска и коњарска. 
„138. Кога тие заминале, некои од советниците му објаснил на кралот што 

значи тоа што го направило момчето и со каква мисла најмладиот од браќата го зел 
понуденото. Кога го чул тоа кралот, се накострешил и пратил коњаници за да ги 
убијат момчињата.Во таа земја има една река на која потомците на тие мажи од Арг 
í принесуваат жртви како на свој спасител. Тогаш реката, откако ја преминале Те-
менидите,толку надошла што коњаниците не можеле да преминат.Момчињата, пак, 
дошле во друг дел на Македонија и се населиле блиску до таканаречените Градини 
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на Мида, синот на Гордиј. Во нив сами од себе растат трендафили од кои има по 
шеесет цветни ливчиња, а со миризбата ги надминуваат сите други трендафили. Во 
тие градини, како што прикажуваат Македонците, бил фатен Силен. Над градината 
се издига планина, која се вика Бермиј, а е неопродна поради снег и студ. Откако го 
зазеле тоа место, браќата, тргнувајќи оттаму, преземале напади, па ги покориле и 
другите делови на Македонија. (Горд, Силен, Берм..., Р.И.) 

139. Од тој Пердика Александар води потекло вака: Александар бил син на 
Аминта, а Аминта син на Алкет; на Алкета му бил татко Аероп, кој бил син на Фи-
лип, а на Филип му бил татко Аргај, а на Аргаја татко- Пердика, тој што ја освоил 
кралската власт. Такво е родословието на Александар, синот на Аминта“. 

IX-44: „По тоа распрашувале за пророштвата и по заповедта на Мардониј 
настапила ноќ и биле поставени стражи. А кога ноќта поодминала и кога се чинело 
дека во двата логора е сè мирно и луѓето биле во најдлабок сон, до атинската стра-
жа дојавал на коњ Александар,синот на Аминта, војсководец и крал на Македонија, 
и барал да зборува со воените заповедници. Едни од стражарите, повеќето, остана-
ле на местото, а други отрчале кај заповедниците. Кога биле таму, рекле дека некој 
човек дошол на коњ од логорот на Медијците, кој не кажал ништо друго, туку само 
рекол дека сака да разговара со заповедниците, а ги кажал по име. А тие, штом го 
чуле тоа, тргнале со стражарите. 

45. Кога дошле, Александар им го кажал ова: ‘Мажи Атињани, овие зборови 
ви ги кажувам во доверба, како тајно што не смее да се каже никому освен на Па-
усанија, зашто инаку сум готов. Јас немаше ни да дојдам да ви кажувам ова ако не 
бев во голема грижа за цела Хелада. Имено, и самиот сум Хелен по потекло од да-
мнина, па не би сакал да ја видам Хелада поробена наместо слободна. Ви кажувам, 
значи, дека на Мардониј и на неговата војска жртвените претскажувања никако не 
можат да им влезат поволни; инаку, тој одамна ќе ве нападнеше. Но сега, не водеј-
ќи сметка за тоа што предвестуваат жртвите, реши, штом ќе забели денот, да ве на-
падне. Се исплашив, како што мене ми се чини, да не се соберете уште повеќе. Би-
дете подготвени за тоа. А доколку Мардониј се премисли и не ве нападне, вие про-
должете да мирувате, зашто нему му остана храна уште за неколку дена. Па, ако во-
јната ви заврши така како што вие посакувате, некој треба да се сети и на осло-
бодувањето на мојата земја, зашто јас, еве, се жртвував и презедеов опасен подвиг 
со желба да ви ги откријам плановите на Мардониј за да не ве нападнат барбарите 
неподготвени. Јас сум Александар Македонецот’. Кога тоа го рекол, се качил на ко-
њот и се вратил назад во логорот на своето бојно место“. 

Се наведе под VIII-137: „...Од Арг избегале кај Илирите, тројца браќа, кои 
биле потомци на Темен; тоа биле Гаван, Аероп и Пердика. Откај Илирите, преми-
нувајќи ги планините, втасале во Горна Македонија, во градот Лебеја...“. 

Врската не била со Арг од Елада туку во Бригија. Следи Александар лажел. 
 
БЕЛАТА РАСА ЗА ВРЕМЕ НА ЛЕДЕНОТО ДОБА БИЛА ВО ЛЕВАНТОТ 
 
Олга Луковиќ- Пјановиќ,3 во насловот Лепенски Вир..., наведува: 
„На жалост, денес- или само ретко, или пак никако не се достапни стари све-

доштва, на кои- во насловот на споменатите писатли- извеле свои заклучоци за По-
                                                 
3 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
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дунавскиот Базен како прасловенска колевка во Европа. Како е тој проблем еден од 
најважните за утврдување на правата и конечната вистина- не само за Србите и 
Словените воопшто, туку и за европскиот континент, ние со голема радост ги доче-
кавме резултатите на најновите археолошки откритија на тлото на Србија“. 

Херодот...Прокопиј...не познавале никакви Словени- за Прокопиј Склавини. 
„Се работи повеќеслојно откопување на преисториските населби во Лепен-

скиот Вир, вршен измеѓу 1965. и 1968. г., кој ги издрмало- не само археолозите, ту-
ку научниот свет воопшто. Оти- износувањето на светло на денот чудесните чове-
чки боравилишта во Лепенски Вир, на самиот брег на големата река, отворило нови 
преспективи- не само на археолозите, туку особено на историчарите, етнолозите, 
филозофите, од кои не можеме да ги изумиме лингвистите, а ни социолозите.Уз тоа 
Лепенски Вир поставил мошне озбилни проблеми и на сите, кои се интересираат за 
уметноста и нејзиното потекло. А на писателот на овие редови, со обѕир на автори-
те, кои Подунавскиот Базен го сматраат прасловенска колевка, откритието на Лепе-
нскиот Вир изгледа неискажано значење уште и во однос на докажување на стари-
ната и изворноста на изузетните традиции на српскиот народ, кој- по усвоената 
наука, па по извонредно документованото дело на Веселин Чајкановиќ и др.- носи 
обележје на континуитет сè од тв. ‘протоиндоевропските’ времиња“. 

Од Левантот и неговото Источно Средоземје Белците стигнале во Индија, 
каде опстојувала темната раса. Следи од исто генетско-географско подрачје не мо-
желе да потекнат белата и темната раса.Затоа белата се селела кон исток во Индија, 
а темната од Индија кон запад-Европа.Се потврдува,немало Индо-Европјани.Поду-
навјето со Црното Море било продолжение од Левантот- со Источното Средоземје. 

„Но пред што преминеме на извесни запазувања и заклучоци во врска со Ле-
пенски Вир, да се осврнеме овде на еден француски новинар и писател на нашето 
време, по име Жорж Сифер (Georges Suffer),кој, во парискиот неделен лист ‘Le Poi-
nt’, n 405., од 23. јуни 1980. година напишал мошне занимлива кратка расправа за 
некои археолошки откритија на нашите денови. Заклучоците на овој новинар, изу-
зетно по граѓата која го привлекува, која најчесто се однесува на минатоста, за ра-
злика од повеќето новинари, кои се вртат по круг на денешницата, овде ќе го при-
кажеме и на неговиот мајчин јазик, те. на француски. На самиот почеток Сифер 
одма го подвлекува своето особено интерсирање за минатоста: 

‘Rien u’est plus fascinant que de remonter l’histoire a l’envers’: 
‘Ништо така не не очарува како изучување на историјата наназад’. 
Во наставокот еве значајни заклучни мисли на Жорж Сифер, кои ни еден 

искрен истражувач на минатоста не можат да го остават рамнодушни. Всушност- 
тој со еден епохален заклучок не воведува во светот, за што говори Драгослав Сре-
јовиќ, после своето откритие на тлото на Србија, на десниот брег на Дунав: 

‘Уранувањето во минатоста до илјадите години (пред Христо), релативно е 
лесно. Ама- од илјадите години до почетокот на нашата ера, историјата на она што 
се назива Галија- е матна и несигурна. А понатаму (те. од илјади години па нана-
зад), владее полумрак, одвај осветлен со Цезаровите и Астериксовите обвестувања 
на нееднакви вредности...’ 

Треба, значи, да се вдлабиме уште понатаму во времето. Вчера- тоа не било 
можно.Денес- повеќе не потполно...’ Спротивно на тоа, што многу веруваат- госпо-
дарството, шталите, куќите- не доаѓаат од источното Средоземје, туку од Дунав. 
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Голем покрет према североисток и југо-запад отпочнал. Тек 1973.г. во (северниот 
округ на парискиот базен под називот ЕН)- Еннес- ‘дунавски куќи, долги 10 до 40 
метри и широки од 6 до 8 метри. Мошне близу на тие куќи- остатоци на: скршена 
грнчарија, изупотребени орудија, обични предмети. Изгледа веројатно, дека ѕидо-
вите биле од набој, а крововите од слепени трски. Селата имале од 50 до 200 стано-
вници. Дунавската цивилизацијата четвртиот милениум пред Христо се протега од 
Чехословачка до Франција, преминувајќи преку Холандија и Германија...“. 

Се наведе: „Спротивно на тоа, што многу веруваат- господарствата, штали-
те, куќите- не доаѓаат од источното Средоземје, туку од Дунав“. 

Подунавјето не било познато за време на Херодот...Прокопиј...сè додека тоа 
не било откриено. Следи во Подунавјето сè („господарството, шталите, куќите“... и 
писменоста) сè било во готов облик- развојниот тек се одвивал само во Левантот. 
Тој траел не неколку милениуми туку со стотини илјади години. Тоа било за време 
на леденото доба кое траело 1,0- 0,5 милион години- Белците биле во Левантот. 

„Нашите најдобри археолози се посветиле на Египет и Сумер, правејќи до-
бра работа. Ама, не замислувале, дека под нашите нозе можело да постои закопана 
цивилизација. Пример: за она доба џиновски дунавски куќи, дворци ? места за мо-
литви ? складиште ? тоа не знаеме. Тоа било- има седум илјади години...’ “. 

Меѓу Египет, Сумер и Крит бил Левантот- тој со морска вода се налеал. 
Па толку илјади години не можел да трае развитокот од обично живеалиште 

до таква развиена цивилизација. Од Источното Средоземје во Кина и Јапонија биле 
однесени градежи (пирамиди...), писменост итн. Истото било и за во Подунавјето. 

„Стигнувајќи довде, ние веќе во потполност можеме да ја согледаме Поду-
навската теорија, со која- се уздаме- во скора иднина ќе може до денес во потпо-
лност недефинираното учење за Словените. Истовремено, заблагодарувајќи на нај-
новите откритија на тлото на Европа, стекнале конечно и непоколебливо уверува-
ње, дека Нестор Кијевски имал некој сигурен извор- како тој, така и учените руски 
луѓе околу Катарина Велика, која без колебање изјавила, дека јазикот на Словените 
е првобитен јазик на човечкиот род. Илија М. Живанчевиќ во наше доба ја поновил 
истата таа мисла- со зборовите: ‘Словените на останатите им дале збор’ “. 

Бидејќи тн.словенски јазик бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Пла-
тонов, а коине (грчки) бил Александријски Птоломејов јазик, и тоа само од 300-та 
г.п.н.е., се потврдува, никогаш немало народ-и Словени. Па коине не бил народен.  

Само поради коине, а негов наследник бил латински, биле создадени збрки. 
„Тоа- само на друг начин- го соопштил и Адолф Пикте (Adolphe Picté), про-

најдувајќи, дека кај најстарите Веди, кои се внесени во Индија, сите имиња на ра-
стенија и животни се врзани уз флората и фауната на Централна Европа...“. 

Ведите биле Белци со јазик на белата раса- тие биле од Источно Средоземје. 
„Малку подоцна Срејовиќ дава едно- во однос на ова наша студија- значајно 

обавестување, па кажува:  
‘...корените на културата на Лепенскиот Вир достига понатаму во минатото 

и се гранат на пространства, која знатно ги преминува границите на нејзиното ма-
тично подрачје... Географски Лепенскиот Вир лежи на самата граница измеѓу Сре-
дното и Долното Подунавје. Ѓердап, кој веројатно е потесно подрачие на оваа кул-
тура, ја поврзува Панонската Низина и Понтскиот Базен во една целина’. 

Потоа следат заклучоци од мошне големо значење: 



 19 

‘Областа на Средното и Долното Подунавие не претставува затворен геогра-
фски простор: преку бројните притоки на Дунав, оваа област добро се поврзува со 
сите останати области на Средна и Југоисточна Европа, што значи, дека Лепенски-
от Вир може да биде интегрален дел на праисторијата на цело ова пространо подра-
чие. Затоа треба да се сматра, дека и припремите за раѓањето на културата на Лепе-
нски Вир се одиграле во областите, кои посредно, или непосредно се поврзани за 
Дунав’ “. 

Дунав било гранично подрачје- на север диво говедо, а југ домашно говедо. 
Чумата на говедото кај човекот предизвикувала маласипаница, поради која била со-
здадена крвната група А со старост пред 15.000 г.п.н.е.- таа потекнала од Левантот 

„Претходниот текст ни пружа прилика, да ги доведиме во врска резултатите 
на истражувањата во рамките на Лепенски Вир со приказот на студијата на госпо-
ѓата Елзе Кристенсен (Else Christensen) во американскиот лист ‘The Spotlight’, под 
насловот: ‘Anthroplogists link Sumerians, with prehistoric Indo-Europeans, каде таа 
пиши: 

‘Пред скоро 5.000 години- народ, кој живеел во просторот северно од Црно 
Море, почнал да го развива начинот на живот, кој ќе има значење за историјата... 
Ние не го знаеме името на тој народ, или на тие народи, али археолозите по иско-
пините на остатоците на нивната работливост, го називаат: ‘народ на плетена ко-
тарица’, или ‘народ војна секира’. 

Во исто време, кога народот се појавил, сумерската цивилизација веќе по-
стоела во долината на Еуфрат, околу 1.200 км од онаа страна на Кавказ. Многу од 
нас многу повеќе читале, или слушнале за Сумерите, или за подоцните цивилиза-
ции во Месопотамија, отколку за ‘народот војна секира’. Јасно, за Сумерите има 
многу повеќе археолошки наоди, но уз тоа, нас многу повеќе не импресионира ка-
мената архитектура, уметноста, или пишаната историја, отколку скромните остато-
ци на некој примитивен народ. Меѓутоа, не изненадува, дека извесни археолошки 
откритија укажуваат на сличност на алатките измеѓу ‘народите на војната секира’ и 
Сумерите, оти ‘војната секира’, према која е дадено името на целиот народ, апсо-
лутна е копија во каменот на сумерската бакарна секира. Антрополозите укажуваат 
на интересентен чинител, дека Сумерите и ‘народот на војната секира’ морале во 
расен поглед да бидат мошне блиски. Што повеќе, етнолозите, сугерираат, дека 
индоевропската религија покажува сличност со сумерската, а филозофите тврдат, 
дека од Сумерите потекнува зборот ‘бакар’ во многу европски јазици. Кога сé ова 
се го поврземе, неизбежно се наметнува врската измеѓу Индоевројаните и Сумери-
те, која е остварена преку народот на ‘војната секира’ “. 

Се потврдува сличноста „измеѓу ‘народите на војната секира’ и Сумерите“. 
Ова произлегувало од ист извор, кој бил од Источното Средоземје-Левантот. 
„Малку понатаму Елза Кристенсен ни кажува, дека ‘народот на војната се-

кира’ извршил длабоко и благотворно влијание на цивилизацијата воопшто. Затоа 
дознаваме од истиот текст, дека археолозите, етнолозите и праисторичарите откри-
ле, дека културата на ‘народот на војната секира’ се проширила низ цела северна 
Европа околу 2.000 г. пред Христо, а тек околу 1.800 почнале да се појавуваат во 
Централна Европа Келтите,па некои италски племиња на Апенинскиот Полуостров 
и Грците во Грција. А понатаму 1.600 пред Христо, Аријевците биле спремни за 
инвазија на северна Индија и ние денес поуздано знаеме, дека постоеле заеднички 
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културни, лингвистички и расни карактеристики меѓу сите овие народи, бидејќи, 
дека сите тие биле Индо-Европјани. Во однос на претходното тврдење, понатаму 
кажува Елзе Кристенсен, хронолошки и географски чинители се поубедливи, а-уз 
тоа и антрополошки е установено, дека сите тие биле потомци на ‘народот на војна 
секира’. 

Во понатамошното излагање Кристенсен соопштува, дека: 
...ако се упоредат подоцнежната цивилизации на индо-европските народи, 

меѓу нив се откриваат извесни разлики; меѓутоа, што се оди понатаму во минато-
ста’. 

‘…in the barbarian past, the profound similarities are obvious’. 
те.: ... што одиме понатаму во минатоста, ‘во варварско доба, длабоки сли-

чности се очигледни’ ! 
Најпосле, Елзе Кристенсен заклучува, дека индоевропскиот свет му ‘должи 

на ‘народот на војна секира’ голем споменик, заправо како и на старата цивили-
зација на Египет и Сумер. Меѓутоа, модерното учење не му одава должно призна-
ние, те- секога по неа: 

‘…but if we  neglect these ancient Indo-European values, we leave human dignity 
behind’. 

‘...Ако не ги признаеме овие стари индо-европски вредности, ние забораваме 
на човечкото достоинство’ “. 

Месопотамија и Египет им припаѓале на Источното Средоземје- Левантот. 
Љубомир Кљакиќ,4 на стр. 24, пиши: „Цивилизацијата Винча се простира на 

север до денешниот Будимпешта, вклучувајќи ги овде и долината Тиса и западните 
Трансилвански Алпи; на југ ги опфаќа областите до устието на Вардар во Егејско 
Море, брегот и островата; на запад Винчанската цивилизација се протега до Горна 
Тузла, како што сматра денешната наука, ама поверојатно уште позападна диспе-
рзија на нејзината материјална и духовна култура. Тоа го поврдуваат резултатите 
на истражувања објавени на јадранските острови и во прибреговната зона, како и 
во Истра: тв. impresso-cardium keramika од VI и V милениум п.н.е. со мотивите спи-
рала, менадри и ‘сноповни линии и разни геометриски облици’. Ист резултат дава-
ат и истражувањата на Апенинскиот Полуостров, за што подоцна повеќе ќе збору-
ваме. На исток, цивилизацијата Винча го зафаќало горниот тек на Марица и Пон-
тскотото приморје, допирајќи се со цивилизацијата Триполје. Најповеќе до сега по-
знати археолошки локалитети се најдуваат во средните области на Дунавската До-
лина (Гомолава, Белград, Винча, Бањица итн.), во долината Морава, на подрачјето 
Косово и Метохија, во долината Вардар и Македонија, во Романија и Бугарија, ама 
артефактните материјали и духовната култура на Винча се реконструирани на Егеј-
ските брегови, острова и понатаму сè до Анадол; откриени се во долината на Тиса и 
нејзините притоки на север“. 

Стр. 38: „Ама, да му се вратиме на Васиќ. За попрецизно разбирање на Ва-
сиќевата позиција, истражувачките амбиции и прегнуиќа, најдобро ќе посклужи 
мислењето кое за него го изрекол Милан Будимир 1951. година: 

‘Колку што ми е познато, проф. М.М. Васиќ бил прв во нашиот дел на Евро-
па кој се подигнал против нордизмите и кој карпатско- подунавската култура ја до-
вел во врска со културите на Анадолија и источното Средземје. Како што герман-
                                                 
4 Ljubomir Kljakić, Oslobađanje istorije I-III, Prva knjiga, Početak puta, Arhiv Klakić, Beograd 1993. 
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ските научници со својата активност готово подруг век господареле со европската 
наука, нарочито во поглед на антиката и истокот, ќе треба уште труд и време да се 
изврши ревизија на традиционалните сфаќања изградени во духот на нордиозмот“. 

Стр. 40: „М. М. Васиќ своето мислење за предметот на спорот го изнел во 
краткиот членок на Диригованата археологија, објавена пет години подоцна. Осно-
вниот проблем Васиќ го видел вака: 

‘Од средината на минатиот век во ‘Праисторијата’ се појавува такавиканата 
‘нордиска теорија’, која тврдела дека културата во Југоисточна Европа поникнала 
во Германија, откаде се распространила и на Југоисток. Дури се наведени и лока-
литети кои биле нејзини центри. Под заштита на авторитетот таа теорија оберачно 
е прифатена, оти му годела на националниот егоизам на југоисточната територија 
на Балканското Полуострово, каде ‘Праистирија’ уште не ни постоела. Тоа не е чу-
дно ама е жалосно кога сретнуваме и денес приврзаници на таа теорија која овде на 
науката í нанела неспоредиво повеќе штета отколку корист. Дали има лек против 
оваа очевидна заблуда ? Наравно дека има, ама тој е скап и скопчан со долг и напо-
рен труд’. 

Основна релација на која Васиќ инсистира и овде, есте врската измеѓу по-
дуавската култура на Винча и културата на Егејските области. Тој таа врска со ра-
злог ја смета несумлива. Наравно, установувајќи ја оваа врска тој не можел другчие 
да ја разреши отколку како однос кој се воспоставува со Јонската колонизација во 
длбанината на балканското копно и Подуавјето. Со тоа, сматрал Васиќ, на најде-
лотворен начин ја потвртува културнара врска измеѓу Анадолија и Балканот во 
праисторија и античкото време. Подоцнежните датирања на Винча,ама и културите 
кои неа í претходеле, Лепенски Вир и Старачево, покажуваат, меѓутоа, дека Васи-
ќевата теорија овде е најслаба. Неговите ‘нордиски’ критичари- ќе видат- биле во 
право напаѓајќи ја Васиќевата хронологија како најслабо место на неговата теорија. 
Ама, ни хронологијата која ја понудиле ‘нордистите’, не го решила проблемот“. 

Т.Ф.Гаскел,5 на стр. 10, пиши: „Распоредот на вода на Земјата се менува со 
текот на целиот геолошки период. Денес 70,8% површина на нашета планета ја по-
криваат мориња, чија просечна длабина се движи од 3-4 км, а целокупната водена 
површина изнесува 361.045.106 км2...“. 

Стр. 14: „Од време на време во текот на ледените доби низ цела геолошка 
повест на Земјата знатна количина на водата заробува лед. Денес, живееме во уми-
рачкото време на стисокот на леденото доба кое го достигнало својот четврт врв 
пред некои 10.000 години, а започнало измеѓу некои 500.000- 1.000.000 години по-
рано. Околу 1/10 вкупна површина на копното денес е замрзнато“. 

За наведеното време на леденото доба белата раса била повлечена на југот. 
Во Ларуса,6 том 3, стр. 224, се говори за Рана антика, а под првиот подна-

слов Домен на историјата и метод на историјата, следи „Тековина на палеолитско 
доба (доба со грубо обработен камен кој трае до околу 8000 години). Обично се 
смета дека човештвото го почнува својот век со појавата на орудието. Има 1800000 
години откако живите суштества во источна Африка употребувале оштрица на бе-
лутки, кои свесно и намерно се разбивале да би направиле оштрица...Од почетокот 
на квартерот- пред некои два милиони години- Земјата поминала низ ледени пе-

                                                 
5 T.F.Gaskell, Mora, karte i ljudi, Mladost, Zagreb, 1969. 
6 Opšta enciklopedija LAROUSSE, Paris 1967- za Jugoslavija Vuk Karadžić, Belgrad, 1973. 
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риоди од кои останале појачани траги на таложења, и кои ги прати, изнад 35. упо-
редник, голем пад на темература. А биле и меѓуледени периоди, знатно посуви и 
местимични потопли...“.  

Значи, се говори 35- паралела. А таа 35-та паралела е само јужно од Крит. 
Хорст Клин,7на стр. 273, пиши за Левантот: „Бреговни области на Мала 

Азија, Сирија и Египет...За средноземноморските земји источно од Италија вклучу-
вајќи ја и Грција...“.  

Левант-в=леант;Левант-н=леват; Левант-т=леван=леан=лиен со морска вода. 
Х.Џ.Велс,8 на стр. 29, пиши: „Спрема геолозите, најрани од тие еолити доа-

ѓале од плиоценот- то ест, пред првото глечерско доба. Можат да се најдат уште и 
низ целиот прв интерглациски период. Ние, пак, не знаеме било за коски, било за 
икакви други остатоци во Европа или Америка тобож човечки битија од пред пола 
милион години, што би можело да создаваат и да го употребуваат тоа орудие...“.  

Стр. 46: „Како што веќе рековме, уште не знаеме за оној предел во кој прет-
ците на мрките неолитќани, почнувајќи од палеолитскиот степен, стварале свој ку-
лтурен развиток. Постој веројатност дека негде во југозападна Азија или во каков 
крај кој е покриен со Средоземно Море или Индискиот Океан (а додека неандерта-
лците со оној свој тежок живот уште живееле во студената клима на глациона 
Европа) претците на белите луѓе ги усовршувале своите груби вештини од позниот 
палеолитски период... 

Сите тие рани оддели на човечката историја имаат тек да се откријат. Мате-
ријалот за нив веројатно ќе се најде во Мала Азија, Персија, Арабија, Индија или во 
северна Африка, а можда лежи и под водите на Средоземно Море и Црвеното Море 
или Индискиот Океан. Пред дванаесет илјади години или тука некаде отприлика 
(уште сме и премногу малку во состојба да би можеле да се послужиме ма со што 
друго до најгрубото одредување на времето) се растуриле неолитќаните по својата 
Европа, по северна Африка и Азија. Тоа биле на оној ист степен на образованост на 
кој и полинезиски островјани во минатиот век, а во тоа доба тие претставувале нај-
напредни племиња на светот“. 

Бидејќи „се растуриле неолитќаните по својата Европа, по северна Африка и 
Азија“, се потврдува, нивното преселбите биле од Левантот- не ...Северна Африка... 

Стр. 50: „До сега говоревме сè за една историја без настани, за историја на 
векови, историја на раздобја и степени на развиток. Ама, пред што би завршиле со 
тој дел на човечката повест мораме да се обрнеме на нешто што е веројатно настан 
од првобитна, а веројатно првенствено од трагична важност за човештвото кое се 
најдувало во текот на својот развиток. Тоа е пробивање на Атлантикот во големата 
долина и постанувањето на денешното Средоземно Море. 

Читателот не треба да заборави...Сосем е сигурно дека Средоземно Море на 
крајот на последното ледено или глационалното доба претставувало две-три затво-
рени котлини со ништо не поврзани или можда поврзани само со каква бујна река 
која од нив ја одведувале прекумерната вода. Во источната котлина се најдувала 
слатка вода. Во неа се вливале Нил, Јадранската река, реката на Црвеното Море и 
можда една река што слегувала измеѓу планините кои сега се Грчки Архипелаг, 
која доаѓала од едно многу поголемо море во централна Азија што тогаш таму по-

                                                 
7 Horst Klen, Der große Duden, VEB Bibliograpühische Institut, Leipzig, 1971. 
8 Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград. 
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стоело. А исто така е извесно дека во тоа доба неолиќаните лутале по тој сега из-
губен средоземен рај“. 

Стр. 112: „Во последените четири глави го зацртавме создавањето на про-
светените држави од примитивна неолитска земјоделска работа. Тоа почнало мо-
жда пред 15.000 години, и тоа некаде околу источното Средоземно Море. Во поче-
токот постоеле повеќе како една хортикултура отколку агрикултура. Пред плугот 
обработувањето се вршело со мотика, и земјоделската работа во прв мах служела 
повеќе како додаток на ловот и грижење околу овците, козите и говедата, од што 
најпрво семејното племе и доаѓало воглавно до своите потреби“. 

Врската била со источното Средоземје каде бил почетокот по леденото доба. 
Оттаму преселбите биле кон север,и затоа постои ДНК-оддалеченост само на север. 

Следи Македонците биле ДНК блиски на Критјаните, но не на Подунавците 
и Заткарпатците. Според ДНК, Македонците биле само источно Средоземноморци. 

Бранко Вукушиќ,9 на стр. 64, пиши: „За индоевропската тема најдрагоцени 
биле трудовите на индискиот научник, пред сè Бал Гангадхар Тилак (1856-1920), 
‘Артичка прадомовина на Ведите’, настанати пред што германските автори ја уста-
новиле индоевропската, односно индогерманската теорија. Тилаковата брилјантна 
теза, заснована на изворни толкувања на аријевските, ведски текстови, ги потврду-
ваат археолошките наоди во последните 100 години“. 

Белците не биле од Индија, ниту од Подунавјето, туку со артичко потекло. 
Флората и фауната во Индија со северот, и север од Дунав, не биле за Белци. 

Белците за време на леденото доба од 0,5-1,0 милион години опстојувале во Левант. 
Љубомир Кљакиќ продолжува: “Васиќ, меѓутоа, бил во право во поглед на 

својата основна поставка за културните, економските, индустриските, металуршки-
те, трговските, уметничките, митолошите, религиозните и другите врски измеѓу 
балканската Дунавска Долина и Јонија. Реконстрирајќи ја географијата на неолит-
скиот свет на Балканот, Анадолија и соседните области, тој доследно се држел на 
документираните чинители за трговските и другите комуникации на тој свет. 

Документирањето е единствена мрежа на водени комуникации во тој про-
стор. Имагионарниот патник, тргнувајќи од Винча, со својот брод едноставно сти-
гал во Црно Море пловејќи по Дунавската водена магистрала; од Црно Море можел 
да вплови во Егејското, а оттаму во Синото или Јадранското море; во колку потре-
бите налагале, можел да доплови до крајот на северозападната точка на Јадранот и, 
бидејќи би го совладал копнениот пат преку Истра, можел со реката Сава поново да 
вплови во Дунав на Устието. Тогаш веќе бил дома во Винча. Ако ли се сетиме на 
бројните речни сливови кои ја поврзуваат Дунавската Долина со Јадранското и 
Егејското Море, лесно ќе видиме дека нашиот замислен морнар од Винча имал на 
располагање и бројни други можности. Тој го користел јантарскиот пат кој од Ду-
навската Долина, со Висла и Одра водел на Балтикот. Во II милениум п.н.е. трго-
вската комуникација измеѓу Дунавската Долина, Јадранот и Егејот биле мошне жи-
ви. Цинбаритот од рудникот Шупла Стена се извозел во Троја и Анадолија, како и 
на јадранските острови. На керамичките фрагменти, пронајден во Грабничка пе-
штера на островото Хвар, е врежана најстарата позната претстава на брод во Евро-
па. Тој артефакт е датиран во 2700. година п.н.е. Моноксил, вид на чамец од из-
длабено дрво, е користен на целиот матичен простир на Винчанската цивилизација, 
                                                 
9 Branko Vukušić, O trojansko- slovenskj misteriji, Pešić i sinovi, Beograd, 2003. 
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од Дунавската Долина до Синото море и југот на Балканот. Византиските извори го 
споменуваат моноксилот како пловило карактеристично за Словените. Фрагменти 
на Винчанските писма исто така се документирани на овој простор, што го по-
тврдуваат и ‘сноповите линии и разни геометриски облици’, врежани во керами-
чките фрагменти најдени на јадранските острови. Овие фрагменти се датирани во 
VI и V милениум п.н.е. (Дунавскиот моноксил бил со потекло само од југот, Р.И.) 

Жителите на неолитска Европа, значи нашите претци од Винча, ја користеле 
оваа мрежа на речни, морски и континентални патишта. Тоа го потврдува Аполониј 
Роданин во епот за Аргонаутите, а исто така и ‘таткото на историјата’ Херодот. 
Прокопиј за Балканот пиши како за острово поради неговите импресивни водени 
комуникации: Дунав, Црно, Егејско и Сино море го опокружуваат тоа копно. Јасон 
и другарите добро се намачиле со тие речни, морски и континентални магистрали 
во трагање за златното руно. 

Подоцна истражувањата и попрецизната хронологија овозможени со ра-
диокарбонската револуција, го потврдиле начелниот Васиќев став. Исто така, тие 
истражувања влијаеле Винча да го промени местото кое го зазема во неолитската 
географија: од јонската периферија каде во својата слика ја сместил Васиќ, Винча 
се поместила во центарот на неолитската географија. Со тоа резултатите на истра-
жувачката реконструкција најпосле постанал адекватен на стварните временски и 
просторни домензии на својот предмет: Винча е Прва Европа. Изгледа дека на Про-
копиј и на другите византиски експерти овој чинител не им бил непознат. Прокоп-
иј, имено, пиши дека Европа е само она што се најдува на Балканското острово, 
значи јужно од Сава и Дунав. Тоа е владеечкото мислење во добата на Прокопиј и 
царот Јустинијан, значи во VI век“. 

Центар бил само Левантот, а Подунавјето погранично- Дунав гранична река. 
Херодот...Цар Адријан, Цар Јустинијан со Прокопиј за тоа ништо не знаеле. 
„Резулатот на овдешната ‘нордиска’ пресметка со Васиќевата теорија бил и 

тој што значењето на Винча и нејзината култура прво е потврден во странство каде 
аргументирано е докажано нејзиното ‘првенство’ во европската цивилизација,вклу-
чувајќи го овде и ‘првенството’ во историјата на светската писменост. После Васи-
ќевата смрт, иако Бранко Гавела продолжил да го застапува тој концептен модел, 
нашата археологија ја ‘одрекла’ оваа истражувачка и имагинативна можност, иако 
таа и овде можела да доведе до идентични резултати. Ова ‘одречување’ не било ре-
зултат на автономен истражувачки процес или развој на археологијата. Тоа е резу-
лтат на конечно воспоставување на доминација на ‘нордуската ’ догма. Затоа и де-
нес се актуелни Васиќевите захтеви, кои во членокот на Диригованата археологија, 
им ја упатил на овдешните застапници на ‘нордиската’ школа. 

‘Пред сé, јас захтевам од приврзаниците на ‘нордиската теорија’ да покажат 
ма кој археолошки локалитет во нашата област, кој не содржи ни еден елемент на 
грчката култура...Другиот захтев е уште потежоки за нив. 

Како смеат да се игнорираат Хередотовите податоци за реките во нашата об-
ласт, кој тој ни ги бележи ? Зар Аргонаутите на Дунав и на Јадранското море е пука 
измислица, а факт кој е лесно да се утврди на теренот ? Зар смееме да ги превидеме 
Херодотовите податоци за Агатирсите или за Хиперборејците во врска со Делос, 



 25 

дури ако се прими како точно дека тој за Хипербореците најповеќе дознал на Делос 
? ’ “. (Врската била само со југот- Егејот,10 Р.И.) 

Стр. 187: „Тоа е Херодотовата приказна за Хекатеј од VI век п.н.е. и на не-
говиот разговор со египетските свештеници во Теба...Ами, самите Египќани знаеле 
дека не се ‘најстар народ’ на светот. Тоа, како не обавестува Херодот, е заслуга на 
една посебна ‘палеолигвистичка’ истрага која ја спровел Псаметих (египетски крал, 
7 век п.н.е., Р.И.). Тој, имено, утрдил дека Фрижаните или Фригијците се ‘најстар 
народ на светот’, што Египќаните со уважување и, го признавале. Овие Фригијци 
или Фрижани биле дел од балканската заедница Пеласти. Е документирана диспе-
рзија на Пеластите во Анадолија, на Блискиот Исток, Кавказ, Долината Нили Месо-
потамија, како и бројни трговски, културни и други врски на тие старобалканци од 
сите краишта. Со разлог, Хомер ги назива ‘боженствени Пеласти’, кои уз тоа се го-
леми праведници. Ако ли тргнеме понатаму, во овие Пеласти можеме да ги препоз-
наеме ‘варварите’ на север кои, заблагодарувајќи на својата технолошка супериор-
ност и знаење, кои ги поседувале, оставиле така длабок траг во Индија. Од оптика-
та на материјалната култура, на ова можност не упатува и Грахам Кларк, кој заклу-
чува дека херојскиот свет на Веда е сосем близок на Микенската култура и, дода-
вајќи помалку патриотски, преданија на Келтите. Во прилог на индетификување на 
индиските ‘варвари на север’ и старобалканските Пеласти одат веќе наведени ли-
нгвистички, технолошки, митолошки, металуршки аргументи. Можат да се наведат 
и други аргументи како што е тоа докумернтираниот чинител дека балканските Пе-
ласти и индиските ‘варвар од север’ граделе куќи и храмови од дрво, живеејќи во 
мали селски заедници. Оваа архитектура и начин на живот се потврдени со архео-
лошки истражувања во областите на Винчанската цивилизација“. 

Фригијците биле Бриги, со својата Пелагонија, каде проилегло името Пела-
зги- Пеласт=беласт=белест. Белците во Индија стигнале од Источното Средоземје. 

Египетскиот крал Псаметих (7 в.п.н.е.) рекол, Фригите биле постари од Еги-
птјаните според името бекос=пекос:бек=пек-пекара=печара за леб=пек;Фриги=Бри-
ги=Брижи=Бриж=Брж=Брз=Брс=Брсјак. Нивниот говор го има дативното у, како и 
т за трето лице еднина,како што бил прајазикот на белата која стигнала до Јапонија. 
Секаде до каде дошла белата раса, таму има градежи (пирамиди...), писменост итн. 

Бранко Вукушиќ,11 на стр. 170, пиши: „Интересно е дека гласиначката кул-
тура на бронзеното доба содржи претечко по облиците, стилот и техниката на мно-
гу наоди на подоцнежните култури на железното доба на Западна и Централна 
Европа како што се Халштатска (800-500 г. с.е. во Австрија) и Латенската (500. г. 
с.е. до почетокот на н.е. на Швајцарија). Тука пред сè најдува единствен наод на 
бронзени култни колици, со типичен аријевски култ на сонцето, кој подоцна во те-
кот на железниот период бил откриен широко низ Еврпа. Нивното потекло било ба-
лканско. Меѓутоа, халштатскиот и латенскиот период во духот на германската до-
селеничка теорија за Словените им се припишува на Келтите, а не нивните постари 
                                                 
10 На стр. 100 се говори за словенски чамци (моноксили) на Дунав во V-VII век: „...Баришиќ.Тој спо-
менува и пример илирскиот моноксил пронајден кај Толис во Босна, а во напомената број 10 додава, 
како ‘не е исклучено дека некои облици се денешните рибарски чамци по езерата на нашата и егеј-
ска Македонија во генетичка врска со овие словенски моноксили, а нарочито преспаскиот чун тип 
ораница. Читателот секако ќе се сети дека употребата на моноксилот е документиран и на Јадранот 
во III-II милениум п.н.е.“. Чамецот бил единствен тн.словенски доказ-преселбите биле/се 100% лага. 
11 Branko Vukušić, O trojansko- slovenskj misteriji, Pešić i sinovi, Beograd, 2003. 
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балкански узори, кои самите Келти ги донеле од Балканот во својата нова постој-
бина. На пример халштатската и латенската култура може да се прати како на ме-
талургијата, која настанала на Балканот, се проширила од балканската колевка 
узводно со дунавскиот слив, спрема Средна Европа“. 

Стр. 186: „Во време на рушењето на западноримската империја и освојува-
ње на Германија, според Британската Енциклопедија, ‘Германија била полна со 
Словени’ познати под називот Лужички Срби (Lausitz), Померанци (Pomerania), Ве-
нети (Windish) и други. Лужичката култура (Lausitz) се развила на широкиот про-
стор измеѓу Саксонија и Западна Украина, Балтичкото Море и северните делови на 
Чешка, Моравија и Словачка. Припаѓала на групата домородни култури на неолит-
от, бронзеното и железното (халштатско) доба на Европа. Тие се карактеризираат 
по начинот на сохрнување во големи некрополи (често преку илјада гробови) со 
спалени покојници. Такви некрополи постојат уште 2000 години пред Германите- 
што говори за долготраен, мирен и стабилен развој на таа култура. Културата на 
Лужичките Срби била прва жртва на новите, германските доселеници. Померанија 
(најстариот словенски назив Поморје односно Славиниа) ја населувале Словени од 
‘праисториски времиња’ на јужниот Балкан, измеѓу Висла и Орда, односно Пруси-
ја. Теутонците ја зазеле во 13 век н.е. (Теутонци според Теут[а]-само илирско, Р.И.) 

 Словенските староседелци на територијата на Западна Европа до Балтикот 
најповеќе биле познати под општиот назив Венети. На север на Европа се развила 
познатата ертебелска култура. Венетите на Балтикот биле главни произведувачи на 
ќилибар кој оттаму го разнесувале трговци, воглавно Грци, по ќилибарските па-
тишта широко низ Европа“. 

Лубор Нидерле12 стр.23, продолжува за „Словените и Лужичката култура“: 
„Конечно ни остануваат уште два разлога на негативниот карактер: 
7) Ако на Словените им се одземе лужичко-шлеските полиња со урни а со 

тоа и добржиховките (пшеворски), тогаш од археолошко гледиште не останува во 
римското доба место за големи словенски народ на запад и на исток од Висла.А тоа 
било апсурдно, бидејќи таму на исток на Висла Тацит и Птоломеј споменуваат како 
голем народ- έθνος μέγίστον. На тој приговор Ф. Биркнер не можел да одговори“. 

Бидејќи Римјаните до V век не познавале Склавини, кои за историјата биле 
Словени,„лужичко-шлеските полиња со урни...“ немале врска со исторски Словени. 

„И понатаму, 8): ако не признаеме дека лужичко- шлескиот народ е словен-
ски, не можеме да дадеме точен одговор на прашањето што со ним било после оде-
њето на Германите, бидејќи знаеме по мноштвост дека тоа порано бил некој голем 
народ измеѓу Лаба, Дунав и Висла. Тешкотијата околу одговорот на ова прашање 
го признава и Рихтерхофен“.  

Лужичко-шлескиот народ никогаш не бил словенски. А тоа не било можно. 
„Ама сите тие разлози и потпори на словенската теорија не се доволни да го 

докажат словенството на лужичко- шлеската култура. 
Ако го осмотриме целиот карактер на таа култура, тогаш навистина можеме 

потполно со право во неа да видиме не само изградена култура туку етничка еди-
ница. Ако и во такви случаеви не би смееле да се осудиме да донесеме етнографски 
заклучок тогаш преисториската археологија не води никаде. Тоа бил несумливо по-
себен голем самостален народ. Тој пребивал во старата источна Германија, пополе-
                                                 
12 Лубор Нидерле, Словенске старине, Матица српска, Белград, 1954. 



 27 

ка се диференцирал и со продирањето на германските племиња од север доспеал во 
подрачјето на Германите, кои го потлачиле. Тоа, мислам, е неспорно“. 

Бидејќи историски Склавините биле тн.Словени, кои Римјаните ги позна-
вале само од V век, а на Балканот се појавиле од VI век, само Склавините истори-
ски биле тн.Словени. Русите, пак, за Словени се изјасниле за првпат дури во 860 го-
дина. Не смее да се изуми Русија била Венеја на Венети како што било во Данска, 
Скадинавија, Британија и Германија, со илирската култура во Британија и Источна 
Германија, со потекло од Балканот, отпаѓа било какво словенско потекло пред V в. 

Белата раса,за време на леденото доба, престојувала во Левантот, кој со мор-
ска вода се налеал со потопите. Белците биле еден народ со еден јазик и писменост.  

До каде што белата раса стигнала, таму има градежи (пирамиди...), писмено-
ст..., дури мумии (Кина најстара мумија...), како и дативно у-аину влакнести Белци. 

Наспроти Белци (Пелазги) имало Црнци: Белци (Сумери) и Црнци (Акадци). 
Јазикот на Балканот бил варварски=пелазгиски=тн.Платонов=тн.словенски. 
За потврда дека тн.словенски јазик бил јазик на домородните на Балканот 

бил Хомеровиот јазик. Според германскиот лингвист Пасоф (1815), Илијада била 
пишана на словенски јазик. Ова дури го потврдил и еладскиот (тн.грчки) лингвист 
Чулкас (1907). Тој пиши, Славо-Македонците во Лерин говореле Ран-Хомеров ја-
зик. Таков бил и на Критјаните. Ова било повод, јазикот на Критјаните да биде са-
мо тн.словенски. Па токму и затоа Критјаните го разбирале службениот јазик на 
Бугарија, но не еладскиот јазик катаревуса, кој произлегол од коине, службен само 
од 1868 година. Следи Критјаните сакале да се приклучат на Бугарија, но не на Ела-
да. За да се промени состојбата, Бугарија била принудена таа да се откаже од остро-
вот Крит. Тоа се гледа од член 5 во Букрештанскиот договор (1913), во кого се бара 
Бугарија да се откаже од островот Крит, и што се случило. И конечно, Фалмераер 
(1830) запишал, во Елада немало Хелени кои говореле коине туку Словени со свој 
словенски јазик. Значи, коине бил христијански јазик, а народен само тн.словенски. 

Киндер и Хилгеман пишат: „Овој Хомеров македонски јазик се збогатувал и 
постојано се развивал во модерен јазик, ширејќи и употребувајќи засебен дијалект 
од кој подоцна настанале: рускиот, полскиот, хрватскиот, српскиот, чешкиот, сло-
вачкиот, бугарскиот и други јазици, денес познати како словенски јазици, заснова-
ни врз македонскиот...“.13 

Следи тн.словенски бил варварски=пелазгиски- словенските народи се лага. 
 
ПЕЛАЗГИСКА=ТН.СЛОВЕНСКА ПИСМЕНОСТ И ЈАЗИК 
 
Љубомир Домазетовиќ,14на стр.249, пиши: „Колку биле во заблуда во истра-

жувачките напори најдобро укажува споредувањето на азбуката на семитските на-
роди и народите на јонскиот, халкидичкиот, етрурскиот, латинскиот и грчкиот. Со 
анализа и споредување на сите три азбуки со азбуките кои денес се употребуваат на 
балканските простори, се нуди заклучок дека во азбуките на семитските народи не-
ма ни едно слово ли словна ознака која е приближна на словата денес на важечките 
азбуки на народите со илирско15 потекло. 

                                                 
13 Herman Kinder and Werner Hilgemann, The Penguin Atlas of Wordl…, vol. 1, p. 111. 
14 Љубомир Домазетовиќ, Античка историја и порекло Срба и Словена, Београд, 1995. 
15 Авторот говори за Илири и илирско.Траките и Илирите биле Пелазги, како Македонците (Јустин). 
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Тоа ја оповргнува секоја помисла дека Илирите или Словените потекнуваат 
од семитската група народи. 

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 огромен, и износи: кај Јонци-
те од 25 слова 15 е слично; кај Халкидиќаните од 21 слово слично е 14; кај Етрур-
ците од 26 слично е 13; кај Латините од 20 слично е 13 слово, а кај Хелените од 22 
идентични се 17 со денешните слова на важечките словенски азбуки, а посебно со 
словата на старо-илирската односно старословенска азбука“.                                                                       

Стр. 251: „Резултат на погрешните хипотези е и узалудното повеќевековно 
трагање за потеклото на словенската писменост и јазик, а за Словените прв пат на-
шата наука чула во првата пловина на VI век. Останало на тоа, не одговорувајќи на 
клучното прашање, откаде дошле и која се етничка припадност ? Во својата книга 
‘Историја на Србите’ Владимир Ќоровиќ тврди дека словенскиот јазик е писмено 
утврден на еден дијалект тек во IX век и дека тој припаѓа на групата сатени- јазици. 
По него словенскиот на исток се допирал со аријските, односно иранскиот јазик. 
Од друга страна, толкува дека има можни допирни точки со балтичките, литван-
ските, летонските јазици и со изумрениот пруски јазик. Ќоровиќ ја изведува слове-
нската група на јазици од прасловенските јазици, аме не покушува да објасни отка-
де 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 создаде врска или потекло, а тоа што нема 
историска врска и потпора, не е битно. Според него сличноста на словенските јази-
ци е голема и поголема сродност на германските и романските, оправдувајќи го тоа 
дека словенските народи живееле долго во една група на единствена територија и 
друго, дека словенскиот елемент не влегол во амалгамирајќи процес со туѓи елеме-
нти. Така ‘сите словенски јазици или наречја се одржале верно и чисто до сега со 
заедничкиот тип’, укажува В. Јагиќ. 

Еден анонимен баварски географ во IX век наведува дека Сервијаните се то-
лку држави, дека од нив настанале сите словенски племиња и дека оттука водат по-
текло. 

Во трагање за писмото и јазикот, од битно значење е утврдување потеклото 
на Словените и Србите (Скрблин, Срблин, Сурби, Скораби, Сораби, Скрбати, Ско-
рбере, Сорбере, 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, тие талкања околу 
писмото и јазикот се неизбежни, те е можно во трагање за тоа потекло да се употре-
би обратен метод во постапката на трагања, со примена на јазикот и писмото на 
Словените, пишани со глаголицата и кирилицита. Глаголицата, според досегашни-
те сознанија како словенско писмо настанало на половина на IX век. Некои истра-
жувачи сматрале дека таа е изведена од грчкиот курзив, додека другите ја трагале 
во писмата на источните народи: етиопскиот, ерменскиот, еврејскиот, сарматскиот 
и др. Се покажало дека ни едно ни друго не е точно и дека глаголицата е автетично 
самостојно писмо. Нејзината употребна вредност има црковно-политичко значење 
и требало да служи на потребите на верските мисии и богослужења. Таа е изгра-
дена исклучиво со цел писмото по секоја цена да се разликува од хеленската и ла-
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тинската азбука, како словенската црква не би се доведувала во врска со хеленската 
и западната црква, потполно да би останала самостојна. 

Реално е да се претпостави дека Кирил и Методиј во потполност во целост 
не ја измислиле глаголицата, туку се користеле со азбуката на семитските народи.16 
Не треба да се отфрли неможноста дека глаголицата како азбука постоела кај илир-
ските народи уште пред новата ера, со која ги изразувале тв. слободни верувања 
или паганството по пат организација на светилиштата, храмовите и пророштвата. 
Таква претпоставка е можна, имајќи во вид дека и Херодот во ‘Херодотовата исто-
рија’ говорел за две азбуки во Египет. црквена и народна. 

Анализирајќи ја глаголицата, не е тешко да се заклучи дека авторот не мо-
жел да ја избегне имитацијата на некои знаци кои веќе постоеле кај словенскиот, 
илирскиот, хеленскиот, латинскиот и египетскиот народ. Многу сматраат дека гла-
голицата е постара од кирилицата, што секако е можно. Со глаголицата е пишано: 
Асемановото евангелие; Зографското евангелие; Маријинското евагелие; Синајски-
от еухологиј; Синајскиот псалтир и др. На писмото на глаголица е објавено околу 
60 црквени книги, кои Кирил и Методиј ги превеле на кирилица, како словенските 
народи би ги прифатиле. 

Целта на напорите на Кирил и Методиј, чуените словенски просветители, 
била прво да ја направат глаголицата а потоа кирилицата, како што поуспешно би 
го ширеле христијанството, оти тоа не било можно со азбуката глаголица и на лати-
нски јазик, оти Словените не ги разбирале,те создале попроста азбука од алфабетот, 
кој по Кирило, добила име кирилица. Зачуваните историски материјали укажуваат 
на големи религиозни превирања, отпори и судири измеѓу паганската и христијан-
ската религија и верување. Христијанството упорно меѓу словените (паганите)17 ги 
ширеле и наметнувале своите догми со цел да постане доминантна и едина дозво-
лена религија, во романското опкружување, кај Словените. Колку на тоа упорно ра-
ботеле, говори податокот дека Кирил и Методиј покрстиле, при својата просветите-
лска мисија, околу 54.000 Словени во христијансаката вера. Истовремено се упорно 
се работело на пишење книги на словенски јазик, кој подоцна се користи и при бо-
гослужење, во обновувевените или изградени храмови. Црквените книги се преве-
дени на кирилица. Таква улога како Кирил и Методиј имал и Климент Охридски. 
Тој упорно се борел против паганската религија за сметка на римската и византи-
ската државна религија на христијанството“. (Препишани на кирилица, Р.И.) 

Се говори за Склавини (тн.Словени)=Повеќебожци и Римјани=Христијани. 
„Алфабетот добил сегашен назив по почетните хеленски (илирски) слова. 

На секој знак на алфабетот одговара еден глас, за разлика од слоговното писмо, кај 
кое поедини слова или знаг чита слог. Многу истражувачи потеклото на алфабетот 
го врзувале за Феникија, ама таа теза е неодржива во денешно време. Постарата 
‘Феничка теорија’ за постанокот на алфабетот, некои ја оспорувале след пронајду-
вање (1906. година) натписи напишани на синајско писмо, додека други алфабетот 
им го препишувале на Хетите, што е апсолутно не одрживо. 

Алфабетот прв пат, според различните критски писма, кои уште не се одго-
нетнати, е пронајден во Илирија на Крит (стар антички). Према оваа теорија Фени-
чаните ова прво цивилизирано познато писмо само го ширеле кај семитските наро-

                                                 
16 Кај Црнците во Африка досега не била пронајдена азбука. Па таа í припаѓала само на белата раса. 
17 Па следи тн.Словени (Склавини) биле само Повеќебожци- Римјаните (тн.Византијци) Христијани. 
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ди, 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 збо-
рови. Хелените Илирскиот алфабет го усвоиле на почетокот на првиот милениум, 
иако тој е многу постар, на што укажува и критското писмо. Алфабетот временски 
е усовршен во смисол на дополна со слова за сите вокали. Тек на почетокот на IV 
век пред новата ера се прифаќа општиот хеленистички алфабет, тв. Јонски тип.  

На голема старост на илирскиот алфабет укажува Букварот на Лепенски ви, 
каде сличноста на словата е непобитна и која датира од длабоката античка мина-
тост од 7000 до 6000 години пр.н.е. Со споредување на словата (знаците) од Бу-
кварот на Лепенскиот вир со оние слова од илирскиот алфабет може да се заклучи, 
дека од вкупниот број на слова (знаци) од букварот,идентичност може да се утврди: 
кај тхерските 3, јонските 9, халкидичките 7, етрурските 5, умбријските 4, оскијски-
те 1 и латинските 5. Вкупно 24 слова, од Букварот на Лепенскиот вир се идентични 
со словата на алфабетот со илирските народи. Таа сличност е многу помала кај се-
митските народи: синајска 1, Ахирамов саркофаг 1, називот на кралот Меса 4 и на-
тписот Синдрија 2“. 

Градежите, писменоста... што во Подунавјето биле пронајдени, сите тие би-
ле само во готова форма. Па нивните развојни етапи се одвивале само во Левантот. 

„Сè тоа укажува на големата сродносна врска со букварот на илирскиот ал-
фабет само што со времето словата се менувале и азбуките се дополнувале со нови 
слова“. 

Северно од реката Дунав говедото било диво, а на југ домашно. Токму само 
од домашното говедо и домашната свиња била создадена крвната група А. Па од 
чумата на говедото и грипот на свињата, кои кај човекот предизвикувале маласипа-
ници и грип поради кои во Америка изумреле 95% монголски Индијанци, била со-
здадена крвната група А.Таа е вегетеријанска за житарици и мешункасти растенија. 
Само нив ги немало северно од Дунав за пусти, коноп..., а на југот за ниви, лен... 

„Анализата на винчанското писмо упатува на заклучок: дека винчанската 
култура по сегашните толкувања е стара од 5000 до 4000 години пр.н.е.. По мои и 
некои други истражувања таа е доста постара, што не значи дека е самата населба е 
толку стара; второ, винчанското писмо е нешто помладо од староста на винчанска-
та култура, ама не помлада од 4000 до 3500 година пр.н.е.; трето, временски тв. ви-
нчанско писмо со усовршување на словата (знаците) се менувало, што се дава да се 
согледа во прилогот. Старото винчанско писмо содржело слова, кои современата 
наука ги означила како: вокали, консонанти, и лигатури. Колку пати доживувало 
промени тешко ќе се сознае. Новото винчанско писмо содржи нешто изменети сло-
ва; четврто, сличноста на новото винчанско писмо со илирскиоит алфабет е толку 
очита, да секое оповргнување е ненаучно. Посебно е случај со јонското, етрурското 
и халкидичкото; пето, латинското писмо е многу помладо писмо и тоа е формирано 
после основањето на Рим; шесто, сличноста на старословенската азбука со винча-
нското писмо и илирскиот алфабет е очита, што укажува на голема сродност на 
словенскиот со илирското етнос. (Етнос=еднос=едност- едно исто, Р.И.) 

Со посебно задоволство пред само да го изложување на ова книга го про-
читав текстот во Политика на господинот Радивоје Пешиќ ‘Винчанско писмо’ во 
кој на мошне убав начин и научно аргументирано го толкува потеклото на винчан-
ското писмо и неговата сличност со останатите писма. Наравно, во сè не делам ми-
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слење со него, ама тврдам дека тој прв ги осветлил некои темни простри анички 
збивања, што може да биде од помош на античките историчари. Античката слично-
ст на винчанското писмо со азбука на разни народи мошне убаво се гледа и анали-
тички воочува (Политика 12-16. септември 1995. година). Така изнесува дека од 
вкупниот број слова од винчанското писмо се истоветни со: кипарското 9; старото 
феничко 10; брахами 5; критското 4; старогрчкото 12; англосаксонското 4; западно-
семитското 8; палестинското 7; српската кирилица 20; глаголицата 7;18 а во етрур-
ските слова се идентични со винчанското писмо (прилог). Меѓутоа Пешиќ тргну-
вајќи од ваквите сознанија, толкува дека винчанската азбука е прва и дека таа се 
ширела со евроазиските простори, што не се вклопува во историските сознанија за 
миграциите на народите во целата длабина на историјата, зашто било говор во пр-
едходната содржина на оваа книга. Потполна истоветност на винчанското со етру-
рското писмо упатува на размислувањето дека тв. етрурска цивилизација, како дел 
на илирскиот или илирскиот етнос, во пораните периоди најдувало на пошироко 
подрачје во делниот дел на нашето подунавје, тв. винчанскиот културен- етнички 
простор и дека од непознати разлози се преселил во Италија во времето на големи-
те 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 
најновото научно сознание дека Етрурците се доселиле во Италија од просторот на 
Банат и јужно од нив и југоисточниот дел на Романија, за што се пронајдени пред-
мети на материјалната култура. Јазикот со кој говореле Етрурците бил илирски. 
Имајќи го во вид дека јазикот и писмото на Илирите се изгубени со илирската ци-
вилизација, тоа и разлог зошто научниците до сега не го откриле писмото и јазикот 
на Етрурците.19 Оттука стопостотна сличност на винчанското писмо со етрурското 
и голема сличност со кирилицата (20 слова), а сличност со кипарскатото 9, тв. 
старо-грчко 12, е помалку оти тоа со времето се менувало“. 

Следи писменоста била само од Источното Средоземие, делот на Левантот.  
Херодот...царот Адријан (Мемоари) наведуваат за ненаселеност северно од 

реката Дунав...Прокопиј (6 век) не забележал ништо во Подунавјето- тоа било за-
трупано. Следи имало ДНК- оддалеченост од југ кон север, како што биле пресел-
бите. Токму затоа Македонците се ДНК блиски на Критјаните,а не на реката Дунав. 

Досега нема ниеден материјален доказ/наод за преселби од Дунав на Балкан. 
Преселби во Подунавје и во Италија било од јужниот Балкански Полуостров 
„Не смее да создава забуна тоа што алфабетот на племето Копти во Египет и 

другите народи во Мала Азија, е сличен на хеленскиот (илирскиот), оти сите тие 
народи со потекло се Илири. Тие пред или после тројанската војна се преселиле во 
Мала Азија, а тоа се Фригијците, Лидијците, Ликијците, Каријците и многу други 
народи. Нивното присуство на афричкиот и малоазискиот простор, имало мошне 
значајна улога во култивизацијата и описменувањето на афричките и азиските на-
роди, што укажува и сличноста на некои слова во винчанското писмо и азбуката на 
некои малоазиски народи, како на пример: палестински 7; критско линеарно 4; Бра-
хам 5; западно семитско 8 итн.“. 

Коптите не биле племе туку коптскиот јазик бил само реформиран староеги-
петски јазик- тој бил дворасен, што било за време на Птоломеите. Од него биле от-

                                                 
18 Кирилицата и глаголицата биле само од Македонија-само од Солунските Браќа со своите ученици 
19 На писмото на Критјаните и Етрурците работел русинот Г.Гриневич и др.:Етрурци биле Пелазги. 
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странети семитските зборови на Црнци, и се дошло до коптски јазик=тн.словенски, 
на кого говореле фараоните пред да биде создаден дворасен старо-египетски јазик. 

„Откривањето во Египет на тв. Коптски ракопис во III век пред новата ера 
со зачуван текст кој е напишан на стариот јазик со кој говореле некогаш Христија-
ните кои живееле во Египет, покажува потполна идентичност со Алфабетската аз-
бука, што може да се согледа од пронајденото коптско писмо“. 

Како што старо-египетски бил реформиран во коптски јазик, истото било и 
со коине,20наследникот на старо-египетски- од коине без семитско до тн.словенски. 

„Ова писмо недвосмислено укажува на сродност со старословенското, а тоа 
со други зборови значи сродност со илирското писмо и јазик. Согледувајќи ја исто-
риската длабина на користењето на Коптското писмо во Египет, научниците утвр-
диле дека тоа пoчнало да се користи уште во VIII век пред новата ера,21 што се по-
клопува со времето на дорската инвазија на народите на просторот на Европа, Ази-
ја и Африка, каде илирските народи се доселувале и со времето се доселиле доне-
сувајќи го со себе своето писмо. 

Имајќи во вид дека илирските народи, од историска длабина, го населувале 
италијанското полуострово, тоа тие во прво време говореле со илирски јазик и го 
користеле илирското писмо Алфабет. Меѓутоа, после формирањето на покраината 
Лација во средниот дел на Италија, названа по кралот Латин, кој управувал со Ла-
ција во времето на Тројанската војна кога го прифатил Енеј (учесник и јунак во 
тројанската војна). Во неговото време се формира латинска азбука од која подоцна 
настануваат: оксички, умбријски, фалишќански, месапски и други алфабети. Осно-
вна база за изработка на латинскиот алфабет бил илирскиот алфабет. Латинскиот 
прв алфабет содржи 21 слова кои (сите слова) се со илирско потекло, или прила-
годени гласови на потребите на латинскиот јазик. Така илирското F се чита f, сло-
вото H се означува со h, а знакот C се чита ks. Во прво време K се чита k, или по-
доцна K нестанува, а се појавува состојбата ‘C’ (порано читано како ‘G’) да ја пре-
взема улогата на словото ‘K’ и се чита како ‘k’, што останало и денес во латинското 
и хрватското писмо, а за ‘г’ се води 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 латинскиот алфабет се 
дополнува со словата X и Z и содржи 23 слова. Оваа азбука во латинскиот јазик се 
задржала до крајот на римската империја, без обѕир што поедини моќници покушу-
вале да изведат некоја реформа. 

Илирскиот (Критскиот) алфабет го пренесуваат со себе и илирски племиња 
кои го населувале Италијанското полуострово, како што се: Етрурците, Венетите, 
Месапите, Умбријците, Оскијците, Латините и др. Латините подоцна ја создале аз-
буката латиница и латинскиот јазик и писмо. Алфабетот е претечки на кирилицата. 

Латинскиот јазик (lingua Latina) бил прво само јазик на племето Латин во 
покраината Лација и посебно градот Рим.22 Подоцна во рамките на римската војна 

                                                 
20 Коине бил Александријски Птоломејов јазик,од 300-та г.п.н.е.За авторите во 19 век тн.старогрчки. 
21 Авторот наведува текст на коптски јазик: „Сл. 31. Коптска азбука и стар Коптски текст од IV век 
пред н.е. Писмото е употребувано во Египет од VIII п.н.е. Одредени зборови во текстот можат да 
бидат лесно разбирливи од припадниците на словенските народи што оди на заклучокот за слично-
ста на писмата и јазиците на Илирите,Келтите и Коптите“.(Коптски=пелазгиски=тн.словенски, Р.И.) 
22 Римјаните говореле варварски=тн.словенски-само тн.словенски.Латински бил наследник на коине 
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експанзија се шири на голем дел на Европа, Африка и Мала Азија. Подоцна на еден 
дел на ова подрачје се потиснува или се преточува во неаолатински (романски) ја-
зик, ама во основа се задржува до денес. Латинските зборови потекнуваат воглавно 
од илирскиот јазик, а подоцна и други јазици.23 

Азбуката кирилица, по досегашните резултати на трагања, настанува на кра-
јот IX век. Према повеќето научници основ на кирилицата чини азбуката на Или-
рите и Хелените (алфабет) тв. грчка уницијала, на која за посебните словенски гла-
сови се додадени нови знаци. 

Ширењето на христијанството и неговото претворување во државна религи-
ја мошне многу се одразило на пишењето со латински јазик. И покрај тоа што по-
следните изданоци на паганската книжевност животвореле до V век (Симах, Ами-
јан Марцелин, Клаудијан, Рутилије, Марцијан Капела). Во последното раздобје на 
Римското царство во книжевноста потполно преовладува латински јазик. Веќе по-
ловината на II век се појавува на латински и преводот на ‘Библијата’ (латински Ве-
тус) и други книжевни дела. 

До сега не е утврдено кој е автор на кирилицата ? Авторството му се при-
пишува 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 по-
стоела, а Кирил и Методиј можда ја прилагодиле и со своето просветителство ја 
шириле. Кирилицата стално ја усовршувал и така го менувала својот првобитен 
облик. Така постојат следните типови кирилица: устав, како најстаро кирилично 
писмо чија временска длабина на настанување не се знае, ама може да се претпо-
стави; полу устав или курзив, настанал од уставот при пишењето на книгата. Како 
посебно кирилично писмо се јавува и канцелариската минускула. 

Споредбената анализа на хеленската (илирска), латинска и старословенска 
азбука укажува на голема сличност. Посебна голема сличност е измеѓу старосло-
венската и хеленската (илирската) азбука. Се поставува прашањето: како воопшто е 
можно Словените да имаат слична азбука со Хелените (Илирите) во старата посто-
јбина, ако Словените се иранско потекло,24 како што денес се толкува. 

Од друга страна, денешните Грци се народ со илирско потекло, чиј крал бил 
Деукалионов и Пирин син Хелен, по кого во VII век добиле име, а земјата се проз-
вала 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, тв. дорска инвазија, кога се населени Дораните, Јонците и Еол-
ците. Грчкиот јазик чини засебен огранок на илирскиот јазик, а грчкиот алфабет 
всушност е илирски алфабет, односно прво илирско писмо, со кое е пишана ‘Илија-
да’ 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 содржела некое слово повеќе или помалку. 

Илирскиот јазик уште во најстаро време се јавува на голем број наречја и 
нивни локални варијанти. Книжевните јазици со кои се служиле атичките писатели 
постанале четири јазици: Еолско, Јонско, Дорско и Атичко. Во илирскиот и хелен-
скиот говорен јазик имало четири јазични говорни варијанти (наречја): јонско- ати-
чка; аркадијска или ахејска, еолска (обфаќала лезбејска, тесалска и беотска подва-

                                                 
23 Латински бил дворасен како коине на Белци (Пелазги- Илирите биле Пелазги) и Црнци (Семити). 
24 Иранците (Кавендиш-Линг) и Египќаните (Луј Леже) имале словенска митологија-Словените лага 
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ријанта) и дорска која обфаќала подваријанти: дорска, елидска, фокиска, локриска 
и етолска. 

Во прастаро време, географско-топографски локалитет на илирскиот етнос 
по племиња до тројанската војна и чуената дорска инвазија бил скоро сосем друг-
чие од оној распоред кој го затекнуваат Римјаните со продорот на балканските про-
стори, а на кои подоцна античките писатели им припушуваат дека постоеле вечно 
на просторите на денешна Грција. Сите тие наброени племиња во прастаро време 
имале 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 то-
лкуваат дека дорската инвазија е извршена од Мала Азија, што нема никаква на-
учна подлога. Многу писатели укажуваат дека Дораните, Јонците, Атичаните, Ахеј-
ците, Еолците и многу други, живееле на брегот на Јадранското море и во конти-
ненталниот дел на јадранскиот појас (на територијата на бивша СФР Југославија). 

Наравно, ова докажување бара голем простор, те, во колку овде би се спро-
веле одговорувачки доказен постапок, би ја изгубила суштината на целта со која се 
настојува да се дојде до заеднички основи на илирските, хеленските и словенските 
писма. Овде е битно да набројаните народи ја населиле територијата на денешна 
Грција и дошле со своето писмо и јазик, кои успешно се одржувале во некои обли-
ци до денес. Наравно, на првобитната територија, која илирските племиња во давно 
античко време напуштиле, останале нивни делови кои подоцна го промениле името 
и се стопиле со други народи, кои ги населувале тие простори со стални миграции, 
било на сила или со добро. На илирските простори останала и се задржала првата 
илирска азбука Алфабет, која со времето се менувала, а сличноста на писмата на 
поедини народи меѓусебно се мошне големи. 

Имајќи во вид дека Келтите се илирско потекло, а Скордите келтско, тоа се 
тие, доселувајќи се на просторите на Панонија и денешна Србија со себе донеле и 
свое писмо (алфабет), кое не можело да се разликува од писмото на Илирите, Хе-
лените, Македонците, Мезијците и Трибалите кои Скордите ги затекнале и поти-
снале, да подоцна со нив би живееле во соседство“. 

Бидејќи говедото и коњот во Европа биле само балкански, Келтите биле са-
мо со балканско потекло- без говедото Европјаните би биле без крвната група А ... 

„Протерувањето на Скордите и другите илирски племиња преку Дунав во 
скитската земја, тие со себе го носат и своето писмо, јазик и обичаи во скитските 
простори. За време на седум до девет векови Скордите и другите раселени или про-
терани илирски племиња се умножуваат и шират во скитските земјишни простори, 
пренесувајќи го својот јазик и својата азбука алфабет. Благодарувајќи баш неа со 
скитските народи се создава и нов тип етнос, чии потомци, после толку векови се 
враќаат во домовината на своите прадедовци како Словени, поново со својата аз-
бука и својот јазик. Во скитските простори останува мешавина на скитските и или-
рските народи од кои потекнуваат денешните Руси и други народи“. 

Досега нема ниеден доказ/наод за преселби северно од реката Дунав. Поим-
от Илири бил синоним на Словени,а тн.словенски јазик бил пелазгиски на Платон... 

„Не е јасно дали пред или по повратувањето извршиле поправање на алфа-
бетот во тв. прва старословенска азбука кирилица. Понајверојатно тоа е направено 
подоцна под влијаниетио на хеленската азбука во IX век. Е можно дека тоа го на-
правиле ‘Словенските апостоли’ и византиските мисионери: Константин (а после 
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стапување во манастир Кирил) и Методиј25 во време на големите политички преви-
рања во Подунавјето на Балканот, кога во Византија, растргани со династички бо-
рби, несложните наследници на Карло Велики, отворено и потајно се бореле за вла-
ст над словенските кнезови. Тоа време паѓа во критично раздобје во односите на 
источната и западната црква, кога цариградскиот патријарх сакал конечно да се 
ослободи од доминацијата на римската црква и да ги придобие за себе, условно 
названо, словенските и илирските народи“. 

Хелените биле Пелазги.Па хеленскиот јазик коине бил за време на хелениз-
мот-по смртта на Александар Македонски.Коине бил наследник на староегипетски. 

Според авторите, илирскиот јазик бил словенски- овој бил само пелазгиски. 
„Такавиканиот хеленски алфабет всушност е илирски алфабет кој со време-

то се сливале во две гранки: источна, во источниот дел на Илирија и западна, во за-
падниот дел на Илирија. Према историските записи се воочува некои карактери-
стични разлики измеѓу источната и западната гранка по изговорот на некои слова, 
како што се Χ и Ψ кои на исток се изговарале како кх и пс, а на запад обратно. Јо-
нскиот алфабет како една варијанта на источната гранка постанува доминантна и 
неа подоцна ја прифаќа Атина (403/402) пред новата ера, како службено писмо, од 
каде се шири на целиот простор на Хелада и останатиот дел на Илирија. 

Према утврдената анализа хеленско-илирската книжевност е најстара во 
Европа, која со времето формирала книжевни видови кои се преземени во Италија, 
како илирска стара колонија. Од таа хеленско-илирска книжевност доста изрази и 
денес се задржало на балканските простори и на други простори на словенските на-
роди, а посебно кај Србите, како што се драма, тргадија, 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 хексиметар, кој има голема сли-
чност со пишењето на јуначки песни кај Србите. Е употребуван јазик Јонски со 
примеси Еолски, што укажува дека Хомер е Илир, а овие јазици и писмо се илир-
ски. Во пишењето е употребен илирско-хеленски алфабет“. 

„Да се заклучила реално би требало да се согледа старо-грчката јазична осо-
бина и да се спореди со Хомеровиот јазик. Големи разлики со времето настанале и 
измеѓу старословенски јазик и современите словенски јазици. 

Треба да се понови дека староилирски се делел на две гранки: источна и за-
падна и на четири наречја: еолско (со кое говорат Алкеј и Сапфа), јонски (со кое го-
вори Хомер, Херодот, Хипократ и Архилах), дорски (со кое говорат Пиндар, Алка-
ман, Бакхилид и Симонид) и атичко (на кого припаѓа Платон, Аристотел, Есхил, 
Софокле, Тукидид, Ксенофонт, Еурипид и Аристофон). 

Денешниот грчки јазик веројатно припаѓал на атичкото наречје, бидејќи но-
ва Атина била истакнат политички и културен центар, те од атичкиот се развил во 
книжевен јазик на хеленистичката цивилизација, за која било говор во претходниот 
текст, тв. Коине.26 Од јазичниот фонд атичкото наречје нестанале прајазички гласо-
ви Ј и В. Нивното нестанување довело до одредени јазични промени. На крајот на 
атичкиот период во тв. грчки јазик доаѓа до големи промени. Тие промени се ви-

                                                 
25 Кирил роден 826. или 827. година во Солун и умре 14.02.869. година во Рим. Методиј 820. во Со-
лун и умре 6.04.885. во Моравија.(Солун бил само Тесалоника=те[та-а] Салоник а=женски род, Р.И.) 
26 Во Атина не се пишело на атички туку на јонски. Неразбирливиот коине бил дворасен од Египет. 
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дливи во вокализмот. Многу некогашни дифтонзи Ел, ол, ал итн. постануваат едно-
ставни самогласници. На некои самогласници, како што се н, в. се променил изго-
ворот, така самогласичкиот фонд на грчкиот јазик се свел на пет едноставни само-
гласници а, е, и, о и у. 

Фазата на промени во грчкиот јазик трае од антиката до крајот на средниот 
век (тв. Византиско време) и се нарекува средногрчки јазик. За ова време се кара-
ктеристични две развиени етапи, каде двојазичноста почнала уште во спорот на Ко-
ине со атицизмот. Додека во грчката книжевност се подржувал и развивал тв. тра-
дициналниот јазик, јазикот на народот од него значајно се одвоил. Од падот на Ца-
риград морфолошките промени, започнати во средниот век, постануваат сè повеќе. 
Во деклинацијата дошло до понатамошна редукција на падежите и упростување на 
облиците. Богатството на глаголските имиња се смалува. Стариот перфект и футур 
се заменува со описни конструкции V и X. 

Во современиот грчки јазик нестанале бројни класични зборови или се за-
менети или дури сочинети преиначување на облиците и значењата на класичните 
зборови.Така, да кажеме од зборот: вино; κρχοι, настанала мешавина на класичното 
κρχοις. Исто така се и позајмици од други јазици, на пример: куќа: opiti на латински 
значи hospitum. 

Јазична двојност во грчкиот се одржува сè до денес, иако 1977. година слу-
жбено се укинува употребата на катхаревуса и се воведува димотики како јазик на 
општествено комуницирање. 

Имајќи во вид веќе изнесеното, дека во постројанското време дошло до по-
знатите дорски инвазии на илирските племиња на грчките земјишни простори, по-
себно во IX, VIII век пред новата ера и дека Хомер своите дела ‘Илијада’ и ‘Оди-
сеја’ ги пишел во X или XI век пред новата ера, те дека се пишани со јонски дија-
лект, стара Јонија не била во Грција, тоа разликите во јазикот и писмото на Хеле-
ните (Грците) и Словените, веќе тогаш постоеле и тие со времето постанувале сè 
поголеми, те, како што веќе е истакнато, современиот грчки во многу се разликува 
од словенските јазици“. 

Тн.Хомер не пишел на јонскиот туку на говори- Илијада била дело на Реда-
кцискиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.), од три простори: со магаре и шафран од 
Египет..., коњ и говедо од Бригија со Пелагонско Езеро (до 1963 година Битолско 
Блато) и Јадранските Острови. Тоа биле дотерано на јонски јазик и во 3 век п.н.е., 
само во Александрија, било преведено на дворасниот коине-тој за нас неразбирлив. 

„Блискоста на словенските јазици со Хомеровиот јазик укажува на оправда-
ност на тезата за античко-илирското потекло на Србите и Македонците и другите 
словенски народи“.   

„Наведените примери на генетичките врски на зборовите ја аргументираат 
претходната изнесена хипотеза за сличноста на словенските јазици со Хомеровиот 
јазик. Така германски лингвист Лудвиг Франц Пасоф уште 1800. година, на основ 
на зачуваните ракописи на Хомерова ‘Илијада’ (англиско издание) изработил ре-
чник од кого можат да се извлечат бројни сродни зборови, кои Пасоф ги поврзува 
за словенскиот јазик, придружувајќи се на функционалната етимологија. Академи-
кот Петар Илиевски истакнува дека византиските извори регистрирале бројни сло-
венски имиња на места кои се распространети и на грчкиот Пелопонес и Крит, како 
што се: Белица, Бистрица, Горица, Ораховица и др. Тој наведува дека некогаш по-
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знатиот полски славист од чешкиот универзитет Збигњев Голомб, анализирал сто 
педесет словенски имиња на места на Пелопонез, од I век до доселување на Сло-
вените од византиските автори, каде заклучува дека содржат јужнословенски јази-
чни особини, иако во тоа време Словените немало, што поново укажува на заедни-
чки особини на јазикот и писмото…“. 

Лидија Славеска,27на стр. 57, пиши: „Компаративните истражувања...Споре-
дбените резултати меѓу древниот јазик на Хомеровите еповии современиот македо-
нски јазик покажуваат дека тие зачувани зборови формираат големи фамилии- ве-
риги, меѓусебно поврзани врз функционална основа или, едноставно, тие се граде-
ни според законот на функционалната етимологија. Дел од овој лексички фонд вле-
гол и во грчкиот јазик, но најчесто во деформирана, изменета форма или ‘стојат са-
ми’ без грчка етимолошка основа или функционална врска. Врската меѓу засведо-
чениот Хомеров лексички фонд и македонскиот современ јазик се поставува врз 
поврзувањето преку старите Пелазги, чии многубројни племиња живееле на Балка-
нот (познати под името Македонци, Тракијци, Илири) и во Мала Азија како Бриги- 
Фриги, Лидијци, а на запад, во централна и северна Италија, како Етрурци, Венети 
итн. Кога грчките племиња кон крајот на третиот и почетокот на вториот милениум 
пред новата ера се населиле во Јужна Европа, претходно истакнавме, ги затекнале 
на Балканот како староседелци Пелазгите и останале ‘голем и силен народ’ откако 
се соединиле, во прв ред, со Пелазгите, но и со други варварски народи... А Пела-
згите ‘секогаш останале варварски народ кој зборувал со варварски јазик’.28 Лекси-
чките совпаѓања меѓу јазикот на Хомер и источната група на словенски јазици (че-
шки и словачки) ја забележува уште во далечната 1800-та година германскиот ли-
нгвист Лудвиг Франц Пасоф врз основа на најстарите зачувани ракописи на Хоме-
ровата ‘Илијада’. Повеќето зборови што не биле зачувани во грчкиот или латински-
от јазик Пасоф ги идентификувал како словенски зборови...“. 

Стр. 129: „Во контекст на вака поставената проблематика ќе треба да обр-
неме превосходно внимание на јазикот како еден од најзначајните атрибути на на-
цијата, односно народот, бидејќи како што своевремено истакнал П.Кречмер: ‘Ни-
едно културно богатство не е толку трајно и долговечно како што е јазикот. Осо-
бено се непроменливи и постојани имињата на местата, дури и тогаш кога насе-
лението се променило’.29 Во тој правец ќе го разгледаме повторно значајното на-
учно сознание за постоење на блискост на македонскиот современ јазик со Хомеро-
виот јазик, односно на тн.словенски јазици со јазикот од постарите лексички насло-
јки во Хомеровиот еп „Илијада“. Тоа, своевремено, уште во далечлната 1815 годи-
на30 го константирал германсиот лингвист Л.Ф. Пасоф, а веќе во 1845 година него-
виот труд за Хомереовата лексика е преведен на англиски оде Х.Џорџ и објавен во 
Њујорк. Во својот труд Пасов 31 утврдил дека голем слој од Хомеровата лексика во 
„Илијадата“ í припаѓа на лексиката од словенскиот јазичен сојуз. Бидејќи македон-
скиот јазик припаѓа на овој сојуз, а според повеќе истражувачи античкииот македо-

                                                 
27 Лидија Славеска, Македонската генеза, Матица македонска, Скопје, 2008. 
28 Херодот I, 57. 
29 П. Кречмер, Преисторија Балкана у огледало језика, 21. Спор. Ја долготрајноста на топонимите на 
Пелопонез со словенско потекло, за кои говори Max Vasmer, Die Slaven in Grichenland, Berlin, 1941. 
30 Авторот и авторката говореа за 1800 година, а овде авторката наведува 1815 година- разлика 15 г. 
31 L.F.Passow, Lexicon of the Greek Language, 1845. (Пасов, а не Пасоф, Р.И.) 
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нски бил истороден со пелазгискиот како најстар балкански јазик, сосема е опра-
вдан заклучокот дека Хомеровиот јазик е навистина близок до современиот маке-
донски јазик во одредени лексички елементи кои се зачувани во постарите изданија 
на ‘Илијадата’32...“. 

Стр. 190: „Во контекс на претходните сознанија...Истражувањата на И. Ча-
шуле за бурушанскиот јазик содржат сериозни индиции за одредена јазична бли-
скост на овој јазик што го зборувало населението од околу 50.000 единки во севе-
роисточен Пакистан (области: Хунза, Наѓар и Јасин), со зборови карактеристични 
за сите словенски јазици.... Контактот меѓу ова население и современите словенски 
јазици, можел да се случи најдоцна пред 1.000 години. Притоа, авторот утврдил по-
крај лексичките и граматички соодествувања, како и типолошки црти кои се наспо-
редни со процесите во балканскиот јазичен сојуз“.33 

Бидејќи антички=етнички Македонци, етничките Македонци се домородни. 
Стр. 211: „Во една таква согледба...Хронолошки Менадата од Тетово му 

припаѓа на VI век пред новата ера, или, попрецизно, е изработена во времето на де-
веттиот македонски крал Аминта I (547-497 год. п.н.е.). Во литературата за Мена-
дата е запишано: ‘ја моделирал некој грчки уметник во некој град во јужна Италија 
или Сицилија како во занес игра дорски танц и веројатно претставува една Менада 
од придружбата на Дионис кој во литературата за Тетовската Менада се нотира ка-
ко тракиски и грчки бог на вегетацијата и воскреснувањето на природата’...Ѓуриќ 
дословно го напишал и следново: ‘Меѓутоа, орфичката религија е дел од диониз-
мот, кој на Хелените им дошол од Тракија и Македонија’, тоа ќе значи во тој ре-
лигиозен круг ја приклучил и Македонија. Потоа го цитира Плутарх според кого: 
‘сите македонски жени од дамна дамнина се држат до орфичките обреди и празни-
ци во чест на богот Дионис и заради тоа се наречени Клодони и Мималони. Тие 
многу слично се однесуваат како Едонките и Тракијките околу Хем, а од нив би 
рекол потекнува и хеленскиот θρησκεύειν34 кој означува дива и оргијастични верски 
обреди’ “.35 

Бидејќи Дионис не се славел во Скитија, Македонците не дошле од Скитија. 
 
ХЕЛЕНИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ ПЕЛАЗГИСКИ НАРОД 

 
Плутарх,36 стр. 63, за Солон пиши: „1. Граматчар Дидим, во својот против 

Асклепијада со управениот спис за Солоновите осовини, наведува некои зборови 
на некој Филокле со кои овој го обележува Солон како син на Еуфорион. Тоа му 
против зборува на сите други писатели кои Солон го споменуваат. Сите тие се сло-
жуваат во тоа дека неговиот татко се викал Ексекстид. Овој, како што извештуваат, 
по својот имот и влијанието му припаѓал на средниот ред граѓански, а по своето по-
текло на првата куќа, оти влечел лоза од Кодра.  

                                                 
32 Лидија Славеска, Македонската генеза, Матица македонска, Скопје, 2008. 
33 И. Чашуле, За бурушанскиот јазик, „Нова Македонија“, 15.11.1995 г., Скопје: Реагирања. 
34 Спор. Во македонскиот јазик: ТРЕСКА, ТРЕСКОТИ но и трескот итн. Традицијата на зборот тре-
ска за орфичките игри е зачуван и во името на женското оро ‘Тресеница“. Оттука името на ова ора 
се поврзува директно со орфичките игри во чест на богот Дионис, кога жените паѓале во „треска“- 
транс, играјќи во пекстатичен занес во негова чест. 
35 Плутарх, Александар 2, 58. 
36 Плутарх, Славни ликови I, Матица српска, Нови Сад, 1990. 
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Солоновата мајка била, според податоците на Хераклида од Понт, братуче-
дка на Пизистратовата мајка. 

Тие два човека испрво живееле во особен пријателски однос веќе поради 
своето сродништво, ама исто така, како што некои тврдат, и поради обдареноста и 
младечката убавина Пизистратова, која Солон ја сакал со најнежна љубов...“. 

„10. Мегараните и покрај тоа упорно ги захтевале своите права на острови-
те. Во продолжението на војната едната страна нанесувала неизменична на другата 
штета во онолкава мера колку и самата претрпела. На крајот двете страни ги земаат 
Лакедајмоните за посредници и судии. 

Многу тврдат дека Солон во тоа се послужил со угледот Хомеров; тој, на-
име, во Попис на бродовите вметалн и за време на преговорите ги прочитал сти-
ховите: 

Ајант од Саламина поведува дванаесет лаѓи, 
во редот ги намести исти каде атинските стоеа чети“. 
Па Илијада била дело на Редакцискиот одбор на Пизистрат. Исто така, врска 

и за Атантида на Платон се бара со Солон. Следи атинскиот почеток бил со Солон.  
Тукидид,37 I, 3, пиши: „Не помалку...до пред Тројанската војна Елада...пред 

Хелен синот на Деукалион, и областите биле названи по името на одделни племи-
ња, најповеќе по името на пелазгите. Одвај кога Хелен и синовите му се укрепиле 
во Фтиотита и другите градови започнале да ги викат на помош, тогаш тие племи-
ња вследствено на општењето со тие започнале едно след друго да се нарекуваат со 
името хелени,при што тоа долго не можело да се наложи над сите.Најдоброто дока-
жувачко за тоа е Омир. Тој живеел многу покасно од Тројанската војна и во сè ни-
каде не ги нарекол сите учесници во војната со општо име, а ги нарекува Елини са-
мо тие, кои биле дојдени со Ахил од Фтиотида. Тие биле првите Хелени; останати-
те тој ги назива во песните данајци, аргосци, ахејци. Омир не го споменува и името 
варвари, зашто како што ми се чини, самите хелени уште не биле оспособени под 
едно име, противположно на името варвари. И така одделните племиња, живеејќи 
во своите градови- држави, ако и да се разбирале помеѓу себе и покасно биле наре-
чени со името хелени...“. (Хелени бил нов поим- со Хомер, Р.И.) 

Во Илијада не со употребувало името варвари и затоа без Хелени и варвари. 
II-68: „Амбрикијците го освоиле грчкиот (хеленскиот, Р.И.) јазик, кој што 

тие го говорат денес...Останатите жители на Амфилохија инаку се варвари...“. 
Херодот, I, пиши: „Ова е излагање на она што Херодот Халикарнашинот го 

истражувал. Делото има цел да не допушти со текот на времето да избледи она што 
луѓето, општо, го направиле и да не останат непознати големите и прекрасни дела, 
создадени како од Хелените така и од барбарите, и други работи, меѓу кои и причи-
ната, поради која тие завојувале меѓу себе“. (Барбари=варвари, Р.И.) 

Хелените се со голема х, а варвари со мало в- варвари бил само општ поим.  
Платон38 пиши: „варварите се постари од Грците (Хелените, Р.И.)“, „првите 
зборови Грците ги зедоа од варварите“.  
Британска енциклопедија име-Пелазг го поврзува за македонска Пелагонија. 
Јон Аргинтеану39, на стр. 17, пиши: „Бреговите на реката Еригон (Црна) за-

едно со Прилепско Поле (секако и Битолското Поле б.н.) се викаа Пелагонија. Име-

                                                 
37 Тукидид, История на Пелопонеската война, Държавно издателство наука и изкуство, София, 1979. 
38 Платон, во „Кратило гл. 421ц., гл. 425е.“. 
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то на ова поле доаѓа од Пелазгите, најстариот народ на овие простори, од кои водат 
потекло- Трачаните, Илирите, Латините и Грците“. 

Диодор од Сицилија40 наведува: „...со пелазгиските букви пишувал и Пропа-
нид учителот на Хомер“, „Тимотие пишувал со пелазгиски букви и говорот пела-
згиски“, „приказните од митологијата во кои се зборува за Атлантите, Аргонаутите, 
Амазонките се преземени од современиците на Хомер кои нивните дела ги пи-
шувале на пелазгиски јазик и со пелазгиски букви“. 

Јустин (II век по Христа) наведува: „Македонија...Emathia е...по народот пе-
лазгиски“ (lib. VII. 1.1)“; „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“. 

Милан Будимир,41наслов Балкански корени на европската писменост, пиши: 
„На основ на тие подударности во европските речници ги утврдил францу-

скиот лингвист А.Меје...всушност, духовниот претставник на атинската демократи-
ја и нејзините книжевни создавачи Аристофан и Тукидид. Грчкиот јазик имал усло-
ви да се развие истовремено во обата правца на духовната активност, во научно и 
уметничко. Изузетна способност негова, која наследил од своите индоевропски 
претци, лежи во тоа што може неограничено да се склопуваат и сложуваат нови 
зборови, и тоа секогаш јасни и прегледни сложеници, какви што не можат да се 
замислат во латинскиот книжевен јазик. Едино Платоновиот вулгарен говор чини 
донекаде изузеток во тој правец. Освен таа изузетна способност за создавање на 
сложени зборови, грчкиот јазик можел- заблагодарувајќи на употребата на членот- 
не само прецизно да ја одреди вредноста на поедини зборови во реченицата, туку и 
со најмал фонем или морфем самосталноста со помош на тој ист член. Поново мо-
раме да го споменене Плаут и неговата вулгарна латинштина, во која, под влијани-
ето на грчките, те. балканските оригинали, почнува да се јавува членот, кој после 
го презеле сите западноевропски јазици“. (Вулгарен=народен, Р.И.) 

Се говори за коине и латински,наспроти „вулгарен говор“ кој бил варварски.  
Олга Луковиќ- Пјановиќ,42 во насловот Claudius Ptolemaeus…наведува: 
„На подрачјето на балканските српски земји, значи, се поновуваат во едно 

давно време име Сибира ! Но тие не сè! Истиот тој Стефан Византиски кажува:  
‘Sybridae, Erechteidis tribus. Locatia ex Sybridis, in Sybridis.’ 
‘Сибридите, ерехтејевото племе. Месно од Сибриде, во Сибриди...’ 
Зацело во ова име се работи за метатеза измеѓу ‘Б’ и ‘р’. Со тоа повеќе, што 

се работи за мошне старо племе... Ерехтеј, имено, бил легендарен основач на Атина 
после потопот. А Херодот донесува во врска со Атина и Атика две ствари 

- дека народот на Атина и Атика бил пелазгиски; 
- дека еден Тракиец тврдел во разговор со еден Атињанин, дека тие во ми-

натото биле браќа иста крв...“. 
Во насловот Грчки и латински- јазици настанати тек во Европа од пелазги-

скиот или од Платона до Индоевропски мит, авторката пиши: 
„Поминеме ли од Шнелер на Георг Денковски, поново ќе најдеме истата те-

ма, само усмерена во друг правец. Оти- Данковски цел свој живот го посветил на 
докажување на приоритетите, што се однесува на староста, како тој редовно пишел 

                                                                                                                                                 
39 Јон Аргинтеану, Историја на Армн Македонците (Власите), Букурешт, 1904 година. 
40 Диодор од Сицилија, во „lib. -III- c.67,4“. 
41 Милан Будимир, Са балканских источника, Српска књижевна задруга, Београд, 1969-од интернет. 
42 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
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за ‘словенски јазик’. Неговите дела останале во прашните аглови на библиотеката, 
оти таква е човечката благодарност кон луѓето со изузетна ученост, кои сакале, нај-
светлиот дел на својот ум да го пренесат на другите и остават на иднината. 

Трудот на овој професор по грчки јазик и библиотекар на кралската библио-
тека во Пресбург да се анализира, на тоа треба да му се посветат томови од неколку 
илјади страни! Нас овде не занимаваат првенствено две негови дела: ... 

- Хомер пишел со познат дијалект на словенски јазик, од самото Хомерово 
пеење покажал... 

- Грците како племенски и јазични сродници на Словените, прикажано исто-
риски и филолошки...“. 

„Во првиот од овие два дела, ќе најдеме, како што потполнетиот наслов ка-
жува: ... (Латински текст, Р.И.) 

‘Првата книга на Илијада, стихови од 1. до 50, кои на словенски и на грчки 
исто звучат, уз додаток на новиот латински превод со грчко- словенски коментари.’ 

А тоа значи- понајпрво- дека Данковски, што веројатно било уште чест слу-
чај во негово доба- течно говорел и грчки и латински! Дека неговото знаење било 
така длабоко, можел паралелно да ги преводува во стихови, трудејќи се редовно, да 
го реконструира ‘Хомеровиот јазик!’ А ние знаеме, дека Хомеровиот учител го по-
знавал пелазгискиот јазик и пелазгиското писмо! Исто така се знае, и тоа се потвр-
дува- во прв ред- Платон, дека Грците долго воопшто не ја разбирале Илијада, туку 
имале учители, кои ја толкувале... Во врска со тоа има безброј проблеми, кои при 
оваа прилика не можеме ни да споменеме! Ама, преминеме ли на другото спомена-
то дело на Данковски ‘Грците како племенски и јазични сродници на Словените’, 
ќе го најдеме на стр. 18. неговото тврдење: ... (Германски текст, Р.И.) 

‘Е јасно, дека во Хомерово доба не се правела никаква разлика измеѓу тра-
чкиот и грчкиот јазик’. 

‘Хекатеј од Милет, кој живеел 500 година пред Христово родување, сведочи 
на основ на споменатото доба, дека во старина цела Грција била населена со варва-
ри. Атика, кажува тој, ја имале Траките... 

Атињаните затоа се со потекло Траки (Словени) и по Херодотовото сведо-
штво тек подоцна постанале Грци, задржувајќи го својот јазик (трачки, те. словен-
ски)... (Грци=Хелени, Р.И.) 

Страбон ја најдува таа појава сосема нормална. Траките и Епирците, кажува 
тој, живеат до денес (19. г. по Христо) покрај Грците, а колку повеќе од денес неко-
гаш Грција морала да биде со нив населена, бидејќи варварите уште секогаш го за-
вземаат најголемиот дел на Грција... Така Траките ја поседуваат Македонија...’ 

Не можеме доволно да подвлечеме, во колкава мера Данковски ја потврдува 
целата документација изнесена во текот на оваа студија. Не ни е можно да влегува-
ме во сите негови поединости, оти тоа во многу би било поновување на речените 
ствари потполно независно од него. А таа согласност оди дотаму, да говорејќи- ма-
лку после наведениот текст за Гетите, за жителите на Мезија, за Дачаните, кои 
имаат ист јазик...“. 

Во поднасловот а) Заклучоци за потеклото на писмата..., авторката наведува: 
„Човекот кој работи, тој верува...Ќе биде, дека тоа е она исто писмо, за кое е 

збор во VI пеење на ‘Илијада’: за што е збор во Еурипидовата ‘Алкестида’, таму 
каде се споменуваат ‘Трачките таблици’, поврзани уз името Орфеј, трачкиот крал. 
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Судејќи по она, што ни зачувал Платон во ‘Критија’ за јазикот на ‘варварите’, кои 
уште во негово време говореле со ‘варварски јазик’, на територијата на Грција и 
тоа особено жените, како поголеми чувари на традиците, судејќи по она, што тој за 
тоа некогаш потополно за заедничкиот јазик на Грците и ‘Варварите’ кажува, тој 
јазик ни денес не ни е непознат...Бил тоа јазик на оние, чие име Грците и Римјаните 
го прошириле како ‘Пелазги’, кои- по многу писатели на Хелените им биле вистин-
ски учители, оти ги научиле на земјоделство, искористување на рудата, архите-
ктурата, градење на канализацијата, епското пеење и, како што кажуваат старите 
книги- писменоста. Во прилог на таа идеја говорат јасно, единствено и полна сми-
сла и логика чинителите, кои ќе ги изложиме во наставокот на ова поглавие“. 

Во поднасловот д) Древни сведоштва, авторката наведува: 
„Да се вратиме на обавестувањата на Диодор од Сицилија, во истата кн. III, 

гл. 67...Во записот, за кого овде говириме, Диодор кажува, дека Тимотеј, син Ти-
мотијев, а внук Лаомедонов, кој живеел во Орфејово време, направил големо пату-
вање, преминувајќи голем број места на земјината површина, како нпр. западните 
кришта на Либија, сè до океанот. Така стигнал до градот Никеја на брегот на океа-
нот, од чии жители ја слушнал целата приказна за Бах, која ги изложувала ‘сите 
прилики на неговиот живот’. На основ на она што чул, кажува понатаму Диодор 
Сицилијски, Тимотеј напишал спев ‘Фригија’ и тоа на древен начин- како по јазик, 
така исто и по писмото, те. со пелазгиски јазик и со пелазгиско писмо. Еве го на-
водот: ...(Коински текст, Р.И.)   

‘Служејќи се со ‘знаците’ на првите Пелазги и (служејќи се) со пелазгиски 
говор’ “. 

Во Додатокот, За српското име и за староста на српскиот народ, се наведува: 
„Со тоа во врска напоменуваме, дека англискиот професор H.D.F.Kitto43 ...“. 
„За Херодот овој англиски историчар вели:  
‘...тој (те.Херодот) ги сматра Грците во Јонија како варварски народ, кој е 

погрчен’ “. 
Следи Хелените во Јонија биле варвари. Па варвари биле Македонците и др. 
Љубомир Кљакиќ,44 на стр. 189, пиши: „Во зачуваните фрагменти...Опишу-

вање, Химни, Корибантик и Физика. Повеќето од овие ракописи ни денес достапни. 
Затоа за Орефејевото учење, или за она што под тоа се подразбира, науката про-
судува на основ на трудовите на подоцнежните интерпретатори, како и на основ на 
златните орфички таблици кои се похранувале во гробовите на умрените за ‘подзе-
мниот свет’ и неговото боженство. Еурипид, на пример, пиши за ‘дрвените плочи 
тракиски- што е Орфејев запишан глас’, а Аристофан кажува дека ˆОрфеј во мисте-
ријата на светот не воведе и застана на патот на убивање’. Кога во текот на II и I 
милениум п.н.е. хеленските племиња ја населиле Анадолија, островата на Егејско 
Море и балканскиот југ, угледот кој Орфеј го уживал меѓу староседелците морал да 
биде изузетно голем. Тоа го потврдува и чинителот дека Хелените го усвоиле дион-
ско- офричката мистерија, а дека братствата на офричарите останале да ги пренесу-
ваат ‘тајните знаења’ на својот втемелувач. За Бертранд Расел, Орфеј всушност бил 
голем реформатор на Дионисовиот култ, отколку кој го кодификувал начелото на 
заедницата и нејзините обреди за новата епоха. Како ‘религиска личност на архај-

                                                 
43 The Greeks, Made and printed in Great Britain, Edinburgh, 1951. 
44 Ljubomir Kljakić, Oslobađanje istorije I-III, Prva knjiga, Početak puta, Arhiv Klakić, Beograd 1993. 
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ски тип’, како тоа што го истакнува Елијаде. Ако Орфеј го оставиме на страна на 
окултните, езотеричните и религиските слоеви во интерпретациите на неговото 
учење и култот, оној кој успее човечкото општество да го организира по законите 
на васеленската хармонија. Тој е носител на најрепрезантивните знаења на древна-
та балканска цивилизација, на нејзините правила на општествениот и сеемен жи-
вот, социјалните установи, култови, технологии, писмености (‘дрвени плочи- што е  
Орфејев запишан глас’) и, посебно музиката. Музиката ‘рефлектира’ хармонички 
космички сфери и нивни меѓусебен склад. Таа, исто така, ги ‘рефлектира’ времен-
ските ритмови и следствено, човечката душа како и душата на самата природа. 
Орфеј се бавел со големо историско претпријатие; успешно посредувал измеѓу чо-
вечките заедници и небеските сфери, од една и со ‘подземниот свет’ од друга стра-
на. Тој, истовремено, го репрезентира процесот на историската дисперзија на тие 
знаења во соседните области: во Егејот, Анадолија и Апенините. Остатоците на 
‘догрчкиот говор, кој им го припишуваме на Пелазгите и Тирсенците’ документи-
рани во преткласичнита Анадолија, на Балканот, догрчкиот Крит и Етрурија, тоа 
недосмислено се потврдува како и археолошките артефакти. на пример винчанска-
та спирала, артефакти на писменоста и други“. (Орфеј=орпеј=ор пеј: оро пеј, Р.И.) 

Стр. 26: „Оти, после Александар Македонски се сретнуваме со феноменот 
на европската историја кој валјано е растолкуван, а одвај е и констатиран: сите ко-
смокатори, светски владетели, доаѓајќи со текот на Антиката и раниот среден век 
од Балканот или, решавајќи го ‘балканското прашање’, на тоа се темели својата им-
перијална моќ. Ни една владеечка куќа во средновековна Европа не препуштила 
прилика своето родословие да го трага на самиот ‘почеток’ на сите кралеви: меѓу 
балканските Пеласти, Тројанците, кај Александар Македонски или кај Константин 
од Ниш. ‘Го опевам оружјето и јунакот на вистинскиот / Кој од Троја стига во Ита-
лија’, пее Вергилиј (70-19 п.н.е.) на почетокот на Енеида. Кога Енеј би се спуштал 
во подземниот свет. Песникот ќе се сети и на големиот узор на својот тројански 
херој: ‘Како Орфеј духот женин го доживеал / Со милогласни звуци на китарата 
трачка!’ Илјада и триста години подоцна, Данте заедно со Вергилиј тргнал со Ор-
фејевиот и Енејиниот траг во Боженствената комедија. Мигуел Асин укажал на 
исламскиот узор кај Данте, споменувајќи ја ал’исровата порака на Мухамед, Ал- 
Маариијевите дела, а посебно Рисалат Ибн- Арабија кој влијаел и на Роџер Бекон. 
Асин така ни помогнал во архументирањето на наодите за древните мотиви на сле-
гување во ‘подземјето’. Тој мотив го сретнуваме кај сумерскиот херој Гилгамеш и 
балканскиот херој-песник Орфеј...“. 

Сумерите биле Белци=Пелазги и Македонците(Јустин) со македонска врска. 
 
МАКЕДОНЦИТЕ ПОТЕКНАЛЕ ОД АРГ ВО МАКЕДОНИЈА, А НЕ ЕЛАДА 
 
Херодот I-1: „...Арг, пак, во тоа време бил најзначајното од сите места во зе-

мјата која денес се вика Хелада...“. 
VIII-137:„А тој Александар предок во седмо колено му е Пердика кој на овој 

начин воспоставил власт и застанал на престолот на Македонија. Од Арг избегале 
кај Илирите, тројца браќа,кои биле потомци на Темен;тоа биле Гаван, Аероп и Пер-
дика. Откај Илирите, преминувајќи ги планините, втасале во Горна Македонија, во 
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градот Лебеја. Таму се главиле слуги за плата кај кралот, и тоа, едниот ги пасел ко-
њите, другиот говедата, а најмладиот од нив, Пердика, козите и овците...“. 

Врската не била со Арг од Елада туку во Бригија- говедарска и коњарска. 
Меѓу 850- 750 г. п.н.е. во Македонија се издигнала кралска династија која го 

здружила населението. Како најран период за Македонија како држава се мисли 
времето кога владеел кралот Пердика (707-645), со главен град Арг и затоа дина-
стијата била нарекувана Аргеадска. Други автори, како на пример александриј-
скиот историчар Апијан од 2 век н.е., докажува дека Арг бил Аргос Орестикон, кој 
се наоѓа до Рупиште во горниот во горниот тек на реката Бистрица во Македонија. 
Бидејќи Бриги имало во Бригос (Драч), очигледно врската била со во Бригија. 

Орестите живееле во областа на горна Бистрица, каде се најдувал и Аргос. 
Од таму потекнувал македонскиот кралски род. Па и затоа е малку веројатно Каран 
да би бил од Аргос на Пелопонес и оттаму да се преселил во областа на горна Би-
стрица. Според Кумранските ракописи Каран кралувал од 814 до 786, а според 
други од 825 до 797 година. Александар Филелин со изјавата за неговото потекло 
од Аргос на Пелопонес било само за тој да може да учествува на олимписките игри. 

„138. Кога тие заминале...Во таа земја има една река на која потомците на 
тие мажи од Арг í принесуваат жртви како на свој спасител. Тогаш реката, откако 
ја преминале Теменидите, толку надошла што коњаниците не можеле да преминат. 
Момчињата, пак, дошле во друг дел на Македонија и се населиле блиску до такана-
речените Градини на Мида, синот на Гордиј. Во нив сами од себе растат тренда-
фили од кои има по шеесет цветни ливчиња, а со миризбата ги надминуваат сите 
други трендафили. Во тие градини, како што прикажуваат Македонците, бил фатен 
Силен. Над градината се издига планина, која се вика Бермиј, а е неопродна поради 
снег и студ. Откако го зазеле тоа место, браќата, тргнувајќи оттаму, преземале на-
пади, па ги покориле и другите делови на Македонија. (Каранфил=каран фил, Р.И.) 

139. Од тој Пердика Александар води потекло вака: Александар бил син на 
Аминта, а Аминта син на Алкет; на Алкета му бил татко Аероп, кој бил син на Фи-
лип, а на Филип му бил татко Аргај, а на Аргаја татко- Пердика, тој што ја освоил 
кралската власт. Такво е родословието на Александар, синот на Аминта“. 

Плутарх,45стр. 101, под II-2, за Предците и родителите Александрови, пиши: 
„Дека Александар по своето потекло од таткова страна бил Хераклид од лоза Ка-
ранова, а од мајчина Еакид од лоза Неоптолемова, тоа сосема поуздано се знае“. 

На кој јазик говорела македонската кралска династија околу 650 год. п.н.е. 
добар пример е Хамонд:46 „Кралската куќа говорела дорски- грчки од седмиот век 
и на некој релативно примитивен грчки дијалект со кој говореле сега по илјада го-
дини и повеќе во Халиакмон нивните непосредни потомци Аргеадите Македонци“. 

Дорците не биле домородни во Елада, туку тие слегле на југ на Пелопонез. 
Македонците говореле како што се говорело на наведените простори- со свој говор. 

Јуџин Н. Борза,47 на стр. 89, пиши: „Потеклото на Македонската кралска ло-
за е речиси исто толку нејасна како и потеклото на Македонското население. По-
стоело едно истрајно, праизворно предание во антиката што кажувало за една група 
Грци од Арг- потомци на Темен, роднина на Херакле- која дошла во Македонија и 

                                                 
45 Плутарх, Славни ликови I, Матица српска, Нови Сад, 1990. 
46 Hammond, History, I, 433. 
47 Јуџин Н. Борза, Во сенката на Олимп и појавата на Македон, Патрија, Скопје, 2004.  
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воспоставила власт над Македоните, ги обединала и им основала кралска куќа. 
Кралевите на оваа династија ги водела македонските работи до крајот на четвртиот 
век п.н.е. Не постои сомнение дека ова предание за наметнатата грчка лоза било 
широко верувано од Македонците, и веројатно преку нив Херодот, за време на сво-
ето патување во Македонија околу 460 п.н.е., ја чул приказната што ја раскажува во 
својата историја (8.I37-39). Тоа е најраната целосна верзија за агрејското потекло на 
Македонската кралска лоза, а е раскажана како дигресија што дава контекст за 
проатинскиот став на македонскиот крал Александар I за време на Персиската вој-
на. Следи парафраза: 

Александар беше седмо колено од Пердика којшто, заедно со неговите браќа 
Гаван и Ајроп- сите потомци од Темен- биле прогонети од Арг. Тие поминале из-
весно време во Илирија од каде преминале во горна (anõ) Македонија во градот Ле-
беј [?], каде што работеле домашни работи во домот на локалниот владетел. Додека 
се подготвувале да си заминат, владетелот одбил да им ги плати надниците, нудеј-
ќи им ја само сончевата светлина што влегувала низ баџата во куќата. Притоа Пер-
дика го прифатил предлогот, и, со својот нож, повлекол линија на подот околу со-
нчевата светлина и ја собрал светлината во својата наметка. (Човек се прашува да-
ли приказната била инспирацијата за усвојувањето на сончевото сонце [или ѕвезда] 
како национален симбол од страна на Македонците). Тројцата браќа си заминале а 
во потера по нив тргнале луѓето на локалниот владетел. Теменидите ја поминале 
реката, која толку надошла што ги сопрела гонителите, а тие стигнале до ‘друг дел 
на Македонија’, каде што се населиле близу Градините на Мида, синот на Гордиј, 
над кои се издига планината Вермион. Откако ја освоиле оваа земја, тие го потчи-
ниле остатокот од Македонија. Натаму следи кралската лоза на татковците и сино-
вите. Пердика, Аргај, Филип, Ајроп, Алкет, Аминта, и Александар. Според Херод-
от, овој беше начинот на кој потомците на аргејските Темениди од родот Херакле 
ја добија власта над Македонија. 

Ризично е да се сили приказната во нејзината историска веродостојност. Ар-
гејскиот контекс влева сомнеж, бидејќи во петтиот век п.н.е. било помодно на ста-
родревната Аргејска држава да í се припишуваат секакви херојски и митски дела.48 
Згора на ова, голем дел од приказната е раскажан од Херодот без многу критичко 
разбирање на нејзиното значење, небаре тој повторно ја раскажува притоа не од-
војувајќи го од сопственото кажување она што тој го имал чуено. Неколку геогра-
фски детали се веројатни: споменувањето на Илирија и anõ (горна) Македонија, мо-
жноста дека реката е Халијакмон, и упатувањето на Градините на Мида под пла-
нината Вермион, што би можело да биде бујниот регион околу Миеза (денешен Ко-
панос/Лафкадија, под Науса). Но никаде Херодот посебно не вели дека овие Теме-
ниди ја наметнале својата власт врз Македонес, туку само дека полагале право на 
Македониа, географски термин што не мора нужно да ја означува земјата на Маке-
донците во овие рани времиња. Оваа кралска лоза на крајот всушност се јави како 
владеачко семејство на Македонците, но, бидејќи не сме во состојба да го датираме 

                                                 
48 Ајсхил (Supplices, 249-59) власта на Арг во Темното доба ја гледа сè до реката Стримон; Ајсхил 
исто така го употребил Арг како седиште за Орестидите. За оваа класична наклонетост за прекумер-
но величење на раниот Арг, види Kelly, History of Argos. 43-46, 84-86, и 105-6, со чии заклучоци и 
јас се соголасувам. Арг не бил само свет, туку и политички корисен за писателите и политичарите 
од петтиот век; види подолу, стр. 135-36. 
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ни владеењето на Пердика ниту пак почетокот на експанзијата на Македоните, не-
возможно е да се дознае од Херодот кога и на кој начин ова грчко семејство дошло 
да ги води Македонците. 

Понатаму сме збунети од географската дискрепанца помеѓу осоцијацијата 
на Пердика со планината Вермион и можноста дека Македоните првпат се насели-
ле во крајбрежна Пиерија. Можеме да предложиме- а тоа би била само претпоста-
вка незаснована врз антички докази- дека движењето на запад на Пиерските Маке-
дони на крајот стигнало до подножјето на планината Вермион близу Верија или 
Миеза, и дека таму тие западнале под некаков си главаторски сој низ некаков си 
процес што не би можеле да се надеваме да го дознаеме. Ако е така, ова би значело 
дека Македонците ја започнале својата експанзија долж Пиериското подножје пред 
наметнувањето на аргеадското властелинство. Меѓутоа, ако Македонците се поја-
виле по низините од Халијакмон, а не од Пиерија, нивната миграција во центра-
лната низина близу Верија, можеби била дел од истиот процес што ја дал владеа-
чката лоза во тој ист регион. Прифаќајќи го ова, треба уште да се објасни зошто 
евентуалниот центар на кралска моќ се развил во Ајга, чија локација е на околу по-
ловина пат помеѓу Миеза (Градините на Мида) и крајбрежна Пиерија. 

Јасно е дека анализата на нашиот најран- и единствен- извор не може да пре-
дочи цврст и задоволувачки тек на настаните. Моето лично гледиште е дека постои 
некаква суштинска веродостојност во упатувањето на планината Вермион (како 
што е докажано од фригиската врска), дека меѓу Македонците едно семејство по 
потекло од Вермион се наметнало како најистакнато, но дека аргејскиот контекс е 
митски, веројатно дел од пропагандата од петтиот век п.н.е. (за што расправам во 
следниот дел). Да се побиваат таквите сказни и да се припишуваат на современата 
македонска пропаганда, може да изгледа минималистичко. Но со дадено историско 
милје во кое таквите приказни биле испрепедени а потоа украсени, порекнувањето 
на митовите изгледа мудро. Теменидите во Македон се измислени на самите Маке-
донци, делумно насочена да им се даде веродостојност на тврдењето на Александар 
I дека е од хеленско потекло, додадено кон и модифицирајќи некои полузакопани 
прадедовски приказни што долго време постоеле меѓу Македонците во поглед на 
нивното потекло. Ревидираната верзија била пренесена без критички осврт или ко-
ментар од Херодот. Тукидид (2.99.3:5;80.2) ја презел приказната за аргејското вли-
јание, и ја пренел понатаму. Неговата верзија не е независна. Она што произлезе во 
петтиот век е македонски инспирирана приказна за аргејско потекло на Аргеадска-
та лоза, приказ што веројатно може да се следи до својот извор, Александар I (за 
него види Раздел 5 подолу). Теменидите мора да исчезнат од историјата, а секој ди- 
скусија за нив како историска фигура е непотребна. Од овој момент, македонската 
кралска лоза ќе се нарекува Аргеади. 

Постоеја натамошни дотерувања на митот за раното кралско семејство. Во 
последената декада од петтиот век п.н.е. Еврипид дошол да живее во Македон на 
дворот од кралот Архелај, создавајќи со тоа нова етапа во еволуцијата на македон-
ското митско создавање. Драмата на Еврипид во слава на својот патрон, Архелај, 
веројатно ја украсило првичната приказна, заменувајќи го Пердика со Архелај како 
потомок на Темен- без сомнение на задоволство на својот кралски домаќин. Биле 
воведени и пророчишта од Делфи, а приказната за основањето била проширена со 
воведувањето на Каран (дорски за ‘главатор’ или ‘владетел’). Во раниот четврти 



 47 

век, нови рани кралеви биле додадени за време на политичкото соперништво меѓу 
три деленици на Аргеадите по смртта на кралот Архелај во 399 година, уште еден 
пример за македонска склоност кон преработка на историјата за да се поткрепат со-
времените политички потреби. Приказната продолжила да минува низ рацете на 
локалните македонски историчари во четвртиот век п.н.е., и до римско време била 
широко позната во бројни верзии. Ништо од овој подоцнежен период не може да се 
лоцира порано пред Еврипидовата ревизија на Херодотовото предание. Предочу-
вањето дека Александар I или некој од неговите предци добил делфиско пророштво 
за да се потврди македонската врска со Арг нема докази што можат да се поткре-
пат. Доколу постоело едно такво пророштво можеме да бидеме сигурни дека Алек-
сандар, желен да го потврди своето хеленско наследство, ќе го искористел, а дека 
Херодот, којшто им се одушевувал на пророштвата, тоа ќе го споменел. На крајот 
она што е важно не е дали аргејските Грци ја основале македонската кралска лоза 
туку дека барем некои македонски кралеви сакале тоа да биде така. 

Сосема е излишно за оние кои имаат потреба од свои причини да им при-
пишат хеленско потекло на Македонците да го прават тоа прифаќајќи ја пропага-
ндата на древните македонски кралеви. Самите Македонци можеби потекнуваат од 
истиот популациски базен од кој потекнале другите грчки народи. Фактот што ни-
вните кралеви од петтиот век п.н.е. наоѓале за потребо да наметнат јужна грчка 
преслека за присвојувањето аргејско потекло никако не ја менува духовната слика, 
туку само сугерира дека Македонците од петтиот век биле понесигурни во нивното 
хеленско потекло отколку што се некои денешни писатели. 

Не постојат причини да се одрекува преданието на самите Македонци за ни-
вните рани кралеви и миграции на Македоните. Веќе рековме дека еден дел од овие 
горјани, Аргеадите, можеби се преселиле надвор од басенот на Халијакмон во под-
ножјето на северна Пиерија. Невозможно е да се одреди датумот на оваа преселба, 
но доколку ја прифатиме кралската лоза назад од Александар I, и признаеме дека 
Аргерадите ја владееле централна Македонија по исчеснување на Бригејците49 и 
Илирите, ја добивајме датата од приближно 650 година п.н.е. или малку порано. 
Херодотовото предание за тројца браќа може да ја одразува патронимијата на три 
племенски или клановски групации; се мисли на Ајгејдите и Еврипонтидите од 
Спарта. Доказите не дозволуваат софистицирана анализа, па приказната може да го 
одразува воспоставувањето на Гавановото владеење во Елимеја, Ајроповото меѓу 
Линкестијците (каде што такво кралско име се појавува подоцна), и се разбира на 
Пердика во централна Македонија. Така, со оваа претпоставка, барем три сродни 
лози на Македонците би можеле да ја трасираат нивната генеаналогија и сродство 
назад до селидбата на седмиот век, со аргеадското потекло најдобро запаметено ме-
ѓу лозата на Пердика. Првичната приказна, онаква каква што ја дале Херодот и Ту-
кидид, без вметнување на Теменидската врска, несомнено ги одразува сопствените 
преданија на Македонците за нивната рана историја“. 

Видовме што пишел Херодот за потеклото на Хелените, врската на името 
Перс со Персијците, Хелените и Египќаните, често име и кај Македонците. Како 
што ова го наведува Херодот, слично се случило и за време на Архелај: „уште еден 
пример за македонска склоност кон преработка на историјата за да се поткрепат со-
времените политички потреби“. Се говори за лозата, а народот бил ист- пелазгиски. 
                                                 
49 Бриги=Бриж-и=бриж=брж=брз-брс+јак (Халијакмон=хали јак мон)=Брсјак;Бриг=Фриг=Фриз-ија... 
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ТРАКИСКИОТ И ИЛИРСКИОТ ЈАЗИК МАКЕДОНСКИ ДИАЛЕКТИ 
 
Во Илијада се сретнуваат Тракиј, а Херодот го внел поимот Илири. Следи на 

исток биле Траките, на запад Илирите- Траките помасовно го употребуваат темни-
от вокал. Тој денес е само тн.словенски-одродените тн.Словени до денес го имаат.50 

Плутарх,51 стр. 112, II, за Александар Македонски, под Александар постану-
ва крал, брзо продирање до Дунав и војна со Табанците. Разорување на Теба- пиши: 

„11. Кога Александар, со навршената дваесетта година, ја зел кралската вла-
ст во свои раце, виде дека од сите страни го опкружува голема завист, лута омраза 
и голема опасност. Соседните варварски племиња не сакале и понатаму да го по-
днесуваат наметнатиот јаред и сакале поново да имаат свои крала. Од друга страна, 
Филип, навистина, Хелада со оружје ја победил ама не добил време сосема да ја со-
влада и навикни на покорност, туку само односите ги променил и пореметил, така 
да Хелада после неговата смрт се нашла во голема пометненост и усталасаност кои 
произлегувале од ненавиклостите. 

Ама, додека Македонците се плашеле на поволниот тренуток и сматрале де-
ка Александар мора од Хелада сосем да се одрече и дека не смее да се служи со ни-
каква сила против неа, отколку варварите кои сакаат да се одметнат треба поново 
да се придобијат со благи постапци и на тој начин сите буни одма во почетокот да 
се спречат, Александар тргнувал од спротивните стојалишта: тој мислел дека своја-
та положба мора да ја обезбедува и спасува се неустрашливост и јунаштво, оти ако 
се примети дека тој во своето поуздање колеба и во најмала мера, сите тие народи 
одма ќе востанат против него. 

Затоа тој со варварски покрети и војни во тамошните области учинил крај со 
тоа што одненадеж со војската продрел сè до Дунав, каде во крвавиот бој го побе-
дил и Сирм, трибалскиот крал. 

Слушајќи дека Трибалите се одметнале и дека Атињаните им држат страна, 
тој одма, се појави како јунак, тргна со својата војна снага и поминувајќи низ Тер-
мопиле рече:‘Демостен, кој мене, додека сум престојувал кај Илирите и Трибалите, 
ме нарекувал дечко, а кога бев во Тесалија- младич, сега под ѕидовите на Атина ќе 
покажам дека сум човек! “. 

Атињаните, Еладците, Тесалците и Траките со Илирите биле само Пелазги. 
Бидејќи и Македонците биле Пелазги (Јустин), Балканците биле еден народ. 
Страбо52 пиши: „Илирите и Трачаните никако не можеле да бидат туѓи едни 

на други, затоа што и двата рода се од исто потекло, а освен тоа исто така имаат 
исти обичаи и уредување и почитуваат исти божества“. 

Полибие53пиши:„Илирскиот јазик е македонски диалект,а и трачкиот јазик“. 
Јустин54 пиши: „Македонија...Emathia позната е... по народот пелазгиски“. 
Олга Луковиќ- Пјановиќ,55 во насловот Franciscus Maria Appendini…, пиши: 
„Ние се прашуваме, дали Апендини како човек со страно потекло... 

                                                 
50 Темниот вокал постои во ...Франција,португалскиот, романскиот, влашкиот и шкиптарскиот јазик. 
51 Плутарх, Славни ликови I, Матица српска, Нови Сад, 1990. 
52 Strabon, p. 315.- Clearch. aup Athen. XII, 27. 
53 Полибие II век п.н.е. (19. Claudius. Cap. 15. Aurelianus. Cap 13; Appianus Illyr. Cap. 6; Manneret). 
54 Јустин II н.е., lib. VII. 1.1). 
55 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
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После објаснувањата на имињата на сите месеци на стр. XI, столб 2, Апе-
ндини отпочнува паралелно размотрање на српската и латинската граматика, чија 
сродност е фрапантна...Апендини- на основ на својата обемна документација- логи-
чно заклучува...: ... 

На читателот одма ќе му биде јасно, во што е изузетно значењето на текстот, 
кој одма го преведуваме: 

‘Трачкиот јазик е најстар, првобитен и матичен (јазик) се сматра, нема сум-
ливост, тој јазик е ист оној, со кој се служеле Трачаните, Илирите, Скитите, Дача-
ните, Гетите, Сарматите, Келто-Скити и други народи на античко доба, што Себа-
стиано Долчи- не само на основ на историјата, но и на основ на зборовите и сведо-
штвата на тие јазици веќе докажал. 

‘Навистина, тој јазик бил во употреба некаде во Тракија во вистинското зна-
чење, кое, по сведоштво на Плиниј (IV, 11.), Мелин (II, 2) и други, се граничела со 
Црно Море, Дунав, Егејско Море и Илирија, (што) несумливо покажуваат изразите 
на старите Трачани, кои- споредени со денешните илирски зборови- непосредно и 
одма наведуваме без икаков апарат на одговрувачката ученост, бидејќи, настојува-
ме, да бидеме кратки...’ “. ... (Латински текст, Р.И.) 

„Претходниот цитат е навистина резиме на снажните Апендиеви 
‘Стварно пиши тој, не само дека стара Тракија била до Дунав туку се наста-

вувале од она страна на реката населбите до најголемата оддалеченост. Имено, 
новите писатели Клувериј (кн. I, Античка Германија, гл. 4.), Бохарт (Фалег, кн. 3., 
гл. 1.) и Куртлер (За потеклото на светот, кн. I. гл. 18.), веќе покажале, дека и една 
и друга Мизија, Дакија и земјата на Гетите, по античките географи, припаѓале на 
Велика Тракија... Така Дио (кн. 51.), покажал: 

Оние кои живеат од она страна на Дунав, се викаат Дачани, или се Гети, или 
Траки, со потекло од оние, кои некогаш ги настанувале Родопите. Но појасно за тоа 
Стефан (в. Далмација)... 

Понатаму: родот на Сарматите и на Скитите е исто потекло со на Траките, 
Македонците, Илирите, Мижаните, Дачаните, Гетите што е сигурно. Со тоа во вр-
ска Плиниј (кн. IV, гл. 12)... Но кажуваат Плиниј и Херодот (кн. V)- Сарматите и 
Сигините од онаа страна на Дунав се потомци на Меѓаните. Ама тие Меѓани не се 
Азијати, туку Европјани... Всушност, племето Меѓани во Тракија е првоседечко, но 
тоа потсетува повеќе на нив, меѓу кои Ливиј, кој ги назива Меди, Мадуатени, или 
Мадитени, очевидно- од мед (кн. 38, 26, гл. 25); Полибиј (извод I.-10., гл. 35.) кој 
како Ливиј сведочи, дека се соседите на Македонија; Птоломеј, кој областа на Ме-
ѓаните од онаа страна на Дунав се вика Тракија (кн. 3., гл. 11) така Медо-Сарматите 
и Медо-Сигините биле исто така Траки, а азиска Медија настанала од трако-меди-
ските колонии, кои до таму стигнале, како што од Херодот може да се заклучи (кн. 
I.)… Но и Аристотел, не значи само сите историчари и географи забележуваат, дека 
сите оние племиња било од оваа страна, било од онаа страна на Дунав, имале исто 
потекло и дека Скитите и Меѓаните настанале во Тракија. Кажува имено (De nirand. 
Audit., e.110): ‘Областа на Скитите и Меѓаните е со име Тракија...’ 

Истражувањето за јазикот покажува, дека ова учење е засновано на една ви-
стина, која- на жалост- прифатена Германската тендециозна наука ја фрлила под 
нозете“. 

На Балканот живеел само еден пелазгиски народ само со различни говори. 
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Во насловот56 “’DE ORIGINE ET SEDIBUS VETERUM ILLYRIORUM’...“: 
„Казимир Шулц во својата студија собрал мноштво антички автентични до-

кументи за античките Срби, познати под името Траки и Илири. За нив тој тврди, 
дека биле едно- не само со обѕир на огромниот и единствениот простор кој го за-
вземале, туку и со обѕир на јазикот, обичаите, уредувањето и верата. Со тоа врска 
Шулц го цитира Страбон, поткрепувајќи го неговото наводно тврдење за истове-
тност на Трачаните и Илирите:  

‘Illyrii et Thraces alienissimi inter se neque esse fieri ullo 
modo potuerunt, quum utraque gens eiusdem esset originis, 
praeterea etiam iisdem usa esset moribus ae institutes, eosdem 
coleret deos. 
А тоа значи: ‘Илирите и Трачаните не можеле да бидат туѓи едни од други 

ни на каков начин, оти двата рода се од исто потекло, освен тоа исто така имаат 
исти обичаји и уредување и почитуваат исти богови.’ 

Наставувајќи го овој одломок, Шулц изнесува мошне занимливи податоци: 
И Трачаните и Илирите го почитувале тројството, сочинето од три божества.Второ, 
имале исти називи за божествата, те и на едните и на другите Сатир им бил ‘Де-
нади’, а Силен ‘Савади’, додека Бах, како врховно божество, го називале ‘Савади-
ус’.или ‘Сабатиус’. Таа идентичност на Илирите и Трачаните одела дотаму, да нпр. 
Никола од Дамаск, жителите на Панонија и Дачаните,кои сите се називале Трачани, 
во својата биографија за ‘Август’ ги назвал Илири. ‘Како би можело, се прашува 
Шулц, Илирите и Трачаните да бидат различни, кога за Трибалите, кои се сматрале 
Трачани, Аристофан, Ливиј и Стефан Византиски кажуваат, дека се Илири? 

Наставувајќи понатаму во истиот смисол и документирајќи го секој збор, да 
би завршил со едно тврдење, уз кое наведува повеќе извори, Шулц пиши: 

‘Verisimile videtur esse, voces Thrax et Illyrius duo nomina 
unius eiusdem gentis, quorum alterum Graecis, Romanis alterum 
usitatum. Quum enim priores omnem terram septentrionalem a 
Thracibus et Illyriis inhabitatam appellarent Thraciam, alteri 
eandem terram postea nominaverunt Illyriam.’  
Со други зборови: ‘Изгледа навистина, дека називите на Трачаните и Илири-

те две имиња на еден ист род, чие име другчие го употребувале Грците, а другчие 
Римјаните. Имено, цела северна земја (те. цела Европа северно од Грција, наша пр-
имедба), во која живееле Трачаните и Илирите, старите ја називале со Тракија, (до-
дека) истата таа земја другите подоцна ја називале со Илирија’.57 

Разработувајќи го понатаму тој предмет, Шулц настојува да докаже и еди-
нственост на трачко- илирскиот јазик, на кого ги приклучува дијалектите на сите 
трачки и илирски области, па и на Македонија. Ние особено ја подвлекуваме оваа 
последна поединост, оти таа му лежела на срце и на нашиот автор, кој повеќе пати 
поновува, дека е македонски дијалект. Повикувајќи се на Полибиј, Шулц ни прика-
жува заклучок на тој историчар, роден на крајот на третиот век пред Христа, што 
значи, дека создавал во вториот век истата ера. Ние ја повлекуваме особено оваа 
поединост, поради насилното цепење на македонското племе од српското во она 
наше доба,како и поради вештачкото отцепување на македонскиот дијалект од срп-

                                                 
56 Олга Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарии, Београд Досије, 1990. Преземено од Интернет. 
57 Херодот пиши Тракија (Тракијци), а Херодот го внел поимот Илирија (Илири)- еден те ист народ. 
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скиот јазик, исклучиво од политички разлог.58 Меѓутоа, на основ на античките до-
кументи, а веројатно и на основ на личното искуство, не обавестува Шулц:  

‘…Polybius comprobat et supplet dicens, linguam Illyricam 
tantummondo dialectum esse Macedonicae- ergo, et Thracicae.’ … 
Quae quum ita sese habeant, etiam contemporaneis difficile esset 
dicta, ubi fines inter gentes tam arcto sanguinis vinculo conjuncios 
constituendi sint. 
Значи: ‘Полибије докажува како точно и дополнува дека илирскиот јазик е 

исто така македонски дијалект, а и трачкиот јазик...Бидејќи тоа е така, продолжува 
Шулц, и современиците исто така тешко да кажат, каде да се одредат границите ме-
ѓу родовите така чврсто со крвна врска поврзани.’ 

Така говорел еден научник околу половината на минатиот век, да овој на-
правил грешка, вештачки раскинувајќи ја таа крвна врска и разбукта- би можело да 
се рече- готово расната омраза меѓу браќата на истата крв и исто потекло, претста-
вувајќи им ги на светот и новите генерации српските земји како да се ‘многунаро-
дни’ и ‘,многујазични’, те. правејќи од истородните племиња нови народи и вешта-
чки одделувајќи ги нивните дијалекти како нови јазици. Сите балкански српски 
истородни племиња меѓу себно се разбираат, оти диалекталната разлика не прет-
ставува ист јаз како, нпр., во Франција, или во Германија, каде жителите на еден 
крај, воопшто не го разбира говорот на другиот округ. Па ипак, ни тука, ни таму, на 
никој не му паднало на памет, да прогласува четириесет различни ‘народи и наро-
дности’ и исто толку јазици! 

Бидејќи завршил детална анализа во горе наведениот смисол на единстве-
носта на крвта, јазикот, уредувањето и обичаите кај балканските Трако-Илири, или 
Илиро-Траки, Шулц, на стр. 19, преминува на западната илирска граница и племи-
њата. Развивајќи ја таа тема, тој отпочнува со Лубурите, кои живееле околу Јадра-
нскиот Илирскиот Залив, па додава, дека Илирите биле и Венетите, на реката По. 
Спомнувајќи ги, значи, Венетите од денешна северна Италија, тој цитира една по-
зната Полибијева реченица, мошне значајна со обѕир на денешниот јазик на таа 
област. Имало, имено, покушувања, Венетите да се идентификуваат со Келтите. 
Меѓутоа, Полибиј јасно изразил дека измеѓу јазикот на Келтите и Венетите постое-
ла разлика: ‘Venetorum lingua prorsus differabat a Celtica lingua.’ Значи, не само дека 
постоела разлика туку таа била знатна, голема. 

Од стр. 20. Шулц ги наредува денешните италијански области, кои некогаш 
ги населувале Илирите, па наведува: 

‘Illyrii olim omnem oram Hadriae a Pado usque ad fines Apuliae 
…occupatam habebant.’ 
‘…Illyriorum natio olim celeberrima, Adriatico simul ac Jonico 
mari nomen dabat, quorum utrumque Illyrii maris nomine veteres 
complectebantur.’ 
‘…sed et Italiae fines olim a pluribus Thraco-Illyris populis 
occupatos atque detentos novinais. Sic Plinius de antiquis Umbriae…’ 
‘…recte se judicare, linguam Illyricam proprius ad Latinam et 
Italos, quam ad Graecam accedere, ex qua duces nomina sibi 
hauserint…’  

                                                 
58 Херодот, Тукидид. Платон, Аристотел и сите следни автори не познавеле било какви Срби-народ. 



 52 

Еве, значи, превод на претходниот текст, кој е само капка во море на Шул-
цовите аргументи: 

‘Некогаш Илирите го населувале целиот брег на Јадранот, до реката По па 
сè до границата на Апулија...’ 

‘...Илирскиот народ некогаш бил најславен и му го дал името на Јадранот, а 
воедно и на Јонското Море, а двете имиња се стари го дополнувале со ‘Илирското 
Море.’ 

‘...и по италските области некогаш ги завземале трачко-илирските племиња. 
Така Плиниј за античката Умбрија...’ 

‘...со право се суди, дека илирскиот јазик е својствен на латинскиот и итал-
скиот, како што се приближува и на грчкиот, од него (те. од илирскиот јазик) неко-
гаш водачите црпеле имиња за себе...’ 

Повикувајќи се на Ливиј, Шулц тврди, дека жителите на Реција, на Винде-
лиците и Нориците, како и сите жители на Алпските планини, заправо сè до Ливиј 
(живеел од 59. г. пред Хр. до 17. г. по Хр.) го зачувале својот јазик и свест за за-
едничкото потекло... Да би ја поткрепил таа своето тврдење, тој наведува еден по-
долг текст на латински, од кого овде ќе го прикажиме само почетокот: 

‘Supra Venetos habitarunt in montibus gentes Venetorum con- 
sanguineae, quae erant Rhaeti et Vindelici…’ 
А тоа значи: ‘Изнад Венетите живееле во планините народите- крвни сро-

дници на Венетите, Реците и Винделите...’ 
Како што Венетите биле Трако-Илири, значи, дека се и жителите на Алпите 

припаѓале на истата гранка. Бидејќи во врска со тоа дал вистинско мноштво пода-
тоци, проширувајќи го секогаш трачко-илирскиот простор во Европа, тој своето 
тврдење го појачува со Ливијевата вест (стр. 26.), дека Римјаните земјата Реција, 
Винделиција, па Норикум и Панонија ја називале со Илирска провинција. Од стр. 
27., Шулц преминува на просторот северно од Дунав, према Црното Море и Гер-
манија и го потврдува веќе за нас познатиот чинител, дека Гетите и Дачаните се од 
тракиски род. При тоа тој се повикува на Херодот, Тукидид, те Стефан Византиски. 
За сите тие племиња околу Дунав, таа голема река не била никаква препрека, те че-
сто го преминувале неговото корито, мешајќи се на југ со Мижаните и со другите 
Траки, со кои имале ист јазик. Никола од Дамаск исто така пишел, дека Дачаните, 
Гетите, Панонците, Нориците, Винделиците и Реците се еден те ист илирски род. А 
на сите тие побројни племиња, јазикот им бил илиро-трачки, или како што Полибиј 
напишал: ‘…linguam Illyricam fiusse dialectum Thracicae…’, што е попрецизно; име-
но, во претходниот цитат називот тракиски се става во прв план, оти, според Поли-
бијевото сведоштво, Илирскиот бил дијалект на тракискиот. Да во ова тврдење би 
бил посликовит, Шулц кажува:  

‘Како што денес Србите и Бугарите се блиски крвни сродници, на ист начин 
биле крвно поврзани и Илирите и Траките’.  

На целиот овој трачко-илирски комплекс, писателот му ја приклучува Тиса, 
која денес, кажува тој, ја дели чешките и полските, или словачките и рутенските 
брегови, како што во старо доба ги делеле Гетите од Дачаните, па ги издвојува само 
Грција и западна Италија, оти едино Грција и западна Италија во тој попозен пери-
од не биле населени Трако- Илирите, чие истокрвна припадност тој стално го под-
влекува. 
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Овие неколки претходни напомени, претставуваат тек само еден брз и кра-
ток допир на Шулцовата граѓа, но основ на кои тој изведува заклучоци, дека тие 
‘мистериозни’ Трако-Илири биле античките Словени...“. 

„Што се однесува на балканските Траки, значи-Срби, Шулц тврди, дека сите 
тие, упркос нпр. грчкото владеење врз извесни нивни племиња, или пак римското, 
го задржале својот јазик и своите обичаји, не примајќи ни грчки, ни римски. Ако 
понегде и имало отстапување, тоа било пократкотрајно и без трајно влијание. Јази-
кот и обичаите исто така ги зачувале, кажува Шулц, и жителите на Панонија. Шулц 
го споменува и писмото на апостол Павле, со кое апостолот остава како важен 
антички документ тврдејќи, дека: ‘Од Ерусалим до Илирија го проповедал Христо-
вото Евангелие.’ Исто тоа, наставува Шулц (стр. 74.), кажува и Нестор: 

‘Illyricum frequentabat Paulus apostolus. Hic enim habitabant 
primitus Sloveni, quos in fide Chrystiana Paulus apostolus in- 
stituebat.’ 
А тоа значи: ‘Апостол одел по Илирија. Таму, имено, од почетокот живееле 

Срби, кои во Христовата вера ги внел апостол Павле.’ 
На таа иста, 74. страна, Шулц заклучува, дека тие Трако-Илири на Балканот- 

не само што останале во своите древни седишта, туку, покрај подолгата римска на-
вала, го зачувале јазикот, верата, па на некој начин и слободата, а уз тоа уште во 
петтиот век (по родувањето на Христо) веќе се називале Словени“.(Склавини, Р.И.) 

Во насловот “De Illyricae linguae vetustate et amplitudine”или за староста и ра-
спространетост на илирскиот јазик, се наведува: 

„Во останатото, овој заклучок во потполност се подудара со оној, кој го 
извел Долчи во истиот парагрф и на иста страна, каде дословно пиши: ‘…aut Sar-
matas ab Illyricis, aut Illyricos a Sarmatis deducamus.’ Всушност, на основ на својата 
документација, Долчи во недоумица, дали ‘да ги изведеме Сарматите од Илирите 
или Илирите од Сарматите?’ Бидејќи утврдил, дека е: ‘…ex V Valtono, Bocharto et 
Alexandro demonstrassem…’ со помош на три споменати автори покажал, дека еден 
те ист јазик (те.илирски или словенски) бил заеднички со различни ограноци, тој 
тогаш со полно уверување наставува: 

‘Quin cum es vetustissimis monumentis compertum habeam, 
Thracibus quoque, et Gestis perpetuum, firmumque fuisse linguae 
commercium’ 
А тоа ќе рече дека Долчи: Од најстарите извори дознал, дека Траките и Ге-

тите имале стален и заеднички јазик,’ 
Во следниот VII, на стр. 14., нашиот автор го цитира Страбон, како уште со 

него би го поткрепил своето тврдење. Страбон, имено, во кн. VII кратко и јасно ре-
кол: ... (Латински текст, Р.И.) 

Сматрајќи, дека Страбоновото сведоштво ни во кој случај не може да се зе-
ма лесно, ние ја цениме Долчиевата озбилност, со која пришол. Оти, еве што кажу-
ва Страбон: 

‘Во останатото, јазикот на Дачаните и Гетите е ист. Навистина, Гетите на 
Грците им се попознати, оти почесто преминуваат од еден брег на Истер (Дунав) на 
друга. Се случувало, дека живеат заедно со Мижани и Траките... Во наше време 
Елиј Катон од онаа страна на Дунав превел педесет илјади Гети во Тракија, тука да 
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се населат, а тој народ (те. Дачани) се служат со ист јазик, со кои и Траките. Оние 
кои уште во ова доба таму живеат, се називаат Мижаните’ “. 

„Бидејќи во XII, ги изредил сите илирски племиња, онака, како ги нашол кај 
Ѓорѓиќ, Доличи отпочнува во XIII со едно категорично тврдење: 

‘Ex ipsis itaque Illyridis populorum positionibus… unam om- 
nino eandemque linguam Illyricis, Macedonibus, Epirotisque 
fuisse.’   
А тоа значи: ‘Така од самата положба на илирските племиња заклучуваме, 

дека еден те ист јазик бил кај Илирите, Македонците и Епирците’ “. 
Страбо пиши: Хелените „во новата постојбина, на Пелопонез, Мореја, Евбе-

ја и Атика ги затекнале Тракијците“.59 
Според Херодот, тие „зборувале на еден ист јазик, на илирскиот“.60 
Денсунсиану пиши: „Илирите се тракиски варвари“.61 
Шулц истакна: „...Полибије докажува како точно и дополнува дека илирски-

от јазик е исто така македонски дијалект, а и трачкиот јазик...Бидејќи тоа е така, пр-
одолжува Шулц, и современиците исто така тешко да кажат, каде да се одредат гра-
ниците меѓу родовите така чврсто со крвна врска поврзани“.62 

Полибиј истакнува: „...Илирскиот и тракијскиот јазик се диалекти на маке-
донскиот јазик...“.63 

Г.Бонфанте пиши: „илирскиот јазик бил исто што и македонскиот“.64 
Слободан Јарчевиќ,65на стр. 164, пиши: „„...Страбон во Географија ќе напи-

ше дека Илирите, Епирците и Македонците говорат ист јазик...“. 
Себастиан Долчи вели: „Македонците здружени со Траките и Илирите, во-

дат постојана војна со непријателите и со секојдневна употреба на своето оружје ги 
плашат соседите, зацврстувајќи ја со тоа својата воена моќ...“.66 

Тој, исто така, вели: „...Сите тие сојузници, биле еднородни и еднојазични и 
му припаѓале на истородно стебло, на Словенското...“. 

Па Македонците биле Пелазги(Јустин)-тн.словенски=варварски=пелазгиски. 
Јустин наведува: „...Античките Македонци потекнуваат од најстарите жите-

ли на Јужниот Балкан- Пелазгите. Пелазгите се најстарите жители на Атика, подо-
цнежна Хелада. Античкиот историчар Трог Помпеј пишува дека Македонците по-
текнуваат од Палазгите...“.67 

Х.Џ.Велс пиши: „...Македонците биле чиста крв со северните словенски на-
роди и едно единствено племе кое живеело во најјужниот дел од Балканскиот По-
луостров. Од таа на почетокот мала варварска земја Филип создал голема држава... 
со одлично воено уредување, какво што дотогаш светот не видел... Современите 
Македонци му припаѓале на големото илирско стебло. Сите илирски племиња, 
вклучувајќи ги древните Македонци, зборувале словенски јазик... Некои зборови на 

                                                 
59 Strab., Geogr., кн. VII, гл. 6. 
60 Herodot, Historia, Erato, VI, 53. 
61 N.Densunsianu, Dacia praistorica, p. 680. 
62 Casimirius Szulc, De origine…, pp. 74-75. 
63 Polyb.,The Histories,19;Claudius.Geographia.Cap.15.Aurelianus.Cap.13,Appianus Illyr. Cap 6. Mannert. 
64 G. Bonfante, Il Macedone. Atti della Assademia sei lincei, vol. XLII/5-6, pp. 83-85… 
65 Слободан Јарчевић, Историске скривалице, ЗИПС, Земун, 1999. 
66 F. Sebastiano Dolci, De illyricae, Venece, 1754, p. XXIX. 
67 Marcus Iunianius Iustinius, Pompeius Trogus., VII. I, 3. 
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древните Македонци му припаѓаат на современиот македонски јазик, за кои се знае 
дека не биле древно грчки ни латински... Древните Македонци имале особености 
кои ги издигнувале над Хелените...“. 

Коине (тн.грчки) бил само Александриски јазик- негов наследник латински. 
Улрих Вилкен,68 на стр. 54, пиши: „Почетоците на македонската историја се 

завиени во целосна темнина. Има остри полемики за етнолошкиот проблем, дали 
Македонците биле Грци или не. Лингвистичката наука има на располагање многу 
ограничен број македонски зборови, а археолошките истражувања во Македонија 
се вршат со тешкотии. И уште кога ќе се земат предвид политичките услови, рели-
гијата и моралот на Македонците, нашето убедување е зајакнато со тоа што тие би-
ле едно племе блиско до Дорите...“. 

Стр. 55: „Одделно од локалната разлика на двата народа, впечатокот што 
Македонците како варвари го оставија кај Грците се објаснува со блиското срод-
ство во кое Македонците живееја со векови со нивните варварски соседи Илирите 
на запад и Тракијците на исток. Во рамниот дел на Долна Македонија, северно од 
планината Олимп, во долните текови на реката Халиакмон и Аксиус, навлегоа Ма-
кедонците на исток од планината Бермион надвор од планинскиот дел на Горна 
Македонија, а западниот дел беше окупиран од Илирите, додека источниот дел од 
Тракијците. Македонците мораа да го освојат тој простор постепено со борба...“. 

Стр. 61: „Доколу тоа се прави сега, Филип ќе се претстави како еден од го-
лемите владетели на светската историја...Филип, почнувајќи од малата држава што 
ја создаде, постепено ја зголемуваше во секој период; на запад ги победи Илирите и 
оствари влијание над Епир, на исток се бореше против Тракијците, на север втаса 
до Дунав, а на југ со борба го обезбеди брегот на морето што беше суштетствено за 
македонскиот развој, како и за развојот на полуостровото Халкидик, ја победи Те-
салија...одраз на една голема идеја што тој ја поседуваше многу порано, можеби од 
почетокот, за да го направи својот македонски народ господар на целиот Балкански 
Полуостров...“.  

Балканот бил македонски, а Македонците со Хелените биле само Пелазги. 
Стр. 85: „Филип, таткото на Александар, беше син на Македонецот Аминта, 

додека мајката на Филип, Евридика, беше Илирка. Веројатно во подоцнежниот жи-
вот, под влијание на елинистичкото воспитание на македонскиот двор, таа научила 
да чита и да пишува грчки, сакајќи да им даде на своите деца повисоко образова-
ние, но по крв таа остана чиста варварка, ќерка на илирскиот принц Ирас...“. 

О. Луковиќ-Пјановиќ,69 во наслов Сипријан Робер (Cyprien Robert)…. пиши: 
„Во врската со овој навод од Демостеновата Филипики III, преку кого се 

преоѓа молчејќи, како и реку Херодотовите Траки- ‘народ најмногуброен после Хи-
ндусите’- во едно минатогодишно издание на Демостен го најдуваме следното раз-
јаснување, кое го напишал непознат коментатор:  

‘Повеќе народи на Грција, а Атињаните измеѓу останатите, му го порекувале 
на Филип грчкото потекло...Воостанатото, Македонците во Грција не биле ценети... 
Тие воделе потекло од Траките, така озлогласени кај Грците, дека веќе самото име 
Тракија кај нив било погрдно. А робовите, кои доаѓале од Македонија, не биле це-
нети’. (Грци=Хелени, Р.И.) 

                                                 
68 Улрих Вилкен, Александар Македонски, Мисла, Скопје, 1988. 
69 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
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Густав Вајганд,70 на 3, пиши: „За  етнолошкото место на старите Македонци 
...гласната состојба на јазикот, како илирски му припаѓа на западногерманските71 
јазици (centum- јазици) и дека место грчки аспиранти поседува соодветни Mediae. 
Со тоа веројатно во висок степен, ние немаме работа со еден диалектичка, туку со 
јазична различност. Покушувањето на Hadjidakis (Du caractère hellenique des anciens 
Macèdoniens, Athen 1896) старите Македонци да ги претстави како Хелени, не му 
успеало. Исто така, малку успех имаше O.Hoffman со неговиот труд: Die Makedoni-
en, ihre Sprache und ihr Volkstum (Göttingen 1906). H. Hiert мисли, македонскиот не 
можел да биде ни грчки ниту тракиски, туку тој стоел поблиску на илирскиот. 

Некои македонски племиња биле тракиски, како нпр. Бисалтите, Крестоните 
и Ботианите во источна Македонија, тогаш пред сите Пеоните во северна Македо-
нија во пределот Пелагонија, другите поново повеќе западно можат да им припаѓа-
ат на Илирите, како што се однесува на Линкестите и Елимртаите (Thukidides, 2,99 
и 2,169). И на брегот и сигурно во градовите во внатрешноста се населиле веќе ра-
но грчките трговци и ја прошириле грчката култура (Thukidides 2, 68, Strabo 10, 
449) означени како полуварвари. Paul Kretschmer (Einleitnug in die Geschichte der 
grierch. Sprache, S. 288) мисли, дека Македонците изгледа „на Грците им биле тесно 
сроден народ“. 

Па Македонците и Хелените биле Пелазги со варварски=пелазгиски јазик. 
„Како што гледаме,во секој случај Тракијците за Македонците играле улога, 

ако ние Македонија ја опфатиме во очи на нејзиното подоцнежно проширување, 
тие наспроти изворните Македонци, чиј центар градот Бероа, денешна Вериа слов. 
Бер, ја образуваат главната маса на населението. 

Најголеми и најмоќни од старите народи на Балканскиот Полуостров без су-
мливост биле Траките,72 кои не само да го имале целиот исток и центарот на Бал-
канскиот Полуостров, туку исто и така поголемите области на онаа страна на Дунав 
и дури ги освоиле уште северно од Карпатите и таму густо се населиле. Исто така 
се прошириле во Мала Азија и Грција“. 

Следи тн.домовина на тн.Словени Дунав и Заткарпати биле само тракиски. 
Стр. 5: „Нарочито воочено бил стариот тракиски обичај да се тетовира, и до-

душе не само на лицето, туку и на телото, како и на машкиот и кај женскиот орган. 
Доволно се најдени глинени фигури и слики на вазни, од кои се распознава тето-
вирањето. Не се работи само за правилни линиско водење, ѕвездички, колца итн., 
ѓуку исто така за образување на растенија и животни...“. 

Јон Аргинтеану73, на стр. 20, пиши: „Македонците практикуваа тетовирање 
на телото, исто како што го практикуваа и Трачаните и Илирите...“. 

Г.Вајганд продолжува: „Нарочит карактеристичен потег на тракиското пле-
ме е погледот, дека родувањето на детето не е повод за радост во посматрањето на 
грижата на животот, и смртта на човекот не е повод за жалење, оти умрениот ги на-
пушта земјините неволји. Во секој случај кај денешните балкански народи таквиот 
поглед не е раширен, ако исто така многу струко паѓа равнодушност за смртта кај 

                                                 
70 Gustav Weigand (1860-1930), Ethographie von Makedonien, Friedrich Brandstatter, Leipzig, 1924. 
71 Со тоа што во 20 век место европски стои за германски јазици, вистината на јазиците е искривена. 
72 „Херодот кажува, Траките после Индијците се најбројни и ако се здружат под еден владетел, тие 
би биле најмоќни народ и непобедив, ама бидејќи тие не се сложни, тие се слаби“.(тн.Словени, Р.И.) 
73 Јон Аргинтеану, Историја на Армн Македонците (Власите), Букурешт, 1904 година. 
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мажите; ама ипак воопшто од страна на жените постои жално кукање и  плачење на 
мртовецот, и додуше не само кај Словените, туку исто така кај Грците, христијан-
ските Албанци и Аромуните“. 

Па Хелените, тн.словенски народи, Шкиптари и Власи се еден те ист народ. 
Стр.6:„Исто така...и тракиското лично име‘Герман’74до денес се зачувани...“. 
Герман, според авторите, бил словенски Бог- „Герман, бог на плодноста“.75 
„Ако Траките го заземаат центарот и сиот североисток на Балканскиот По-

луостров, така Илирите северозападниот. Тие освен што преку Балканот продреле; 
не само што во горна Италија ние ги најдуваме илирските Венети, туку исто така на 
југоисток на Апенинскиот Полуостров ги сретнуваме Јапигите и Месапиерите, чиј 
јазик како припадник на илирскиот е докажан. Како што тие далеку на југ на Ба-
лканот се дојдени, не е сосема сигурно, Епирус изгледа во неговиот јужен дел во 
предхристијанското доба бил јако грчки, тогаш ама следело продирање на Илирите 
на југ. 

Границата меѓу Илирите и Траките на север лесно се гледа. Е забуна да се 
прифати, дека Тимок икогаш ги раздвојувал народите. Исто така до денес во долни-
от тек од двете страни живеат Романци (во српскиот округ Неготинците и бугар-
скиот округ Видините) во средна и горна Бугарија. Бидејќи дунавската клисура (та-
каначениот Касанпремин) потполно не е достапен и на јужниот брег денес уште не 
е, така што од север дојдените продирачи само источно или западно на онаа дива 
планина (сега Голубина Планина, висока до преку 1300 м.), која се протега меѓу 
Морава и Тимок и во средниот век под името ‘Булгарска гора’ позната, можеле на 
Балканот да доспеат; тие доаѓале значи или од денешната Влашка, или од унгарска-
та рамница. Во Моравската долина само може тогаш поново заедно да се влива, 
ама тогаш се најдува јужнозападно како попречноспречување на Scardus Mons, 
Шар Планина.Правата линија од Милановац на Дунав преку Ниш на Охрид ја обра-
зува отприлика границата меѓу Илирите и Траките во стариот век, меѓу Србите и 
Бугарите во средниот век, и во новиот век ама Албанците се поместиле меѓу двата 
народи. Кон Македонија како што Траките така и Илирите се населиле, како што 
веќе горе е спомнато; едно оштро одвојување таму значи не е можно, ние имаме 
работа повеќе со Македонците, јако мешање со Траките и Илирите, и на брегот и 
во градовите со Грци. За јазикот ние уште малку сме ориентирани, отколку со Тра-
ките; белешки сосема недостасуваат, написи во илирската област на Балканскиот 
Полуостров не се најдени, ама добро во голем број на Венетите и Месапите. Од 
овие и од сопствените имиња со сигурност може да се распознае припадноста кон 
индогерманскиот, и тоа додуше кон centum- јазиците. Јазикот, народноста, типот на 
Илирите суштински биле отстапувачки од на Траките. Едно взаемно влијание во ја-
зикот нарочито со позајмици кај двата народи, кои со векови долго на големо про-
странство се допирале и поставено заедно живееле, без натаму треба и мора да се 
прифати. За јазичната поставеност на илирскиот се зафаќа H. Hirt во Festschrieft für 
Kipert S. 181; в. исто P. Kretschmer op. Cit. S. 244ff“. 

                                                 
74 Георги Острогорски, на стр. 196, пиши за Лав, кој бил од Германикеа. Во објаснувањето се говори 
„Лав...добил ‘типично исавриско’ име Конон. Меѓутоа, папата Конон (686-7), иако го носел ова име 
не бил Исавријанец туку бил како што наведува Liber pontifacalis, natione grecus, orindua patre Thra-
cesio’ “. (Се потврдува, Герман било тракиско име и тоа пред авторови Словени со бог Герман, Р.И.) 
75 Стојан Прибичевиќ, Македонија, нејзините луѓе и историја; Македонска книга, Скопје, 1990.  
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Стр. 8: „Јазикот на Македонците веќе бил изумрен...“. 
Бидејќи се пишело на коине,изостанувале оставштините на пелазгиски јазик. 
Стр. 11: „Со продирањето на Словените...Веќе самото на последната окол-

ност не принудува постанувањето на Влашка да се трага јужно од Дунав, пришто 
освен тоа доаѓаат уште цел ред на други основи...“.  

Стр. 13: „Тоа во кратки црти...Исто така видот на музиката и танците на Ро-
манците одлучувачки укажуваат на Балканот. Јас сакам да истакнам, дека јас пот-
полно независно од Томашек дојдов суштински до истите резултати...“. 

„Јас сакам да го усмерам вниманието нарочито на состојбата, дека исто така 
обликот на народното суеверие, нивните особини, нивниот карактер, дури делими-
чно имињата на Албанците, Бугарите и Романците исти се, при што Романците се 
тесно поврзани со балканските народи...“. 

Ј.Г.Хан,76 на стр. 104, пиши: „Колку...Дарданите, за кои уште Страбон вели 
дека се големи љубители на музиката и пеењето...живеат...во земуници со балега 
покриени, како што старите Дардани за времето на географот Страбон живееле;- а 
денешните селани на Влашка северно од Дунав уште и сега градат подземни куќи, 
те кога патникот би влегол во вакво Влашко село, пред би држел дека е меѓу гоми-
ла ѓубре, отколку во село“. (Дарданите биле Траки, Р.И.) 

Па Романците имале балканско потекло- според авторите, тие биле Траки. 
Преселбите биле само од југ кон север, потврдено со ДНК- никако обратно. 
Стојан Прибичевиќ, на стр. 47, пиши: „Тракијците, како и Македонците... 

како и во Илирија, изгледа дека музиката била доста развиена и во Тракија. Во сво-
ите игри тие многу често скокале. Во делото Анабасис, Ксенофон ги опишува Тра-
кијците додека играат во полна воена униформа, на музиката од флаутата, скокајќи 
и удирајќи се со мечевите“. 

Токму вакви игри биле македонските- македонски биле Траките и Илирите. 
Стјепан Антолјак,77 на стр. 42 пиши: „Интересен е и списот Служба и житие 

на св. Јован Владимир, од кого има повеќе изданија (Венеција во 1690, 1858). Во 
него се говори за војната што ја водел Василиј против Самуил и неговите роднини 
Мојсеј и Давид. Самуил во тој спис се титулира: ‘крал на Бугарија и Охрид’ или 
‘цар бугарски’, додека ‘крал на Бугарија и Илирик’ се нарекува Иван Владимир, чиј 
татко бил ‘Неман крал тривалски’, а мајка Ана, родум Римјанка. Според таа леге-
нда Владимир би бил од Охрид, оженет со ќерка на Самуила, чиј син Гаврило за-
едно со својата жена бил приврзаник на богомилите, кој заедно со масилијанците и 
другите еретици го уништил св. Владимир“. (Ќерка Косара,78 Р.И.) 

Се говори за Илири и Трибали- Трибалите биле Траки. Марин Барлети (XVI 
век) ги нарекува господари на Трибалите или за мајката на Скендер-бег Воисава ве-
ли дека е ќерка господар на Трибалите. Исто така, тој пиши, јужно од Дрим бил 
Епир, а северно само Илирик. Елијан, римскиот учител на говорништво во Рим (3 
век н.е.) соопштува, скоро илјада и пол години после падот на Троја, дека овој јазик 
                                                 
76 Ј.Г.Хан, Кроз Поречину Дрина и Вардара, Државна штампарија, Београд, 1876. 
77 Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Мисла, Скопје, 1985. 
78 Л. Славеска- стр. 297: „...Петар Делјан, како внук на Самуил, во 1040 година, според стариот ма-
кедонски обичај со издигнување на штит, бил прогласен за цар од востаничката војска. Според ма-
кедонскиот обичај и Константин Бодин,синот на зетскиот владетел Михајло,бил прогласен за цар од 
Георги Војтех и од скопските првенци во Призрен во 1072 година, бидејќи и тој имал во себе царска 
крв од Самуиловата царска династија (преку Самуиловата ќерка, Косара, омажена за Владимир...)“. 
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им припаѓал на илирските Бриги, сродници на Дарданите од семејството на дре-
вните Пелазги. Па следи Нестор (11-12 век) да пиши, Русите потекнале од Илирик. 

Ј.Г.Хан,79 на стр. 1, пиши: „Дрина...Во старо доба Страбон кажувал, дека таа 
допира до Дарданија, ама оттогаш па до денес уште никој ова кажување ниту го по-
тврдил, ниту го порекнал“. 

Следи Дрина била граница на Епир со Илирик, како и со Дарданија. 
Како што со потпаѓање на Македонија под Рим, Македонците станале Рим-

јани, истото било и со окупацијата на Бугарите (Татарите)- бугари не било етничко. 
Траките, Илирите и Македонците биле од старата ера- Бугари=Татари нова. 
Нада Проева,80 на стр. 16, пиши: „Десаретида се протегала на север од Епир, 

односно од реката Апсос и Еордаикос, а според Плиниј завршува кај ‘дивите бар-
бари Дарданци. Поважни градови- Лихнидос (Lykhnidos), Евија (Euia) и Ускана 
(Uscana)“. 

Стр. 95: „Бриги. Бригите...Страбон запишал дека Бригите живееле кај реката 
Еригон, а Апијан споменува Бриги во заднината на хеленската колонија Епидам-
нос. Хесикиј го споменува градот Бригијада (Brygias), а овој податок е зачуван и кај 
Стефан од Бизантиј, кој запишал дека Бригите биле македонско племе, во сосед-
ство на Илирите. Дека Бригите се дамнешни жители на Македонија сведочи и Хе-
родот, кој го соопштил и името на единствениот познат бригиски крал- Мида“. 

Стр. 97: „Во бригиската група племиња, освен пајонските племиња, се вбро-
јуваат и Енгеланите/Дасаретите, како и едонско- мигдонската група, всушност под-
група на пајонската, составена од Едонци, Крестонци и Ситони...“. 

Шафарик81 истакнува: „по масовната колонизација Словените се измешале 
со староседелците, со Илирите, Лабурните, Венетите, Дасаретите и со Трибалите, 
бидејќи биле еднородни браќа“. Според него, „староседелците и новодоселените 
зборувале на ист словенски јазик со малку различни дијалекти. Меѓутоа, со време 
се слеале и се изедначиле во јазикот“.(Десерети=де есерет и: есер=езер=езеро, Р.И.)  

Страбон вели дека на север Пајонците граничеле со Дарданците. 
Плиниј пиши: „...Дасаретите се протегале на север од Епир, до дивите вар-

вари Дарданци...“. 
Страбон истакнува: „...Дасаретите се наоѓале помеѓу Аутариатите и Ардие-

ите и Дарданците...“. 
Јон Аргинтеану,82 на стр. 21, пиши: „За време на Пунските војни македон-

скиот крал Филип V ги помагал Картагинците. Во 211 година пред Христос, Филип 
V и Ханибал склучиле Сојуз. Есента- 201 година пред Христа, Римскиот сенат од-
лучил да го казни Филип V. Под водство на конзулот Суплицие Галба две легии и 
околу 1000 коњаници и бројни слонови заробени од Картагинците се истовариле во 
Аполонија и ја освоиле Антипарта. Зимата ја поминале таму без да преземат некоја 
акција. Пролетта, 200 година пред Христа, Пулибие Сулпицие се упатил во Маке-
донија. Во таа акција ги преминал планинските предели околу реката Апсус (Бера-
тино), потоа плодородната котлина на Десаретите (Охридската котлина) и присти-
гнал на планинските венци кои ја одвојуваа Македонија од Илирија (Пелистер). 

                                                 
79 Ј.Г.Хан, Кроз Поречину Дрина и Вардара, Државна штампарија, Београд, 1876. 
80 Нада Проева, Историја на Аргеадите, Библиотека Historia antiqua Macedonica, Скопје, 2004. 
81 Ј.П. ШафарикÍ, ПовÝсти словенскогÍ Ôзìка..., 27. 
82 Јон Аргинтеану, ISTORIA ROMÂNILOR MACEDONENI, Букрешт, 1904- српско издание Белград. 
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Во плодородното поле на Линкестите се сретнале двете војски на Филип V и 
на Сулпицие Галба. Филип со 20.000 пешаци и 2000 коњаници влегол во битка со 
добро извежбана војска на Сулпицие Галба при што доживеал тежок пораз. Самиот 
Филип V напуштајќи го бојното поле, едвај се спасил. Непосредно после тоа, рим-
ската војска повторно се судрила со Филип V. И во овој случај тој претрпил уште 
потежок пораз. Но, со оглед на тоа што Римјаните не го познавале добро теренот, 
се повлекле назад, пустошејќи ги при тоа населбите Еордеа, Елимеа, Ористида, а 
градот Целетрон (Костур) им ги отворил портите. Десаретскиот град Пелион (Плеа-
са) во Илирија, кој бил расположен на една притока на реката Апсус (Семени) бил 
освоен и поставен под заштита на еден римски гарнизон“. 

Стр. 122: „МАЛАКАШИ, БУИ И МЕСАРИТИ.- Армн Македоците (Вла-
сите) од Тесалија и Епир во XIV век биле организирани на три големи племиња. 
Тие биле раководени од своите водачи. Тие се викаа: МАЛАКАШИ, БУИ И МЕ-
САРИТИ“. 

Густав Вајганд,83 на стр. 228, пиши: „Аромунските Карагуни...Пукевил, том 
II, стр. 152, 158, 215, 222 говори за некое племе Дасарети (Масарта) од Москополе, 
Перивол, Авделе, Самарине, ама ниеден човек од наведените села не знае за името 
Дасарети или Мосорети“.84  

Х.Р.Вилкинсон,85 на стр. 104 има наслов „Картата на Ник, Денсусиани и Ф. 
Дејм, 1877“. На стр. 106 се говори за Власи: „Постојат пет главни гранки на Вла-
сите со кои се среќаваме во текстот, Перхебинци, Брузи, Масарети или Дасарети, и 
Бои или Бовини...“. 

Се кажа: „Перхебинци, Брузи, Масарати или Дасарети, и Бои или Бовини“. 
Брузи=Бризи=Бриги;Дасарети=Десерети=д есерети=Езерети, врска со Охри-

дско Езеро, а според Херодот во Охрид биле Бригите-тие, исто така, биле во Драч... 
Густав Вајганд, на стр. 7, пиши: „Правата линија од Милановац на Дунав 

преку Ниш на Охрид ја образува отприлика границата меѓу Илирите и Траките во 
стариот век, меѓу Србите и Бугарите во средниот век, и во новиот век ама Албан-
ците се поместиле меѓу двата народи“. (Албанците во 19 век во Косово..., Р.И.) 

Граница на Траките и Илирите, веројатно, е во врска со темниот вокал- Тра-
ките темниот вокал почесто го употребувале отколку Илирите. Тоа останало денес. 

Херодот, под V-1, пиши: „...Пајонците што живеат на Стримон...“. 
„12. Се случило Дареј...Пајонците, по враќањето на Дареј во Азија дошле во 

Сарди, а со себе ја довеле и својата сестра...Таа бардакот го носела на глава, со себе 
водела коњ и бил врзан за раката, а така одејќи, предела лен...“.86(Бардак денес,Р.И) 

Исто биле Пеонците денес Мариовците, по Мара која не се исламизирала... 
Биолошки не било можно да изчезнат Пеонците и сите другите Македонци 
Ј.Г. ХАН,87 на стр. 230, пиши: „Во сè во пределот се само христијани Буга-

ри88 (Македонци, Р.И.), нити има меѓу нив друга народност. Мураховљаните (Ма-
риовците, Р.И.) се мирни луѓе, кај кои не се знае за разбојништва, убиства па ни 
                                                 
83 Густав Вајганд, Аромуни Том I, Lunjina, Belgrade, 1995. 
84 Дасарети=Десерети=д есерети=езерети; Мосорети=м осорети=езерети. 
85 Х.Р.Вилкинсон, Картите и политиката, Преглед...на Македонија, Македонска книга, Скопје, 1992. 
86 VI-45: „На Мардониј, пак, и на неговиот пешадиски логор, кој се наоѓал во Македонија, нападнале 
Бригите, трачко племе...“. За Елијан (3 век н.е.) илирски Бриги. Херодот I-196: ...Илирските Енети... 
87 Ј.Г. Хан, Путовање кроз поречину Дрина и Вардар, Београд, во Државната штампарија, 1878. 
88 Австроунгарија со руското царско семејство се договориле да не се употребува ништо македонско 
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крадење на добиток. Се раскажува дека мажите во повеќе села се толку госто-
примливи, да ни на самата својата жена не се суревњиви“ 

Во Пеонија (Мариово) 100% било домородно- ништо северено од Мариово. 
Секаде се крадело, но не во Мариово- стара цивилизација (женски носии ...). 
Иво Вукчевиќ,89на стр. 104, вели: „Постојат докази дека словенското населе-

ние можда датира уште од времето на почетокот на стара Грција. Никој друг до са-
миот Тојнби приметува дека некои географски називи од тој период имаат нарочит 
словенски филтер’. Тој, всушност, сумња дека ‘древните Пајонци можда всушност 
биле некои од народите кои говореле со словенски јазик’. Што се однесува на насе-
лувањето на Словените, Тојнби пиши: ‘Словените веројатно учествувале во трачка-
та или илирската селидба на народите во Југосточна Европа, 1700-1800 година пред 
масовната селидба на Словените во VI и VII век христијанска ера’...“. 

Робер Фласелјер,90 на стр. 208, пиши: „И самиот јазик го потврдува влија-
нието на религијата: старите Грци не велеле: ‘врне дожд’ или ‘грми’, туку ‘Зевс 
врне’ или ‘Зевс грми’ “. 

Бидејќи Зевс=Перун=Св. Илија со основа ил, следи само „Ил врне ил грме“. 
Белата раса стигнала и во Индија, чие говедо носи име Зебу. При тоа б=в, а 

генетивското с се заменува со дативното у.Со тоа што именките се правеле со в-н-т, 
се доаѓа до Зев=Зен=Зет- без нив останува само зе. За сонцето се вели види зе=ѕе. 

 
ЕТНИЧКИОТ ИДЕНТИТЕТ НА МАКЕДОНЦИТЕ 
 
Македонците си ги задржале своите постледени говори, обичаи и традиции. 
Јуџин Н.Борза,91 стр. 100, пиши за: „Етничкиот идентитет на Македонците“: 
„Прашањето за македонскиот јазик се појави во текот на половината на ми-

натиот век како проблем од енормен интерес. Ниедно друго одделно прашање за 
кое што има толку малку докази не постигнало толкава гласност. Етничката припа-
дност на античките Македонци е важно бидејќи се врзува со прашањето на нацио-
налните идентитети на денешниот Балкан. Читателот треба да знае дека прашањето 
за етничкиот идентитет се сè уште борба за превласт во Грција, Бугарија, Југосла-
вија, и Албанија. Малцинствата од етнички Турци, Грци, Албанци, Бугари, Срби, и 
други што живеат во неколку национални држави имаат предизвикано широка- и 
честопати тажна- низа од политички и воени реакции. Имплицитната претпоставка 
е дека етничкиот идентитет се карактеризира, и можеби дури и се определува, пр-
венствено со јазикот, се придружните културни обележја, како што се религиозните 
обичаи, образованите прерогативи, одржувањето на семејните обичаи, и законски-
от кодекс. Постојаните програми на некои влади за забрана на образованието на ја-
зиците на малцинствата и за присилување на семејствата да ги менуваат имињата 
за да се приспособат на националните стандарди се, во суштина, атака врз јазикот 
како централна потпора на етничкиот идентитет. Поимот за витално плуралистичко 
општество не е одлика на современиот балкански живот, освен можеби во Југосла-
вија, каде што за да се сочува федерацијата на јужните Словени, се прават обиди да 
се признае етничката различност. 

                                                 
89 Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, Beograd, 2007. 
90 Робер Фласелјер, Грција во времето на Перикле, Мисла, Скопје, 2002. 
91 Јуџин Н. Борза, Во сенката на Олимп и појавата на Македон, Патрија, Скопје, 2004.  
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Веројатно не постоела област на Балканот со поголема етничка разновидно-
ст од денешна Македонија. Како резултат на политичката нагодба од дваесеттиот 
век, голем дел од античкото македонско кралство беше присоединет во модерната 
грчка држава. Најголемиот дел од нехелнските жители од областа, вклучувајќи ги 
Србите, Турците, и Бугарите, се преселија во покомпатибилни соседни национални 
средини, додека Македонија за возврат прими огромен прилив од грчки бегалци, не 
само од другите балкански области туку исто така и од Мала Азија, потамошниот 
грчки воен дебакл во 1922 година. Грчкото повторно населување на Македонија 
особено зеде замав не само затоа што регионот беше голем и плоден, туку и затоа 
што начело на грчката национална политика беше да се втисне траен хеленски печ-
ат врз земјата долго растргнувана од етнички соперништва, а сметана од Грците за 
дел од нивната нација. 

Вака гледано станува јасно дека секој обид да се говори за хеленско етничко 
потекло на античките Македонци би изгледал исто како да го подржуваме хелен-
ското присвојување на модерна Македонија, доколку историски преседан има ка-
ква и да е вредност за барање на територијални присвојувања. Така, долго пред да 
се најдат доволни антички докази за да се расправа за етничкиот идентитет- како 
што ни открива јазикот- на античките Македонци, таму се појави едно ‘грчко’ при-
својувачко гледиште со тврдење дека македонскиот јазик бил грчки, и дека след-
ствено жителите биле Грци. Прашањето на античкиот јазик стана дел од еден по-
широк современ политички проблем, иако за да бидеме чесни кон многу современи 
грчки научници кои веруваат дека античкиот јазик бил дијалект на грчкиот, треба 
да се каже дека многумина веруваат така како резултат на научни напори а не само 
од строга приврзаност кон национална гордост и идеологија“. 

Македонците биле Пелазги (Јустин)- Хелените биле Пелазги (Херодот, Ту-
кидид, Платон...).Коине(тн.старо-грчки) бил Александријски јазик од 300-та г.п.н.е.  

„‘Грчката’ позиција, упростено, е дека скудните литерарни и археолошки 
докази- вториве претставени од натписи- укажуваат на употребата на грчкиот јазик 
од Македонците. Македонските кралеви се сметале себеси за потомци од грчкиот 
Арг, учествувале во панхеленските настани, дворот бил голема мера хеленизиран, 
постоело значително грчко влијание во уметноста и обичаите, а и имиња и места и 
лични имиња покажуваат висок степен на грчко влијание. 

На пример, еден неодамнешен труд ги опишува погребните стели најдени на 
тумбите што ги покриваат кралските гробници во Вергина. Овие стели датираат од 
четвртиот и почетокот на третиот век а преовладуваат грчки имиња. Бидејќи многу 
од камењата ја наведуваат патронимијата на луѓето кои биле живи во средината на 
четвртиот век, ние со тоа ги имаме имињата на жителите на Ајга од периодот од 
доцниот петти век. Ископувачот на Вергина, Манолис Андроникос, во корисното 
резиме на епиграфските докази, пишува: ‘На најнедвосмислен начин овие докази го 
потврдуваат мислењето на овие историчари кои држат до тоа дека Македонците 
биле грчко племе, како сите други кои живееле на грчка територија, а покажуваат 
дека теоријата дека тие биле од илирско или тракиско потекло а биле хеленизирани 
од Филип ни Александар, не се заснова врз објективни критериуми’ “. 

Местото Кутлеш-населбата Вергина(=вер гина=гена=жена) е нова/вештачка. 
Хеленски јазик бил коине. Бидејќи Евреите во Александрија го прифатиле 

хеленскиот коине, се изјасниле за Хелени (Зенон Косидовски)- без етнички Хелени.  
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„Како да се определи етничкиот идентите на историските Македонци? Прво, 
прашањето на јазикот. Нема никакво сомнение дека стандарниот атички грчки се 
користел во дворот на персонални работи а од кралот за службени должности ба-
рем од времето на Архелај кон крајот на петтиот век п.н.е. Ваквата употреба на 
грчкиот можеби била резултат на процесот на хеленизацијата. Главни докази за по-
стоењето на македеонскиот како посебен јазик доаѓаат од грска подоцнежни из-
вори кои опишуваат настани меѓу придружбата на Александар Велики, при што ма-
кедонскиот јазик посебно се споменува. Доказите велат дека македонскиот бил ра-
зличен од обичниот атички грчки што се користел како јазик на дворот и на дипло-
матијата. Дали тој бил грубо наречје што било дијалектот на земјоделците и горја-
ните или стил на зборување (како ‘лаконски’) невозможно е да се дознае од овие 
штури, доцни докази. Во секој случај не можеме да кажеме дали тој бил грчки. 
‘Цврстиот заклучок’ на Хамонд дека Македонците говореле особен дијалект на ајо-
лскиот грчки не ми е убедлив, почивајќи како што почива врз едно толкување на 
дел од мит цитиран од Хеланик, кој го прикажува Ајол како татко на легендарниот 
предок Македон“. 

Од време на македонскиот крал Архелај службен јазик бил истиот од Атина. 
„Науката за јазиците дава друго гледиште и различен метод. Една од кара-

ктеристиките на сите историски грчки дијалекти, како спротивстава на некои други 
индо-европски јазици, е дека со текот на времето тие претрпеле сигурни промени. 
Грстот преживеани изворни македонски зборови- незајмени зборови од грчки- не 
ги докажува промените што се очекуваат од еден грчки дијалект. Па дури и да се 
промениле до извесен степен, неверојатно е дека тие повторно се вратиле кон ни-
вната оригинална форма. Во тој однос македонскиот изгледа поблизок до илирски-
те и тракиските отколку до грчките. Меѓутоа, со ова не се инсистира дека македон-
скиот е илирски или тракиски. Само се кажа дека нема доволен примерок на зборо-
ви за точно да се покаже што бил македонскиот јазик. Мора исто така да се нагласи 
дека со ова не се вели дека тој бил грчки; може да се укаже дека, гледано од ли-
нгвистички аспект, тоа сè уште е невозможно да се знае“. 

Во Македонија имало мноштво говори, кои до денес се одржани- со подолг 
развоен период. Таков бил на Птоломејцитете, чија оставштина македонските авто-
ри го одгонетнале со битолски говор-тој бил бригиски=брсјачки во Розета...Египет. 

Како што бил бригискио=брзјачки и пеонскиот=мариовски- само словенски. 
„Археологијата дава мала помош во откривање на јазикот. Македонските 

гробници се досега практично без натписи, а оние неколку натписи што се открие-
ни се напишани во стандарден грчки, како што му прилегало на благородништвото 
кое ја нарачало нивната градба во четвртиот и третиот век. Објавувањето на нат-
писите од четвртиот и раниот трет век од Тумулите во Вергина (види белешка 28 
погоре) откри некои тенденции кон дорски грчки. Неодамнешните необјавени пре-
гледи на епиграфски материјали од селата близу Верија нудат некои примери на 
ајолски грчки. Така во рамките на една област од неколку километри постојат при-
мери на стандарден атички плус два други грчки диалекти од доцнокласичниот и 
ранохеленистички период“. 

Се потврдува, коине бил без наод. Па коине бил само Александријски јазик. 
„Систематското собирање и објавување на македонски натписи е спречено 

од географската изолација на регионот, тешкиот терен, турбулентната современа 
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историја, и бавниот развој на археолошките испитувања и ископувања. Недостигот 
од организирано собирање на епиграфски докази, сепак, почна да се поправа со 
еден долгорочен проект заеднички спонзониран од Грчкото министерство за култу-
ра и Националната хеленска истражувачка фондација. Како резултат ќе добиеме се-
рија публикации во кои ќе се презентираат античките натписи од Македонија. По-
стои надеж во некои кругови дека акумулацијата и објавувањето поголем обем епи-
графски материјал ќе дадат повеќе сознанија во општа употреба. Сепак вниманието 
во ваквите работи бара признавање на фактот дека таквите епиграфски докази мо-
же да не дадат информација за локалниот диалект, ништо повеќе одошто ни кажаа 
за локалните јазици латинските натписи од оддалечените делови на Италија или од 
Галија или Мала Азија. Всушност, можно е староседелскиот диалект никогаш да 
немал свое писмо, а натписите што постојат да се само вештачки обид да се прет-
тстават во рамките на грчкиот писмен систем некои гласови од мајчиниот јазик. 

Археологијата даде корисни балкански паралели: во почетокот на 1986 го-
дина една селска парцела со зеленчук во северозападна Бугарија донесе плод зако-
пано благо од 165 тракиски сребени садови од петтиот и четвртиот век п.н.е. Ше-
снаесет од садовите биле испишани со тракиски лични имиња и имиња на места на 
грчки. Тракијците, колку што знаеме, биле негрчки народ чиј јазик- којшто продо-
лжил да постои до доцна во римско време- никогаш не постигнал писмена форма. 
Можеме уште да се присетиме, исто така, на одамна познатите емисии на ковани 
пари на тракиските племиња од раниот петти век п.н.е. на кои имињата на племи-
њата, нивните кралеви и нивните титули се испишани со грчки јазик (види Раздел 5 
подолу). Лекцијата е јасна: употребата на грчкиот јазик како форма на писмено из-
разување само по себе не го идентификува етничкото потекло на една култура. 

Проблемот не е ни приближно до решение. Колку повеќе дознаваме за Ма-
кедонците, толку повеќе сме импресионирасни од разновидноста на нивното кул-
турно изразување. Овој еклектицизам може исто така да ја опише и нивната упо-
треба на јазикот. Македонија е, во рамките на грчки изразувања, голема и разноли-
ка земја со население што не било хомогено, доколку неговите материјални остато-
ци се видлив индикатор. Не би требало да нè изненади доколку се користеле мно-
штва дијалекти- со пишување на стандарните дијалекти на грчкиот и некои наречја 
на јазик или дијалект на кого сознанието е сосем изгубено, Може само да се шпе-
кулира дека тој дијалект исчезнал со порастот на употребата на стандарниот koinê  
грчки. До четвртиот век главен јазик на формалниот говор и службената комуни-
кација станал грчкиот. Дали дијалект(ите) биле на крајот заменети со стандарден 
грчки, или биле зачувани како дел на еден двослоен говорен систем- едниот за слу-
жбената употреба, другиот идиоматски за традиционални церемонии, ритуали, или 
прост војнички говор- е пробламатично и бара повеќе докази и понатамошно про-
учување“. (До четвртиот век службен „станал грчкиот“ јазик коине, Р.И.) 

Коине бил дворасен јазик на Белци и Црнци, наследник на староегипетски, 
кој го заменил. Бидејќи во Египет владееле Птоломеите, чиј говор бил битолски, а 
со реформа на коине во црковно-словенски јазик со солунски говор, црковно- сло-
венскиот јазик содржел битолски зборови од 4 век п.н.е. и солунски зборови од 9 
век. Зборовите од 4 век п.н.е. се дообјаснувале, и токму затоа станувале сè подолги. 

„Ако јазикот обезбедува еден индикатор за етничкиот идентитет на населе-
нието, обичаите обезбедуваат друг. Како во случајот со јазикот имаме само повр-
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шни информации за македоинските обичаи, но и она што постои како доказ укажу-
ва дека се сосема различни од оние на грчките градови-држави. Највидливиот израз 
на материјална култура откриен досега се гробниците од четвртиот и третиот век 
(види Раздел 11 подолу). Архитектонската форма, декорација, и погребните пред-
мети од гробници, кои сега се помеѓу шеесет и седумдесет на број, се поинакви од 
она што е пронајдено на грчкиот југ, па дури и во соседните независни грчки градо-
ви на северното егејско приморје (освен Амфипол). Македонските погребни обичаи 
укажуваат на различно гледање на задгробниот живот од грчките, дури макар што 
биле обожувани многу исти богови. Главниот корпус на пишани докази за Маке-
донскиот пантеон доаѓа од епохата на Филип II и Александар, и создава впечаток 
дека Македонците ги споделувале грчките богови. Сепак многу од јавните изразу-
вања на обожување може да биле различни. На пример, постои отсуство на пого-
леми јавни религиозни споменици од македонските места пред крајот на четвртиот 
век (уште една разлика од Грците). Така ние сме зависни од литерарните докази, и 
мораме да бидеме внимателни и во придавање грчки форми на обожување на Ма-
кедонците и во употребата на овие форми на обожување како средство за потвр-
дување хеленски идентитет“. ...   

Говорите на античка и етничка Македонија останале со истоветни граници. 
 
ЈОНСКИОТ ГОВОР (ЈАЗИК) СЛУЖБЕН ВО АТИНА... И МАКЕДОНИЈА 
 
Херодот, VII- 94, пиши: „Јонците се појавиле со сто кораби, а биле натокме-

ни како Хелени. Тие, додека живееле на Пелопонес, во земјата што се вика Ахаја, 
односно пред доаѓањето на Данај и Ксут на Пелопонес, како што раскажуваат Хе-
лените, се викале Ајгијалски Пелазги, а Јонци се нарекле по Јон, синот на Ксут. 

95. Островјаните дале седумнаесет кораби, а облеката и оружјето им биле 
како на Хелените. И тие се пелазгиски, а подоцна наречени Јонци од истата при-
чина како и жителите на дванаесетте јонски градови- преселници од Атина. Ајол-
ците дошле со шеесет кораби, а биле натокмени како Хелени. И тие во старо време, 
според преданието кај Хелените, се викале Пелазги...“. 

Следи Јонците биле само Пелазги како Атињаните-Пелазги биле и Ајолците. 
VIII-44: „Од копното што е над Пелопонес, Атињаните сами дале толку ко-

лку што дале сите други заедно- сто и осумдесет кораби. Платејците, пак, кај Сала-
мина не се бореле заедно со Атињаните. Причина била оваа. Кога Хелените се по-
влекле откај Артемисиј и се нашле кај Халкида, Платајците слегле на копното од 
онаа страна на Бојотија за да ги сместат своите на безбедно место. И така, спасувај-
ќи ги домашните, изостанале од битката. Кога станува збор за Атињаните, тие, до-
дека земјата која сега се вика Хелада ја држеле Пелазгите, а тие биле Пелазги кои 
се викале Кранајци. Од времето на кралот Кекроп се нарекле Кекропиди, а кога 
власта ја презел Ерехтеј, си го сменале името во Атињани, но кога воен заповедник 
на Атињаните им станал Јон, синот на Ксут, по него биле наречени Јонци“. 

Следи имало само еден народ Пелазги, а имињата биле според владетелите. 
Во книгата на Херодот,предговор, животот на Херодот и неговите патување, 

се кажува: „Биографските податоци за Херодот...(Ήρόδοτος...)...на почетокот на Пе-
лопонеската војна Херодот имал 53 години. Бидејќи таа војна започнала во 431 г. 
п.н.е., како година на раѓањето на историчарот се добива 484 г. п.н.е. ... Тоа што 
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Херодот знае за иселувањето на жителите на Ајгина во 431 г. п.н.е. (VI 91), а со ни-
еден збор не го спомнува нивното истребување во 424 г. п.н.е., покажува дека во 
тоа време историчарот веќе не бил жив. Тој не го споменува ни персискиот крал 
Дареј II, кој стапил на престолот во 425 г. п.н.е. Не е можно тој, кој покажувал така 
жив интерес за Истокот, а посебно за Персија, да го пропуштил тој факт, доколку 
бил жив. Оттука произлегува дека Херодот умрел меѓу 431 и 425 г. п.н.е. ... 

Татковината на Херодот, малоазискиот град Халикарнас, бил основан од Хе-
лени од дориско племе, но таму живееле и многу луѓе од месното население-Карци, 
кои се измешале со Хелените...“. 

Во книгата на Херодот, предговор, хеленската историографија, се наведува: 
„Посебно место во развојот...Историографијата почнува да се развива тогаш кога 
интересот за епот почнува да стивнува и кога Хелените излегуваат на светската 
сцена каде што доаѓаат во допир со источните народи, значи, на крајот на VII-от и 
почетокот на VI-от век п.н.е., и тоа кај оние Хелени кај кои се развил и епот, т.е. 
малоазиските Јонци, се разбира под влијание на староисточните култури... Причи-
ната за појавата на историската повест токму во тоа време била длабоките соција-
лни преобразби кои се јавиле како резултат на жестоките класни борби во хелен-
ските полиси. Тие процеси земале посебен замав во Јонија. Со својот социјален и 
еконимски развој јонските градови, посебно Милет, биле далеку понапредни во 
споредба со полисите на Балканот...“. 

„...Најзначаен од помладите логографи бил Хеланик Лезбјанинот, кој живе-
ел приближно во исто време кога и Херодот и пишувал исто така на јонски дија-
лект, иако неговиот мајчин бил ајолскиот...“. 

Во книгата на Херодот, предговор, делото на Херодот, се истакнува: „Во таа 
шема...Пред читателот се открива светот на древните цивилизации на Истокот и За-
падот, во кој авторот проникнува со незаситно љубопитсво, својствено на јонските 
Хелени, благодарение на кое Јонија дала многу гении во областа на науките...“. 

„Од аспектот на уметничката вредност...Големо влијание врз Херодот из-
вршило усното народно творештво, но бил и под влијание на јонската литературна 
традиција, и тоа на оној жанр, кој во антиката се викал ‘милетски раскази’...“. 

„Новелистичкиот стил на Херодот...Авторот се одделува од јонската наука и 
зазема религиозен став..Што се однесува до јазикот, Херодот се јавува како прет-
ставник на јонскиот дијалект, уметнички стилизиран со додавање на старојонски 
елементи од Хомер, но и на други поетски изрази и понекои атицизми“. 

Херодот пишел на јонски, со „жанр, кој во антиката се викал ‘милетски ра-
скази’...“, но не атички на кого не се пишело (Лукиан)-се пишело на јонски и коине. 

Лукијан од Самосата, „Како треба да се пишува историја“, напишана 165/6 
година, под 21. вели: „И следнава грешка не е мала, па мислам дека заслужува да се 
одбележи. Историчарот просто се мачи да пишува на чисто атичко наречје, да го 
прочисти својот јазик, па нашол дека треба и римските имиња да ги преправи во хе-
ленски...“. 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 само варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски. 

Понатамо во римско време се пишело на пелазгиски=тн.словенски јазик. Ва-
ков бил и Аријан (II век н.е.). Тој „Индиската историја“ ја напишал на јонско наре-
чје, иако тој ги познавал коине и латински. Па коине немал врска со некаква Елада. 
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За време владеењето на Јустинијан државен јазик бил латинскиот, христија-
нски коине и на јонски јазик се проповедало во Платонова академија во Атина. Неа 
Јустинијан како хеленска=повеќебожна на јонски јазик ја затворил во 529 година.  

Илијада била пишана со руни,со јонско писмо од Милет и на коине 3 в п.н.е. 
Херодот, во II- 36, пиши: „Свештениците...Букви и бројки Хелените пишу-

ваат така што со раката одат од лево кон десно, а Египќаните од десно на лево; така 
пишуваат, а велат дека тие самите пишуваат на десно, а Хелените на лево. Се слу-
жат со два вида писмо; едното го викаат свештеничко, а другото народно“. 

Херодот, во V- 59, вели: „Јас лично сум видел кадмејски букви во храмот на 
Аполон Изменски во Теба во Бојотија, врежани на некои триногарници, и тие се 
главно слични на јонските...“.  

Ј. Блајкен,92 на стр. 202, пиши: „Бидејќи Фениките пишеле оддесно налево, 
во прво време и Грците се повеле по нив. Но наскоро (после неколку преодни на-
чини, од кои еден е и бустофедонски, во кој еден ред се пишел оддесно налево, а 
другиот одлево надесно, и така наизменично) почнало да се пиши одлево надесно, 
при што- задржувајќи го дотогашниот дуктус на пишење- знаците ги испишувале 
наопачки, како во огледало ... Колку досега е познато, Грците својот алфабет го 
презеле од Фениките околу почетокот на 9. ст. пр.н.е.. Од тој праалфабет поради 
различното пишење на потребните нови знаци и со понатамошниот засебен развој 
(секој остров према локалните потреби подесени слова) настанале различни алфа-
бети, кои (према А. Кирхоф) можат да се поделат во четири групи викани по боја 
(зелени, темносини, светлосини и црвени); меѓу останатите, тие групи нарочито се 
разликувале по пишење на тв. додатни знаци ζ, ф, х, ψ. На крајот во 5. ст.пр.н.е. тв. 
темносин алфабет, со кој се пишело во Милет (јонски алфабет) ги истиснал оста-
натите и постанал заедничко писмо на сите Грци. Со тоа не придонело само сто-
панството, туку во прв ред во архајското време на неоспорната културна надмоќ на 
Милет како седишен град на малоазиските Јонци. (Атина, во која дотогаш се пи-
шело светлосино алфабет, го презела темносин 403. г.пр.н.е.)’.Денешниот латински 
алфабет се развил од црвениот употребуван на Халкидики и на островот Евбеја и 
од таму колонистите го пренеле во Куме, најсеверна колонија во Италија. Оттаму 
најверојатно преку Етрурците стигнала до Рим“. 

Следи да се говори за јонско писмо од Милет- „темносин 403. г.пр.н.е.“. 
Блајкен и други наведуваат: „Плиниј говори за пасивната согласност на лу-

ѓето била првата причина за употреба на јонската писменост“.  
Наспроти јонското писмо, постоело друго писмо како на Камен од Розета во 

Египет. Па за него се изјаснал Г.Гриневич- тој напишал исти знаци со исто значење 
имало во Русија, Подунавјето, Балканот и на Каменот од Розета во Египет. Ова го-
вори, народот во Русија, Подунавјето, Балканот и Македонците во Египет бил еден 
те ист народ-него македонските автори го одгонетнале со битолски говор од 21 век. 

Улрих Вилкен,93 на стр. 47, пиши: „И во овие политички мрачни денови на 
четвриот век грчката цивилизација ги продолжи големите традиции на петтиот век 
и беше во целосен процут. Како во интелектуалните, така и во уметничките сфери 
постигнаа извонредни резултати кои останаа вечни. Непротиставувајќи се на своја-
та политичка пропаст на крајот од Пелопонеската војна, особено Атина сè уште ја 

                                                 
92 Bleicken, Die Weltgeschichte, Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau 1971-Naprijed Zagreb 1976. 
93 Улрих Вилкен, Александар Македонски, Мисла, Скопје, 1988. 
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одржуваше водечката централна положба, што ја стекна во петтиот век во Јонија. 
Доколку атичката цивилизација прима панелинистички карактер, Атичката импе-
рија од петтиот век, и покрај краткиот век на траење, не малку придонесе во таа на-
сока. Од Атина, главата на империјата од стотина вазални градови, широка река на 
атичка 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 са-
мо на Империјата. Штом Атина, со пристаништето Пиреј стана економски центар 
не само на сојузниците туку 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 го најдоа својот центар во Атина, работеа на атички го-
вор и дури помогнаа да се создаде уметнички атички прозен стил, покрај тоа што 
тешко имаше софист кој беше роден во Атина“. 

Стр. 58: „Натамошното проширување на источната граница на Македонија, 
што под Александар I дојде до реката Стримон (Струма), беше запрено од големи-
от развиток на Атина која беше на чело на Делијанската лига...Македонија како и 
другите држави најде нови подрачја. Архелај, кој потоа ја зеде круната, користејќи 
ја положбата, í даде на својата држава зголемена милитаристичка и политичка ва-
жност. Тој изгради тврдини и патишта од воен карактер и темелно ја реорганизира 
војската, посветувајќи посебно внимание на опремувањето на пешадијата. Во пре-
судата на Тукидитците, тој сам направил повеќе од своите осум претходници за-
едно. Неговото вклучување во конфликите со тесалиското дворјанство сведочи за 
зголемената ударна сила на Македонија. Архелај има заслуга и за воведувањето на 
грчката култура во својата земја, дури повеќе за тоа настојуваше од Александар I, 
Филелинот. Во својот дворец во главниот град Пела, тој успеа да развие богат инте-
лектуален живот, поканувајќи најславни поети и уметници од тоа време. Еврипид 
ги помина со него последните години од својот живот и таму го напиша делото ‘Ба-
хатки’, а во чест на својот кралски покровител делото ‘Архелд’. Тимотеј, големиот 
и славен музичар и поет, беше еден од неговите гости. Тој дозволи дворецот во Пе-
ла да биде украсен со цртежи од Зевс. На Дион во Пиерија под планината Олимп, 
каде што имаше стар култ на музите. Тој постави сценска приредба во чест на Оли-
мпискиот Зевс и музите. Не се знае каков беше ставот на македонските дворјани 
кон воведувањето на грчката култура од нивниот крал, што наведува да се мисли на 
последните дворци на Диадохите (наследниците на Александар). Веројатно не бе-
ше лесно тие да се помират со навлегувањето на грчката култура. Но, историјата 
покажува дека семето не беше фрлено залудно“. 

Стр. 61: „Доколку тоа се прави сега, Филип ќе се претстави како еден од го-
лемите владетели на светската историја...север втаса до Дунав...за да го направи 
својот македонски народ господар на целиот Балкански Полуостров. Оваа импери-
јалистичка програма беше подигната на највисок степен во неговата политика со 
поцелосно воведување на грчката култура, преобразувајќи ја Македонија во висти-
нска цивилизирана држава. Тоа беше она што силно го поттикна неговиот владете-
лски карактер. Примерот на Архелај беше следен од Пердика, кој на дворот се 
здружи со платонистот Ефро и од него ја научи геометријата и филозофијата. Фи-
лип привлече многу истакнати Грци на својот двор. Тој со успех ја реализира идеја-
та, поканувајќи го Аристотел да го воспитува наследникот на престолот и презеде 
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чекори за големо приспособување на елинската култура во својата сопствена земја: 
го воведе јазикот на Атина во врховниот суд, како и во адмистрацијата и при фор-
мирањето на својот милитаристички систем ги следеше грчките модели. Иако се 
познати само мал број резултати од овие напори, сепак тие јасно покажуваат на не-
говата главна намера: да се интензивира елинизацијата на својата земја“. 

Стр. 85: „Филип, таткото на Александар, беше син на Македонецот Аминта, 
додека мајката на Филип, Евридика, беше Илирка. Веројатно во подоцнежниот жи-
вот, под влијание на елинистичкото воспитание на македонскиот двор, таа научила 
да чита и да пишува грчки, сакајќи да им даде на своите деца повисоко образова-
ние, но по крв таа остана чиста варварка, ќерка на илирскиот принц Ирас...“. 

Стр. 333: „Ова сместување заедно на Македонците и Грците...Резултатот на 
напредокот на културата во петтиот и четвртиот век доведе до тоа, атичкиот јазик, 
јонизиран во зборови и идоми, да се смета небаре е универзален јазик на светот. 
Ширењето на атичкиот јазик беше под влијание на Филиповото усвојување, како 
што е означено, во неговиот врховен суд, а подоцна беше прифатено и од Алекса-
ндар...“.  

Според некои автори, Филип II го вдлабочува процесот на хеленизација. Тоа 
било само со воведување на хеленскиот јазик во врховниот суд и администрацијата 

 
СТАРО-ЕГИПЕТСКИОТ БИЛ ДВОРАСЕН ЈАЗИК НА БЕЛЦИ И ЦРНЦИ 
 
Во Египет се до со Месопотамија живееле две раси- белата и црната раса. 
Авторите пишат, Сумерите биле бели луѓе со закосени очи како и Египќа-

ните, а Акадците биле црни луѓе. За Акадците се наведува и „црноглави странци“... 
Црната раса потекнала од црна Африка- таа била населена дури на Кавказот. 
Херодот, под II-104, пиши: „Излегува дека Колхите се Египќани. Тоа го збо-

рувам доаѓајќи до таков заклучок, уште пред да чујам од други. Бидејќи сакам да 
разберам, ги прашав и едните и другите, и се покажа дека повеќе Колхгите се вра-
ќаат во спомените на Египќаните отколку Египќаните на Колхите. Египќаните ре-
коа дека тие Колхите ги сметаат потомци од Сесостридовите војници. Јас самиот 
заклучив и по тоа што тие се со темна кожа и кадрава коса. Па и со тоа не се доаѓа 
до којзнае што; и други има такви. Поголем доказ е тоа што единствени од сите 
народи Колхите, Египќаните и Ајтопците отсекогаш си ги обрежувале срамните де-
лови. Фојничаните и Сиријците, оние од Палајстина, самите признаваат дека тоа го 
научиле од Египќаните, додека Сиријците што живеат околу реката Термодонт и 
реката Партениј, а и Макроните, што се нивни соседи, велат дека не многу одамна 
го примиле тој обичај од Колхите. Од сите луѓе на светот единствено тие се обре-
жуваат, па излегува дека тие всушност го прават истото тоа што го прават и Егип-
ќаните. А од овие два народи, Египќаните и Ајтиопите, кој од кого научил, не мо-
жам да кажам. Во секој случај, тоа е еден стар обичај. А дека тоа другите народи го 
учеле кога доаѓале во допир со Египќаните, за тоа имам голем доказ. Имено, сите 
овие Фојничани, кои тргуваат со Хелада, веќе не го прават тоа што го примиле од 
Египќаните. Тие не ги обрежуваат срамните делови на децата што им се родиле по-
доцна“. 

Колхите биле Црнци „со темна кожа и кадрава коса“ кои се обрежувале- до 
денес се обрежуваат девојки црнки, зашто има движење обрежувањето да прекини. 
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„105. И друго да кажам сега за Колхите, во што се слични со Египќаните. 
Единствено тие ленот го обработуваат како Египќаните и, воопшто, во начинот на 
живеењето, а и јазикот се слични едни на други. А колхишкиот лен Хелените го ви-
каат сардонски, а оној што доаѓа од Египет се вика египетски“. 

Бидејќи „Колхите биле Црнци ‘со темна кожа и кадрава коса’ кои се обре-
жувале“, нивниот јазик им припаѓал на црната раса. Со тоа што „Колхите, во што 
се слични со Египќаните“, „а и јазикот се слични едни на други“, јазикот на Еги-
пќаните имал врска и со црната раса. Следи староегипетски јазик бил деворасен ја-
зик на Белци и Црнци. Исто било и со сирискиот арамејски јазик.  

Х.Џ.Велс,94 на стр. 61, пиши: „Ама, меѓу многубројните препреки и прекиди 
во укрстувањето се најдувале и такви извесни главни препони како што е н. пр. 
Атланскиот Океан, како што се планините, сега изчезнати мориња од централна 
Азија и слично, кои за долго време би ги раздвојувале големите групи на подвидо-
ви една од друга. Кај тие подвоени групи се развиле мошне рано извесни широки 
сличности и различности. Во повеќето човечки подвидови во источна Азија и Аме-
рика, мада не во сите, сега е заедничко: жолтеста кожа како кај биволите, права цр-
на коса, и често висока коска на лицето. Повеќето вроденици јужно од Сахара во 
Африка има црна коса или црнкаста кожа, сплоштени носеви, дебели усни и ка-
драва коса...Црната коса кај многуте од тие мрко-бели луѓе е права, ама никогаш 
така јака и без увојки како што е косата кај жолтиот човек. На исток е поправа от-
колку на запад. Во јужна Индија наидуваме на помрки и потемни луѓе со права цр-
на коса, а сè понатаму на исток, настапуваат оние сè повеќе на жолтиот свет“. 

„По тип...На Андамските Острови, мошне далеку и од Австралија и од 
Африка, наидуваме на примитивни Црнци. Една жица скоро права црнечка крв мо-
же да се примети и во јужна Персија и по некои делови на Индија. Тоа се ‘азијат-
ски’ Негроиди. 

Малку или немалку докази е дека сите црни луѓе, Австралијанците, азиските 
Негроиди и Црнците се со едно исто потекло...“ (од пред да има континенти, Р.И.) 

Стр. 67: Ние гледаме каде во самиот почеток на запамтената историја (а тоа 
ќе биде околу четири илјади години пред Христо и порано) народите што говореле 
ариски и народите што говорат семитски доаѓаат со војни и трговија меѓусебно во 
најжив допир, и тоа околу и уз источниот крај на Средоземно Море. Ама, осно-
вните разлики кај првобитните ариски и првобитните семитски јазици не обврзува 
на верување дека пред историскиот период во неолитско доба илјади години мора-
ле да владеат скоро потполна подвоеност измеѓу народите што говореле ариски и 
семитски. 

За овие другите изгледа дека живееле било во јужна Арабија,било во северо- 
источна Африка. Оние народи кои говореле со вистински семитски јазик, како и 
оние со вистински ариски, веројатно дека во раното неолитско доба живееле така 
да се рече во посебни светови“. 

Се говори за две раси со два јазика до дворасни:арамејски и староегипетски: 
- прво се пишело расно одвоено, па заедно на ист камен...до заеднички јазик. 
Со реформата на староегипетскиот за време на Птоломеите, од него биле 

отфрлени црнечките=семитските зборови, и се дошло до коптски јазик кој бил само 
тн.словенски=пелазгиски. Истото го направил од наследникот на староегипетскиот 
                                                 
94 Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград. 
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коине Константин (Кирил) Филозоф- тој од коине ги остранил семитските зборови 
на Црнците и се дошло до старословенски јазик кој бил само јазикот на белата раса. 

Во поднаслов95 в) Syprien Robert за кирилицата и српското писмо... пиши: 
„Одма зад тоа, С. Робер продолжува со своето излагање, тврдејќи... 
‘Но ќе ми речи некој, пиши Робер: ‘Зошто таа писменост ништо не останала 

? Да имале пишани споменици, до нас би допреле бар најкратки натписи.’ Јас на 
тоа ќе одговорам, наставува Сипријан Робер, дека тие натписи можеле да постојат, 
дека тие можат да постојат и денес, а за нив не се знае. Кој, прашува тој, обраќал 
внимание, нпр., на натписот на чуениот лав во Венеција, видлив на секому, додека 
славистите на него не упозориле ? А нашиот словенски манускрипт во Ремс, пишан 
на глаголица, низ векови не го сматравме за коптски ракопис...“. 

Па следи коптскиот јазик бил тн.словенски, пелазгиски јазик на белата раса. 
Како што староегипетски бил дворасен јазик, исто така бил сиријскиот ара-

мејски јазик. Од арамејскиот јазик произлегол новоперсискиот, а од староегипет-
скиот македонскиот коине. Новоперсиски бил по 515 г.п.н., а коине од 300 г.п.н.е. 

Белата раса живеела во Северна Африка...Месопотамија, Персија, Индија... 
Црната раса од Африка била населена во северна Африка... и Месопотамија. 
Двете раси на исти простори имале свои посебни јазици, обичаи и традиции. 
Х.Џ.Велс,96 на стр. 67, пиши: „Веќе со помалка еднодушност говорат фило-

зофите и за третата група на јазици, за хамитската група, за која едни кажуваат дека 
се разликуваат, а другите дека е сродна со сметската група. Појако, меѓутоа, она 
мислење по кое постоела некоја првобитна врска измеѓу тие две групи. 

Хамитската група зацело е многу попространа и многу поразнолика јазична 
група од семитските или ариските, додека поново семитските јазици очевидно по-
веќе припаѓаат на едно семејство и имаат повеќе меѓусебни сличности отколку што 
е тоа кај ариските. Семитските јазици можеле да постанат како каква специјализи-
рана протохамитска група, онака исто како што и птиците постанале од една наро-
чита група, како што се и цицачите настанале од некоја груга влекачи. Би била мо-
шне проивлечна хипотезата, само без икаков стварен основ ниту какво оправдува-
чки чинител, кога би претпоставиле дека првобитната и грубата предачка група на 
ариските јазици од протохамитските јазични облици се издвоиле во некоја уште по-
рано доба отколку што се подвоиле и специјализираните семитски групи. 

Како народи хамитски така и семитските јазици припаѓаат во главната сре-
доземно морска раса. Меѓу хамитските јазици спаѓаат стариот египетски и копти-
чки,97 па берберски јазици (јазиците на брѓанските народи на северна Африка, ма-
скираните Тауреги и други такви народи),и така виканата етиопска група на африч-
ки јазици во источна Африка, вклучувајќи го тука и јазикот на Галасите и Сомали-
сите. Овие хамитски јазици тогаш можда зрачеле од какви средишта на афричкиот 
брег на Средоземно Море, и мошеле да се простираат поврв тогаш постоечките те-
риторијални конексии дури мошне далеку во западна Европа“. 

Претходно Велс наведе: „За овие други изгледа дека живееле било во јужна 
Арабија, било во северо- источна Африка. Тие народи кои говореле со вистински 

                                                 
95 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
96 Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград. 
97 Коптски бил како јазикот на кој говореле фараоните. Нему му биле додадени зборови на Црнци и 
бил создаден дворасен староегипетски.Без семитски зборови коптски.Исто со Константин Филозоф. 
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семитски јазик, како и оние со вистински ариски, веројатно дека во раното неолит-
ско доба живееле така да се рече во посебни светови“. 

Се кажа: „живееле било во јужна Арабија, било во северо- источна Африка“. 
Па од Источна Африка продреле Црнците, населени сè до со Месопотамија. 
Велс наведе: „Овие хамитски јазици тогаш можда зрачеле од какви среди-

шта на афричкиот брег на Средоземно Море, и можеле да се простираат поврв то-
гаш постоечките територијални конексии дури мошне далеку во западна Европа“. 

Се потврдува, во Источното Средоземје имало дворасни јазици на Белци и 
Црнци:сиријски арамејски и старо-египетски.Од првиот произлегол новоперсиски а 
од вториот коине. Латински бил наследник на коине- двата јазика не се рабирливи.  

Велс продолжува: „Би можело да се примети дека сите тие три големи групи 
на јазици, ариска, семитска и хамитска, имаат една заедничка црта која не ја делат 
ни со еден друг јазик, а тоа им е граматичкот род. А дали тоа има многу вредности 
како доказ на каква нивното заедничко оддалечено потекло, тоа е прашање со кое 
би можеле да се занимаваат повеќе јазичарите отколку обичниот читател. А со тоа 
сепак не се влијае на јасните докази за мошне долгата и големата стара преистори-
ска подвоеност на оние народи, кои говореле со тие три разни групи на јазици“. 

Се кажа:„сите тие три големи групи на јазици, ариска, семитска и хамитска“. 
Следи ариска=пелазгиска, семитска-дворасни јазици и хамитска на Црнци. 
„Семитската и ‘северњачката’ или ‘нордиската’ раса имаат одредена физио-

номија. Изгледа дека тие, како и нивните карактеристични јазици, повеќе се обеле-
жени и поспецијилизирани отколку широките, првобитни народи со хамитските ја-
зици“. 

Јазиците на белата раса биле многу оддалечени од јазиците на црната раса. 
Стр. 76: „Такви промени...предели околу Тигар и Еуфрат...Прв народ што 

образувал први градови во тој дел на светот бил народот Сумерите...Сумерите се 
служеле со некој вид писмо кое би го врежувале во иловача. Нивниот јазик бил 
сличен повеќе на некласифицираните кавкаски јазични групи...“. (Па Белци, Р.И.) 

Стр. 77: „Од оние народи што семитски говореле...Саргон (2750.година пред 
Христо) кој ги обединил, не само што ги покорил Сумерците...неговиот народ се 
викале Акадци, неговото царство е названо сумерско- акадско царство“. 

„Од добата на Саргон...Дојденците ги научиле сумерската азбука (‘клима-
тска’) и сумерскиот јазик, не воспоставувајќи никаква сопствена азбука...“. 

„Кога народот на сумерско-акадското царство...Еламити...И како за тоа вели 
Х.Џонсон, држи дека тие по својот тип биле негроиди. А една јака неогроидна жи-
ца стварно и постои кај современите жители на Елам...“. 

Се говори за две раси: Белци (Пелазги) и Црнци (Семити) со посебни јазици. 
Прво се пишело одвоено, а потоа заедно на ист камен...Потоа биле создаде-

ни дворасни: арамејски и староегипетски. Од нив следеле новоеперскиски и коине. 
Харолд Ламб,98 на стр. 274, пиши: „Веќе имал средство за општење со луѓе-

то;99 грчкиот јазик кој со општопознатиот трговски говор коине што го разбирале 
на исток сè до Вавилон. Од Вавилон на исток персискиот, јазикот на судовите и на 
трговските центри, било општо средство за општење. А научниците што ја придру-
жувале војската откриле сличности меѓу двата јазика. Сега веќе македонските вода-

                                                 
98 Харолд Ламб, Александар Македонски, Култура, Скопје, 1989. 
99 Коине бил само по смртта на Александар- првите две книги на Курт Руф се на Ј.Френсхајм-17 век. 
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чи го употребувале грчкиот јазик во секојдневните разговори. Некои помлади офи-
цери како Певцест брзо го совладале персискиот. Тие можеле да читаат авеста, све-
тото писмо на јазикот Зенд или староперсиски, кое раскажувало за вселенските би-
тки меѓу две сили, оние на доброто и на злото, во кои секој поединец морал да се 
бори за спас...“. 

Стр. 275: „Во Егбатан Александар отпрвин дозволувал да му се обраќаат лу-
ѓето од исток во ‘Велики крал, Единствен крал меѓу многуте- Крал на сите земји на 
светот.’ Некој му рекол дека таа титула е изрезбарена на некоја жолта карпа неда-
леку од Егбатана, по наредба на првиот Дариј, а овде Бехистан е напишана на све-
тскиот јазик Зенд“. 

Јазикот коине бил Птолемејов,сличен на дворасниот новоперсиски јазик- тој 
настанал само од арамејскиот- употребуван во Вавилон- и староперсискиот јазик.  

Стр. 421: „Грчкиот јазик станал јазик на дворецот на наследниците, замену-
вајќи го македонскиот дијалект, како што коине станал жаргон на трговците, така 
што како што минувало времето наследниците се стремеле да станат владетели на 
одделни држави, поврзани со грчката култура која ќе се издигне над азиската. Ма-
кедонско-иранската фузија кон која се стремел Александар незабележливо се мену-
вала во грчко- азиско општество, доминирајќи во она што е познато како елинисти-
чки свет“. 

Коине „станал јазик на дворецот на наследниците“, што било само по смртта 
на Александар Македонски, „заменувајќи го македонскиот дијалект“. Токму на Ка-
менот Розета во Египет е ист текст со хиероглифите, коине и македонскиот говор. 

Па „Македонско-иранската фузија“ била и со јазикот: новоперсиски и коине. 
Двата јазика биле дворасни, на Белци и Црнци. Во Египет со Месопотамија 

живееле двете раси: белата и црната. Прво се пишело одвоено, па заедно. Конечно 
биле составени дворасни јазици: сирискиот арамејски јазик и староегипетски јазик. 

Мартин Бернал,100на стр. 3, пиши: „Во 1975 година...средишниот фокус кон 
опасноста и на интересот на светот повеќе не беше источна Азија, туку источниот 
Медитеран. Ова поместување го поттикна мојот интерес за еврејската историја... 
Започнав да фрлам поглед кон древната еврејска историја...Отсекогаш знаев дека 
Ханаанците и Феникијците говореле на семитски јазици, но беше прилично голем 
шок кога открив дека хебрејскиот јазик беше меѓусебно разбирливи јазици, како и 
дека сериозни лингвисти ги сметале за дијалекти на еден единствен ханаански ја-
зик“.  

Се говори за народен јазик кој се говорел во Феникија, Палестина... Тој бил 
јазик на белата раса- пелазгиски. Пак, тн.еврејски јазик бил само сиријскиот арамеј-
ски јазик.101 Тој како јазик со зборови на Црнци имал врска со ханаанскиот јазик. 

„Во текот на овој период, јас започнав да го проучувам хебрејскиот јазик и 
го открив она што наликуваше на голем број очигледни сличности помеѓу него и 
грчкиот јазик. Два фактори придонесоа за мојата склоност да не ги прифатам овие 
сличност како случајни коинциденции. Прво, бидејќи го проучував кинескиот, ја-
понскиот и виетнамскиот, како и малку распространетиот Чичева- банту јазик гово-
рен во Замбија и во Малави- јас согледав дека ваквото мноштво од паралели не е 
нормално за јазици без меѓусебен контакт. Второ, сега согледувам дека хебрејскиот 

                                                 
100 Мартин Бернал, Црна Атина, Табернакул, Скопје. 
101 Евреите во Александрија го прифатиле коине, и се изјаснале за Хелени- само Сиријци и Хелени. 
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/ханаананскиот не бил само јазикот на некое малечко племе, изолирано во планини-
те на Палестина, туку дека бил говорен јазик ширум целиот Медитеран- секаде ка-
де што Феникјците пловеле и се населувале. Затоа, не гледам причина зошто голе-
миот број битни зборови со слична звучност во грчкиот и во хебрејскиот- или ба-
рем огромното мнозинство од зборовите кои немале индоевропски корени- не би 
биле позајмени од ханаанскиот/феникискиот во грчкиот јазик“. 

Се говори за раси. Такви биле белата и црната-тие живееле во Месопотамија 
со Египет. Следи дворасни јазици биле арамејскиот и староегипетскиот. Од нив 
произлегле новоперсиски и коине. Па токму и затоа се говори за сличност со коине. 

Бидејќи сиријскиот арамејски јазик и македонскиот коине, кој бил Алекса-
ндријски,биле дворасни,нивните зборови имале слична звучност и слични значења. 

Индогерманите (Индоевропјаните) биле Белци=Пелазги- пелазгиски јазик. 
Стр. 17: „Заедно со долготрајното сушење на Сахара во текот на седмиот и 

шестиот милениум пред новата ера, се одвивале движења кон долината на Нил во 
Египет, од правец на запад и исток, како и од Судан. Јас сметам и дека- но овде сум 
мацинство- дека слична миграција се одвивала од Арабиските савани кон Долна 
Месопотамија. Најголем дел од научниците веруваат дека оваа област најпрво била 
населена од Сумерците или Протосумерците, како и дека Семитите од пустињата 
се инфилтрирале дури во третиот милениум пред новата ера. Јас тврдам дека во те-
кот на шестиот милениум пр.н.е., семитскиот јазик се ширел со таканареченото 
убаидско грнчарство во Асирија и во Сирија, со што повеќе или помалку го зазел 
регионот на Југозападна Азија, каде денес се говори семитски. Јас ги замислувам 
Сумерците како дојденци во Месопотамија од североисток, на почетокот од четвр-
тиот милениум пред новата ера. Во секој случај, од најраните текстови кои биле на-
пишани- текстовите од Урук од проближно 3000 години пр.н.е.- ние сега знаеме де-
ка постоела прилично забележителна двојазичност во семитско- сумерскиот јазик“. 

Само Сумери (Белци) и Семити (Црнци)- Акадците биле црноглави странци. 
Па „постоела прилично забележителна двојазичност во семитско- сумерски-

от јазик“.Таа била само на црната и белата раса- двојазичен бил арамејскиот јазик. 
Стои за Белци (Пелазги) и Црнци (Семити)- Црнците потекнале од Африка. 
Следи Белци биле...Палестинците, Феникијците со тн.Олимписки богови... 
Харолд Ламб,102 на стр. 60, пиши: „Во историските записи во кои Херодот 

го опишал далечниот исток...Еден Феникијец раскажувал дека името Вавилон на-
вистина значи Баб-ил...“. 

Па „Баб-ил“ е и бригиски, а Бригите ја создале Фригија (Херодот). Следи ја-
зикот бил пелазгиски=тн.словенски,на брсјачки Баб=баба до Баба Планина- ил=Ил. 

Стр. 184: „Не сакал повеќе...Чуварите на старите храмови на островот Арад 
го молеле да принесе жртва на нивните олтари, а пратениците од трговско-патни-
чките куќи во Бејрут донесле подароци и покана да го посети нивниот град-градина 
изграден спроти Либан, основан, како што велеле, од морската нимфа Бероа, или 
можеби од божицата Астарта, која се појавува од шумата јавајќи на лав. (Всушност 
Бејрут е семитски збор а значи Извори)“. 

Следи Либан=Ливан=Леван - в = леан со морска вода-до Леван + т = Левант. 
Па Бејрут=брут=врут- Вруток; врут=врит=вриет изворот: извор=из вор=вр... 
Следи македонската престолнина Извори Филип II ја именувал во Филипи. 

                                                 
102 Харолд Ламб, Александар Македонски, Култура, Скопје, 1989. 
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Бидејќи Феникијците биле Фенети=Венети, нивниот јазик бил пелазгиски= 
тн.словенски, како што била Палестина=Пелестина=Белестина на Белци (Пелазги). 

За Алдо Масо, во неговата книга „Феникијците“, тие ги славеле боговите од 
гората Олимп, со главен бог Зевс. Брајер и др. пишат: „Овде биле најзанимливи пр-
иказните за боговите и хероите. Овие легенди, чиј средишен лик бил Гилгамеш, мо-
шне многу потсетувале на Хомеровите епови“. Според Косидовски, феничките ре-
лигиозни епови живо потсетувале на Хомер. Ова се потврдува и со Полибиј, спо-
ред кој, во договорот за сојуз склучен 215 година меѓу Ханибал и Филип V богови-
те на Картагинците имале пелазгиски имиња (Зевс, Хера, Аполон, Дајмонот на Ка-
ртагинците, Херакле, Арес, Тритон, Посејдон, Хелиос, Селена, Геја и други). Тек-
стот бил буквален превод на пунски текст од договорот. Следи само едно: Пелазги. 

Плутарх, под 24, пиши: „...Александар, пак, сметал дека првин треба да ја 
утврди својата моќ на примирје. Кралевите на Кипар веднаш дошле сами да му го 
предадат островот, исто така му била предадена и Феникија, освен Тир. Додека Тир 
бил под негова опсада седум месеци со насипи и со разни направи, како и со триста 
кораби од море, Александар една вечер го видел на сон Херакле како му ја подава 
десната рака од ѕидините и го вика. На мнозина тирци, пак им се појавил Аполон 
на сон, велејќи им дека ќе оди кај Александар, зашто не бил задоволен од она што 
се случува во градот...“.Следи фуснота за Херакле: „Херакле- еден од главните бо-
гови на жителите на Тир, го почитувале под името Баал или Мелкарт...“. (б=в, Р.И.) 

Х.Џ.Велс,103 на стр. 132, пиши: „Нарочито на Феникијците морал да им из-
гледа и мошне лесно и привлечно преминувањето во јудеството после падот на Тир 
и Картагина. Нивниот јазик бил сличен со еврејскиот. И можда големо мнозинство 
на афрички и шпански Евреи стварно се со феникиско потекло...“.  

Улрих Вилкен,104 на стр. 337, пиши: „Еден друг Евреин пред нив многу по-
длабоко навлезе во грчкиот интекектуален живот. Тој беше Зенон, од феникиско 
потекло, од Китим на Кипар, кој при крајот на петтиот век, по завршувањето на фи-
лозофија во Атина, ја формира стоичката школа, која многу векови играше водечка 
улога во интелектуалниот живот, најнапред кај Грците, а потоа и кај Римјаните. 
Елинизираните Евреи се појавија и подоцна во грчката филозофија, како картаги-
нецот Клитомах, првобитно наречен Хасдрубал, кој во вториот век стана управник 
на академијата во Атина“. 

Следи еврејството во петтиот век п.н.е.- Евреи станале Фениките=Венетите. 
Има-ло феникијски Евреи и хазерски-хазерскиот јидиш воглавно словенски. 
Стр. 336: „Проширувањето на грчкиот јазик меѓу образованата горна класа 

на ориенталците во новоформираните градови на Исток веројатно беше под влија-
ние на фактот што грчкиот јазик стана официјален јазик на империјата, јазик што 
судските управи го употребуваа во своите прокламации....Несомнено, ориенталски-
те трговци и занаетчии веднаш започнаа да го учат официјалниот јазик од трговски 
причини. Евреите во заедницата многу брзо го прифатија светскиот јазик и толку 
интезивно што во третиот век во Египет требаше да се преведува Светото писмо на 
грчки, бидејќи во јавната служба верниците не можеа да го разберат и оригинални-
от еврејски јазик. Така, се појави Септуагинт, грчкиот превод на Стариот завет, во 
третиот и вториот век, а и елинистичка еврејска литература...“. 

                                                 
103 Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград. 
104 Улрих Вилкен, Александар Македонски, Мисла, Скопје, 1988. 
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Бидејќи јазикот на Евреите бил како на Феникијците, Евреите „не можеа да 
го разберат и оригиналниот еврејски јазик“-тој бил дворасен, како што бил и коине.  

Улрих Вилкен,105 на стр. 348, пиши: „Дури и пред националната реакција на 
Сасанидите против елинизмот,Римјаните му зададоа смртен удар на источниот ели-
низам со срамното уништување на грчкиот град Селеукија на Тигар, што го изгореа 
до темел во 164 година во текот на војната кај Верус со Партијците. Со оваа голема 
несреќа Грците ја загубија тврдината зад реката Еуфрат. Грчкиот јазик имаше инте-
нција да исчезне, а арамаичкиот, кој веќе имаше широка распространетост за време 
на Ахеменидите, сè повеќе се ширеше. 

И на други места, исто така, ориенталските јазици, кои никогаш не постоеја 
во земјата надвор од грчките градови,на крајот го истиснаа грчкиот.Во Сирија, ара-
маичкиот јазик беше толку силен во текот на целиот селеукидов период, што под 
империјата беше познат како сириски јазик и стана важен литературен јазик, кој 
можеше да се најде особено во службата на христијанските цркви, а кој исто така 
остави световни дела како што е Сириско-римскиот законик, од кој се гледа дека во 
Сирија, покрај римскиот, и грчкиот закон имал свое место. Губењето на елинизмот 
е означено со фактот што исчезнаа македонските имиња. Така, Алепо и Ако ги зе-
доа своите стари имиња, а нивните елинистички имиња Берој и Птоломеј беа забо-
равени. 

И во Египет домородниот јазик на крајот победи во споредба со грчкиот. 
Последниот грчки папирусен текст- арапско- грчки билингвијален- припаѓа на де-
сеттиот век. Бидејќи најстариот папирус е од времето на Александар, а тоа е голем 
период- околу 1300 години- можат да се следат ефектите на Александровото живо-
тно дело во континуитетот на грчкиот јазик во долината на реката Нил. Египетски-
от јазик преовладуваше во тој период. Наспроти целосниот успех на елинизацијата, 
стариот египетски јазик засекогаш преживеа меѓу народните маси, а откако тие ста-
наа христијани, т.е. ‘копти’, се разви литература која, како и сириската, беше пре-
доминантно христијанска, во која беше вклучена и световната литература, како ко-
птичка верзија за визијата на Александар. Тоа може да се смета како последен три-
умф на елинизмот што од третиот век во н.е. Египќаните го транскрибираа овој ко-
птичен јазик, кој не е ништо друго туку развиен стар египетски јазик, со грчка азбу-
ка, со неколку додатни демотични знаци, а подоцна ги отфрлија хиероглифите и де-
мотичкиот ракопис.106Коптичкиот јазик, наспроти арапскиот, односно на новиот 
освојувач, продолжи сè до осумнаесеттиот, а во неколку случаи и до деветнсесет-
тиот век. Коптичката библија сè уште се чита во коптичката литургија, иако не се 
разбира. Но, во средна Азија арапскиот јазик беше вистински освојувач“. 

Старо-египетски бил реформиран, и без семитски зборови, се дошло до јазик 
на белата раса, коптски=пелазгиски=тн.словенски, на кого говореле белите Египќа-
ни пред да биде вклучен старо-египетскиот јазик- дворасен на белата и црната раса. 

Бидејќи Египќаните биле одродени со дворасниот арапски јазик, кој бил са-
мо вулгарен арамејски, денес има само Арапи со арапски јазик- во северна Африка. 

Х.Џ.Велс,107 на стр. 319, пиши: „Додека царот Ираклиј покушувал да во-
спостави ред во опустошената Сирија,- било тоа после смртта на Хозрој II, а пред 

                                                 
105 Улрих Вилкен, Александар Македонски, Мисла, Скопје, 1988. 
106 Во Каменот Розета имало хиероглифи, коински и македонски текст со бригиски=битолски говор. 
107 Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград. 
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заклучувањето на конечниот мир со Персија- му донесле некоја необична порака. 
Доносителот на оваа порака промакнал низ царската претстража кај Бостра, во 
пустињата јужно од Дамаск. Писмото било пишано на арапски, во она време уште 
слабо познат семитски јазик на скитачките племиња јужно од пустињата. Секако 
Ираклиј го сослушал само усмениот превод на тоа писмо, и при тоа лесно е можно 
дека и преведувачот на своја рака уште додал неколку презриви опаски. 

Тоа писмо било необичен позив, пишан со китаски стил, а од некој човек кој 
се називал Мухамед, божји пророк. Колку што се дало да се разбере, тој Мухајмед 
го позива Ираклиј да го признае едниот, вистинскиот бог и да му служи. Друго ни-
што одредено не можело да се заклучи од ова писмо“. 

Арапскиот јазик не бил народен туку само нов верски јазик на исламот.                                        
Следи имало верски народи: Повеќебожци,Евреи, Христијани и Муслимани.  
 
КОИНЕ (ТН.СТАРО-ГРЧКИ) БИЛ НАСЛЕДНИК НА СТАРО-ЕГИПЕТСКИ 
 
Филип Шерард,108 на стр. 135, пиши: „Програмот на проучувањето во текот 

на византиската историја е помалку или повеќе стален, мада образовните установи 
претрпеле неколку измени. Меѓу дисциплините на прво место била граматиката, 
под која се подразбирала коректна употреба на класичниот грчки јазик. Сè до Ју-
стинијановото време студентите учеле како латински така и грчки; подоцна латин-
скиот јазик изумрел како јазик на администрацијата. На средина на VII век грчкиот 
јазик стапил во прв план. Ипак Византија имала свои јазични проблеми- како и мо-
дерна Грција со својата повеќејазичност која уште и денес постои. Покрај дома-
шниот грчки јазик, кој непрекинато се развивал и кој го говорело византиското на-
селение, кој водел потекло од коине или говорниот јазик на хеленистичкото доба, 
постоел атички, свесно со повишена чистота како класичен грчки јазик на Тукидид 
и Демостен. Тоа бил говорен и книжевен јазик на дворот и на култивираните класи; 
според него се равнала школската световна книжевност“. 

Ова што вака го пиши авторот, пишат и сите други. Така се создавале збрки. 
Иако се така на кратко кажано,постоеле два различни јазика:атички и коине. 
Лукијан од Самосата, „Како треба да се пишува историја“, напишана 165/6 

година, под 21. вели: „И следнава грешка не е мала, па мислам дека заслужува да се 
одбележи. Историчарот просто се мачи да пишува на чисто атичко наречје, да го 
прочисти својот јазик, па нашол дека треба и римските имиња да ги преправи во хе-
ленски...“. 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 ја-
зик. Ваков бил и Аријан (II век н.е.). Следи тој „Индиската историја“ ја напишал на 
јонско наречје, иако тој ги познавал коине и латински. Блајкен и други наведуваат: 
„Плиниј говори за пасивната согласност на луѓето била првата причина за употреба 
на јонската писменост“. Се потврдува дека коине немал врска со некаква си Елада. 

Па Херодот пишел на јонски јазик- тој јонски јазик бил службен во Атина. 
Коине бил само македонски Александриски Птоломејов јазик- од 300 г.п.н.е. 
За да се потврди дека коине немал врска со Атика и Атина еве ги доказите: 

                                                 
108 Byzanz von Philip Snerrard und der Time-Life Bücher,TIME-LIFE International(Nederland) N.V.,1967. 
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Плиниј пиши: „...Првите дела кои се напишани на хеленски јазик датираат 
после IV век пред Христа...“.109 (Хеленски јазик бил коине, Р.И.) 

Јуџин Н. Борза,110 на стр. 105, пиши: „Проблемот...Не би требало да нè из-
ненади доколку се користеле мноштва дијалекти- со пишување на стандарните ди-
јалекти на грчкиот и некои наречја на јазик или дијалект на кого сознанието е со-
сем изгубено. Може само да се шпекулира дека тој дијалект исчезнал со порастот 
на употребата на стандарниот koinê  грчки. До четвртиот век главен јазик на фор-
малниот говор и службената комуникација станал грчкиот...“. 

Се говори: „...употребата на стандарниот koinê  грчки. До четвртиот век гла-
вен јазик на формалниот говор и службената комуникација станал грчкиот...“. 

Х.Џ.Велс, на стр. 176, пиши: „Филип бил старински крал...Дворски јазик низ 
неколку нарастувања бил атичкиот (грчки)...“. 

Бидејќи на атички не се пишело,од со Архелај...Филип и Александар Макед-
онски, службен во македонскиот двор бил само јонскиот со јонско писмо од Милет. 

Кај Велс за јазикот коине нема ништо за време на Александар Македонски. 
Стр. 189: „Оваа последна приказна, како и многу слични, можат да бидат и 

лажни, можат да бидат изопачување и претерување. Ама, сè тие имаат заедничка 
жица.После една голема пијанка во Вавиолон го опфати Александар грозница (323. 
пред Христа), те се разболе и умре. Имал тек триесет и три години...“. 

Стр. 193: „Во птоломејските, македонски и грчки управувачи нашле во Еги-
пет...Александрија под врховниот фараонски надѕор имала устав како и грчките 
градови. Атичкиот грчки јазик постанал дворски и службен јазик. Грчкиот поста-
нал наголемо општ јазик на воспитаниот свет во Египет, па и тамошната еврејска 
заедница нашла за потребно својата Библија да ја преведе на грчки јазик, бидејќи 
веќе многу од самиот нивни народ не биле повеќе во состојба да го разбираат евреј-
скиот.111Атичкиот грчки јазик низ повеќе векови пред и после Христо бил од Ја-
дранот па до Персискиот Залив јазик на сите образовани луѓе“. 

Се говори за грчки јазик (коине), што било во македонска Александрија. 
Стр. 194: „Тие денови...Калимах ги разделил поголемите дела, како што Хе-

родотовата Историја, во ‘книги’, или делови, како би ги нарекле, од кои секој пра-
вел посебен свиток. Александријската книжарница привлекла во себе далеку пого-
лем број научници отколку учители од музејот. Сместувањето и исхраната на тие 
посетители од сите делови на светот постанало знатен извор на приход за алексан-
дриското население. 

Е занимливо да се запази колку пополека се подобрувал механизмот на 
умниот живот...А во светот од 300. година пред Христа немало ништо слично. Але-
ксандрија тек имала да ја создаде своја прва граматика и прв речник...“. 

Следи само во Александрија бил создаден коине, кој бил наследник на ста-
ро-египетски, како и ново-персиски на сиријскиот арамејски јазик. Ова било повод, 
Илијада која ја обожувал Александар да биде преведена само во 3 век п.н.е.112И 
сите други преведени и пишани дела на коине биле само по таа 300-та г.п.н.е.-не 
порано. Значи, на коине преведено и пишано немало ништо пред 300-та г.п.н.е. 

                                                 
109 Gaius Cesilij Plinius major (постариот 23-79 г. н.е.), Nat. Hist. Lib. I. B. p. 29. 
110 Јуџин Н. Борза, Во сенката на Олимп и појавата на Македон, Патрија, Скопје, 2004.  
111 Бидејќи арамејски јазик бил само дворасен, белите Феники (Венети) како Евреи не го разбирале. 
112 Elian- види кај H. Ellis, Studies in the Psychologie od Sex. Phila., VI, 1911, p. 134. 
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Стр. 197: „Музејот и библиотеката претставувале само една од три страни на 
трострукиот град Александрија...Тие Евреи населувале еден таков голем градски 
четврт во Александрија, те таа постанала најголем еврејски град на светот, со да-
леку повеќе Евреи во себе отколку ги имало во Ерусалим. Веќе сме споменале дека 
тие нашле потреба своите списи да ги преведат на грчки...“. 

Стр. 284: „Латински јазик не располагал со доволно умна вредност, не опфа-
ќал доволна оригинална книжевност и наука...Само средиштето на хелинизмот не 
била Грција туку Александрија. Менталитетот негов повеќе не одговорал на слобо-
дниот дух и говор на Аристотел и Платон...“. 

Херодот...Платон, Аристотел... пишеле на јонски јазик- тогаш немало коине. 
Стр. 297: „Наскоро се појавил друг голем учител, кого многу совремнени 

истражувачи го сметаат за вистински основач на христијантвото: Савле од Тарз или 
Павле. Изгледа дека Савле било еврејско, а Павле римско име. Бил римски граѓан-
ин и изгледа дека бил човек на повисоко образование, ама кадекаде со поограничен 
дух отколку Исус. Веројатно бил роден како Евреин. Додуше, некои еврејски пи-
сатели тоа го порекнуваат. Секако многу учел кај еврејските учители. Бил добро 
упатен во александриското хеленско боголсловие, а се служел со грчкиот јазик. 
Некои истражувачи на класиката најдуваат дека грчкиот јазик му бил доста несо-
вршен. Тој не се служел со грчкиот јазик, како што се говорело во Атина, туку 
александрискиот грчки, а со овој владеел лесно и потполно. Уште долго време пред 
што слушнал за Исус Назаретанин, веќе работел како верски теоретичар и учител. 
Во приказните на Новиот Завет се јавува отпочетокот како жесток критичар и про-
тивник на назарените“. 

Апостол Павле се служел со коине,но не со јонскиот службен во град Атина. 
Следи заклучок,коине бил Александријски јазик,но никако јазикот во Атина. 
Бидејќи коине бил и дативен јазик, а во Елада не бил во употреба дативот, 

дативот го внеле Птоломеите, кои како Бриги=Брсјаци говорот им бил дативен. Па 
токму и затоа, катаревуса како дативен јазик бил отфрлен со димотики без датив... 

Плутарх,113 стр.133, II, за Александар Македонски, под Основање на Алекса-
ндрија. Големи опасности на патот до Амоновиот храм, пиши: 

„26. Еден ден му донеле на Александар некакво ковчеже, за кое тие што пле-
нале на Дариевото благо и намештај мислиле дека е најскапоцен предмет, и тој по-
чна да ги прашува своите пријатели: што им се чини, која ствар најповеќе заслужу-
ва да се метне во неа ? Едни советувале ова, други она, додека тој на крајот не рече 
дека внатре ќе ја вметне и чува Илјада. 

Тоа го потврдуваат мошне многу озбилни историчари. Ако е вистинит изве-
штајот на Алексанринците кои веруваат на Хераклид, тогаш мора да се верува дека 
Александар на своите војувања во Хомер најдувал корисен пратилец и советник“. 

Преводот на Илијад на коине бил во 3 век п.н.е., и тоа само во Александрија. 
Улрих Вилкен,114на стр.333, пиши: „Ова сместување заедно на Македонците 

и Грците, кои дојдоа од најразлични места на грчкиот свет да живеат постојано 
еден до друг во градовите на Александар и на Селеукидите, како и во населбите во 
Египет, природно изврши големо влијание. Разликите на расите што во нивните зе-
мји беа силно изразени во јазикот и законот, религијата и обичаите требаше да се 

                                                 
113 Плутарх, Славни ликови I, Матица српска, Нови Сад, 1990. 
114 Улрих Вилкен, Александар Македонски, Мисла, Скопје, 1988. 



 80 

отстранат во овој случајно измешан свет. Овој процес е највидлив во случајот со ја-
зикот. Локалните дијалекти постепено исчезнуваа, а беше подготвен терен за за-
еднички јазик. Во еден папирусен документ од времето на Александар се дадени 
доризми и атицизми во тогаш предоминантниот јонски текст, додека во голем број 
документи од третиот век наваму не се појавуваат вакви мешања на дијалекти или 
дијалектички форми. Не е пронајдено ништо друго освен таканаречениот ‘заедни-
чки говор’. Резултатот на напредокот на културата во петтиот и четвртиот век до-
веде до тоа, атичкиот јазик, јонизиран во зборови и идоми, да се смета небаре е 
универзален јазик на светот. Ширењето на атичкиот јазик беше под влијание на 
Филиповото усвојување, како што е означено, во неговиот врховен суд, а подоцна 
беше прифатено и од Александар. Наскоро заедничкиот говор беше употребуван и 
во литературата и преовладуваше во елинистичкото време сè до почетокот на импе-
ријата кога беше истиснат од атицизмот“. 

Се говори само за по смртта на Александар Македонски,115 како и за говори: 
„Локалните дијалекти постепено исчезнуваа, а беше подготвен терен за заеднички 
јазик“. Тој бил коине- тој бил создаден само во Египет, и тоа само во Александрија. 

Коине бил по 300-та г.п.н.е.Па само во 3 в.п.н.е.-тогаш е преведена Илијада. 
Стр. 326: „Наспроти овие контрасти и многубројната надмоќност на орие-

нталците, идеите на Александар за ширење на грчката култура на Исток беа реали-
зирани со голем успех од неговите наследници во Азија и Европа. Брилјантноста со 
која се развиваше грчкиот живот во нивните главни градови е веќе прикажана. И на 
друг начин градовите изградени од Александар и од неговите наследници се одр-
жаа како центри на грчката култура. Грчкиот јазик и живот се ширеа и во разли-
чните населби на Птоломејците. Но, независно од религијата елинизацијата на ори-
енталците во градовите што по правило беа формирани со поврзување на ориентал-
ските населби што веќе постоеја, постепено беше ограничувана од ориенталското 
население што живееше едно до друго со новодојденото. Спротивно на тоа, каде 
што не живееја Грци, ориенталците го задржаа својот начин на живеење“. 

Коине бил јазик само од Египет- тој бил Александријски Птоломејов јазик. 
Стр. 336: „Проширувањето на грчкиот јазик меѓу образованата горна класа 

на ориенталците во новоформираните градови на Исток веројатно беше под 
влијание на фактот што грчкиот јазик стана официјален јазик на империјата, јазик 
што судските управи го употребуваа во своите прокламации. Исклучок претставу-
ваше кога за државен интерес сите потчинети мораа да се запишат на документи 
кои се преведуваа и на месниот јазик отпечатени покрај грчкиот текст, како што 
беше забележано во Египет. Според тоа, горниот круг на ориенталците, кои беа во 
тесна врска со грчките службеници, или беа амбициозни да стекнат кариера за себе, 
наскоро го научуваа грчкиот јазик како додок на нивниот мајчин јазик, без да се от-
кажат од својот. На пример, во Египет свештениците во почетокот го употребуваа 
грчкиот јазик кога имаа врска со службениците, бидејќи тој беше официјален. Не-
сомнено, ориенталските трговци и занаетчии веднаш започнаа да го учат официја-
лниот јазик од трговски причини. Евреите во заедницата многу брзо го прифатија 
светскиот јазик и толку интезивно што во третиот век во Египет требаше да се пре-
ведува Светото писмо на грчки, бидејќи во јавната служба верниците не можеа да 
го разберат оригиналниот еврејски јазик. Така, се појави Септуагинт, грчкиот пре-
                                                 
115 Стр. 305: „...Римјаните беа оние што на Александар му ја дадоа титулата ‘Велики’ (Магнус)...“. 
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вод на Стариот завет, во третиот и вториот век, а и елинистичка еврејска литера-
тура. Но овој елинизам беше само надворешна фасада. Всушност, Евреите останаа 
Евреи, верни на својот закон и се конфронтираа со паганците, независно што ма-
кабанското движење беше возвишено.Подоцна имаше конфликити во многу места 
меѓу Евреите и Грците.  

Дури и кај втората генерација по Александар можеа да се најдат некои иста-
кнати ориенталци, кои беа толку многу целосно елинизирани што пишуваа книги 
во грчката литература на грчки. Еден од нив е Берос, свештеник од Мардук во Ва-
вилон, кој се посвети на Антиох I, книга на старата вавилонска историја што тој 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. Овие книги на Берос и 
Мането се многу интересни докази за победата на елинизмот, зашто порано ни Ва-
вилонците, ни Египќаните, иако оставија вредни летописи и слично, не мислеа да 
пишуваат историја на својата земја во смисла на грчката историографија“. 

Во книгата на Херодот, предговор, делото на Херодот, се наведува: „Она 
што Херодот го истражил и изложил (имено, тој на почетокот така го претставува 
своето дело ‘излагање на истражувањето’) во девет книги го поделил не самиот ав-
тор, туку некој од големите александријски филозофи. Таа поделба, според бројот и 
имињата на Музите, излегува прилично неприродно, зашто раздвојува описи и на-
стани кои, според содржината, би требало да се спојат во еден дел, а од друга стра-
на, поврзува такви кои не сочинуваат органска целост“. 

Во делот Збор- два за овој превод се говори: „Ова е прв превод на Херодото-
вата историја...Ова е...дело, преведено од старохеленски јазик, од кое, од таа шума 
на податоци, може да се црпне нешто и за историјата на античка Македонија...“. 

Се говори за старохеленски јазик, што се поврзува со хеленскиот период. Па 
терминот „Хелени“ и „Хеленизам“ го внел Прусинецот Јохан Густав Дројзен по 
1830 година кога Вителсбахскиот принц Ото требало да стане прв крал на Еладците 
-Отонос I (1832-1863). Следи Дројзен го внел хеленизмот со Александар Македон-
ски со неговите Диадохени (наследници). Значи, хеленизмот бил период по смртта 
на Александар Македонски, а хеленски јазик бил коине. Ова се потврдува и со до-
казот што Евреите во Александрија кои го прифатиле коине се изјаснале за Хелени.  

Па само за време на Птоломеите се преведени од сирискиот арамејски јазик 
првите книги на Стариот завет на коине, а следните книги се пишувани на коине. Е 
најбитно што Библијата е преведена само во периодот 285- 265 г.п.н.е. за време на 
владеењето на египетскиот крал Птолемеј Лаг и неговиот син. 

Херодот пишел за хеленските говори. Таков бил атичкиот- на него како на-
роден не се пишело. Па следел јонскиот говор (јазик)- само од 300-та г.п.н.е. коине. 

Љубомир Домазетовиќ,116 на стр. 298, вели: „Римските цареви...Така Мането 
изработил египетски летописи. Берос ја обновил историјата на Вавилон. Нивните 
современици вршат редакција на историскиот; законодавниот зборник, кој подоцна 
христијанските теолози го нарекла ‘Стари свет’. Овие свети книги стално се допо-
лнуваат со нови пророштва, отворувајќи му на угнетениот народ преспектива со тв. 
ѓаволот на државата најавувајќи брзо доаѓање со сјај обосјаен водач и избавувач. 
Дури, во II век пред новата ера, најревносениот поборник на државната религија 
                                                 
116 Љубомир Домазетовиќ, Античка историја и порекло Срба и Словена, Београд, 1995. 
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Антион IV епифон го доживеал востанието на јудејските Макабејани117под знамето 
на религијата во име на ‘божјата правда’ “. (Макабеји околу 150 год. пр.н.е., Р.И.) 

Хајнц Крајсинг,118 на стр. 115, пиши: „Историографијата...Александровиот 
живот и неговите војни испирирале многу прикази, како и оние негови непосредни 
современици и соборци Птоломеј и Клитарх. Ама и романсираните прикази на ано-
нимни автори оставиле траги на денешните предожби за Александар. Хиероним од 
Кардија (околу 350- 260) напишал важна повест на дијадохите, а повеста на Селеу-
кида веројатно ја напишал Никола Дамасценски (I. ст. пр.н.е.). Постојат фрагменти 
на повеста на Вавилон напишана на грчки (Берос, околу 280. год. п.н.е.), те Мане-
тоновата повест на Египет...“. 

Се наведе: „Хиероним од Кардија (околу 350- 260)“. 
Па сè било по смртта на Александар Македонски. Поточно, по 300-та г.п.н.е. 
 
ЕТРУРЦИТЕ БИЛЕ САМО ПЕЛАЗГИ=ТН.СЛОВЕНИ 
 
Олга Луковиќ- Пјановиќ,119 во насловот Franciscus Maria Appendini…, пиши: 
„Оние меѓу читателите, кои за овој проблем посебно се занимаваат, им упа-

туваме, значи, не само на споменатите историчари, туку и на една мошне интересна 
расправа, објавена во Виена, во која ‘Ширданите’ се опишани како војници со од-
редена прецизност, најголем број меѓу нив имал густа, долга брада, а потоа носеле 
некој вид ‘кецеља’, која како што кажува авторот фон Бисинг (von Bissing), дости-
гала до колена, па округол штит, долго копје, повиен нож, и тн. Истиот писател ре-
продуцира во својот текст хиероглифски натписи и ги коментира. При крајот на 
својата расправа фон Бисинг тврди, дека не е точно, дека ‘Ширданите’ стигнале во 
Египет само по море, што недвосмислено покажуваат бродовите, туку и со копно, 
што го докажува барељевно прикажаната воловска кола со северно-сиријскиот об-
лик... ‘Се верувало, тој изложува понатаму, дека овие последните дошле од Мала 
Азија, додека меѓутоа по текстот тоа не јасно; хиероглифите за тоа не дават ништо 
прецизно...’ Уз тоа, листата на заробениците, откриена во Мединет Хабу го донесу-
ва и името Туирша, Турша, што, како истражувачите мислат- се Етрурци. Но- нека 
ни биде допуштено, изузетно на ова место- направиме можда една неочекувана 
примедба. Имено, како што сите стручњаци се сложуваат, Етрурците ги назвале 
Етрурци Грците, па тогаш името го усвоиле други. Меѓутоа, Етрурците сами себе 
се низивале само Расна, или Расена. А времето од кого потекнува египетскиот ба-
рељев со наводните претставувања на Етрурците претходело дури и Тројанската 
војна, те. периодот кога измеѓу Грците и Етрурците уште немало врски, па- према 
тоа- тие два народи уште не се познавале. А по наједноставното лигично заклучу-
вање непознатиот на непознатиот не може да му надени име, бидејќи, за тоа треба 
да постојат предуслови... само толку како краток потсетник на марливиот истражу-
вач, кој би се потфатил, овде да го допирне проблемот на испитот и да го објасни. 
А тоа треба да се оствари вотолку пред, што од фон Бисинговата расправа дознава-
ме дека Туиршите, или Тирсените, одн. Етрурците едно време се ширело на целиот 
Егејски Базен, сè до трачките брегови, како и дека на тој широк простор се наиду-

                                                 
117 Херодот, Тукидид,Платон...не ги познавале Евреите-само Макајевците ги наведаат Македонците. 
118 Heinz Kreisig, Povijest Helenizma, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1987. 
119 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
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вало на нивни траги уште во историско доба... Меѓутоа по Енциклопедијата Паули- 
Висови, по Милер- Дееке и по Е. Мајер- да се заклучи, дека писателите често вме-
сто Етрурци споменувале Пелазги, што ги молиме читателите да го поврзат со она, 
што го кажувама за Етрурците- Рашаните и за истражувањето на нивниот јазик во 
поглвајето за ‘Староста и распространување на илирскиот јазик’ “. 

Во насловот “De Illyricae linguae vetustate et amplitudine”или за староста и ра-
спространетост на илирскиот јазик, се наведува: 

„Уз Ненад Ѓорѓевиќ, историчар, еден друг истражувач се бави исклучиво со 
дешифрирање на етрурските натписи и текстови. Тој етрурсколог е Свето Билбија, 
кој околу Божик 1981 .г., го објавил својот членок, чиј наслов го формулирал така, 
како да звучи одговор на насловот на господинот Ѓорѓевиќ:‘Рашани, а не Етрурци’. 
Членокот е објавен во српските новини ‘Канадски Србобран’. Ние овде од тој чле-
нок ќе наведеме само еден мал, ама мошне речит одломок: 

‘Низ последните два века се правени безбројни покушувања, да се открие 
постанокот и потеклото на етрурскиот јазик, па во таа цел се давани безбројни про-
тивречни објаснувања. Се мислело, дека, ако се открија тајната откаде потекнува 
етрурскиот јазик, само по себе ќе се открие тајната и потеклото на Етрурците. Тоа 
било потполно исправно резонирање, ама тие, покрај сите настојувања, не ги от-
криле. Западните писатели покушале тоа да го пронајдат, споредувајќи ги корените 
и зборовите на етрурскиот јазик со 27 други јазици и дијалекти, меѓу кои некои би-
ле дури од Централна Африка. Британскиот писател James Wellard во својата книга 
The Search for the Etruscans сите со ред ги споменува, ама не наведувајќи нити еден 
словенски јазик...’. (Заговор за Словенците, Далматинците и другите Словени, Р.И.) 

Но не се работи само тоа. Господинот Билбија наведува и докажува, дека 
етрурскиот јазик може да се дешифрира (воостанатото, тој го дешифрирал потпо-
лно) не само со помош на српскиот јазик и исклучиво со помош на него, туку де-
шифрирањето може да се оствари само со примена на киричните вредности на 
етрурските слова! Во врска со тоа во западиот свет ќе има многу бука, кога делото 
на Господинот Билбија би било објавено...“. 

„Нашиот писател цитира едно сведоштво за Етрурците на Марко Порциј Ка-
тон во неовото дело ‘Origines’, во кого- измеѓу останатото- кажува, дека последни-
от етрурски град паднал под власт на Римјаните 295.г. пред Христо, ама дека и по-
крај подоцнежната надмоќ, Рим никогаш не можел на Етрурија да му го наметне 
својот латински начин на пишење“. 

С.С.Билбија,120 стр. IV, пиши: „Јазикот кој денес говорат Србите, Хрватите и 
Словенците,121 бил ист оној јазик со кој говореле рашанските племиња во Италија 
кои го оставиле тој јазик забележан во своите пишани споменици во кои измеѓу се-
бе се викаат Раси, и Рашани, а не Етрурци, како што Римјаните ги викале. Како што 
рашанските племиња, кои живееле во денешна Словенија, Истра, Хрватска и Срби-
ја, ги викале Илири. (За Билбија Етрурците го имале Перун. Па како и Русите, Р.И.)  

Иако во минатото се нижеле тешки времиња, се менувале завојувачите, го-
сподарите и верата, доаѓале и поминувале војните, народот наш секогаш останал на 
своите логи, чувајќи ги своите традиции и својот јазик. Во документот кој се прика-
жува во овој труд под насловот ‘Рашански буквар и читанка’, чии слова се слиени 

                                                 
120 С.С.Билбија, Староевропски језик и писмо Етрураца, Чикаго, 1984, на српски јазик. 
121 За авторот нема-ло Македонци, иако рускиот и српскиот јазик биле падежни црковен-словенски. 
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во бронза пред три илјади години во областите на падовската Венеција,122 ист јазик 
со кого денес говорат Србите, Хрватите и Словенците. 

Затоа покрај Србите, Хрватите и Словенците можат на ист начин да ги чита-
ат и разбираат етрурски, лидијски и ликејски пишани споменици, само ако би се 
служиле со кирилични слова кои се покрај етрурското писмо и писмото руни, до-
шле на европско тло од српските културни центри во Мала Азија, каде се облику-
вало словното писмо кое потекнало од критските сликописни знаци. 

Латинското писмо се обликувало од етрурското во времето кога Рим почнал 
да создава своја индивидуалност, уништувајќи сè што било рашанско. Реформира-
ното и ново уреденото латинско писмо ги исфрлило од рашанскиот алфабет неко-
лку базални слова со нивната гласовна вредност, што довело до стварност дека ни-
когаш не се успеало со помош на средновековниот латински јазик и писмо прави-
лно да се прочитаат и разберат етрурските записи. Затоа залудно е да се покуша да 
со употребата на латинските слова со кои денес се служат Хрватите и Словенците, 
кои се од скоро потекло, да се реши тајната на етрурското писмо, кога во тоа пот-
полно потфрлило латинското писмо. 

Поради потполно другчие, од усвоениот концепт за потеклото на кирилица-
та, овој труд ќе наиде на контравезија и критика, што е пожелно и корисно да се до-
јде до вистината по ова важно и чуствително прашање и нерешениот проблем. 

Во речникот кој е составен дел на оваа расправа, се најдуваат околу 750 збо-
ра кои во своите записи ги употребиле Рашаните-Етрурците, Лиѓаните и Личаните. 
Меѓу тие зборови се најдуваат и многу зборови за кои се мислело и тврдело дека 
тоа така се викани турцизми во српско-хрватскиот јазик. Тоа со овој труд се испра-
вува, оти тоа се етрурски, лидијски и личански зборови кои во својот речник ги 
освоиле освојувачите на малоазиските српски народи како Персијанци, Арапи и 
Турци. Турците не ги донеле на Балканот оти тие секогаш биле во говорот на наро-
дите на Балканот кои тие ги покориле. Кога би биле правилно прочитани и прото-
лкувани, нарочито лидијските и личанските или ликијските пишани споменици, 
бројот на тие, така викани турцизми, ќе бидат многу поголеми.123 

Сум работел на овој проект, оти не сум бил во состојба да ги совладам сите 
граматички и синтаксички деталји во прикажувањето на обработениот материјал. 
Јас се надевам и очекувам дека тоа ќе го направат други стручњаци. Нарочито по-
ради тоа што имам припремен за објава потполен текст од платното на Загреба-
чката мумија. 

Голем број непрочитани и непротолкувани, покрај етрурски во Италија, исто 
така лидијски, ликијски, каријски и фрижански пишани споменици, ги покрила 
дебела прашина по музејите на Цариград и други места во Турција. Тие нестрчливо 
чекаат некој да се сети и да почне да говори за нашето минато која до сега само 
странците ни ја предавале“. 

Стр. VI: „Меѓу јазиците на старите народи кои оставиле свој говор забеле-
жен на спомениците до денес недошифрирани, истакнато место заземаат спомени-
ците пишани со етрурско писмо. Со тоа писмо пишале Етрурците, кои живееле во 
центарот на Италија. Тие ги удриле првите темели на европската цивилизација, 
кои, подоцна, Римјаните ја разнеле по светот. 

                                                 
122 Венеција=Venetia според Венет=тн.словен. Венетите биле на илирските простори: Венет=Илир. 
123 Турцизмите во Турција македонизми; Турција=Фригија=Бригија; Османите Комнени Македонци, 
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За Етрурците е пишувано многу, нарочито во последните две стотини годи-
ни, кога почнале да се откриваат нивните многубројни споменици.Биографер Лопес 
Пења набројал преку 700 трудови на писатели на разни јазици за Етрурците и ни-
вната културна заоставштина, расфрлени по сите музеи. За проблемите на етру-
скиот јазик меѓутоа до сега многу не се пишело. 

Како нивни пишани споменици и покрај сите настојувања не можеле да би-
дат дешифрирани, мистеријата за Етрурците се зголемувала. Поради тоа некои на-
учници дошле на идеја, дека Етрурците биле на позорницата на историските збива-
ња како Хитите, Феничаните и Картагинците, па едноставно нестанале, те само ни-
вните пишани споменици сведочат, дека постоеле. 

Во науката одавно владеело мислењето, дека етрурското писмо настанало по 
углед на грчкото. Графичката сличност на еден дел на етрурските слова со грчките 
биле главен разлог, што во грчкиот алфабет се трагала гласовна вредност и за оние 
етрурски слова кои не наликувале на грчки. Кога ни тука не можеле да се најдат, се 
пробегнувало трагање во семитското писмо, ама поедини писатели- филолози им 
давале арбитрарна гласовна вредност. 

Јас мора да повлечам, дека моето интересирање за етрурскиот јазик и писмо 
не било случајно. Тоа почнало во Италија, после Втората светска војна. Тоа е епи-
зода која морам да ја споменам, оти таа ме навела на стазата на етрурската про-
блематика која трае долго. 

Секој пат, кога со мојата сопруга ги врвевме музеите и галериите, двајцата 
особено ги запазувавме етрурските споменици, пишани со етрурски јазик. Мојата 
сопруга тогаш говорела, дека етрурското писмо потсетува на нашата српска кири-
лица. И на прв поглед тоа стварно и личело. Таа нејзина мисла ја донесов со себе во 
Чикаго, каде отпочнавме нов живот. 

Во секојдневната борба за насушниот леб немало време на претек, па моето 
интересирање за Етрурците почнало да ењави и пополека да преминува во заборав. 
Па ипак, после многу години, се вратив на мислите наназад во минатото на Етрур-
ците скоро заборавени. 

Во една активарница, каде сум купил поголем број стари книги, биле и чети-
ри книги на писателот Г. Микалија кој расправал за историјата на Италија пред ри-
мското владеење. Одма приметив, дека во книгите на тој писател се најдуваат отпе-
чатени многу зборови со етрурско писмо, кое добар дел го прочитав, служејќи се 
при тоа со словата на српската кирилична азбука. Со тие слова било запишано и 
името на мојата сопруга- Елена. Тоа бил само почеток; на тоа не се зауставив. 

На еден состанок во мојот дом на присутните пријатели сум покажувал, како 
изгледало етрурско писмо и како сум го прочитал, со напомена, дека треба да се 
чита од десно на лево. Потоа тие сите, без тешкотија, читале десеттина етрурски 
зборови, и ако никој нив пред тоа никогаш немал прилика да го види етрурското 
писмо, додека нивното знаење за Етрурците било мошне мало. 

За сите нив било јасно, дека тоа, што го прочитале, било напишано со кири-
лица, без обѕир, кој тоа го пишел, каде и кога. 

За мене тоа бил едно необично доживување и поттик да го обновам своето 
интересирање за Етрурците во прв ред, за нивното писмо и за нивниот јазик. Отто-
гаш почнало собирање материјали, читање и истражување и најповеќе слободното 
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време ми поминало на непрекинати посети на двете чикашки библиотеки, снабдени 
со богат библиографски материјал и документи од областа на етрускологијата. 

Наравно, од самиот почеток се поставувало важно прашање, кое барало од-
говор: кој бил тој народ, кој пред скоро три илјади години живеел во центарот на 
Италија и испишувале свои мисли и чуства на спомениците, чии слова личеле на 
слова на српската азбука. 

Не требало многу време да сознам, дека научниците, кои работеле на про-
блемите дешифрирање на етрурскиот јазик, при тоа никогаш не се служеле со ки-
риличната азбука. Тоа била прва и сигурна констатација во тоа истражување. 

При сите досегашни покушувања етрурското писмо да се дешифрира, се 
успевало само, да се разберат поедини зборови и тоа само оние, кои често се по-
новуваат. Тоа воглавно биле записи од два до три збора, или само еден збор на над-
гробните споменици. Тие зборови често се поновуваат, па не можеле да пружат 
некое обавестување за етрурскиот јазик, те научниците се вртеле во круг ‘околу 
тврдината, во која не можеле да продрат’, како што тоа сликовито го претставувал 
етрурскологот Б. Ногара. 

Кога почнав подлабоко да навлегувам во студијата на етрускологот за етру-
скиот јазик и писмо, ми постанало јасно, дека досегашните напори и настојувања 
етруските текстови да се разбираат, не успеавале само затоа, што никогаш не биле 
правилно прочитани. Со други зборови, етруската тајна се криела во етруските сло-
ва, како тоа што пред стотина години го напишал етрускологот, Станислав Јакубо-
вски. 

Оттогаш, како што заклучив повеќе воопшто поставувало прашањето за по-
теклото на етруската или кириличната писменост во грчкиот алфабет, туку поте-
клото и писменоста на европскиот бел човек треба да се трага на друго место“. 

Авторот, на стр. 1, пиши за Лепенски Вир, зачетокот бил на Дунав. Меѓутоа, 
во Подунавјето недостасуваат сите развојни етапи на писменоста и јазикот,туку тоа 
му припаѓало на Егејот кој бил дел од Левантот со своето Источно Средоземје от-
каде белата раса однела градежи (пирамиди), писменост...не само во Кина туку и во 
Јапонија, со наодите до островот Окинава=окин ва- раса аину + в + л + к = влакину. 

„На основ испитувањата на познатите поставки во книжевноста и науката, 
по моите наоди за потеклото на етруската писменост требало да се трага на остро-
вот Крит. Тоа веќе го истакнувале одма после откривањето траги на изчезната кри-
тска цивилизација, која му ја објавил на светот (крајот на минатиот век) британски-
от археолог Сер Џан Ивенс (Sir John Evans). Неговото животно дело го продолжил 
неговиот син, археологот и писател, Arthur Evans, кој во своето капитално дело 
“Scripta Minoa’, ја прикажал, покрај своите и на својот татко наоди, кои во најголем 
дел се однесува на постанокот и развитокот на критската писменост“. 

Меѓу Крит, Азија и Африка бил Левантот,кој се потопил со морска вода итн. 
„После наодите на многубројните предмети испишани со сликовно писмо, 

со кое се служеле Критајните, најзначајно било откритието на плочите испишани, 
со еден дел знаци, кои можеле да бидат на слоговен начин на пишење. Тоа бил зна-
чаен чекор во развитокот на општата писменост. Во науката тоа откритие е познато 
под името ‘Критски скрипт’ односно ‘Критско писмо’. 

Ама, како и во случајот на Етрурците, одма се поставува и прашањето 
потекло на Критјаните. Така до денес останало необјаснето нивното потекло, каде 
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и откаде дошле на Крит, кога се населиле, и со кој јазик говореле и кога почнале да 
дават изрази на својата значајна цивилизација ?“  

Критјаните биле од Левантот- таму белата раса престојувала во ледено доба. 
„Археолошките откритија кај Лепенски Вир, (на долниот тек на реката Ду-

нав каде влегува во Железна Капија, Ѓердап, северно подрачје на Србија) 1965 за 
што постои научна литература, што тоа по прв пат му поклонил внимание The Na-
tional Geographic Society, е потврдено пораната претпоставка, дека Подунавјето и 
системи на реки кои се слеваат и Дунав, можеле да бидат најрани познати подрачја, 
на кое е родена и се развила цивилизација на европскиот бел човек. 

Цивилизацијата на Подунавјето, заблагодарувајќи на откритијата кај Лепен-
ски Вир, од основа ги оповргнува пораните тврдења, дека сè што е остварено во 
Европа, било донесено однадвор. Напротив Лепенскиот Вир не упатува да верува-
ме, дека што е остварено во Европа, било учинето самостално и без никакви влија-
нија од надвор.  

Затоа до населување на островото Крит можело да дојде првенствено од По-
дунавјето и Поморавјето (со систем на помали притоки кои се слеваат во големата 
Морава). Од тие области уште во праисториско време е вршено населување на 
останатата ненаселена Европа, црноморските области, западна Мала Азија, Грција 
и сите острова по Егејското Море. 

Сите тие раселеници со себе ги носеле сите места,124каде подолго или покра-
тко се задржувале, ама пак стално се населувале, со својот првороден јазик. Тој ја-
зик не можел никогаш да се изгуби и тој преминувал низ уста на сите народи во 
сите времиња, па уште и денес живее во јазиците на сите европски народи“. 

Наодите во Лепенски Вир биле веќе доразвиени- почеток бил во Левантот. 
„Затоа, праизворното и етничкото потекло на сите европски народи, иземено 

монголските примеси меѓу Унгарците, Финците и Естонците, едно е и заедничко“. 
Белата раса од Источното Средоземје стигнало во Кина...Пак, од Источна 

Азија Монголите се селеле на западот, на Кавказ каде имало Белци, а и во Европа. 
„За тоа тврдење порано немало појасни докази, ама денес, преку етруските 

пишани споменици дознаваме, дека етрурскиот јазик не изчезнал, туку продолжил 
да живее и да се развива во сите европски говорни гранки: словенската, романска-
та и германско- нордиската“. 

Словени=Пелазги, Романци со дворасни и готски- трорасни со Готи=Татари. 
„Наравно, после таа константација, останало само да се испита, во која го-

ворна група најповеќе се зачувале облиците и зборовите на етрурскиот јазик пиша-
ни со етрурско писмо. 

Тие етрурски пишани споменици не и припаѓаат повеќе на никаква мистери-
ја, оти тие се најстари пишани споменици на еден европски народ воопшто. 

Во поглавјето Потекло на кирилицата во оваа расправа се најдува опширен 
приказ, кој во основа е нова теорија за потеклото на тоа писмо и за улогата која при 
тоа ја имал Константин Филозоф со уредувањето и објавувањето на тоа писмо, на 
начин, тоа да постане уредено писмо за словенските народи, преку кого тие ќе го 
примат Христијанството. Ама пред него што Константин таа писменост ја осовре-
менил, со неа се служеле племињата на киевско-руските области, кои гравитирале 
кон Црно Море. 
                                                 
124 Во Средоземно Море има-ло острово Карпатос,а денес има и масив Карпати:само од југ на север. 
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Во поглавјето во оваа расправа Критското потекло на писмото, е даден оп-
ширен приказ, уз графичко претставување, како критските сликописни знаци во за-
падените малоазиски културни и национални држави дале повод и основа за обра-
зовање на словниот начин пишење, со каков ние денес се служиме и кој од тие це-
нтри е разнесено во сите краеви на Средоземјето, Европа и северните црноморски 
области. 

Упадлива графичка сличност на етрурското писмо, кирилицата, писмото ру-
ни, укажуваат на нивниот заеднички извор. Затоа и било можно да се изведе заклу-
чок, дека едино со словата на денешната кирилица можат правилно да се прочитаат 
етрурски, лидијски и ликијски пишани споменици и да се сознаат до сега непознати 
содржини. 

После тие сознанија било можно да се организира систем на работа за чита-
ње на етрурските пишани споменици, што подоцна се протегало и на лидијски и 
ликијски споменици. 

Овој метод до сега никој не го применувал, па сум го назвал метод на прене-
сување на гласовни вредности на кириличните слова на етрурски, лидијски и ликиј-
ски слова. Во односот пак на читање само на етрурски записи тој може да се назове 
етрурско- кириличен метод. 

Така уште останало во врска со горното изложување да се означи и објасни 
и употребата на оној современ јазик, со кој најдобро можат да се протолкуваат и 
разберат етрурските, лидијските и ликијските текстови прикажани во оваа студија. 

Служејќи се со етимолошкиот и морфолошкиот метод при обработувањето 
на секој збор, за 80% етрурски зборови најдував значење за целиот збор, или за ни-
вниот корен во Речникот на српскиот јазик на Вук Ст. Караџиќ, или во другите сло-
венски речници. 

За останатите 20% етрурски, лидијски, ликијски зборови, сум пронашол од-
говарачки значења, или основни корени во други несловенски јазици во прв ред во 
современиот италијански и средновековен латински јазик. Така најдените зборови 
и преведени на српски јазик, потполно одговарале на нивната смисла, значење и 
положбата во реченичната конструкција“. 

„Во моите истражувања било можно да се дојде до заклучоци за малоази-
ските избеглици и иселеници кои во Италија носеле покрај вродениот начин на пи-
шење и развиени јазични изрази и зборови, кои дотогаш ги немало во говорот меѓу 
рашанските племиња во Италија. На тоа влијание нарочито биле подложни племи-
њата Влоси, од кои еден дел се издвоил и тоа оној, кој живеел во областа на дене-
шна Лација, примајќи од избеглиците од Лидија дури и името. 

Кога Латите или Латините почнале масивно да се населуваат во ново и од 
Рашаните организирана населба Рум, или Рим, тие, после стогодишна влада на ра-
шанските бољари, го презеле водството на градот, почнале да им даваат свој лик и 
обележје, кое всушност било практично изразување на културни и политички ам-
биции наследени од Лиѓаните, уз укинување и менувале на сè што носел рашан-
скиот печат. 

Измеѓу останатото тие го преуредиле етрурското писмо, исфрлувајќи од не-
го карактеристични знаци, кои претставувале гласовни вредносни слова: Ж, Ц, Ч, 
´, Ш, ШЧ, СТ, заменувајќи со комбинации на двоглас и троглас, кои подоцна се 
нашле во сите романски јазици, подразбирајќи и италијански.  
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До тоа време ако икогаш постоело некое латинско писмо, кое како ошанско 
или оско, личело на етрурското, тогаш тоа латинско писмо било фонетичко и имало 
иста фонетичка гласовна вредност како лиѓанско, идентично со етрурското. До де-
нес таков пишан документ не е најден. Повикувањето на натписот на златното Пре-
нестинско петличе мора потполно да се одфрли, бидејќи од мојот начин на читање 
и толкување на тој запис, кој се прикажува во оваа расправа, може да се заклучи, 
дека се работи за рашанскиот јазик и исто така и писмо. 

Многу зборови, потекнале од иселениците и избеглиците од Мала Азија, го 
обогатиле говорот на сите рашански племиња во Италија. Подоцна тие зборови, 
преку реформираното латинско писмо и римското наречје, влегло во речниците на 
денешните романски и нордијански нации“. 

Се говори за преселби од Мала Азија, но не и од Подунавјето, кое не го по-
знавале Херодот...Прокопиј...Тоа било закопано и непознато додека не го откопале. 

Латински бил наследник на коине, и затоа тој не бил разбирлив за народот. 
„Тие народи во подолгиот процес на јазична и графичка асимилација, а под 

влијанието на римската окупација и подоцна христијанската доминација, исфрлиле 
од употреба еден дел знаковни знаци на руните, заменувајќи ги со латински слова. 
Тие народи трагајќи начин да изразат гласовни вредности на својот јазик, прибе-
гнувале на словни и слоговни комбинации, слично на процесот на кој било подло-
жно обликувањето на италијанската писменост. А кога го напуштиле рунското пи-
смо, тие истовремено го напуштиле и фонетскиот начин на пишење. 

Чинителот е дека 20% римско-латински зборови и изрази ги немало во сло-
венските јазици, а нарочито ги нема во кириличните споменици, и ако 80% сите 
етрурски, лидијски и ликијски зборови и изрази се застапени во современиот срп-
ски и други словенски јазици, а не во латинскиот. 

И ако бројот до денес правилно прочитании протолкувани лидијски и лики-
јски пишани споменици кои носат печат е мал,во основа тие ги потврдуваат важни-
те чинители, кои подоцна не можеле да се докажат: 

1) единствено јазично потекло на народите,кои потекнале од Подунавјето,125 
што се докажува со чинителот, дека лидијските и ликијските пишани споменици 
прочитани со кирилица, биле протолкувани до потполно разбирање со современиот 
српски јазик,126 управо како етрурски; 

2) народите на Мала Азија, кои се служеле со критските сликописни знаци, 
го обликувале словниот и фонетскиот начин на изразување и пишење како един-
ствена алтернатива во однос на секој вид писменост. 

3) тие воедно овозможувале неограничено и слободно ширење на писмено-
ста од нивните малоазиски културни центри. Така уредената словна и фонетичка 
писменост им одела на сите европски народи, те нејзиното ширење не било огра-
ничено само на Средоземјето. 

Трагајќи го изразот, кој би требало, од технички и историски разлози, најпо-
тполно да го обележи и изрази процесот на обликувањето на писменоста во мало-
азиските културни центри сматрам, за сега, додека не се најде некој можда подобар 
назив, би можело да се употреби терминот, кој веќе порано бил употребуван, ср-
бица. 

                                                 
125 Подунавјето имало исти градежи со Егејот- тој му припаѓал на Левантот со градежи, писменост... 
126 Современиот српски јазик бил наследник на падежниот македонски црковно-словенски јазик. 
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Оправдување за овој назив се најдува во два основни чинители: 
Прво,што името Сораби,Сорби,Сирби и Срби,во најстаро доба применувано 

на сите народи во западниот дел на Мала Азија, кои говореле со истиот јазик“. 
Бидејќи поимот Срби се употребувал од Балтичко Море сè до со Сирија и 

Египет, чие централно место бил Леванот, поимот имал едно исто значење срб=срп 
за српчии=жнеачи=косачи-името Срби се употребал каде се одгледувале житарици. 

„Името Срби е однесено во областа на Балканот и северното подрачје на 
Европа, сè до Северно Море. Тоа нарочито се задржало во областите, каде секогаш 
живееле киевско-руските племиња. Подоцна, тоа име било сеопфатен назив за сите 
кои говореле со словенски јазик, сè додека, не било, многу подоцна заменето со 
името Словени“.127 

Па преселбите биле од Источното Средоземје преку Мала Азија и Балканот. 
„Второ, што во современиот српски јазик се зачувани покрај најголем број 

зборови, кои се најдуваат во етрурскиот, лидијскиот и ликијскиот јазик, исто така и 
корени на многу други словенски и несловенски јазици. 

Сè повеќе населувања на денешна Италија доаѓале од Балканското Полу-
острово. Тие потекнувале од Подунавјето чии жители биле со исто потекло, сој или 
раса, по што добиле име Рашани, или Раси. Рашанските племиња кои порано се на-
селувале во Италија, доаѓале со копно преку подалпските терени, кои денес припа-
ѓаат на геополитичкиот простор на северна Италија, јужна Швајцарија, западна 
Австрија и Југославија“. 

Подунавјето немало важност за населувањето на Европа- дел на Левантот. 
„Тие северни Рашани, кои говореле со ист јазик како и првобитните Римја-

ни, ги прозвале Римјаните подоцна Тусци, Трусци, да на крајот би се створил нази-
вот Етрусци и Етрурци. Мошне е можно, дека тие северни Рашани измеѓу себе се 
викале, пред него што преминале преку Апенините во централна Италија и Трусци, 
оти зборот ‘раса’ или ‘трса’ во српскиот јазик имаат идентично значење. До сега на 
многубројните етрурски, или рашански споменици, се најдува запишано само име-
то Рашани, Раси, а никако Трусци, Тусци или Етрурци“.  

Трус...Трса= т[а-а] рса=раса:Тесолоника=т-аа Салоник а;Марс=м арс=Арес...  
„Како името Етрурци и придавката етрурски влегле во науката, книжевноста 

и воопшто во употребата, овде ние ќе ги употребуваме обете имиња, давајќи пред-
ност на науката во науката вообичаеното Етрурци и етрурски, што во оваа расправа 
не е битно. 

Во оваа расправа централно место завземаат приказите, анализите и толку-
вањата на оригиналните етрурски пишани споменици, кои им се познати на етру-
сколозите, ама кои до денес не биле правилно прочитани и протолкувани. Изло-
жената содржина на секој поединечен споменик е пропратен со анализа на секој 
збор и израз со објаснувања на српски јазик. 

Сите останати се однесуваат на приказите кои треба да ги образложат и по-
тврдат моите наоди и во целост да го оправдаат методот, со кој сум се служел при 
читањето и толкувањето на напред наведените текстови. 

Од малоазиските пишани текстови прикажани во оригинал, се прочитани и 
протолкувани по два лидијски и ликијски текстови. Од тие, еден е посветен во бој-
от на паднатите ликијски коњаници, кои се називаат Валкири. Не ни е познато, де-
                                                 
127 Словени не познавал Херодот...Прокопиј...-само Склавини=тн.Словени и Словени (Русите 860 г.) 
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ка икогаш икој ја прикажал и обработувал содржината на тој споменик. Другите 
пак споменици биле неправилно прочитани и протолкувани. 

Сега, кога навистина е симнато веото од етрурската мистерија, заблагодару-
вајќи на нивните пишани зборови и на нивниот јазик, ни е можно да ги сознаеме 
непознатите тајни и нашата древна европска минатост. Тоа порано не можевме да 
го сознаеме, оти во текот на историските збивања бил прекинат ланецот, во кого 
Етрурците или Рашаните биле една карика. Разбирајќи и сознавајќи, што тие запи-
шале за себе, а не што други пишеле за нив, ние сме сознале за најубавиот до денес 
непознат дел на нашата, европска минатост. 

Пишаниот етрурски збор не е само толкувач на историјата, таа истовремено 
е за цела Европа, за сите европски народи, посебно за Србите- огромна и непро-
ценлива вредност на едно наследство и една конечна научна вистина“. 

Стр. 13: „Писателот и историчарот Матио Гварнаќи, го наведува Страдона, 
кога кажува: ‘...Треба да се примети дека Лиѓаните не го применувале или го зема-
ле јазикот на Етрурците, што повеќе потврдува, дека имале еден јазик, или сличен 
еден на друг’. Тој, исто така, го споменува и Дионис од Халикарнас, кој говори за 
Лиѓаните, кои дошле во Италија, и кажува: ‘...дека малку се разликува од оној јазик 
со кој говореле Етрурците, па што повеќе, сè до неговото време, било мешавина 
измеѓу двата народи ’ “. 

Белата раса биле еден те ист народ која во леденото доба била во Левантот. 
Нејзиниот јазик бил варварски=пелазгиски=тн.словенски, а и Илир=Словен. 
 
РИМЈАНИТЕ И ДРУГИТЕ ИТАЛИЈАНИ БИЛЕ ПЕЛАЗГИ=ТН.СЛОВЕНИ 
 
На Балканот имало Траки и Илири. Како што било на Балканот,и во Италија.  
Густав Вајганд,128 на 6, пиши: „Ако Траките го заземаат центарот и сиот се-

вероисток на Балканскиот Полуостров, така Илирите северозападниот. Тие освен 
што преку Балканот продреле;не само што во горна Италија ние ги најдуваме илир-
ските Венети, туку исто така на југоисток на Апенинскиот Полуостров ги сретну-
ваме Јапигите и Месапиерите, чиј јазик како припадник на илирскиот е докажан...“. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ,129 во насловот Franciscus Maria Appendini…, пиши: 
„Но бидејќи оваа глава е посветена на Апендини уште еднаш да потсетиме 

читателите, дека тој - Италијан- така недвосмислено утврдил во напред наведениот 
текст, дека старите Траки однеле на тлото на Италија безбројни зборови. Емил Би-
рнуф пак во својот извонреден ‘Есеј за Ведите’ исто така јасно изрекол, дека и ла-
тинскиот и грчкиот се развиле од пелазгискиот јазик. А Јан Колар сосем просто и 
отворено тврди, дека и латинскиот и поновиот италијански изразнале на словен-
ското стебло. Од сè тоа се наметнува само еден заклучок: 

Према тоа и трачки, и пелазгиски, и илирски јазик, исто се што и словенски, 
во овој конкретен случај- српски...“.  

Во насловот, Кој јазик го научил римскиот песник Овидиј (живеел од 
43.гп.н.е. до 18.г.н.е.) во прогонство на брегот на Црно Море, авторката пиши:  

„Па овде за сега да се потрудиме, да изведеме еден можен заклучок. Од из-
ложувањето на Франа-Марија Апендини, почнувајќи од страна XXV на предговор-

                                                 
128 Gustav Weigand (1860-1930), Ethographie von Makedonien, Friedrich Brandstatter, Leipzig, 1924. 
129 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
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от на Стулиќевиот Речник, јасно е многу што-што, преку што се преминува молчеј-
ќи, или пак на начин кој ја замаглува научната вистина. На основ на античките пи-
сатели излегува недвосмислено, дека грчките острови, како и најстарата Грција- 
tota fere Graecia antiquissima- била населена со Трачани, како што тврди Страбон: 
‘Idem testatur Strabo’ (lib. 7. et 10). Уз тоа, сигурно е (certum est), продолжува Апе-
ндини, дека Пелазги биле Траките и Скитите, при што се упатува на Херодот, кн. 
II; Трукидид, кн. II и IV и Страбон, кн. VII. Потоа тој изричито кажува, дека знае-
ме (sciamus) дека Пелазги имало не само во Грција, туку и во нејзините соседни зе-
мји, како нпр. во Италија, по сведоштво Херодотово (кн. I), Диодор Сицилијански 
(кн. XIV), Дионисиј Периегета и Дионисиј Халикарниски. Освен тоа, Страбон јасно 
рекол, дека Италија била запоседната од Траките: ‘…Italiam a Thracibus quoque fui-
sse possessam, ut clare fatetur Strabo…’ (lib. XII), а Траките биле и Фрижаните, или 
Тројанците и Хенети, кои се сместиле во аглот на јадранскиот залив (in Adriae sinus 
angelum…), …И би можеле да продолжиме уште долго...“. 

Во Мала Азија и Балканот имале едно исто потекло, што важело за Италија. 
Во насловот Claudius Ptolemaeus и Српска „Географска архива“...наведува: 
„Што се однесува на географските имиња во Италија, кое отпочнува со зби-

рот срб- нив ги има доста, а да не говориме за сè она, што го напишал Јан Колар, за 
што доста исцрпен извештај донел ‘Archiv für die Slawische Sprache’, под насловот: 
‘Der Einfluss des Slawischen auf das Italianische’, ‘Влијанието на словенскиот на ита-
лијанскиот’. Меѓутоа, дека се работи за влијанието на српскиот јазик, јасно од со-
држината (истоветност гласовна, корени, завршетоци; сличност демунатив, аугме-
нтатив, пасивен облик, имиња на градови, останати географски имиња)... И тоа е 
предмет за една мошне голема студија, која не би го опфатила современиот итали-
јански, туку особено периодот на стариот латински јазик! Оти- дека се работи веќе 
за тоа давно време и дека не се работи за ‘Словените’ во денешниот смисол на збо-
рот, туку за античките Срби, тоа Колар јасно става до знаење на крајот на следен 
начин: ... (Германски текст, Р.И.) 

‘Нестор, Богухвал, Далемил и др. потврдуваат, а последниот што повеќе го 
проширува седиштето на Словените не само према Горна, туку и према Средна 
Италија, до Рим, кога во (збирката) вака кажува: 

‘Меѓу останатите Срби, 
оданде, каде живеат Грци. 
Учврстувајќи се до морето, 
размножувајќи се до Рим.’ 
Со еден збор, продолжува Јан Колар, историјата, географијата, јазикот и 

обичаите и други прилики и разлики потврдуваат непобитно, дека Вендо-Слове-
ните живееле уште во најдавни времиња- пред Римјаните и Келтите- не само во це-
лата Горна Италија, во венециската и ломбардиската област, веќе и во Хелветија, 
Тирол, во еден дел на Баварија, во Реција и во Норикум. Така дрвото на италијан-
скиот живот има свои корени во словенското тло.’ 

Колар, значи, не можело да избегни да не ги спомене Србите, оти не му било 
допуштено да го менува цитатот. Но ипак, српското име да го фрлил во засенок, тој 
покрај него во германскиот превод ги ставил во заграда ‘тн.Словени’...Те така тие 
‘Словени’ ја проголтале вистината за Србите, како што тоа денес се губи во ‘ју-
гословеството’. 
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Да се анализира само Колар, тоа наметнува посебна студија, која треба да 
фрли уште појако светло на основната идеја на оваа книга. И таа студија еден ден 
ќе мора да се направи, за да вистината на српскиот народ би била потполна и што 
свестрана опфатена“. 

„Да наведем на ова место мал одломок од собраниот ‘Севкупни речник на 
историја и географија’130- ‘Dictionnaire universel d’Histoire et de Géographie’:  ... 

‘Пелазгите, првобитни жители на Грција и Италија... Стигнувајќи до Дунав, 
ја преминале оваа река и продреле на Балканското Полуострово, додека другите се 
искачиле уз Сава, која ги одвела во северна Италија. Оттука постојат две гранки 
Пелазги: една источна, во Грција, другата западна во Италија. Нивното доаѓање се 
става во 2.000. г. пред Христо; ама, е можно, дека имало повеќе нивни селидби... 
Тројанците биле Пелазги... Сабините во Италија биле- без сумливост- најстариот 
огранок на големата маса Пелазги... 

Пелазгите наскоро се секаде, после извесно време, биле победени, истерани, 
сведени на степен на инфериорност од новодојдените раси: во Грција Дораните ги 
лишиле Пелазгите од своите добра... Подоцна кога Грците се устоличиле во Јужна 
Италија, која по нив се назвала Велика Грција, тие од Пелазгите ги зеле најубавите 
области. Пелазгите, кои ги преживеале сите овие преврати, се претвориле во маса 
робови, или во зависни кметови, поврзани уз земјата... а другите се збиле во некој 
агол на земјата, кои некогаш ја поседувале во потполност, или пак побегнале во 
планините... Некои поново се отселиле и трагале нова татковина, особено по остро-
вите: така Лемнос, Самотрачкото острово, Сардинија беа наполнети со Пелазги... 
Земјоделството, металургијата, архитектурата, биле нивни блиски занимања... пела-
згиската епоха ги карактеризираат киклопските градби...’. 

Овој француски текст претставува- без сумливост- резиме на сè во оваа сту-
дија изнесена за античките Срби...“. 

Во насловот Грчки и латински- јазици настанати тек во Европа од пелзги-
скиот или од Платона до Индоевропски мит: 

„Emile Burnouff- далеку од тоа да е осамен во своето тврдење, и на стр 57, 
кажува за својот ‘Есеј за Ведите’, дека: ‘...грчки и латински- произлегуваат од пела-
згиски јазик...’ ... (Француски текст, Р.И.) 

Меѓутоа, заблагодарувајќи на извесни истражувачи знаеме, дека на подра-
чјето на тв. ‘пелазгиски јазик’ се простирало и многу подалеку од медитеранските 
области. На жалост, сè што е во врска со Пелазгите воопшто, во традиционално 
призната наука е објавено во магла, почнувајќи од самото име ‘Пелазги’. Меѓутоа, 
објаснувањето на тоа решење е мошне едноставно, од становиште на српскиот ја-
зик, додека поаѓајќи од западно-европскиот јазик до ден денешен не можело да се 
најде. Истите тие светлопути Пелазги се и многу подалеку од Средоземјето, по Ал-
пите, и многу минатовековни автори едноставно ги идентификувале како старове-
ковни Срби, кои, како во цела оваа студија доаѓа до израз, многу подоцна, тек кој 
по Христовото родување, се прозвале Словени. (Само Склавини, од V век, Р.И.) 

Па со каква магла е обвинено сè што е во врска со тие мистификовани Пела-
зги, нека ни покаже следниот одломок на Кристијан Шнелер (Christian Schneller: … 

Претходниот текст од Шнелеровата расправа од насловот: ‘За такавиканиот 
рецијско- етрурски натписи:  
                                                 
130 Par Mm-N. Bouillet, Paris, Hachene, 1772. 
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‘Бидејќи јазикот на Реција припаѓа на пелазгискиот, може за него да се најде 
допирна точка во грчкиот и латинскиот...’. 

‘По резултатите на моите истражувања, јазикот на провинцијата Реција при-
паѓа на пелазгиската јазична група. Тој, како подоцнежните италски јазички огра-
ноци, кои се развиле од латинскиот, како и порано старогрчките дијалекти- реци-
скиот јазик, значи- како грчки и латински- се развил од главното пелазгиско стебло. 
Во својот развој тој бил делимично сличен на латинскиот, а делимично на грчкиот, 
при што делимично повеќе зачувал од обата тие јазика старите обележја, делими-
чно пак изгубувајќи доста, што се однесува на особеноста и полните облици...’ “. 

Љубомир Кљакиќ,131на стр. 245, пиши: „Устанувајќи ја оваа типологија...Да-
нте и Макијевели, меѓутоа, скренуваат внимание во XV и XVI век на одлучувачко 
значење на тоа прашање. Матија Влачиќ Илирик поради тоа одава должно призна-
ние на овие автори во својот Каталог на сведоците на вистината. Италијанскиот 
XIX век со Марциниј, Кавур и Гарибалди не би можеле без антипапистичка борба, 
ниту до еманципацијата на британските острова која трае од XI- XII век, би дала 
резултати без пресметка со папството. Тоа важи и за германските земји XIX век, 
чие обединување го овозможила Прусија, како што тогаш се викала некогашната 
земја на Полапските Словени. Самите Пруси се потомци на словенските Боруси, 
подоцна Пруси. Повикивајќи се на наводите на старите англиски, шкотски, ирски и 
велшки преданија и хроники, како и на трудовите на бројни британски научници во 
XX век, а посебно Гордон Чајдл, Халдејн, Мекалистер и други, како и сопствената 
топонимија и историографски истражувања, Милош Црњански 1964. година ја за-
познал нашата јавност со чинителите за словенското присуство на Британските 
острови во текот на II-I милениум п.н.е., ама и подоцна. Големиот славист Јан Ко-
лар 1853. година објавил капитален труд за словенското присуство на Апенинскиот 
Полуостров пред и за време на античкиот Рим. Коларовата книга одма се нашла на 
папскиот индекс забранета книга, па тоа е разлог што ова капитално дело не се спо-
менува во енциколопедиската одредница, ниту потоњите лингвистиски стручњаци. 
Александар Димитријевич Чертков се бавел со истиот проблем на Апенините пред 
доминацијата на античкиот Рим, во студијата O jazyke pelastov, naselivših Italiju, I 
sravnenie jevo s drevneslovenskim, објавено во Москва 1855. година. Радивоје Пешиќ 
прво потсетил на ова, во меѓувремено ‘заборавени’ истражувања, пишејќи за кон-
тинуитетот на словенското присуство на Апенинскиот Полуостров и другде во 
Европа“. 

Со наводот се потврдува, Европа била само пелазгиска- само тн.словенска. 
Дионисиј пиши, Римјаните говореле варварски и пелазгиски- тн.словенски. 
Тит Лив (59 г. п.н.е.- 17 г. н.е.) ја наведува одлуката на Римскиот сенат: „Ма-

кедонците да останат слободни“, затоашто „Римјаните чуствувале родовска блиско-
ст со Македонците“.132 

Македонците биле Пелазги со пелазгиски јазик. Следи тие биле и варвари. 
Х.Џ. Велс, стр. 261, пиши: „Нерон (годината 54. до 68. после Христо)...во 

Британија избило востание против Римјаните...(година 61. пред Христо)...Римското 
население по своја нарав јасно одавало етрурска крв која струела во неговите жи-
ли...Нерон...извршил самоубиство (годината 68. после Христо)“. 

                                                 
131 Ljubomir Kljakić, Oslobađanje istorije I-III, Prva knjiga, Početak puta, Arhiv Klakić, Beograd 1993. 
132 Tit Liv, Ab urbe conditta libri, ed. “Weissenborn- M. Müller“, XI.V.Lipsiae, 1906, 29, 4. 
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Стр. 264: „Со смртта на Марко Аурелиј...Доволно е ако од тоа доба да спо-
менеме само неколку цара, кои изгледа, биле поспособни од останатите владетели 
на тоа доба, а такви цареви н. пр. биле Септимијан Север, Аурелиан и Проб. Се-
птимиј Север бил Картагинец. Неговата сестра цел свој век не научила латински. 
Сред Рим управувала со својата домашна послуга на пунски јазик; Катон Поста-
риот секако во гроб се превртил. Останатите цареви на тоа доба биле пустолови...“. 

Латинскиот не бил народен јазик туку варварски-овој бил јазик на Фениките 
Според Дионисиј133:„Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно вар-

варски, ниту пак апсолутно хеленски, но преставува мешавина од двата. Поголе-
миот дел од тој јазик е истоветен со еолското наречје“.134 Од ова произлегува дека 
Римјаните говореле со „поголемиот дел од тој јазик е истоветен со еолското наре-
чје“. Се гледа дека јазикот бил еолско наречје кој бил хеленски, а Хелада била Пе-
лазгија. Кон ова да се надоврзе и она што рекол Херодот: „Еолците биле и се на-
рекувале Пелазги“.135 Бидејќи пелазгискиот јазик бил варварски, овде во игра се 
вклучени само три говори на пелазгискиот (варварскиот) јазик кои како говори ме-
ѓусебе биле разбирливи. Овде е чудно зошто поимот варварски се употребува за го-
вор. Истото се случило и за поимот пелазгиски. Ова говори дека постепено старите 
поими се потискале, а на нивното место го заменувале со други. Бидејќи тогаш не-
мало народи, нивните јазици биле говори. Ова било повод од разни поими тие меѓу 
себе да се разликуваат. Овде е најбитно што латинскиот јазик бил само службен. Па 
тој бил само мртов јазик, а народот говорел со тн.Хомеров (тн.словенски) јазик. 

Римјаните говореле тн.словенски. Токму ова европските автори го кријат. 
Бидејќи Римјаните говореле варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик,но не 

латински, кој бил наследник на коине,се поставува прашање за бројот на тн.словен-
ски зборови кој ги содржел латински јазик како дворасен јазик на Белци и Црнци: 

С.С.Билбија,136 на стр. XII, пиши: „Чинителот е дека 20% римско-латински 
зборови и изрази ги немало во словенските јазици, а нарочито ги нема во кирили-
чните споменици, и ако 80% сите етрурски, лидијски и ликијски зборови и изрази 
се застапени во современиот српски и други словенски јазици, а не во латинскиот“. 

Па следи латински јазик имал 80% зборови на белата и 20% на црната раса. 
А според Удаљцев...,германскиот содржи 30% збора (со туѓорасно потекло). 
Во насловот Грчки и латински- јазици настанати тек во Европа од пелзги-

скиот или од Платона до Индоевропски мит, авторката137 пиши: 
„Претходниот текст од Шнелеровата расправа од насловот: ‘За такавиканиот 

рецијско- етрурски натписи:  
‘Бидејќи јазикот на Реција припаѓа на пелазгискиот, може за него да се најде 

допирна точка во грчкиот и латинскиот...’. 
‘По резултатите на моите истражувања, јазикот на провинцијата Реција при-

паѓа на пелазгиската јазична група. Тој, како подоцнежните италски јазички огра-
ноци, кои се развиле од латинскиот, како и порано старогрчките дијалекти- реци-
скиот јазик, значи- како грчки и латински- се развил од главното пелазгиско стебло. 

                                                 
133 Историчарот Дионисиј (60 г.п.н.е.-7 г.н.е.) бил од Халикарнас- Римјаните биле Варвари=Пелазги. 
134 Дионис од Халикарнас, книга „I. 90“. (N. Densunsianu, Dacia praistorica, Bucuresti, 1982, стр. 717). 
135 Херодот, Историја, книга VII гл 95. 
136 С.С.Билбија, Староевропски језик и писмо Етрураца, Чикаго, 1984, на српски јазик. 
137 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
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Во својот развој тој бил делимично сличен на латинскиот, а делимично на грчкиот, 
при што делимично повеќе зачувал од обата тие јазика старите обележја, делими-
чно пак изгубувајќи доста, што се однесува на особеноста и полните облици...’ “. 

Се потврдува, народниот јазик имал повеќе народни зборови од службените. 
Во насловот138 “’DE ORIGINE ET SEDIBUS VETERUM ILLYRIORUM’...“: 
„Така говорел еден научник околу половината на минатиот век, да овој на-

правил грешка, вештачки раскинувајќи ја таа крвна врска и разбукта- би можело да 
се рече- готово расната омраза меѓу браќата на истата крв и исто потекло, претста-
вувајќи им ги на светоти новите генерации српските земји како да се ‘многунаро-
дни’ и ‘,многујазични’, те. правејќи од истородните племиња нови народи и вешта-
чки одделувајќи ги нивните дијалекти како нови јазици. Сите балкански српски 
истородни племиња меѓу себно се разбираат, оти диалекталната разлика не прет-
ставува ист јаз како, нпр., во Франција, или во Германија, каде жителите на еден 
крај, воопшто не го разбира говорот на другиот округ. Па ипак, ни тука, ни таму, на 
никој не му паднало на памет, да прогласува четириесет различни ‘народи и наро-
дности’ и исто толку јазици!“ 

На Балканот живеел еден пелазгиски народ, со свој пелазгиски јазик со мно-
штва говори. Напротив, во Европа (Германија, Франција...) тој ист народ се одро-
дил со повеќерасните јазици латински и готски, да се создадат две групи на јазици: 
западно од Германија романските дворасни јазици на белата и црната раса, и исто-
чно од Франција готските трорасни јазици- дополнително монголски: их...унг,кинг. 

Удаљцов и други велат: „кога се посматра структурата на еден од герман-
ските јазици- германскиот, наоѓаме во него околу 30% јазичен состав кој не може 
да се објасни на основа на старо-германскиот јазик и кој е остаток на стариот, пре-
индоевропски (јафатски) стадиум на развиток на овој јазик, на што укажуваат и низ 
други реликти во тој ист јазик. Според тоа, одпаѓа мислењето за посебен ‘ариски 
карактер’ на индоевропските народи, кои би врвеле низ развитокот кој тобоже нема 
ништо заедничко со развитокот на другите јазици“.  

Старогермански јазик бил 100% индоевропски (аријски=пелазгиски=тн.сло-
венски), а готски јазик бил 100% монголски. Денешниот германски јазик содржи од 
вкупно 100% зборови 70% (тн.словенски) и само 30% семитски и турски состав на 
монголската=готска раса: Вотсон, Унгарија со 5% Унгарци-со свој унгарски состав. 

Западно од Германија дворасно,источно од Франција трорасни готски јазици 
Па со тие дворасни и трорасни јазици Европјаните се одродени тн.Словени. 
 
ЛАТИНСКИОТ СЛЕДЕЛ ПО КОИНЕ- ОДРОДУВАЊЕ НА ЕВРОПЈАНИТЕ 
 
Во насловот, Кој јазик го научил римскиот песник Овидиј (живеел од 

43.гп.н.е. до 18.г.н.е.) во прогонство на брегот на Црно Море, авторката139 пиши:  
„‘Jam didici Getice Sarmaticeque loqui… (Trist., V, 12., 58.)  
Овидије, значи, овде кажува: ‘Веќе научив да говорам гетски и сарматски.’ 

Па не само тоа; песникот тврди, дека често е приморан да говори сарматски: 
‘Ille ego Romanus vates- ignoscite, Musae! 
Sarmatico cogor plurima more loqui.’ (Trist., V, 7., 55.-56.) 

                                                 
138 Олга Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарии, Београд Досије, 1990. Преземено од Интернет. 
139 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
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Овде Овидије се жали: ‘Јас римски песник- опростите музи!- мошне често 
сум присилен, да говорам сарматски’. И овде тој во наставокот додава, дека отпо-
чнува да заборава латински зборови, те се бои, книжицата која ја испораќа во Рим 
содржи многу ‘варварски’ изрази“. 

Бидејќи латинскиот јазик не бил народен, Овидиј заборавал латински зборо-
ви. Наспроти латинскиот,кој бил службен- денес мртов, бил варварскиот (народен). 

Улрих Вилкен,140 на стр.340, пиши: „Влијанието на Александар за ширењето 
на грчката култура не беше ограничено само на Исток. Победоносниот марш на 
елинизмот кон Запад не треба да се сфати надвор од неговото животно дело. Иако 
тој не ги спроведе своите последни планови, кои беа насочени кон Запад,141 сепак 
со поставувањето на основата за светското ширење на грчката култура во неговата 
Источна империја, Александар создаде услови за нејзината експанзија и кон Запад, 
надвор од политичките граници на своето кралство. Дури и пред неговото време, 
грчката култура направи извесна експанзија подалеку на Запад; но освојувањето на 
Рим од елинизмот- а тоа е она што е вредно во историјата на светот никогаш нема-
ше да заземе место какво што го имаше, без да се создадат услови за тоа. Бидејќи 
во периодот на кралевите на Рим беа преземени многу елементи на грчката култура 
преку грчките градови во Долна Италија, прво азбуката, потоа култот на боговите, 
уметноста и некои законски норми- сепак тоа беше само капка во споредба на ши-
рокиот поток, со кој во голема мера од средината на третиот век пред н.е. грчката 
култура го засени римското општество. Почетокот на овој процес започна во 240 
година, една година по победоносниот крај на Првата пунска војна, кога грчкиот 
слободњак Ливиус Андроник од Тарентум првпат направи латински превод на гр-
чко уметничко дело за римските игри. Има две работи карактеристични за Рим во 
оваа смисла. На прво место тоа беше Сенатот по чии наредби беше изведено дело-
то. Многу значајно е да се одбележи дека овој чекор дојде официјално од власта. 
Ако се знае дека тоа беше Сенатот кој пред дваесет години ги иницира сребрените 
пари со кои ја воведе римската трговија во елинистичката трговска зона, многу е 
значајно што истиот Сенат сега го нареди изведувањето на грчкото дело. Тоа го 
оправдува постоењето на програмата, за културата, паралелно со еконимската про-
грама. Сега се бараше спојување со елинистичкиот свет преку интелектектуалната 
сфера. Затоа изгледа легитимно да се каже дека елинизирањето на Рим го пресоз-
даде животното дело на Александар. Ако грчката култура не постигнеше широка 
светска позиција, Сенатот немаше да согледа и да ја воведе во Рим. 

Второ, тоа беше највисок дострел кога беше направена грчка претстава на 
латински јазик. За идната историја на Европа тоа беше важен момент што Римјани-
те, откако ја презедоа грчката литература, го прифатија латинскиот, односно својот 
мајчин јазик.142Оваа независност што Римјаните ја задржаа против странската ку-
лтура ги разликуваше од ориенталските народи, а одговара на нивната силна и гор-
да национална самосвест, во што лежеше тајната на нивната извонредна моќ. Но, 
бидејќи од почетокот грчката поезија се задржа на латински, латинската проза сè 
уште не беше развиена и првите имитации на грчката прозна литература во Рим беа 
на грчки јазик. Првиот Римјанин кој имаше намера да напише римска историја, Фа-

                                                 
140 Улрих Вилкен, Александар Македонски, Мисла, Скопје, 1988. 
141 Александар Македонски се залагал за на Исток-на Запад кај Куртиј Руф,од 9 век, печатена 15 век. 
142 Римјаните говореле само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.Латински бил службен-мртов 
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биус Пиктор- римско копие на Берос и Мането- на крајот од третиот век го напиша 
своето дело ‘Летопис’ на грчки јазик, а така направија и неговите следбеници. Като 
постариот во вториот век беше првиот кој состави латинска историја во своето дело 
‘Оригиналност’. Оттогаш па наваму Римјаните ја пишуваат својата проза само на 
латински јазик“. 

Се потврдува, латински не бил народен туку само службен-тој бил нов јазик. 
„Овде не е местото да се опише како оваа елинизација, свечено воведена од 

Сенатот, претставник на владеачката аристократија, силно се прошири во римското 
општество во наредните векови, особено во кругот на Скиипиосите во вториот век. 
Треба само да се каже дека во јазикот, како и во другите работи, а особено во уме-
тноста, Римјаните наспроти целата елинизација, постојано го бранеа својот посебен 
карактер, така што резултатот беше грчко-римско мешање, чиј квалитет, иако опре-
делен од грчкиот составен дел, сепак поседуваше еден специфичен римски тон. Кај 
Цицерон и поетскиот круг на Август ова грчко-римско мешање на културата пости-
гна дострел што ја издигна многу повисоко од декадентната грчка култура во тоа 
време. За целиот тек на подоцнежната европска историја до денешен ден, беше 
огромна важност што Римјаните постојано постигнуваа успех во ширењето на оваа 
грчко-римска култура на Запад од континентот, особено во Шпанија и Галија. Тие 
го поставија темелникот на романските нации и нивната култура и одлучија латин-
скиот да биде јазик што ќе се употребува на Запад,како што беше грчкиот на Исток. 
Треба да се одбележи и тоа што грчко-римската култура која разви една грчко- ри-
мска уметност на почетокот на империјалната епоха, имаше втор ефект на Исток 
сега под римска власт, особено во Сирија, каде што Римјаните изградија големи 
згради во Балбек и Палмира. Суштествената независност и важноста на оваа грчко- 
римска мешана култура присилува да се прекине елинистичкиот период со Август, 
а со него и да почне една нова епоха на древната историја, а тоа беше Римската 
империја“. 

Латинскиот бил наследник на коине, па до „грчко- римска мешана култура“. 
Плутарх,143стр. 206, за Марко Тулиј Цицерон, под I-4, пиши: „Аполониј, ка-

жува, не разбирал латински јазик, па Цицерон го замолил една беседа да ја одбесе-
ди на хеленски јазик. Тој мошне радо го послушал, оти мислел дека на тој начин 
исправувањето ќе биде полесно. Кога беседата ја завршил, слушателите се зачуди-
ле и застанаа меѓусебно да се надметнуваат во пофалби. Ама Аполониј, кој внима-
телно го слушал, после неговото предавање се замислил и долго време седел мол-
чејќи, а кога Цицерон поради тоа се чуствувал готово навреден рече: ‘Тебе, Цице-
роне, те пофалувам и ти се дивам, ама Хелада ја жалам поради нејзината судбина, 
гледајќи како едината слава што преостанала ти ни ја пренесуваш на Римјаните: об-
разованост и речитост’ “. 

Се наведе: „Аполониј, кажува, не разбирал латински јазик“. 
Следи латинскиот не бил народен јазик туку само службен, а и денес мртов. 
Мноштво римски императори биле со балканско потекло. Такви биле Дио-

клецијан, Аурелијан, Максиминус Трак, Галерие, Константин Велики... Од нив 
многуман зборувале со нагласен ‘варварски“ акцент, а некои не можеле во пот-
попност да исфрлат од секојдневна употреба бројни „варварски“ зборови. Се по-
тврдува, латинскиот не било народен јазик туку само службен јазик.  
                                                 
143 Плутарх, Славни ликови I, Матица српска, Нови Сад, 1990. 
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Бидејќи латинскиот бил беден со зборови, нему му се додадени уште околу 
10.000 зборови, за кои се говори за коинско (грчко) и латинско потекло. 

С.С.Билбија,144 на стр . XI, пиши: „За останатите 20% етрурски, лидијски, 
ликијски зборови, сум пронашол одговарачки значења, или основни корени во дру-
ги несловенски јазици во прв ред во современиот италијански и средновековен ла-
тински јазик. Така најдените зборови и преведени на српски јазик, потполно одго-
варале на нивната смисла, значење и положбата во реченичната конструкција“. 

Па „во современиот италијански и средновековен латински јазик“ имало 
мноштво народни зборови. Ова било само заради тоа што латинскиот јазик како 
дворасен јазик тешко се учел. Со внесувањето на зборови кои ги употребувал наро-
дот, латинскиот јазик се правел поедноставен, и биле создадени вулгарни латински 
Следи вулгарни (народни) латински јазици имало во Италија, Франција, Шпанија... 

„Измеѓу останатото тие го преуредиле етрурското писмо, исфрлувајќи од 
него карактеристични знаци, кои претставувале гласовни вредносни слова: Ж, Ц, Ч, 
´, Ш, ШЧ, СТ, заменувајќи со комбинации на двоглас и троглас, кои подоцна се 
нашле во сите романски јазици, подразбирајќи и италијански“. 

Па романските јазици биле вулгарно-латински јазици. Ова се потврдува и со 
тн.словенски темен вокал кој го имаат јазиците во Франција,португалскиот и други. 

Hugh Seton-Watson,145 на стр. 49, пиши: „Отпрво во Англија постоеле два ја-
зика. Освојувачите говореле некој провинциски облик француски. Англосаксонци-
те, припадниците на повисоките класи, и сите кои тежеле кон повисоката положба 
или повисокиот општествен статус, под освојувачите, го научиле тој нормански 
француски...во раздобјето од отприлика 1250. до 1400. јазикот бил преплавен со 
француски зборови: отприлика 10.000 зборови влечат корен од тоа време...“. 

Бидејќи се говори за повисоките слоеви на народ, јазиците не биле народни. 
Англискиот имал 10.000 француски зборови, кои биле латински, а во него 

накнадно биле вклучени уште 10.000 коински зборови. Следи изворот бил еден ист. 
Па следи доказот кој укажува на исти зборови со грчко и латинско потекло. 
Олга Луковиќ- Пјановиќ,146 во насловот Franciscus Maria Appendini…, пиши: 
„Испаѓа, значи, дека српскиот јазик...Ами Буе го проучувал со многу вни-

мание јазикот на земјите за кои пишел (нпр., како ни соопштува), говорејќи за свој-
от труд, направил и сам српско-француски речник, со изненадувајќи број на српски 
зборови: 8.700!...“. 

Српскиот јазик бил наследник на македонскиот црковно- словенски јазик, 
кој произлегол од македонскиот коине, чиј наследник бил латинскиот,врската иста. 

Во поднасловот а) Заклучоци за потеклото на писмата..., авторката наведува: 
„Од претходните карти...Словените...А едноставно некогаш на европскиот 

запад биле и на Атлантикот, каде Цезар дословно ја втаманил во Галија, ипак 
останало нешто, што не може да се доведе во заблуда; тоа е јазикот на Баските, кој 
содржи сигурно измеѓу 30 до 40% српски зборови. Но далеку од тоа, дека овде 
дури да покушаме, да се впуштиме во тој проблем, ние само го предлагаме како 
предмет на една голема студија...“. 

Насловот Што кажуваат санскритолозите: Emile Burnouff, Adolphe Pictet… 

                                                 
144 С.С.Билбија, Староевропски језик и писмо Етрураца, Чикаго, 1984, на српски јазик. 
145 Hugh Seton-Watson, Nacije i države, Globus, Zagreb, 1980. 
146 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
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„Во поглавието посветено на разматрањата и заклучоците за општата лин-
гвистика, Пикте најпрво говори за постоење на еден вистински првобитен јазик, 
жив, потполн и заеднички на првобитната заедница на Индо-Европајните. Тој сма-
тра, дека тој идиом на прво доба бил јазик без вкалапувања, каприциозен, без огра-
ничувања, те како таков- производ на една неконтролирана слобода... Според Пи-
кте јазикот е неспорно продукт на човечкиот дух, ама ни во кој случај тој не е от-
ворен слепо и без логика. Да го поткрепим ова тврдење, тој се повикува на ‘импоза-
тивен авторитет’ на големиот филолог Јаков Грим, чиј текст го пренесува: 

‘Сите дијалекти се развиваат со прогресивен ред и што повеќе се искачуваме 
кон почетната фаза, нивниот број се смалува и нивните разлики исчезнуваат... Сите 
разлики се појавиле постепено, потекнувајќи од првобитниот став на единственост. 
Германските дијалекти, на пр.., произлегле од стариот германски заедники јазик, а 
овој поново, уз литвански, словенски, грчки и латински бил само дијалект на еден 
првобитен идиом, уште постар’ “. (Старо-германскиот бил само пелазгиски, Р.И:) 

Иво Вукчевиќ,147на стр. 445, вели: „Доказите укажуваат на тоа дека од ‘по-
четокот’ народната свест била појака меѓу Лужичките Срби отколку меѓу Германи-
те. Од Фредегаровата хроника, четворо-томна историја на Франките од средината 
на VII век, до историјата на Франките, De origine gentis Francorum compendium, на 
Јохан Тритемиус од почетокот на XVI век, Франките се смарале дека потекнуваат 
не од германските народи,туку од Тројанците кои говореле грчки јазик, од Тројан-
ците звани Сикамбри. ‘Сикамбрите, кои биле потомци на преживеаните од Троја и 
се населиле близу до устието на Дунав’. Спрема Тритемиусовиот подробен изве-
штај, околу 430. г. пред Христо, Сикабрите стигнале во Германија и се населиле до-
лж Рајна: ‘Сигурно е дека Сикабрите задобиле свој прв дом таму каде денес се Гу-
лдерн, Весфалија, Мунстер и Клеве. Нешто по задобивање на Ветеранум и целата 
земја, сè до Саксонците, Сикабрите, од љубов спрема еден од своите најголеми кра-
ла, кралот Франк, се прозваа Франки (Sicambri amore sui Regis se vocari statuereunt). 
За време на владеењето на кралот Пријам: ‘Сикамбрите...почнале да го заборавува-
ат својот древен јазик, сè додека никој од нив не знаел ниеден јазик освен тевтон-
ски. Многу зборови останале во кои, изгледа, повеќе се грчко отколку германско 
потекло, како што добро знае секој кој го разбира и грчкиот и тевтонскиот јазик. 
Исто е и денес“.148 

Грчкиот јазик бил варварски=пелазгиски=тн.Платонов=тн.словенски. Таков 
бил теутонскиот, според Теут-а, со илирско потекло. И Илирите биле само Пелазги. 

 „Во исто време, Франките и нивните наследници се претворувале дека се 
најголеми Романи и најголеми христијани: Карло Велики и наследниците биле: ‘A 
deo Coronato…hristijanisimus…Caesar…Imperium Romanorum…magnifico et pacifico 
imperatori…felicitor Octaviano, melior Traino…totius mundi dominus…caput orbus.’ За 
учениот Алкуин (730-840.), најпознат научник на она време, Карло Велики, благо-

                                                 
147 Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, Beograd, 2007. 
148 За вистинското време и околностите на франачкото населување на Рајна К.Катичиќ пиши: „Треба 
да се потсети на тоа дека Франците се јавуваат тек во III столетие на источниот брег на Рајна, значи 
исто така на пограничната река, а главната активност им била плачкашко залетување на теритирија-
та на ослабеното Царство. Меѓу старите германски племиња нема ни трага. Името им е ново, а ети-
мологијата на тоа име е нејасно и спорно... Франците во меѓусебното опходење го презеле западно-
германскит јазик на она пошрокото Порајнаја од кој притекнувале нивните борци (Uz početke hrvat-
skih početaka, 1993). 
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роден син на Троја, имал легитимно право да се назове поголем од rex Francorum 
или imperator Romantorum, ништо помалку до caput mundi“. 

Франките постанале Романи и Христијани. Следи само Романи=Христијани. 
„Другите германски народи исто така тврделе дека имаат негермански коре-

ни. Саксонците своето потекло го изведувале од Македонија, од Александар Вели-
ки и преживеаните војници на Александар Велики, кои ги напуштиле покорените 
земји после смртта на својот водач. Спрема друга генеалошка линија, Швабите 
исто така тврделе дека се македонско потекло. Баварците, синовите на Баварус, ми-
грирале од Ерменија после големиот потоп“. 

„Покрај ваквите тврдења, во очите на своите современици Германите оста-
нале варвари, нецивилизирани варвари. Користејќи ја верата како штит, на почето-
кот на XVI век еден германски научник и теолог моли за окончување на сталните 
навреди и презири спрема германското име: ‘Многу писатели ги клеветат Герма-
ните, називајќи ги варвари...Денес овој збор не би требало воопшто да се употребу-
ва, освен со него да се опише непријател на христијанската вера. Никогаш не би 
требало да се применува на Германите, оти ...христијанската вера ги затира сите 
траги на варварството во Германија (Franciscus Irenicus, Exegesis Germaniae, 1518)“. 

Варвари=Повеќебожци со својот варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
Љубомир Кљакиќ,149 на стр. 240, пиши: „Сукоб со папството...Бил тоа прво 

покушување на папскиот трон својата политика да ја спроведе со посредство на 
подложна световна власт. Еден Меровинг не бил случајно избран за оваа мисија. 
Меровинзите уживале углед на владетели- чаробњаци. Ги викале ‘долгокоси крале-
ви’, сматрајќи дека во својата коса носат магијска снага, моќ и врлина, fr. Verta. 
Преданието наведува дека Меровингите се потомци на Тројанците, односно балка-
нски Пеласти и дека, во освит на христијанството, од Пелопонез, по долината Ду-
нав дошле до подрачјето на средна Европа. Како аргумент во прилог на ова родо-
словие се наведуваат современите топоними во Франција- градови Троа, Troyes и 
Париз, Paris за кои се тврди дека се со тројанско, односно пелазгиско потекло. Ста-
рото име на Париз е и Лутес од името на Лутците, едно словенско племе“. 

Преселбите биле по Вардар- Морава- Дунав...Рајна,како потопло и за лозата. 
Па Меровингите како Повеќебожци биле долгокоси. Напротив, Христијните 

(католици) се бричеле и стрижеле- до денес Православните не се стрижат и бричат. 
Х.Џ.Велс,150 на стр. 359, пиши: „Нема да говориме за пропста на династијата 

Меровинги, кој ја основал Клодвиг... (Следеле наследници Франките, Р.И.) 
Карло ја поделил својата држава меѓу своите...Папата, на кому му требала 

потпора на фрушката држава, го одлучил тоа прашање во корист на major-domus. 
На тој собор фрушките благородници во меровиншката престолнина го избрале за 
крал, го миропомазал и крунисал (годината 751.). Пипиновиот син, Карло Велики, 
ја зачврстил обединетата Франко-Германија, која се одржала до смртта на Лудвиг, 
Пипиновиот внук (годината 840.). Потоа Французите и Германците се одвоиле, а на 
голема штета на човештвото. Овие два франкови народи не ги раздвоила никаква 
разлика во раса или нарав, туку едино разликата во јазикот и преданието. 

Населението, над кое владееле Карло Мартел и кралот Пипин,- како во кој 
крај на државата- било на мошне нееднаков степен просветеност. На југот и запад-

                                                 
149 Ljubomir Kljakić, Oslobađanje istorije I-III, Prva knjiga, Početak puta, Arhiv Klakić, Beograd 1993. 
150 Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград. 
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от тоа население се состоело од латинизирани Келти, христијани;151во средишните 
краишта на државата владетелите имале за поданици германски племиња кои само 
со дел премнинале во христијанството- Фруги, Бургунди и Алемани; на северот 
имало уште повеќебожци-Фризи152 и Саксонци, додека во источниот дел на држа-
вата живееле Баварци, кои кратко време пред тоа Св. Бонифациј ги превел во хри-
стијанството. Многубожната вера на старите Германци и Словени била мошне сли-
чна на првобитната вера на старите Грци. Тоа била машка и усправна вера, во која 
храмовите, свештениците и жртвите играле мошне незнатна. Своите богови ги за-
мислувале како виши битија мошне слични на луѓето, како некој вид старешина, 
кои неочекувано и по својата ќут се мешале во човечките ствари и односи. Кај Гер-
манците Јупитер одговарал на Один, Марс отприлика на Тор, Венера поново бо-
жицата Фраја и т.н. Во текот на седмиот и осмиот век постапно е извршено по-
крстување на повеќебожните германски и словенски племиња...“.(Марс-м арес,Р.И) 

И следи тн.Словени и Германци биле еден ист народ со исти богови и јазик. 
Стјепан Антолјак,153 на стр. 341 пиши: „Секако дека овие изворни податоци 

потврдуваат оти комитопулите на својата територија биле толку самостојни, што во 
пријателски расположеното Германско царство спрема Цимискиј можеле, покрај 
византиското пратеништво, и самите да отидат како пратеници. 

Единствено е јасно дека и тие се вратиле задоволни во својата земја, зашто 
на Отон I му ласкаше нивната забележителна посета во рамките на вака бројна де-
легација. Затоа, како и другите пратеници, ги осипал со своето внимание и со нив 
разговарал на словенски јазик, а спроти нивното враќање им дал богати подароци“. 

Објаснување:? „Во врска со Отоновото значење на словенскиот јазик еве 
што пишува современиот историчар Widmannd: ‘…Praeterea Romana lingua (те. фр-
анцуски јазик: С. А.) Sclavinicaque loqui scit. Sed rarum est, quo earum uti dignetur …’ 
(R. Köpke- E Dümmler, Kaiser Otto der Grosse. Jahrbücher der deutchen Geschichte, 
Leipzig 1876, 515, bilj. 3)” 

Народен јазик на Отон I му бил склавински=пелазгиски,а латински службен. 
Стр. 658: „На тој начин Самуил, кого Кекавмен го нарекува не само ‘тира-

нин’ и ‘одметник’ туку и ‘генијален војсководач’, успеал да го спроведе она што на 
Свјатослав поради стек на околностите не му пошло од рака: речиси сосем го уни-
штил византиското господство на Балканот и прв го остварил таму за извесно вре-
ме оној ‘regnum Sclavorum’, т.е. ‘кралството на Словените’, за кое во II половина на 
XII век пишува Поп Дукљанин. Дури според Дукљанин своевремено бил напишан 
и спис во облик на книшка, на која Латините í дале име ‘regnum Sclavorum’, каде 
што биле опишани сите војни и успеси на Словените, а се разбира меѓу нив иста-
кнато место добил и Самуил...“. 

Следи Европа била тн.словенска (антска, венетска, српска... и склавинска). 
Бидејќи службен јазик бил латинскиот,кој го немал тн.словенски теменвокал,а него 
го има во сите јазици во Франција со околу 50% Французи, португалскиот, роман-
скиот (влашкиот) и шкиптаракиот, се потврдува, цела Европа била само пелазгиска. 

„Самуил, како што изгледа, бил во воен сојуз и со Арапите (Сарацените), во 
чија армија- според цитатот на стиховите од старофранцуската епска песна LA 

                                                 
151 Латинскиот не бил народен јазик- без латинизирање. Следи латинскиот го знаеле свештениците. 
152 Бриги до Фриги. Следат Фриги=Фруги; Фриги=Фризи до Фризија со фригиско=бригиско говедо. 
153 Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Мисла, Скопје, 1985. 
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CHANSON DE ROLLAND (II пол. на XI или II пол. на XII век) ‘луѓето на Самуил’ 
или ‘народот на Самуил’ (La gent Samuel) учествувале во бројните војни на емирот 
од Вавилон (Каиро)“. 

Францускиот јазик бил вулгарен (народен) латински. Па тој не бил народен. 
Х.Џ.Велс,154 на стр. 427, пиши: „Една од непосредните последици најпосле 

пронајдената печатарска вештина била појавата на безброј примероци на Св.Писмо. 
Втора последица е поефтинувањето на школските книги, како што денес ги викаме. 
Вештината на читањето продирало и кај народот. Не само дека сега самиот број 
книги нагло и многуструко се зголемило, туку се печатените книги несравнето по-
лесно се читале па спрема тоа и полесно се разбирале од ракописните...А бидејќи 
читањето постанало многу полесна работа, нагло растел и бројот на читателите. Се-
га веќе книгата не била повеќе убаво украсена играчка или тајна на научникот. По-
чнале да се пишат книги и за народот. Со четиринаесеттиот век стварно и почнува 
историјата на европските книжевности во вистински смисол на зборот. Поедини 
месни наречја набрзо им отстапиле место на јазиците на поедини народи. Се разви-
ле еднобразни и чисти книжевни јазици: италијански,155 англиски, француски и 
шпански, а нешто подоцна и еднообразниот германски јазик.156 Сите овие јазици, 
постепено со употребата се утанчувале и усовршувале во поглед на јасноста и ја-
дровитоста на изразите. Најпосле достигнале степен на кој и во филозофските ра-
справи во секој поглед биле кадри да го заменат грчкиот и латинскиот јазик“. 

Јазиците биле само вулгарнокоински и вулгарнолатински=народнолатински. 
Стр. 442: „Ова општо будење на европскиот дух се исполило и во вид на 

силен создавачки книжевен труд. Веќе сме го забележале поттикот на самиот цар 
Фридрих II на книжевното поле, кој претставувал прва позната појава во книжевна-
та работа на италијанскиот јазик. Во Франција, како и нејзиниот северен, така и во 
јужниот дел, трубадурите го привикнувале светот на стиховите на народниот јазик, 
било на северно-француски, било на јужно (провансалско) наречје. Сите тие појави 
наидувале во времето, кога уште владее општо настојување да се пиши и чита ис-
клучиво на латински. Овие нови движења, воостанатото во прв мах не поаѓале од 
круговите на учениот свет во прав смисол на зборот, се јавувале под влијание на 
слободоумните луѓе. Данте Алигери, кого ваља да ни се спомене на прво место, е 
роден во Фиренца годината 1265. Истакнувајќи се жестоко во политичката борба, 
се нашол најпосле во прогонство, каде, покрај останатите дела, напишал вонреден 
спев на италијански јазик, ‘Боженствена Комедија’, сликовито алегориско песни-
чко дело со верска подлога...Данте пишел и на латински јазик, и тоа дела со поли-
тичка природа, како и расправа баш за правата на италијаскиот да биде подигнат на 
степен на книжевен јазик. Некои жестоко го критикувале поради употребата на 

                                                 
154 Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград. 
155 Стр. 383: „Овде не ќе ги опишуваме последните години на животот и владеењето на царот Фри-
дрих II…Фридрих годината 1224. го основал неаполскиот универзитет...Царот Фридрих бил еден од 
првите луѓе во Италија, кој почнал да пиши стихови на италијански јазик. Може да се рече дека ита-
лијанското песништво (наспроти дотогашната книжевност, која се служела скоро исклучиво со ла-
тински јазик) е родено во неговиот двор...“. Па се потврдува, италијанскиот бил вулгаренлатински.  
156 Во Германија, поглавито поради политичката подвоеност на безброј држави и државици, наречја-
та во книжевноста се одржале нешто подолго отколку кај останатите големи народи на западот. Ка-
ко основица на денешниот ново-горни-германски книжевен јазик обично се сматра Лутеровиот пре-
вод на Св. Писмо. Прим. прев. 
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италијанскиот јазик во книжевноста, напаѓајќи го дека тоа го чини поради тоа што 
е неспособен да пиши латински стихови. 

Нешто после него се јавува Петрарка (1304.-1374.), кој исто така пиши на 
италијански јазик, во прв ред сонети и оди...Патрарка, меѓутоа, иако писател на со-
вршени дела на италијански јазик, припаѓал на групата на Италијани која имала 
амбиција да ја воскрсне славата на старата латинска книжевност... 

Поновото книжевно будење во кругот на француската јазична заедница исто 
така се јавува во знак влијанието на старата латинска книжевност. И порано веќе во 
Франција постоела некоја книжевност, застапена поглавито се весели песни на ра-
сипан латински јазик на Средниот Век;157песните кои можеле да се слушнат и по 
крчмите и по друмовите (голијардско песништво на XIII век). Духот на оваа во 
прав смисол автентична книжевност избива и на природните и неизвештачени сти-
хови на Вилон (1431.-1463.). Меѓутоа од Италија продирал и во Франција движење 
за изучување и обновување на старата латинска книжевност... 

Во Германија и Холандија нови умни покрети воглавно се развивале напо-
редо со политичките и верските напори на Реформацијата, те во нив имало помалку 
чисто уметничка создавачка снага. Еразмо (Ротердамски), вели Џ. Едигтон Сајмо-
ндс, есте исто толку знаменит претставник на препородот на Холандија, како што 
во Германија бил Лутер, ама не пишел на холандски, туку на латински јазик. 

Во Англија исто така во четиринаестиот век се развила жива книжевна деј-
ност. Џофри Чосер (1340.-1400.) дал красни епски песни, очигледно работени по 
углед на слични дела на италијанската книжевност...Драмската книжевност на тоа 
време во најголемо совршенство претставувал Шекспир (1564.-1616.), човек кој со 
среќа знаел ‘само малку латински, а уште помалку грчки’, а чии најубави и најсовр-
шени места во многубројните дела се земени од домашниот и најпростиот живот... 
Осум години пред Шекспировата смрт е роден Милтон (1608.-1674.). Под влијание-
то на класичната студија кај Милтон и стиховите и прозата имаат некој охол и 
свечен тон, од кого ни во подоцнежните дела тој песник никогаш не можел конечно 
да се отресе. Милтон одел во Италија и таму ги гледал славните сликарски дела од 
добата на Ренесансата. Сликарските дела на Рафаел и Микеламџело тој во некоја 
рака ги пренел во англиската книжевност во вид на дивни стихови на своите голе-
ми епови...“. 

Италијанскиот бил вулгарен (народен) латински- како француски, шпански, 
португалски...Бидејќи темниот вокал го немало во латински, а во Франција сите ја-
зици и португалскиот јазик го имаат тн.словенски темен вокал, сите јазици во Фра-
нција и португалскиот биле јазици само на одродени тн.Словени-јазици на Пелазги. 

За да се потврди дека Франковиот јазик не бил народен се чита од Ланге, не-
го луѓето од Цариград... подобро го разбирале отколку самите Франки. Па тој,158 на 
стр. 336, го цитира Гутнер од Паирис: „...На тоа дојде опатот само со мака помалку 
зборови испрекинато (грчкиот свештеник зборува подобро француски отколку ел-
сасишкиот опат), за на стариот јасно да му го направи, она што тој од него го са-
каше“. (Значи,се потврдува авторовите тн.Византијци биле повешти во јазици, Р.И) 

Удаљцов и други велат: „кога се посматра структурата на еден од герман-
ските јазици- германскиот, наоѓаме во него околу 30% јазичен состав кој не може 

                                                 
157 Расипан латински јазик бил вулгаренлатински- такви имало во ...Италија...Франција...Шпанија... 
158 Reinhold Lange, “Imperium zwischen morgen und abend”,Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972. 
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да се објасни на основа на старо-германскиот јазик и кој е остаток на стариот, пре-
индоевропски (јафатски) стадиум на развиток на овој јазик, на што укажуваат и низ 
други реликти во тој ист јазик. Според тоа, одпаѓа мислењето за посебен ‘ариски 
карактер’ на индоевропските народи, кои би врвеле низ развитокот кој тобоже нема 
ништо заедничко со развитокот на другите јазици“.  

Старогермански јазик бил 100% индоевропски (аријски=пелазгиски=тн.сло-
венски), а готски јазик бил 100% монголски. Денешниот германски јазик содржи од 
вкупно 100% зборови 70% (тн.словенски) и само 30% семитски и турски состав на 
монголската=готска раса: Вотсон, Унгарија со 5% Унгарци-со свој унгарски состав.  

Западно од Германија дворасно, источно од Франција трорасни готски. 
За готските јазици е поимот Пекинг=пе (град) кинг-кенит (владетел). Следи 

и Викинг=вик кинг- роговите на Викинзите биле на бригиското говедо: бриг=бриж 
=фриж=фриз за фризиско говедо-европското говедо било диво. Бидејќи само со го-
ведото биле пресебите, Европа била населена по Вардар- Морава- Дунав...Рајна... 

Во поднасловот а) Заклучоци за потеклото на писмата..., авторката159 пиши: 
„Неупатениот читалел...Бришејќи ги нив- со истребување и германизирање- 

агресивите дојденци Германци, малкубројни на почетокот, ги бришеле и сите траги 
на нивниот боравок во крашиштата, кои со сила ги одземале, тамнејќи жителите 
староседелци на настрашен начин, за што постои документна литература. Германи-
зацијата е обавена така систематски, да извесни научници тврдат, дека 75% дене-
шни Германци се погерманчени Словени...“. 

„Ни се чини...Шпанут да сакал само малку да се осврне на резултатите на 
истражувањата на неговите полски колеги и толку би било доволно за потполно ра-
збирање на неговиот текст. Тоа исто така би помогнало да се сфати, кои- не само 
делимично, туку еден голем процент (според некои научници 60- 70%) се претци 
на Германците ? Во таа сврха, доволно е, -дури и денес- да се пропаува на еден крај 
на Германија, уз внимателно посматрање на географски и семејни имиња, покрај 
сите деформации и измени. Исто така се речити и малку постарите географски кар-
ти, на кои се гледа, дури и по тврдење на некои германски научници, кои во оваа 
студија се цитирани на пригодни места, дека извесни словенски, одн. српски имиња 
едноставно од Балканот се пренесени на север Европа...“. 

За да се потврди дека во Европа се говорел само пелазгиски, следи насловов: 
 
ТРАКИТЕ, СКИТИТЕ И САРМАТИТЕ ГОВОРЕЛЕ СО ЕДЕН ИСТ ЈАЗИК 
 
Според Херодот, Тукидид, Платон...Хелените биле Пелазги. За Јустин Маке-

донците биле Пелазги. Дури Македонците биле варвари. Според Херодот, Хелени-
те во Јонија биле варвари. Па варварски=пелазгиски јазик бил само тн.словенски. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ, во делот Franciscus Maria Appediini…се наведува: 
„...Објаснувањето кое го дал Плиниј, споменувајќи ги ‘одватните варварски називи 
...’...“. Па се наведува што пишел Херодот кои биле тие Пелазги и со кој јазик гово-
реле Пелазгите: „Пелазгите говореле со варварски јазик“. 

„На ова место...во четвртиот век пред Христо, живеел и работел Платон, кој 
оставил свои списи воглавно во облик на дијалог. Во еден од тие дијалози, на кому 
му посветивме посебно поглавје во второто, уште во делот на оваа распрва, Пла-
                                                 
159 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
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тон ги споменува истите тие ‘Варвари’, кои дури и во негово доба уште говореле 
меѓу Грците со својот древен јазик...Со јазикот, од кого, по Сократовото објаснува-
ње во Платоновиот дијалог, се развил грчкиот јазик. Платон дури изнесува поеди-
ност, која никако не е плод на негова машта, туку стварност, која тој ја запознал. 
Тој, наиме тврди, дека со тој ‘варварски’ јазик во Грција во неговото време особено 
говореле жените, кои се покензервативни од мажите и кои подобро од нив ја чуваат 
традицијата. Првиот пример кој Платон тука го наведува, есте еден збор со потпол-
но српско созвучје...па ми не можеме, а да не се чудиме, дека никој од професорите 
Срби тој Платонов дијалог не го изучил, бидејќи, дека не е во прашање само еден 
српски збор, туку цел српски јазик. 

Така, ако ли се вратиме во овој тренуток со непрецизните Овидиеви обја-
снувања во неговите писма, упатени во облик на песни во Рим на неговите прија-
тели, познати под името ‘Тристија’, дека научил да говори, па дури и да пиши пе-
сни со јазикот на ‘Варварите’, кои тој ги назива час трачки, час дачки, час гегски, 
скитски, или сарматски, ние ипак и од ваквото објаснување можеме да направиме 
еден сигурен заклучок, а тој е: Овидие, човек од перо, не може да научил пет ра-
злични јазици, на кои пиши нови песни, туку со поедините називи се служи секо-
гаш во еднина, те. или им испраќа вест на пријателите, дека пее на гетски, или пак 
се служи со некој друг назив, но секогаш во смисол, дека се работи за еден едини 
‘варварски’...Според тоа, едно е сигурно: без обѕир, какво име песникот ќе упо-
треби, секогаш се работи за еден едини јазик, оти да не било така, тој на некој на-
чин би довил, да даде до знаење, дека пет различни имиња, означуваат пет разли-
чни говори. Значи, на брегот на Црното Море секаде одјекувал само еден јазик, а 
еден пак француски патописец тврди, дека исти тој јазик го слушнал секаде околу 
Црно Море, во Подунавјето и понатаму оттаму уште во третиот век после Христа... 
Ние за тој француски патописец и дипломат говориме во поглавјето за Овидиј, а 
овде само ќе го подвлечеме неговото тврдење, дека се работело за истиот оној сло-
венски говор, кој го слушнал и на Балканскиот Полуостров. Така францускиот 
етнолог Millet од минатиот век пиши, понесен од некаква задивеност: ‘И тоа е не-
што! Тие заборавиле дека се браќа, ама од Црно до Јадранско Море ќе ви се рече 
добар ден на српски јазик!’ “. 

„час трачки, час дачки, час гегски, скитски, или сарматски“ бил пелазгиски. 
Во насловот, Кој јазик го научил римскиот песник Овидиј (живеел од 43.г. 

п.н.е. до 18.г.н.е.) во прогонство на брегот на Црно Море, авторката пиши:  
„Во својата студија ‘De Illyricae Linguae vetustate et amplitudine’ F. Sebastiano 

Dolci на страна 51.,во поглавјето XXXII,го тврди следното: ... (Латински текст,Р.И.) 
Горното обавестување е од огромно значење, а докуменот кој овде Долчи го 

споменува морал да биде пронајден...можда тој е зачуван во ‘Дубровачкиот Архив’. 
Во секој случај, ние овде тек само кратко дотакнуваме, додека тој заслужува да му 
се посвети сосем посебна студија поради неговите значења за учењето на Српската 
Автохтонистичка Школа. Оти, ево како гласи само наведениот краток одломок: 

‘Навистина, веќе на основ на најстарите споменици заклучуваме, дека јази-
чното (меѓусебно) општење (со јазикот) кој се назива Илирски, или Словенски, мо-
же да им се препише на Траките, Илирите и Сарматите и на скитските Гети... И (та-
ка) доспевам до најубавата илирска песна, која (како потпора) со ист овој аргумент 
некогаш ја забележил Игнациус Георгиус, дубровачки бенедиканец... Истата ја пре-
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пишувам. Авторот пак (тоа сматрам, треба да се подвлече), по обичај на илирските 
писатели до денес постоечко... нашето потекло се изводи од самите Траките...’. 

Не ни е познато, дека некој во Европа, пишувајќи за Овидеј, ја зел во обѕир 
Долчиевата студија, а уште помалку Ѓорѓиќевата песна. Рим во добата на неговите 
високи студии во него бил сигурен со многу побогати документи од областа на 
историјата и археологијата од родниот му Дубровник. Веројатно во тој чинител и 
лежи објаснувањето на извесен покрет во Ѓорѓиќевиот труд по неговото враќање 
1705.г. во завичајот, каде се посветува повеќе на науката отколку книжевноста. Во 
тој нов период на својот живот Ѓорѓиќ постанал неуморен истражувач на најстара-
та историја и археологија на древната Илирија. Според енциколопедистите тој од 
тие две подрачја оставил многу и обработен и необратен материјал и не ние е по-
знато, дека сета таа граѓа некој покушал да ја искористи во оној смисол, како тоа 
самиот Ѓорѓиќ намерувал...“. 

„Наведувајќи ја претходната песна, не ни била цел, да вршиме нејзино естет-
ско- литературна анализа, веќе исклучиво, да се послужиме со неа како сведоштво 
за јазикот, кој го научил Овидиј во прогонство во Томи на Црно Море. 

Познат е презирот кој го гаеле и Грците и Римјаните во однос на сè што е 
‘варварско’, те така ни едни ни други не се труделе нити да го научат јазикот, кој 
едноставного називале ‘варварски’,што совесно Шафарик мошне оштро критикува. 
Еден Херодот, нпр., се задоволил само со тоа, да напиши: 

‘...ηντινα δε γλωσαν ιεσαν οι Πελασγοι ουκ εχο ατρεκεωζ ειπειν...’, 
што значи: ‘...со кој јазик говореле Пелазгите, не можам точно да кажам,’ да 

потоа би додал- попат било какво незаинтересиран грчки граѓанин160:  
‘νοαν οι Πελασγοι βαρβαρον γλωσαν ιεντεζ’, 
те.: ‘...Пелазгите говореле со варварски јазик.’ 
На Херодот надоаѓа Римјанинот Плиниј со следното запишано сведоштво: 
‘…populorum pauca effatu digna, aut facilia nomina… quibus nominae non pi-

geat…’ или: ‘…ignobilium ac barbarae appelationis…’ 
што значи: ‘...малку имиња достојни, или лесно да се изговорат...’ или ‘... 

простачки и варварски назив...’ “. 
Варварски бил народен- коине и латински биле службени, само ненародни. 
„Затоа е вистинско чудо, дека тука и таму ипак понешто се очувало...рим-

скиот песник, кого 9.г. по Христо римскиот цар Август го прогонил од Рим во да-
лечното место Томи, на брегот на Црно Море, каде Овидиј и умре девет години по-
доцна, те. 18. г. по Христовото родување. Премда песникот во својата Елегија 3, од 
книгата III, оставил аманет, да биде закопан во Рим, таа желба не му била исполне-
та. Према Еусебио, гробот му бил ‘juxta urbem’, те. сосем покрај градот на прого-
нство. Мунициус (Minucianus) пак, кој бил близок на Овидјевото време, тврди дека 
Гетите го сохраниле и му подигнале споменик пред вратите на куќата, во која како 
прогонет живеел:  

‘Structum ideni illi a Barbaris, per multas lacrimas, tymbum ante jannam.’ 
Значи, не само дека ‘варварите’ го сохраниле, туку за него пролеале и мно-

гу солзи, ‘multas lacrimas’, што значи, дека тие ‘варвари’ не биле она, што под тој 
збор што го подразбирале и Грците, и нивните подржувачи Римјаните“. 

Варварски јазик бил пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски. 
                                                 
160 Авторите мислеле, коине бил еладски јазик. Тој бил само македонски Александријски-300 г.п.н.е. 
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„Па, бидејќи, дека Овидиј е меѓу тие ‘варвари’ поминал скоро една децени-
ја, ние од него би очекувале за нив многу обавестувања,кои денес би биле и те како 
непроценливо драгоцени. Колку год да неговиот страв на угладениот римски граѓа-
нин пред варварите наоружани со затровани стрели бил голем, ипак песникот Ови-
диј не можел а да не запази една благородна особина на тие нему туѓи луѓе, за кој 
кажува: 

‘Nomen amititiae Barbara corda movet…’ (Ex Ponto, III, 2., 100.) 
те.: ‘Пријателството ги возбудува варварскикте срца...’ 
Но, ако биле тие варвари и какви имиња им дава римскиот песник ? На жа-

лост, до нашите раце дошле само Овидијевите латински стихови, а тие се оскудни 
во обавестувањата. Тоа, што би било најидеално, тоа се Овидијевите песни пишани 
со ‘варварски’ јазик, за кои од самите варвари добил аплауз. Би ни било доволно 
само еден јасен ‘варварски’ збор, да би направиле заклучок за видот на некогашни-
от говор на дунавските и црноморските брегови! Навистина, Овидеј пее: 

‘Carmina quae faciam pacne pocta Getas. 
A! pudet et Getico scripsi sermone libellum  
Structaque sunt nostris Barbara verba modis: 
Et placul- gratare mihi!- coepique poetae 
Inter inhumanos nomen habere Getas (Ex Ponto, IV, 13., 18-22.) 
Претходните стихови во превод значат: 
‘Јас сум скоро гетски песник, Ах ! Ми е срам, напишав со гетски јазик кни-

жица и ги распоредив према нашите мерила варварските зборови; и им се допа-
днав; честитај ми! И отпочнав да уживам глас на песник меѓу неугледените Гети...’ 

На жалост, при ова Овидеј не соопштува ни еден едини ‘гетски’ збор. На-
ставувајќи истата таа своја елегија, тој понатаму (стихови 33.38.) кажува, како, кога 
го свртил последниот лист и го завршил читањето на песните инспирирани со стра-
ната муза: 

‘Et caput et plenas omnes movere pharetras, 
Et longum Getico murmur in ore fuit…’ 
‘...се уздрмале главите и сите тоболци полни (стрели) и долг жамор во гот-

ските усти беше...’ 
На едно друго место иста збрка. Овидие се жали, како често би сакал нешто 

да каже, ама отпочнуваат зборовите да му недостасуваат, како да заборавил да го-
вори латински, па додава: 

‘Threicio Scythicoque fere circumsonor ore 
Et videor Geticis scribere posse modis, 
Grede mihi, timco ne sint inmixta Latinis 
Inque meis scriptis Pontica verba legas.’ 
Значењето на наведените стихови е следен: 
‘Околу себе слушам дека се говори готово само скитски и трачки и ми се чи-

ни, дека можам да пишам на гетски. Верувај ми, се плашам, да не читаш во мојот 
ракопис понтски зборови, помешани со латински.’ 

До сега воочивме, дека Овидиј го спомнал Гетското, Скитското и Трачкото 
име, на основ што може сигурно да се заклучи, дека и Гетите, и Скитите, и Трача-
ните говореле- ако не потполно со ист јазик, а тоа сигурно на начин, дека измеѓу 
себе мошне добро се разбирале. Но со тоа не завршила листата на имињата; на неа 
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ги придодаваме управо споменатите ‘понтски зборови’, кои би можеле да се одне-
суваат на сите три изредени имиња. Па ни тоа не се. Оти истите тие ‘понтски збо-
рови’ можат да се однесуваат и на Сарматите, кои во Овидијевите стихови исто та-
ка имаат свое место; ставајќи ги Сарматите уз Гетите, одн. сарматскиот уз јазикот 
на Гетите, тој со тоа, несумливо, јасно да е на знаење, дека обата јазика спаѓаат во 
иста група; оти инаку следниот стих би бил неразбирлив: 

‘Jam didici Getice Sarmaticeque loqui… (Trist., V, 12., 58.)  
Овидије, значи, овде кажува: ‘Веќе научив да говорам гетски и сарматски.’ 

Па не само тоа; песникот тврди, дека често е приморан да говори сарматски: 
‘Ille ego Romanus vates- ignoscite, Musae! 
Sarmatico cogor plurima more loqui.’ (Trist., V, 7., 55.-56.) 
Овде Овидије се жали: ‘Јас римски песник- опростите музи!- мошне често 

сум присилен, да говорам сарматски’. И овде тој во наставокот додава, дека отпо-
чнува да заборава латински зборови, те се бои, книжицата која ја испораќа во Рим 
содржи многу ‘варварски’ изрази“. 

Се наведе: тој „отпочнува да заборава латински зборови“. 
Се потврдува, латински јазик не бил народен, ниту некогаш бил- тој е мртов. 
„Во книгата V елегија од Црното Море, Овидиј поново се жали, како е ‘фр-

лен далеку на сарматскиот брег’: 
Sic ego Sarmaticas longe proiectus in oras…’ 
за да би во книгата IV, ел.8., 16. го потврдил со два збора: ‘…Sarmaticis locis 

…’, те. ‘сарматски места...’ Во книгата V, ел.7., 9, 20., Овидиј го прашува својот 
пријател од Рим, дали би сакал нешто да сознае за народот на градот Томи, за не-
говите обичаи и воопшто за средината во која живее ? Потоа ја опишува меша-
вината на Грците161 и Гетите, при што додава поголем број Сармати: 

‘Sarmaticae maior Getieaeque frequentia gentis…’ 
‘Веќе мноштво на сарматскиот и гетскиот народ’, меѓу кои римскиот песник 

не прави разлика. Напротив, тој подвлекува, дека и еден и другиот редовно носат 
на грбот тоболци,полни со стрели со врвови затруени со жолт змијски отров;и едни 
и други имаат снажни гласови, сурови лица, претставувајќи така жива слика и при-
лика на богот на војната, Марс. Тој нас понатаму не обавестува, дека ни Гетите, ни 
Сарматите не ја сечат косата, а ниту брадата, како и дека нивните раце мошне брзо 
задаваат рану со нож, бидејќи, ‘дека секој варварин носи нож во појасот’. Со други 
зборови, Сарматите и Гетите овде во некоја рака се поистоветени и опишани како 
војнички народ, што тие- по историја- и си биле. Тоа Римјаните, воостанатото, до-
бро го осетиле, водејќи со нив долги војни. (Марс=м арс=Арес, Р.И.)  

Во книгата I, 8., 38.-39., Овидиј го назива Црно Море ‘злосреќно’ море, кое 
спојува ‘диви планини на Скитија и Сарматија...’, додека сарматските волови му ја 
влечат ваврарската кола’. 

Римскиот песник, изгледа, бил најповеќе опседнат на мислата за Сарматите, 
па нивното име го поврзува и со идејата за својата смрт, пеејќи со извесно чуство 
на судбинската неминовност; 

‘Nam si morte carens vacua volat altus in aura 
Spiritus et Samil sunt rata dicta senis,  
Inter Sarmaticas Romana vagabitur umbras…’ 

                                                 
161 Поимот Грци не бил употребуван туку само Хелени...Службен јазик во Атина бил јонскиот јазик. 
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Ево, што кажува Овидиј со претходните стихови: ‘Оти, ако бесмртниот дух 
лета високо горе и ако зборови на старците од Самос се вистините, мојата сенка на 
Римјанин ќе лута меѓу сенките на Сарматите.’ 

Иако римскиот песник во некоја рака му дал предност на сарматското име, 
поврзувајќи се себе со Сарматите и после смртта, што во никој случај не е за за-
немарување. Премда не се посветувавме исклучиво на студијата на Овидијевиот 
боравак меѓу црноморските ‘варвари’, едино ипак сме запазиле: тие, кои со таа 
студија се бавеле, го земале во обѕир воглавно гетското име, исклучувајќи ги сите 
останати. Значи, овој проблем мора темелно да се изучи, уз особено посветување 
на вниманието на откритието, или откритието на Игнат Ѓорѓевиќ, кој- своедобно- 
Себастијан Долчи сигурно морал да ја има во рацете, да ја познава и високо цени. 
Оти Долчи, како што- воостанатото- бил обичај во неговите современици, извон-
редно познавал античките автори и со леснотија се служел со нивните аргументи за 
својата, во почетокот на ова поглавје спомената теза за ‘Староста и проширеноста 
на илирскиот јазик’, на која ни и се заблагодаруваме на напред опишаната песна. 
Уз тоа, Долчи во потполност се слагал и со самиот Игнатиус Георгиус, кој ‘…a so-
lis Thracibus nostram deducit originem…’, те.: ‘...нашето потекло го изведив од сами-
те Траки...’ “. 

Па Траките и Илирите биле Пелазги, чии јазици биле македонски диалекти. 
„После овие неколку поединости,да се вратиме на мошне учен и извонредно 

обавестен Себастијан Долчи, кој во своето дело исто така јасно заклучува на основ 
на најстарите сведоштва, чиј тој бил врстен познавач: 

‘Jam vero ex vetustissmis monumentis constat, Thracibus, Illyricis, Sarmatis et 
Getis…adtribuendum esse linguae commercium,’ што ќе рече:  

‘Навистина, веќе на основ на најстарите споменици се заклучува, дека Тра-
ките, Илирите, Сарматите и Гетите... може да им се припише заедничко јазично оп-
штење, те. заеднички јазик’. На други пак места, Долчи како истојазично ги додава 
уште и Македонците, Скитите и уште некои народни групи, уз особено подвлеку-
вање на истонародносните јазици на Дечаните и жителите на Мезија, одн. денешна 
Србија и Бугарија, кога од Бугарите тука уште немале ни траг. Како највисоко све-
доштво за таа јазична истоветност Долчи го цитира Овидијево- Ѓорѓевиќевата ‘Пје-
сан’ која завршува со зборовите: 

‘Јазикот не е мој        Пјесан ова мала дика!’ 
Затоа, што- по нејзиниот автор Ѓорѓиќ и неговото почитување и коментар, 

на Долчи- таа песна е испеана со ист јазик, со кој пишел некои свои песни во про-
гонство римскиот песник Овидиј и со кој говореле сите напред споменати антички 
народи, кои- не само по Долчи и Ѓорѓиќ- туку и по многу други озбилни истражу-
вачи сите биле- Срби“. (Српски народ од 19 век, Р.И.) 

„Ево, на какво обавестување сме дошле, листајќи ги книгите Понајпрво, во 
огромната книга на Мавро Орбини, од 1601.г., по завршувањето на неговата студи-
ја ‘Il regni degli Slavi’, чие влијание на современата и новата историографија е зна-
чаен, ќе наидеме на додатоци на латински јазик. Во првиот додаток (Appendix pri-
ma) се расправа за имињата на Германите, а потоа на Словените, или Хенети, одн. 
Венети. Споменувајќи на Сарматите, авторот на тој додаток кажува: 

‘Recte enim Mela: una gens, aliquot populi, et aliquot nomina’. 
те.: ‘Право вели Мела: еден род, повеќе народи, повеќе имиња.’ 
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Одма потоа дознаваме, дека Грците и тоа име го измениле на свој начин, 
правејќи од него Σαυροματασ, одн. Сауромати, што го прифатил Јувенал во својата 
сатира 2. Ипак, повеќето автори го задржале називот Сармати, како ги навел Пто-
ломеј, александријски астроном и географ од II век. По Птоломеј, најголем број 
племиња живеело во Сарматија, а меѓу нив најголемо било племето Венеди, во ан-
тичко доба названи уште и Венети, или Хенети. Истиот писател потоа објаснува, 
дека постепено и името Сармати е ‘замрачено’, со тоа, што го задржале само Сора-
бите, или Сербите, како воопшто земено се сматра...“. 

„Во истото поглавие малку понатаму (с. 35) Долчи заклучува: 
‘…dummodo uno corde, unoque symbolo simul cum Bohemis, 
Polonis, Dalmatis, ceterisque Illyricis populis (qui a me in brevi 
Dissertatione hac enumerate sunt) laudent Domianum nostrum…’ 
Всушност, со претходниот текст Долчи сака да истакне единственост на си-

те денешни словенски јазици, кои стручњаците ги сматраат само дијалекти на пра-
јазикот, заеднички некогаш на целиот словенски род. Тој кажува:  

‘...со едно чуство (одн. срце), со еден симбол заедно со Чесите, Полјаците, 
Далматинците и останатите илирски народи (кои само во оваа кратка студија ги на-
бројал) му благодарам на Господ наш...’. 

Пасусот кој следи во Пејсеновото дело, на стр. XII, францускиот историчар 
на свој начин го поновува Долчиевото тврдење за единстведноста на ‘илирскиот’ 
или- како што денес се кажува- словенски јазик. Освен тоа, по времето кое го спо-
менува, Пејсонел не одведува понатаму во минатото од епохата на светиот Ероним, 
приближувајќи не, меѓутоа, на епохата Овидијева, одн. времето, кое Овидиј го по-
минал во прогонство на брегот на Црно Море...: ... (Француски текст, Р.И.)  

‘Повеќе народи кои обитуваат на брегот на Дунав, еден дел на Литванија, 
како и жителите на Црно Море, Таурискиот Херсонез и Павлагонија, имаат ист об-
ред и исти свечености... кои се заеднички со илирските, далматинските, панонските 
и мизиските. Околу 300.г. по Христовото родување, според истиот автор, сите на-
роди имале еден ист јазик...’  

Да се осврнеме овде понајпре на годината 300. по родување Христово. Знае-
ме дека Овидеј, кој на црноморскиот брег научил (знаел..., Р.И.) ‘варварски’ ‘тра-
чко-скитско-гетско-сарматски’ јазик, умрел 18.г. по Христа. Во горниот текст Пеј-
сонел кажува, дека на истиот тој црногорски брег 300.г. по Христовото родување 
кај сите народи се говорел еден ист јазик, истоветен уз тоа со ‘илирскиот’, далма-
тинскиот, панонскиот и мизискиот, што ние сè би го собрале во еден едини на-
зив...“. (Варварскиот бил народен јазик, а латинскиот само службен и мртов, Р.И.) 

„На следната страна-меѓутоа- Миле самиот себе се дополнува, констатирај-
ќи една научна вистина за јазикот на Балканскиот Полуостров... 

Да ги преведиме, значи, заклучокот на овој минатовековниот познавач на 
балканските етнолошки и лингвистички проблеми, за кои пишел во својата споме-
ната студија за расите, објавена во две продолженија во француската ревија ‘Два 
света’ (‘Revue des deus mondes’), цитирана малку повеќе, говорејќи за расните и на-
ционалните прашања на земјите на Балканскиот Полуостров, тој со својот текст са-
кал да го повлече особено заедничкото потекло во неговото доба на расцепканите 
националности, а изнад сè единственост и континуитет на српскиот јазик.Ево, како 
тој го формулира својот заклучок: ‘Од таа славна сродност на потеклото, преоста-
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нува само заеднички јазик; и тоа е нешто’. Од Варна (на Црно Море) до Рагуза (те. 
Дубровник на Јадранско Море) ќе ви се речи добар ден на српски.162 Единственоста 
на јазикот подобро се одупира од единственоста на обичаите...’ “. 

Бидејќи биолошко не било можно да исчезнат домородните на Балканот, тие 
до денес опстоиле. Нивни јазик бил пелазгиски, јазик на Белците- коине 300 г.п.н.е. 

Во насловот “De Illyricae linguae vetustate et amplitudine”или за староста и ра-
спространетост на илирскиот јазик, се наведува: 

„Преминеме ли на Долчиевиот параграф XVII и тука ќе наидеме на мошне 
занимлив детал,кој овде тек можеме да го споменеме, што значи, тргнувајќи од нив 
и ги продлабочувајќи, би можело да се напише цела студија. Бидејќи најпрво ги по-
редил, кои сите области го сочинуваат московското царство, према она, што оста-
вил Клубериј, Долчи на тоа го надоврзува краткиот текст, кој истиот автор го при-
блежил во своето поглавие XXII: 

‘Universas Sarmatiae gentes habitu, armis, moribus, viveudique 
ratione fuisse Scythis simillimas. Sarmatas ae Scythas ab uno…pro- 
gnatos...’ ‚...Enimvero quamquam Scythae, ut Justinus I, II. ait: 
non minus illustria initia, quam imperium habuerint; et du generis 
vetustate cum Aegyptiis contenderint perpetuo...’ 
Ево го значењето на Клуверијевото сведоштво: 
‘Сите племиња на Сарматите биле најслични на Скитите (со своите) осо-

бини, оружјето, обичајите и начинот на животот. Сарматите и Скитите се од еден 
(предок) потомци...’ 

‘Навистина и Скитите, како Јустин во кн. II кажува, немале ништо помали 
славни почетоци и царства, а што се однесува на староста (на нивниот) род, стално 
се надметнувале со Египќаните...’ 

Сè ова може да звучи чудно во однос на германско-берлисно-виенската шко-
ла, ама не и во однос на српското автохтонистичко минатовековно учење, те сма-
траме, дека- тоа, те. учење- да би се освежило и продолжило, во таа смисла Долчие-
вата студија може извонредно да ни послужи... со тоа, што во новата студија секаде 
би ги употебувале словенските називи, а не оние, кои странците- не знаејќи ни еден 
словенски јазик- или ги расипале, или самите ги исконструирале, или пак когакога 
се послужиле со преводи, што- кога се работи за географските имиња- не е никакво 
среќно решение. Така појамот ‘илирски јазик’, кога, нпр., би се говорел за ‘првата 
голема Сарматија’ (XVIII), со кој ‘илирскиот’ се доведува во врска, постанал и по-
јасен и попристапен. А таа ‘прва Сарматија’ се протегала од Балтикот до Црното 
Море, со тоа, што уз него Долчи ја надоврзува Прусија, или Борусија (денес, на жа-
лост, потполно германизирана), па потоа Чешка и Полска, да потоа би ја надо-
лополнил својата мисла со наводот од Клувериј (О. ц., гл. XXII): 

Bene tamen idem Cloverius (cit. lib. cap. XXII.) de Sarmatis 
universis: de horum rebus gestis antequam sub Slavorum nomine 
caeperunt nosci parum in veterum monumentis reperitur.’  
‘Ипак добро истиот Клувериј (кажува) за сите Сармати: за нивните војни по-

двизи, пред него што почнале да бидат познати под името Словени,163 во старите 
сведоштво малку се најдува.’  

                                                 
162 Српскиот јазик бил наследство на црковно-словенски- во Шумадија се говорело новоштокавски. 
163 Тн.Словени (Анти, Венети, Склавини [за Римјаните од V век-Балканот VI век]) и Словени-слово. 
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На крајот на XX нашиот писател ја потврдува нашата претходна примедба, 
која управо ја објаснува, зашто така малку податоци се најдува за Словените кај 
грчко-римските автори, пишувајќи: 

‘Dixi autem, utque iterum repetam necesse est, omnia fere 
populorum, urbium et fluviorum nomina nunc Latinarum, nunc 
Graecorum Scriptorum vitio jam legi depravata.’ 
А тоа значи: ‘Реков пак и поново е потребно да поновам, скоро сите имиња 

на народите, градовите и реките час од Грците, а час од римските писатели се изо-
пачени.’ Нажалост, ние никаде не најдовме во врска со тоа грчко-римски исправки, 
а уште помалку признанија, дека и Грците и Римјаните им должат многу што-што 
на постарите жители на Балканот и Апенинскиот Полуостров. Со тоа во врска е мо-
шне занимлив Долчиевиот параграф XXI, каде тој на основ на Дионисиј Халикар-
нишки кажува, како верското учење се пренесени на тлото на Италија од Балкан-
скиот Полуостров уште ‘многу години пред Тројанската војна’, те.: ‘…multis ante 
Trojanum Bellum annis…’ На жалост, ние овде не можеме да се посветиме со изучу-
вање на тоа мошне занимливо сведоштво, кое, меѓутоа, треба длабоко да се истра-
жи и проучи со цел, вистината конечно да се установи... И со тоа во врска Долчи ја 
истакнува староста и проширеноста на ‘илирскиот јазик’, кој-всушност-ја покривал 
цела Европа почнувајќи од Балтичко Море, па спуштајќи се, од една страна кон југ 
према Кавказ и Црно Море, а од друга страна, преку Панионска низина понатаму 
на југ до денешна Грција, подразбирајќи го тука и Пелопонез. Долчи споменува и 
некои малоазиски области, во што апсолутно не ни е можно да се впуштаме... да би 
ја докажале точноста на тие свои тврдења, тој цитира разни автори, но ние овде ќе 
се осврнеме на една занимлива личност, со помош на која Долчи поткрепувајќи ја 
својата теза за постоењето на ‘илирскиот’, одн. ‘словенскиот’, одн. српскиот јазик 
на Балканот пред тв. доаѓање на Словените на тоа полустрово во VII век по Хри-
стовото родување. 

Значи, за да би ја докажал староста и вкоренатоста на илирско- српскиот ја-
зик на Баканското Полуострово, нашиот автор цитита еден краток текст на светиот 
Ероним (Eusebius Sophronius Hieronymus), кој тој учител од Балканот на папата Да-
маз, или како то Долчи пиши: ‘…Doctori nostril Illyrici D. Hieronymi, aurea haec ad 
Damasum verba.’ ‘Докторе на нашиот илирски, Ероним, овие златни зборови упа-
тени) на Дамаз...’. 

Но пред него што ги наведеме тие значајни зборови, значајно по времето во 
кое се изговорени, најпрво да повлечеме, дека свети Ероним е роден во втората че-
твртина на IV век по Христовото родување. Папата Дамаз за кого овде е збор умре 
385.г., што значи, дека свети Ероним можел да му го упати својот говор во другата 
половина на IV век. Меѓутоа, ако тој јазик, кој бил, без икаква измена,секогаш е ист 
српски јазик, се говорел цели три века пред усвоениот датум на тргнувањето на 
Словените на Балканското Полуострово, тогаш совршено не е можно, 640. година 
по Христо да се прифати како година на ‘селидбата’ на Балканот! Своевремено 
српските историчари овој проблем го пробудиле и обработиле, а во прилог, како 
нив, така исто и Српската автохтонистичка минатовековната школа одат и зборо-
вите на светиот Ероним, роден во крајот, каде уште се говори со ист јазик, кој, по 
сите сведоштва, бил во минатото и останал до ден денешен- исклучиво српски ја-
зик. А сега да ги наведеме тие ‘златни’ и веќе значајни зборови на светиот Ероним; 
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со обѕир на важноста на сведоштвото, двата претходни епитети не се претерани, 
оти еве што рекол тој светец и црковен свештеник: 

‘Јас никого друг, туку Исукрста ќе го следам, светиња твоја, то ест на столот 
на Петар сум здружен. Некој год вон оваа куќа јагнина ќе јаде, поган да е. Ако не-
кој во коработ на Ное не биде, ќе се изгуби кога дојде потоп.’ 

Оставајќи го овде овој проблем, со желба, науката најозбилно да го испита и 
обработи, можеме само на основ на претходниот навод да заклучиме, дека скоро 
три стотини години пред ‘доаѓањето на Словените и Србите на Балканот’, на Ба-
лканот се говорел српски јазик! 

Е тек колку време во оваа студија би требало да го посветиме, а и простор, 
за да би се позабавиле со она, што Долчи пиши во XXII: ‘Ex campo autem Senaar, 
quem Graeci postmodum et Romani Babylona nominarunt…’ 

Што значи: ‘Од полињата пак Сенар, кој Грците и Римјаните подоцна го на-
вале Вавилон...’ или ‘Бабилон’, како тоа вообичаено говори западна Европа... 

А Сенар е најчист српски збор! Отука она таму, на место грчко-римскиот 
‘Бабилон’, за тоа дава јасни појмови во поглавието на Ненад Ѓорѓевиќ, воврстено 
во оваа студија под насловот: ‘За српското име и за староста на српскиот народ’. На 
жалост, оној кој не знае што е ‘сено’, ‘сеник’, ‘сенокос’, ‘сенар’, итн., итн., тое ќе 
биде тешко да го сфати!“ 

Бабилон=баб ил: баб=баба=Баба Планина и ил=Ил.. .„Ил врне ил грме“. Бри-
гите ја создале Анадолија и Ерменија, а потоа Фригија-фриг=бриж=брз=брс-Брсјак. 

Бригиско дативно у има и во Јапонија...- бригиски  како прајазик на Белците. 
„Долчи целото свое учење го запечатил со следните зборови, кои треба да се 

запознат: ... (Латински текст, Р.И.) 
Еве значи преводот на јазичниот ‘Веруј’ на Себастијан Долчи:  
‘...е потребно да проговориме, дека еден те ист јазик сосем припаѓал на по-

големиот број родови, дека може може да му се припиши заеднички јазик на Тра-
ките, Илирите, Сарматите и Гетите на Скитија, или Келто- Скитија, кој се вика или-
рски или словенски’ “. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ,164 во насловот Franciscus Maria Appendini…, пиши: 
„Пред него што пристапиме превод на горниот текст, сакаме, да го потсе-

тиме читателите, дека неговиот писател, те. писателот на текстот, со кој овде се ба-
виме, Апендини, по родување Италијан, кој во Италија добил целокупно свое обра-
зување. Дека Дубровник, каде Апендини работел и живеел, подоцна се чуствувал и 
се сматрал хрватски, нема сумливост, дека тоа се одразило во начинот на Апенди-
новото пишење.Значи пред 1806.165 г., кога е објавен Стулиќевиот Речник, со Апен-
дијевиот студиозниот предговор, немало уште ни трага од сè она, што Хрватите по-
доцна го искористиле, да би се домогнале на српскиот јазик, дубровбачката лите-
ратура, па и самиот град Дубровник. Нема сумливост, да би било неопходно, цела 
таа фалсификаторска работа научно раскринка пред културниот свет, како би била 
поставена на место, кој неа едина í одговара. 

Имено, дека Апендини создавал во една загрижена и тесноградна хрватска 
средина, тој никогаш не би ги напишал претходните зборови, кои- во наставок, го 
прикажуваме на српски јазик: 

                                                 
164 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
165 „Апендини Франа Марија, роден 1768.г. во Италија, умре 1837.г. во Задар...“- српски со Караџиќ. 
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‘Према Хирканското Море (те. Касписко Езеро) се најдуваат Циркасите, нај-
војноборен народ, кој долго време владеел над Египет под името Срби. Таму живе-
ат и хазарски племиња... и сите оние влечат потекло од словенското стебло и се 
служат со словенски јазик. Оти- по цела Турција, особено кај војската, во употреба 
е словенскиот јазик, така Константинопол, не можел да се нарече подобро со старо- 
древното име од Царев-Дом (Цари-Град, Цариград) на словенски јазик. Но и во по-
малата давна минатост, на Солданиевиот двор во Египет, војниците, како некогаш 
Циркасите, говореле словенски. Циркасите имено, потомци на старите Сармати и 
со (нив) еднојазично, го зазеле Египет... а тој народ, покорен таму од Турците, из-
мешан и денес постои и говори (се служи) со илирски јазик’. 

Анализата на предниот текст, со своите дополни, би можело да биде мошне 
долгачка, но- при оваа прилика- да го повлечеме само најбитното: 

Ако Циркасите владееле над Египет под името Срби, тогаш е сигурно дека и 
тие, како и Етрурците имале некоја рака- свое домашно име, и го применувале са-
ми на себе, викајќи се Срби. Второ- тие Циркаси не биле усамени претставници на 
некогаш мошне распространет српски народ- измеѓу останатото- управо околу Ка-
спиското Езеро, Црното и Азовското Море и планината Кавказ. Оти управо во тие 
области ги најдуваме Птолемејовите и Плинијевите Сербе, Сирбаце и имиња на ме-
ста направени од иста основа... 

Нагласувајќи, дека сите овие предмети за новата студија, на мислење сме, 
дека во нејзината рамка треба да се изучува и прашањето, кога се случил тој поход 
на Србите-Циркасите на Египет ? За тоа пиши Милојевиќ, Лукин-Лазиќ, Ѓорѓевиќ... 
По своја прилика, таа инвазија на Египет, се случила во времето на Тројанската Во-
јна, па- изгледа- името на езерото Сербонис, чиј исушен брег го видел Херодот во 
V век пред Христо, потекнува- по историчарите од тоа давно време...“. 

Името Срби бил во употреба од Балтик, Сирија и Египет-живеел еден народ. 
„Бидејќи-следејќи ги Апендинијевите мисли,направивме цел пат околу свет-

от, па поново да се вратиме на неговиот вовед- предговор, во кого тој пиши за уште 
еден занимлив проблем, говорејќи ни за турската војска, која- уште во негово доба- 
говорела со ‘словенски јазик’. Но тоа- по своја прилика не се работело само за оние 
Срби, кои Турците на разни- навистина варварски начини ги одвеле од нивните зе-
мји во далечно ропство. Во Мала Азија во тоа доба уште морале да се најдуваат 
оази, одн. остатоци на некогашните Словени, кои некогаш несметано преминувале 
огромни простори, задржувајќи се таму, каде им било пријатно. На мислење сме, 
дека вистинската историја уште не го кажала последниот збор за распространетоста 
и вистинската улога на Словените на големиот евро-азиски континент. За Словен-
ството Илија М. Живанчевиќ пиши на почетокот на своето дело ‘Ново Поколение’: 

‘Растурени од Владивисток до Јадранот... тоа и денес личи на огромна сфи-
нкса. 

На средина на Евроазиското копно, измеѓу сфаќањата на Истокот и Западот, 
тоа е бројно и географски како ’рбет на човештвото и неговите настојувања се од 
огромно значење не само по него туку по цело човештво воопшто’. 

‘Кога, значи, Словените непристрасно посматраат од научно- филилошко 
гледиште, наставува Живанчевиќ и кога детално се испитаат неговиот претхри-
стијански живот и древните обичаји воколку се одржале, тогаш и неговата и општа 
историја добива друг изглед’. 
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Меѓу многу историски детали, кои треба да се преиспитуваат, ние овде го 
вбројуваме и називот Цариград, облик кој го споменува Апендини како типична 
словенска, одн.- во овој случај-српска јазична сложеница, управо како и: Виноград, 
Босилград, и т.н. Историчарите кажуваат, дека Цариград така се викал од најдавни-
те времиња... Во толку повеќе не ужаснуваат непречистените поими на модерната 
западначка историја, по која- како што тие пишат- Истамбул, или Константинопол, 
во средниот век се говорело- тоа е нечуено !- со ‘српско-хрватскиот’ јазик. Колку 
ли се заблуди во врска со српскиот народ внело во светот ! На кому му е во инте-
рес, да создава толкава конфузија ? Меѓутоа, читателот до сега можел да се увереи, 
Апендини- сосем нехотице- пишувајќи го предговорот на Стуличевиот Речник, им 
придава управо на Србите сосем одредено значење. Па како да е задоволен сам со 
себе, тој готово во некој триумф заклучува-  

‘Циркасите, потомци на старите Сармати и со нив еднојазични’. 
А кога тие Циркаси- потомци на Сарматите- во Египет ги дочекале, - после 

многу време- Турците да ги потчинат, тие, кажува Апендини, се: 
‘...премда измешани, наставиле да се служат со илирскиот јазик...’ 
А дека Илирите, чиј јазик исто така бил илирски, всушност, биле Срби на 

Балканот, тоа многу пати го повлекол и Шафарик, особено во својата ‘Историја на 
словенскиот јазик и литература со сите свои диалекти’, каде тој одма на почетокот 
кажува, дека разни словенски имиња ги наведувале само странците и тоа- беспра-
вно (mit Unrecht) како: Венди, Боеми и- за Србите- Илири. 

Што се однесува на идентичност на Сарматите и Србите, одма после коме-
нтираниот текст, Апендини наставува (стр. VI, столб 2.), дека- со обѕир на распро-
странетост на илирскиот, не било можно, да не се развијат различни дијалекти, за 
потоа би додал Vossius сматра, дека еден од три најраспространети јазици во Евро-
па е славо-илирскиот, најдувајќи, како во Сарматија, така исто и во соседните зем-
ји, па тогаш и многу подалеку. При тоа Апендини се повикува на Скалигер и Ѓорѓи 
Кругер (Scaligerus et Georgius Krugerus),повлекувајќи, дека за споменатиот проблем 
особено убаво пишел вториот автор, Кругер ‘Во расправа за Србите’ тетратка III“. 

„Но бидејќи оваа глава е посветена на Апендини уште еднаш да потсетиме 
читателите, дека тој - Италијан- така недвосмислено утврдил во напред наведениот 
текст, дека старите Траки однеле на тлото на Италија безбројни зборови. Емил Би-
рнуф пак во својот извонреден ‘Есеј за Ведите’ исто така јасно изрекол, дека и 
латинскиот и грчкиот се развиле од пелазгискиот јазик. А Јан Колар сосем просто и 
отворено тврди, дека и латинскиот и поновиот италијански израснале на словенско-
то стебло. Од сè тоа се наметнува само еден заклучок: 

Према тоа и трачкиот, и пелазгискиот, и илирскиот, исто се што и слоовен-
ски, во овој конкретен случај- српски, оти значи дотаму достигаат нашите истражу-
вања и нашите знаења, на ова големо јужно европско полуострово немало други 
Словени освен Срби, кои на тој ист простор се најдуваат уште и денес- било прето-
пени, или не...“(Името срб=срп имал исто значење на трите стари континенти, Р.И.) 

Во насловот, Кој јазик го научил римскиот песник Овидиј (живеел од 43.г.п. 
н.е. до 18.г.н.е.) во прогонство на брегот на Црно Море, авторката пиши: 

„Одма на почетокот на тој свој историски географски дел, Пејсонел тврди, 
дека јазикот на Словените од сите јазици е еден од најраширените. Бидејќи ги изре-
дил сите европски земји, кои се служат со тој јазик, тој тогаш на тоа му ја придодал 
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и повеќе земји во Азија. Во неговата доба, како што тој кажува, според писателите, 
кои се викале Gesnerus и Rocha, тој бил заеднички јазик на народите, чиј број се 
издигал на 60. Во негово време, во Унгарија уште секогаш постоело ривалство из-
меѓу него и унгарскиот, кој припаѓал на сосем друга јазична група. Ние денес со 
поузданост можеме да кажеме, дека тој ‘словенски’ јазик во Унгарија бил српски, 
исто така како и оној, со кој, според Пејсонел, и на основ на сведоштвото на Edua-
rda Brerenwoda во ‘Scrutinium linguarum’, се говорело на дворот на турските цареви. 
Пејсонел потоа тврди, дека нема потреба да се повикува на сведоштвата на разните 
автори, бидејќи тој самиот знае, дека дијалектите на тој сеопшт и заеднички јазик 
словенски јазик се разликува измеѓу себе мошне малку, или како тој го прецизира 
на француски јазик: 

‘…toutes ces nations que je viens de citer ont une langue 
commune, dont les dialectes different de fort peu de choses…’  
те.: ‘...сите тие народи кои ги споменав имаат еден заеднички јазик, чии диа-

лекти се разликуваат мошне незнатно...’ “. 
Слободан Јарчевиќ,166на стр. 33, пиши: „Професор Новаковиќ во своето дело 

ги подредил чинителите, прикупени низ милениуми и од големи подрачја, покажу-
вајќи го вистинското методолошко мајсторство, оти истражувањата ги прикажал на 
само на 190 страни на двојазично издание (паралелно на српски и англиски јазик). 

Делото на Карпатските и ликијските Срби- прилози за историјата на Србите 
од вториот милениум пред Христо до 14-от век одговара на многу прашања, обја-
снува недоумици, ама наметнува и нови. Ако се осврнеме само на карпатските, сме 
слободни да констатираме дека на идните историчари им останува да ги прошират 
овие истражувања, користејќи интердисциплинарната метода. Древноста на Србите 
на ова подрачје го потврдил и Константин Јиричек, кој напишал дека на денешната 
територија Романија е ‘матична земја’ на Србите (Словените), иако своето дело за 
историјата на Србите го притајал со заклучок дека Србите на Дунав и на Балканот 
се доселиле тек во шестото и седмото столетие после Христо. 

Мада професорот Новаковиќ не критикува (дури и не го споменува) заклуч-
ци на современата историографија за доаѓањето на Словените на подрачјето околу 
долен Дунав во седмото столетие, тој на ова ќе им се спротистави на византиските 
извори, кои се повеќе отколку јасни. По своја навика, професорот Новаковиќ само 
упатува на документите и историските настани. Опишува што се случувало во 4. 
столетие на новата ера (360-363).Тогаш владеел римскиот цар Јустинијан  Втори.167 
Хроничарот во Цариград Марцелин ги назива Карпатите Српски планини. Пред тоа 
(308-324), што е уште подрагоцено за потврда на староседелството на Србите во 
времето на борбата меѓу римското царево на Константин Велики и Ликиниј, се спо-
менуваат Србите на Карпатите и на долниот тек на Дунав. А Дион Касиј во Римска-
та историја бележи дека Ликиниј бил Србин и дека побарал помош од заткарпа-
тските Срби! Покрај ова, професорот Новаковиќ наведува топоними и хидроними 
во Романија кои се чисто српски: Снагов, Северин, Дева, Трговиште, Појана Браш- 
ов, Изворул Рече (Извор река) и многу други. Неоспорно дека географските називи 
и имиња на населби не можеле да се превземат од јазикот на народ кој само проту-
њал преку една територија, како што најчесто се тврди дека тоа го направиле Срби-

                                                 
166 Слободан Јарчевић, Историске скривалице, ЗИПС, Земун, 1999. 
167 Грешка на авторот или на препишувачот- Јустинијан владеел во 6 век. 
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те преку Романија- на патот до Балканското Полуострово. На овие податоци за 
Србите во четвртото столетие во Романија треба само да му се придодаде чини-
телот дека жителите на Романија го примиле христијанството на српски јазик и де-
ка во државната администрација во средниот век го употребувале српскиот јазик,168 
па да се отвори прашањето за потеклото на денешните жители на оваа соседна зе-
мја и етничката припадност на нивните предци Дачани. Посебно што современиот 
романски јазик први свои траги оставил тек во 17 век и што денес содржи голем 
процент српски зборови. 

Овие недоумице околу покрстувањето на Романците и околу романскиот ја-
зик, професорот Новаковиќ не ги спомнал во својата книга, ама тие се наметнуваат 
сами од себе, па е можно романскиот јазик и романскиот народ за што српските  
историчари ќе му посветат некое свое идно дело. Да стаништата на Србите во Ро-
манија во четвртото столетие би ги толкувале со чинителот дека Србите би можеле 
да доаѓаат на Карпатите од ‘прапостојбината’ во Украина, па тука да се задржат до 
подоцнежното населување на Балканот- во 6. и 7. столетие, проф. Новаковиќ наве-
дува историски документи за истите такви (српски) населби во Србија и тоа, поно-
во, во истото столетие. Во прашање се византиските записи за бискупот Никета во 
Ремезијан (Бела Паланка), кој го ширел христијанството меѓу ‘дивите Срби’. 

Поинтересно е дека професорот Реља Новаковиќ утврдува дека во Романија 
Србите го почитувале богот Дагон (пола човек- пола риба) и дека царот Ликиниј 
бил противник на новата христијанска религија па затоа поради тоа против него во-
јувал царот Константин Велики, ама дека истото божество имало развиен култ и кај 
народот во Месопотамија. А таму во Месопотамија (во денешен Ирак), античките 
картографи ги забележиле следните географски имиња, од кои некои се задржале и 
до денес: Баба, Пиран, Рисан, Берана, Бихаќ, Бар, Дебар, Лим, Бари, Бојан, Колар, 
Котур и многу други. 

Тек од Мала Азија стигнува изненадување. Во предгрчката држава Ликија 
(Лики) се откриени натписи на српски јазик. Тој локалитет го истражувале амери-
канските археолози, па нема бојазност дека е во прашање необјективност. Главниот 
град на таа држава бил Срб. Друга држава на територијата на денешна Турција, ко-
ја, несумливо, била српска, се викала Лидија, а главен град неа í бил Сард. 

Професорот Новаковиќ нашол умешност да ги спомне српските траги во 
Италија, Западна Европа, па и на Британските острова. Книгата изазовна е и преку 
потребна“. 

Стр. 41: „На основ на ова би можело да се заклучи дека романскиот јазик на-
станал во античко доба, нешто подоцна отколку западноевропските романски јази-
ци, ама не било така. Романија и во средновековните кнежества (Влашка, Бесараби-
ја, Молдавија) се користел српскиот јазик- во црквата и државната адмнинистраци-
ја.169Наметнувањето на романскиот јазик,после Рим,продолжува Ватикан, Австрија 
и германската протестантска црква. Во Енциклопедијата тоа вака е објаснето: 

‘‘Најстар документ на романскиот јазик е едно писмо на бојарот Неакшула 
од 1521. година.170 Во XVI столетие, се појавува, во рамката на реформациските на-
стојувања, преводи на црковни текстови од словенскиот на романски јазик. Прва 

                                                 
168 Црковен јазик бил македонскиот со говор од Солунско. Од тој јазик Вук Караџиќ создал српски. 
169 За српските автори македонскиот црковен јазик е српски- српски јазик со Вук Караџиќ во 19 век. 
170 Тоа не бил романски јазик туку само вулгаренлатински- народот не го познавал латинскиот јазик. 
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печатена книга книга е од 1544, ама не е зачувана. Измеѓу 1539. и 1581. се појавува 
во Брашов протестантско издание на црквените книги.171За установување на дако-
романски дијалект за книжевен јазик, значајно било издавањето на Библијата 1688. 
година.172Романците до XIX столетие ја употребувале кирилицата, со сопствени 
знаци ‘Џ’ и ‘Ц’, кои се преземени од модерно српската кирилица. Молдавската 
варијанта на романскиот јазик и денес користи кирилица’ “. 

Стр. 164: „Др Олга Луковиќ-Пјановиќ...Српските истражувачи од крајот на 
минатото столетие Милош Милојевиќ и Сима Лукин Лазиќ, исто така, за словенска 
постојбина го сматрале Балканот и Подунавјето, ама и Западна Европа. Многу пред 
нив, учениот Сава Текелија ќе напиши две книги за Власите (денес Романците) и ќе 
заклучи дека тие се само латинизирани Словени. (Вера Милосављевиќ ‘Сава Теке-
лија и српската политичка мисла’, ИПА ‘Мирослав’, Белград, 1998)“. 

Романците биле само латинизирани тн.Словени, и тоа во последни векови. 
Hugh Seton-Watson,173 на стр. 50, пиши: „Тој процес...Најдобра европска па-

ралела 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 латинското 
стопување со словенскиот...“. 

Стр. 176: „Унгарските повесничари, спротивно, тврдат...дека Трансилванија 
со столетија ја населувале Словени...“. 

Стр. 177: „Во Трансилванија унијатскиот бискуп Inocentiu Micu ги бранел 
романските захтеви во Соборот. Во говорот кој го одржал 1737. ја споменал ‘вла-
шката нација’ ама го дочекале повиците: ‘Власите се само plebs’. Тој без успех им 
се обратил на Виена и папата да му помогнат во борбата за политички права на не-
говиот народ. Тој бил принуден 1751. да се повлече од положбата и животот го за-
вршил во Рим. Во втората пловина на столетието се појавуваат низ знаствени сту-
дии на романски јазик, дело на такавиканите трансилвански школи, на кои била це-
лта да покажат како Романците не се само изворни жители на Трансилванија туку 
вистински Римјани, потомци на Трајановите легионари. Тие дела се прво недвој-
бено очитување на идната романска национална повесна митологија, темел на мо-
дерниот романски национализам. Трансилванските знанственици работеле и на тоа 
романскиот јазик да ја усвои латиницата вместо кирилицата, која отсекогаш била 
во употреба во православната црква...“. 

Густав Вајганд,174 на 15, пиши: „Со проширувањето на христијанството...цр-
ковниот јазик...Кај Русите и Романците...беше воведен не само како црковен јазик, 
туку исто така како литературен и управен јазик и овој забележителен однос остана 
да биде до ново време при што во Романија тек во 16. и 17. век сосем постепено на-
родниот јазик во црквата и управата се воведе, во Русија дури тек на излезот на 18. 
век...македонскиот... постанал носител и посредник на христијанството и византи-
ската култура за ортодоксната јужна Европа...“. 

Ако се земи во предвид дека првата Склавини се појавила северно од реката 
Дунав, Романија била прва склавинска земја- таа за Балканот била „прапостојбина“. 
Бидејќи Романија повеќе не е тн.словенска, тн.словенски народи никогаш немало.  

                                                 
171 Католички биле латински и француски, а германскиот на Србинот Лутер бил само протестантски. 
172 Па „дако-романски дијалект за книжевен јазик“ бил вулгаренлатински- латински со тн.словенски. 
173 Hugh Seton-Watson, Nacije i države, Globus, Zagreb, 1980. 
174 Gustav Weigand (1860-1930), Ethographie von Makedonien, Friedrich Brandstatter, Leipzig, 1924. 
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СКЛАВИНИТЕ (ТН.СЛОВЕНИ) ГОВОРЕЛЕ ВАРВАРСКИ=ПЕЛАЗГИСКИ  
  

Бидејќи во Скитија(северно од реката Дунав) се јадело човечко и коњско ме-
со, а Македонците нив никогаш не ги јаделе, тие во Македонија биле домородни, и 
затоа сè до денес си го слават Коледе со дабот кој му бил  посветен на Зевс, Св.Три-
фун- тој бил Дионис (дианиш=пианиш-опианиш). Па во Скитија без Зевс и Дионис. 

Лидија Славеска,175на стр. 227, вели: “Проблемот е навистина многу сложен, 
се потврдува и со фактот што првата сигурна вест за Словените потекнува дури од 
почетокот на V век од периодот на Псевдо-Кесариј, кој во Диалози, одговорувајќи 
на 110- то прашање, ги споменува Словените. Изворот ги наведува под името Скла-
вини упатува дека тие и Фисонците живееле негде во близината на Дунав и поради 
тоа се наречени Подунавци: οι Σκλαυένοι καμ fυσννι ται, οι καμ Δαυόυβνοι προσα-
γάρεπυομενοι. Мислењето на авторот за Склавините е мошне негативно. Според не-
го, станува за диви и примитивни луѓе,кои не ги почитуваат дури ни своите водачи: 
‘Тие првите (Склавините) се диви, слободни и без поглавари, бидејќи своите вода-
чи и старешини постојано ги убиваат било на гозба било на пат, и се хранат со ли-
сици, диви мачки и меѓусебно се довикуваат како волци кога завиваат...’. Кон овој 
малициозен и негативен опис на Псевдо-Кесариј за Склавините- Подунавци ќе го 
додадеме описот на Прокопиј Кесарски од почетокот на VI век, што ќе значи околу 
стотина години покасно, кој е целосно дивергентен со претходниот, бидејќи упату-
ва на етнос со многу позитивни етнички норми:176‘Овие народи, Словените и Анти-
те, не ги владее еден човек, туку од старо време живеат во демократија и затоа кај 
нив на заеднички собир се решава... за јавните работи...кај овие варвари (сето тоа. 
б.м.) е земено како обичај од старите времиња...’. Јасно се посочува постоење на 
долга традиција во градење на обичаи, навики и правила на однесување кои датира-
ат од старо време. Понатаму, како важен и интересен податок го изделуваме со-
општувањето дека тие имаат ист јазик ‘целосно варварски’...“. 177 

Лидија Славеска,178на стр. 91, пиши: „Мошне провокативно и успешно се 
истражувањата на Г. Сотиров за Јустинијан I и неговото потекло. Имено, Сотиров 
мисли дека во историјата е направено ‘подмолно убиство на Јустинијановата ли-
чност’ со искривување на јасни и чисти факти.179 Аргументите Сотиров ги наоѓа кај 
Прокопиј... Зборовите на Прокопиј полни со јасно манифестирана омраза кон импе-
раторот очигледно даваат одговор на претходно правеното прашање: „...и во гово-
рот, и во облеката, и во мислењето...беше варварин“.180Јустинијан бил роден во Ма-
кедонија, тогаш Илирик...Според еден анонимен писател Јустинијан бил роден во 
Tauressium, подоцна наречен Achridus, и бил школован и воспитуван грижливо од 
вујко му, Јустин во тврдината Bederiana. Истите податоци се повторуваат во латин-
скиот ракопис Yustiniana Vita, направен според словенска верзија, односно напиша-
на на илирски јазик со илирски букви. Vita започнува со информацијата дека е на-
правена според една поширока биографија напишана со илирски букви и на илирс-
                                                 
175 Лидија Славеска, Македонската генеза, Матица македонска, Скопје, 2008. 
176 Во Подунавјето условите биле многу подиви...,види и Херодот,царот Адриан.Следи Подунавците 
биле многу подиви во однос на Балканот (Македонија...) каде се живеело питомо и цивилизирано... 
177 Варварски јазик бил пелазгиски, кој бил тн.Хомеров=тн.Платонов- Склавините биле домородни. 
178 Лидија Славеска, Македонската генеза, Матица македонска, Скопје, 2008. 
179 G. Sotiroff, The Assassination of Justinian’s personality, Junn 1974. 
180 Procopius, Anecdota, XII, 2. 
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ки јазик,181што се чувала во библиотеката на Василевскиот манастир во Света Го-
ра.182Изворното име на Јустинијан според ракописот било183Вправда.184Прокопиј го 
обвинува императорот дека секогаш им ги земал парите на Хелените и на Италио-
тите и им ги давал на своите варвари. Јустинијан „...никогаш не престана да истура 
пари за големи дарови на сите варвари... на сите тие за кои никогаш порано толку 
многу не слушавме... Овој пат знаеме за варварите, бидејќи сите дојдоа да бидат це-
лосно сопственици на богатството на Ромеите.185 Јустинијан бил против партијата 
на ‘Зелените’- бидејќи припаѓал на своите ‘Сини’ на кои им бил етусијастичен за-
штитник заедно со својата голема пријателка, Македонката Теодора, која ги фаво-
ризирала редовно офицерите на ‘Сините’, кои Прокопиј редовно ги нарекувал Ве-
нети.186 Словенскиот ентитет на Венетите како голема етничка групација, бил цвр-
сто етаблиран, бидејќи Јорданес забележал дека ‘...многубројната нација на Вене-
тите целосно ја окупира земјата... во текот на времето и местата, главно тие се на-
рекоа Склавини и Анти’.187 Оттука Г. Сотиров правилно константира: ‘Бидејќи Ве-
нетите беа истиот народ што се нарекувач со името Словени, тогаш треба да се за-
клучи дека ‘Сините’, според Прокопиј редовно именувани како Венети, во Јустини-
јановото време како многубројни жители на Цариград биле Словените на чија стра-
на секогаш бил Јустинијан“.188 

Никогаш не се употребувало името Словени туку единствено- Склавини.  
Стр. 98: „...Според вестите од писателот Созомен (крај на IV- средина на V 

век). во времето на императорот Константин I Велики (306-337): „Елините, Маке-
донците и Илирите (почнале) без страв да ја исповедуваат (Христвата) вера“. 

Се прифаќала христијанската вера, а Склавините во VI...век биле пагани. 
Стр. 99: „Кон самиот крај на IV век, како што соопштува Теодорит Кирски 

(393- средина на V век), иако императорот Теодосиј I извршил масовен колеж на 
македонското население во Солун, овој македонски град и натаму важел за: ‘голем 
и многунаселен град’, кој му ‘припаѓал на македонскиот народ’, што ќе значи дека 
и покрај големите прогони и насилија врз Македонците тие и понатаму останале 
нејзини најбројни жители“. 

Следи потоа имало судир меѓу солунчани=христијани и Склавини=пагани. 
Х.Џ.Велс,189 на стр. 305, пиши: „Изгледа дека Константин ја запазил силната 

богословска расправа...созвал свеопшти црковен собор во Никеја (годината 325.), 

                                                 
181 Под илирски букви авторот мисли на кирилски букви, а со илирски јазик се означува словенскии 
јазик, согласно на дадените објаснувања во латинскиот текст. 
182 Ив. Дујчев (The Miniatures of the Chroniche of Manasses, Sofia, 1963), 23 и 134, n. 27. 
183 Во продолжение се дадени изворните оригинални словенски имиња на сите споменати личности 
во Vita паралелно со нивната латинска верзија. Имено: името на таткото на Јустинијан (Вправда) би-
ло Исток и потекнувал од фамилијата на Константин Велики; името на мајка му била Бигленица, на 
латински Abula. Таа му била сестра на императорот Јустин (Правда); сестра на Јустинијановиот та-
тко била Лада и била мажена за Селимир (Желимир). Во Берберинскиот ракопис се запишани и име-
то на Јустановата жена, Вукица (Vukciza-Lupiana) и на син му Божидар (Bosidara), за кого една стара 
жена престакажала дека ќе стане Врагидар (Vraghidar) на Римската Империја... 
184 Иустиниан=и устини ан: устин=устин=истин + в = вистин-а;ан=ан: в-н-т. Биста=б-иста-таа е иста 
185 Prokopius, Anegdota, XIX, 15-16. 
186 Procopis, History of the Wars, Book II. XI, 32. 
187 Getica, V, 34 и дека „...Тој народ имал три имиња: Венети, Анти и Совени (Getica, XXIII, 119) 
188 G. Sotiroff, The Assassination, 77. 
189 Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград. 
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град во близина на Никомедија...претседавал самиот цар, мада формално уште не 
бил покрстен...бидејќи слабо знаел грчки, морал да се задоволи со тоа да ги прати 
гестовите, расположението и нагласокот на поедини говорници, од нив да би на-
правил заклучоци за текот на расправата...бил чврсто решен да направи крај на раз-
дорот меѓу христијаните, како збунет им се врти на толкувачите да ги праша околу 
што тоа се подигнала толкава врева“.   

Стр. 314: „Западноевропските писатели...Исто така е точно дека Константин 
Велики не знаел грчки, и дека Јустинијан го говорел со туѓ нагласок...“. 

Се потврдува, коине не бил народен јазик- народен бил само варварскиот. 
Јустинијан говорел коине со страшен варварски акцент- народен варварски 
„Додека...ќе биде дека и во Јустинијановите жили, како и во Константинови-

те, течела словенска крв...“. 
Се потврдува, тн.словенски јазик бил варварски=пелазгиски=тн.Платонов. 
Лидија Славеска190 пиши: „Заслужува поголемо внимание вестите и описите 

на словенските опсади на Солун во најзначајниот хагиографски зборник од 548 го-
дина:191 

‘На 26 октомври, по обичај, целата земја го празнуваше денот на победоно-
сецот, маченикот Димитрија, кој го сакаше својот град (Солун, б.м.)...Никаде не се 
слушаше варварски глас. Меѓутоа, на вториот ден... се запали неговиот сребрен жи-
вот... Масите не се разотидоа (по пожарот, б.м.)... Еден човек... кој служеше во сла-
вната војска на дакијската скринија (државна служба) на префектурата Илирик... 
(кој, б.м.) започна да вика: ...варвари се појавија ненадејно околу ѕидот. Сите изле-
зете со оружје... тој виде во полето не многу голема варварска војска, но многу ја-
ка, бидејќи  беше составена од избрани и искусни борци... тие не би нападнале на 
еден толкав голем град кога не би ги надминувале по својата сила и древност оние 
со кои и дотогаш понекогаш војувале... за противник го имал одбраниот цвет на це-
лиот словенски народ...кога се појави помошта... варварите беа прогонети и отста-
пија во масовни групи од оние места во кои беа навлегле. Кога се случиле тие исто-
риски собитија и по какви политички услови јасно е посочено во изворот. Тоа се 
случило три години по смртта на Јустин и стапувањето на престол на победникот 
Тибериј I, во почетокот на 80-тите години од VI век, точно тогаш ‘изврши напад 
проклетиот народ на Словените’. Тоа ќе значи дека во услови на династички про-
мени и нестабилни политички околности и во услови на изгубена контрола врз оку-
пираната територија, се побунил и напанал ‘проклетиот народ на Словените’, одно-
сно на склавите- поробемите“. 

Склавините биле само Повеќебожци, а Римјаните (Ромејците) Христијани. 
„Претходното налага да се задржиме повнимателно на чудата на Св.Дими-

трија и да ги откриеме на извесен начин премолчувањата или превидите на науката 
околу нив. Имено, откако Словените се организирале, се осмелиле и научиле да 
изработуваат оружје, излегле од ‘скриените места’, што дотогаш им било најстрого 
забрането од Ромеите, ‘...носејќи ги со себе и своите семејства заедно со пикуќни-
ната’ и така ‘...целиот варварски народ на Словените го опседнуваше градот (Со-
лун. б.м.) како некаков смртоносен венец...словенски кораби пловеа... близу околу 

                                                 
190 Лидија Славеска, Македонската генеза, Матица македонска, Скопје, 2008, стр. 234. 
191 Годината 548 е одредена од Ф. Баришиќ, Чуда Димитрија Солунског како историски извори, Бео-
град 1955, 33-34. Види и Документ I, 5, 23 и бел. 39. 
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градот’. Потоа ‘Чудата’ откриваат еден мошне интересен податок дека ‘водачот на 
Словените по име Хацон се наоѓал во Солун каде што ‘некои од првенците на на-
шиот град го скрија дома од некаква корист и со недобри намери’. Ако ги исклучи-
ме кажувањата со религиозна конотација и се сконцетрираме само на следот на на-
станите кога жените го извлекле од куќата каде што се криел Хацон и со камења го 
убиле, станува наполно јасно дека водачот кој се скрил бил казнет поради преда-
вство, според стариот македонски обичај со каменување...“. 

Бидејќи никогаш Скитите и Подунавците не биле поморци, никогаш нема-
ло словенски кораби донесени на Балканот, за „словенските кораби“ да пловат, ту-
ку тие биле само склавински- само домородни. Моноксилите (издлабени чамци) не 
биле тн.словенски туку со потекло од југот- тие во Јадранот и македонските езера 
биле познати повеќе милениуми п.н.е.Авторите со словенски...чамци се во заблуда. 

Стр. 241: „По претходните повеќекратни чести неуспешни напори...Сириј-
скиот летописец Јован Ефески (507-586) во својата ‘Црковна историја’ соопштува 
како започнал и како течел тој релативен брз процес на словенското загосподару-
вање во Македонија:192 

‘Во третата година по смртта на императорот Јустин193 и стапувањето на по-
бедникот Тибериј194 изврши напад проклетиот народ на Словените. Тие секавично 
ја поминаа Елада, областа на Тесалоника и цела Тракија и потчинија многу градови 
и тврдини. Тие го опустошија и изгореа, зедоа заробеници и станаа господари на 
земјата, како на своја без страв... И еве до ден денешен, т.е. до 895 год. п.н., тие се 
останати, живеат и спокојно престојуваат во земјата на Ромеите без грижа и страв. 
Тие робат, убиваат и палат. Се збогатија: имаат злато и сребро, стадо коњи и многу 
оружје и се научија да војуваат подобро и од Ромеите...’...“. 

Се наведе: „ја поминаа Елада, областа на Тесалоника и цела Тракија“. 
Правецот не бил Дунав, Тракија, Тесалоника и Елада туку обратно- од југот 

кон север: „секавично ја поминаа Елада, областа на Тесалоника и цела Тракија“. 
Имало само Склавини=Повеќебожци и Ромеји=Римјани-само верски народи. 
Прокопиј Кесарски, за Склавините и Антите, пиши: „...кај овие варвари...“. 
Следи тој понатаму да истакнува, тие имаат ист јазик „целосно варварски“. 
„Прокопиј го обвинува императорот дека секогаш им ги земал парите на Хе-

лените и на Италиотите и им ги давал на своите варвари. Јустинијан ‘...никогаш не 
престана да истура пари за големи дарови на сите варвари... Овој пат знаеме за вар-
варите, бидејќи сите дојдоа да бидат целосно сопственици на богатството на Ро-
меите....’ “.  

Се разликува варвари повеќебожци и Ромеи христијани-само верски народи. 
Густав Вајганд,195 на 8, пиши: „Додека јужно на Балканот...Прискос, кој во 

5. век земјата ја пропатувал (Tomaschek, 1, c. I, 78) соопштува, дека секаде во 
областа на денешна Србија и Бугарија латинскиот се употребувал како службен и 
домашен јазик, исто така знаеме, дека тамошните епископи во општење со исто-
чните римски цареви се служеле со латински јазик...“. 

Латинскиот бил само службен, но никако народен со него дома да се говори. 

                                                 
192 Авторите не знаеле дека коине бил дворасен јазик од Египет-тн.словенски=пелазгиски на Платон 
193 Јустин II (565-578). 
194 Тибериј I Константин (578-582). 
195 Gustav Weigand (1860-1930), Ethographie von Makedonien, Friedrich Brandstatter, Leipzig, 1924. 
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„Кога во 4. век со Хуните...Од 376- 400 пред сè биле Западните Готи,196кои 
во земјата се преселиле и трајни населби основале, како што од имињата на местата 
од Прокоп произлегува,од кои некои како Thrasa-richon, Tharsan-dala, Dala-tarba (ta-
rba=thaurp=dorf) носи изразито германска кованица. Нивната главна област очигле-
дно била Тракија меѓу Марица и Родопите, каде што Западните Готи од царот Ва-
ленс добиле живеалиште, додека подоцна во 5. век Источните Готи се сместиле во 
долен Дунав во Мезија...Уште во 9. век во Тони се проповедало на готски“. 

„Ако германските Готи и Вадали, понатаму татарските Хуни...“. 
Стр. 14: „Овие (Бугарите, Р.И.) биле степски народ, кој од Азија кон Европа 

во руските степи беше преселен и меѓу Волга и Дон се населил. Сета веројатност 
тие биле татарско потекло.Арапскиот хронист Масуди за нив соопштува: Тие се 
турски народ... тие се со голема храброст и соседните народи ним им се потчинети 
(Marquart, Osteuropäische Streifzüge S. 150). Во 5. век Бугарите ги поместиле нивни-
те живеалишта делумно на запад од потиснувањето на Источните Готи...“. 

Стр. 30: „Турко-Татари: а) Турци, б) Татари. 
Кавказки народи: Черкези“.197 
Западно од Германија е романската група на јазици, а источно од Франција е 

готската група на јазици. Бидејќи Готите биле Татари=Бугари, готските јазици се и 
монголски: татаро-турски. За пример Пекинг=пе (град) кинг=кениг (владетел- крал) 

Само Склавини (тн.Словени)=Повеќебожци и Ромеи (тн.Грци)=Христијани. 
Следи народен јазик бил варварски, службен кај Јустинијан латински и кои-

не христијански. Од Ираклиј (610- 641) само коине бил единствен службен јазик. 
Х.Џ.Велс, на стр. 282, пиши: „Атиловата престолнина личела на голем логор 

...Приск ни ги опишува бардовите, кои пееле пред Атила. 
‘Рецитирале стихови...Два пеливани, еден на маварска, а другиот на скитска 

народност, неизменично би го насмејувале примитивниот собир со разни движења 
на лицата, со смешната носија, скаредни движења и шаливи пренемегнување на не-
можен јазик, кој бил некоја неразбирлива мешавина на латински, готски и хунски. 
Целата дворана се тресела од громовитата и необуздана смеа. Самиот Атила, сред 
галамата, останувал ладен, озбилен и достоинствен“. 

Историчарот Приск (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константи-
нопол кај Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) „меша-
јќи се со разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу себе го 
говореле својот варварски јазик“ 

Овде варварски јазик бил склавински=тн.словенски. Се говори за латински 
кој бил службен јазик, но не коине- коине не бил народен туку само христијански. 

Варварски=пелазгиски=тн.словенски=тн.Платонов било пред Склавините. 
Следи само едно: Анти=Анти, Венети=Венети и Склавини=Склавини. 
Љубомир Кљакиќ,198 на стр.78, пиши: „Будимир во Pelaso- Slavica наведува 

дека е извор на ‘долатинското име на вечниот град, кој имал свое тајно име’ кај Ве-
нетулани или Рутули. За Венетуланите се кажува уште и тоа дека се во врска со 

                                                 
196 Немало Источни и Западни Готи туку само Остерготи и Визиготи: остро напаѓае и добиле виза. 
197 Стр.39: „Злобни како Турци се земаат во обѕир Татарите и уште полоши се Черкезите,кои страв и 
запрепастување шират, каде тие се појават. После Кримската војна од Турците на Балканот биле на-
селени околу 100.000 Татари и 500.000 Черкези...“. Овие Албанци се како Геги 90%, а Тоски се 10%. 
198 Ljubomir Kljakić Oslobađanje istorije I- III, Prva knjiga, Početok puta, Arhiv Kljakić, Beograd, 1993. 
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јадранските и централно- балкански Венети кои, поново, претставуваат најснажен 
доказ за протословенската врска со докласичните на Анадол. Во овој правец не 
упатува и приповеста за Енеј или Ајнеј, легендарниот основач на Рим, кој после 
тројанската војна долго лутал по морињата додека не се скрасил на Аленинското 
Полуострово. Заедницата која ја основал подоцна ќе постане ‘центар на светот’. 
Преданието и античкиот извор сугерира дека тој настан се одиграл во XII век п.н.е. 
Овие наводи и потврдува и Тадеј Волански кој во книгата Па’мјатники писмености 
Слов’јан до риздва Христовога, објавена во Москва 1854. година, нашол дека на 
Енејевата надгробна плоча од XII век п.н.е., која е пронајдена 1846. година кај Кре-
чента, е пишана со етрурско писмо на словенски јазик. Волански истата година об-
јавил и своја анализа на натписите на терокатот од IV век п.н.е., која се најдува во 
колекцијата Минизис во Ферм. Теракотата ја публикувал Теодор Момзен во кни-
гата Die Unteritalischen Dialekte, објавена во Лајпциг 1850. година. Со грчко писмо, 
на теракотата е посвета: ‘lerakleos Sklabenos’, Волански го превел како ‘Херакле 
словенски’.На Енејевата надгробна плоча и на словенски Херакле, кај нас прв скре-
нал внимание Радовоје Пешиќ“. (Склаб[б/в] бил од стара ера- Словените лага, Р.И.) 

Стои: „‘lerakleos Sklabenos’, Волански го превел како ‘Херакле словенски’. 
Бидејќи поимот Склавина (=с клав ин а) бил стар, словенски народи немало. 
 
СКЛАВИНИТЕ=ТН.СЛОВЕНИ ДОМОРОДНИ НА ПЕЛОПОНЕЗ 
 
Димитрис Литоксоу,199 на стр. 35, пиши: „Според мое мислење, ракописот 

на Летописот на Монемвасија од манастирот на Иверон, го претставува најзначај-
ниот текст за промените на населението, што се забележани во Грција во текот на 
средновековието и покрај тоа, летописот е голема непознаница или фалсификувано 
сознание за грчката историографија...“. 

Стр. 65: „Иверското издание на летописот на Монемвасија, треба да содржи 
доволна веродостојност од содржината на овој изчезнат стар ракопис, во текстот 
што постои меѓу алинеја 24 до алинеја 43. Овој текст, што го содржи целосниот 
опис на настаните што се однесуваат до аваро-словенската200 окупација на Грција, 
го има и следново, во едно негово издание (за прв пат) објавено на новогрчки: 

‘А при друг напад ја зеде во свои раце цела Тесалија и цела Елада, а и стар 
Епир и Атија и евија. Тие се упатија и на Пелопонес и него го освоија со војна, и 
откако ги исфрлија и ги уништија благородните елински народи, самите се населија 
на него ((на Пелопонес)). А тие што можеа да избегаат од нивните убиствени раце 
се распрснаа, бегајќи едни на една, други на друга. Градот Патра беше преселен во 
земјата на калаврите на ригиј, и Аргејците во (на) островот кој се вика Орови, а Ко-
ринтјаните, пак се преселија на островот кој се вика Егина. Тогаш Лаконците ја на-
пуштија татковата почва и едните отпловија на островот Сицилија, а тие сè уште се 
на неа во местото наречено демена и така добија назив демјенити наместо Лаке-
демонити, така се преименуваа и го сочуваа домашниот лаконски дијалект. А овие 
другите откако најдоа тешко пристапно место откај морскиот брег изградија цврсто 
укрепен град и го нарекоја Монемвасија затоа што кога допатуваа во него имаше 

                                                 
199 Димитрис Литоксоу, Измешана нација, Аз-Буки, Скопје, 2005. 
200 Аварите биле Монголи- коњаници. Кога тие дошле на Пелопонез, таму ги нашле Склавините- са-
мо тн.Словени. Тие биле Повеќебожци. Со нивното христијанизирање станале Христијани=Ромеи. 
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само еден пристап а во тој град се населија заедно со нивниот домашен епископ. А 
пастирите на стоката и селаните се населија во тамошните стрмни соседни места, и 
тие најпосле беа именувани цаконци. Така Аварите откако го зазедоа Пелопонес и 
се населилија на него, продолжија да живеат таму уште двеста години и осумнаесет 
години без да бидат поданици ниту на царот на Ромеите ниту на некој друг, значи 
од 6090 година од основањето на светот, односно од шестата година од владеењето 
на Маврикиј и сè до 6313 година, односно ди четвртата година од владеењето на 
Никифор Постариот кој имаше син Ставрикиј. Бидејќи само источниот дел на Пе-
лопонес од кај Коринт и сè до малеа кој му припаѓаше на стхавинскиот народ, за-
ради стрмниот и тешко пристапен терен остана чист, во тоа место беше испратен 
од царот на Ромеите стратег на Пелопонес. Еден од војсководците кои беа под овој 
стратег, тргнувајќи од Мала Арменија,од фатријата на оние кои имаа назив Склири, 
му се нафрли на стхавинскиот народ, го порази воено и најпосле го истреби и на 
првобитните жители им даде повторно да се населат во куќите. Откако тоа го дозна 
претходно споменатиот цар Никифор, тој се исполни со радост и ја презеде гри-
жата да ги обнови тамошните градови, а исто така и да ги обнови и црквите кои ва-
рварите ги беа срамниле со земја, а самите варвари да ги направи христијани, затоа 
откако се распраша за местото каде се преселиле и каде престојуваат некогашните 
жители на Патра по негова заповед тој нив повторно ги насели на почвата каде си 
беа од искона заедно со нивниот духовен пастир, чие што име тогаш беше Атанасиј 
и на Патра и даде право на митрополија, а претходно таа имаше статус на архиепи-
скопија. Повторно го изгради од темел и нивниот град и светите божји цркви... тоа 
беше така уште и во времето кога патрициј беше Терасиј, нашиот отец меѓу свети-
ите. Го подигна од темел и градот Лакедемон и во него всели измешан народ- Ка-
фири и Тракијци и Ерменци и други од разни места и градови и тие се собраа во 
една епископија и повторно неа ја воспостави и издаде закон таа да биде подлежна 
на митрополијата на Патра, посветувајќи при тоа уште две други епископии- Мето-
на и Корона’ “. 

Се истакна најбитното: „Бидејќи само источниот дел на Пелопонес од кај 
Коринт и сè до малеа кој му припаѓаше на стхавинскиот народ, заради стрмниот и 
тешко пристапен терен остана чист, во тоа место беше испратен од царот на Ромеи-
те стратег на Пелопонес“. 

Бидејќи Склавините (Стхавините) биле домородни на Пелопонес, делот „му 
припаѓаше на стхавинскиот народ, заради стрмниот и тешко пристапен терен оста-
на чист, во тоа место беше испратен од царот на Ромеите стратег на Пелопонес“... 
Еден од војсководците „му се нафрли на стхавинскиот народ“- повеќебожен народ. 

Стои: „исто така и да ги обнови и црквите кои варварите ги беа срамниле со 
земја, а самите варвари да ги направи христијани“. 

Па варвари со варварски јазик и варварска религија- и Римјани=Христијани. 
Склавините (Повеќебожните) војувале против Римјаните=Христијаните. Та-

ка тие меѓусебно се протерувале... и истребувале- победникот се враќал назад дома. 
Склавински јазик бил варварски=пелазгиски јазикот на Платон-коине бил службен. 

Бидејќи Повеќебожците протерувале Христијани, а Христијаните Повеќебо-
жци, отецот  „всели измешан народ- Кафири и Тракијци и Ерменци и други од ра-
зни места и градови“. Па тогаш немало етнички народи туку само верски народи. 

Збрките настанале со коине- тој бил христијански јазик, но никако народен. 
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Димитри Оболенски,201 на стр. 57, пиши: „Конечно...Тесалија, Епир и запа-
дните делови од Пелопонез биле густо населени со Словени. Само градовите кои 
имале пристап на море- Атина, Коринт, Патрас, Монемвасија- ги задржале уште не-
кое време византиските гарнизони. На суровиот источен брег на Пелопонез, грчко-
то население не попуштало. Но останатиот дел од него бил надвор од непосреден 
византиски надзор речиси два века...Исидор Севиљски без никакво претерување 
пишува дека на почетокот на владеењето на Ираклиј, ‘Словените ја одзеле Грција 
од Римјаните’. Меѓу 723 и 728 година аџијата Вилибалд, на патот на Западна Евро-
па кон Палестина застанал во Момемвасија, на југоисточниот врв на Пелопонез, 
град кој, како што нè известува неговиот биограф, лежел ‘во земјата на Словените’. 
А Константин Порфирогенит, опишувајќи го Пелопонез непосредно после 934 го-
дина, вели дека големата чума од 746-747, ‘целата земја била словенизирана и ста-
нала варварска’ “. 

Аварите како Монголи страдале многу од чума, не Склавините- домородни. 
Стр. 59: „Со исклучок...Словените...Нивниот статус компактно го одредува 

грчката Монемвасиска хроника (веројатно потекнува од деветтиот или од десет-
тиот век): според неа, Словените не Пелопонез ‘не се поданици на ромејскиот цар, 
ниту на кој и да е друг’ “. 

Стр. 82: „Напоредно...Најрешително се работело на Пелопонез...Главни це-
нтри на мисионерската работа во оваа област биле Патрас, Коринт, Аргос, Спарта, 
Монемвасија и полуостровот Мани, кој бил покрстен од најпознатиот мисионер на 
Пелопонез, Св. Никон Покојникот (умрел околу 998)“. 

Стјепан Антолјак,202 на стр. 19, пиши: „Многу важен спис за прашањето на-
селување на Пелопонез е т.н. Монембасиска хроника, т.е. хроника за основањето на 
Монембасија. Ова кратко дело од непознат автор изгледа е создадено кон крајот на 
X или во почетокот на XI в., а некои податоци што ги наоѓаме во него се земени, 
меѓу другото, и од Менандр, Теофилакт Симоката и други писатели. Оваа хроника 
може да ни послужи како веродостоен извор на Словените во Грција, кои ги наре-
кува Авари“.  

Стр. 130: „Секако дека и македонските склавинии, како и останатите склави-
ни, некое време биле во извесна зависност од Аварите. Од овој азијатски воинстен 
народ...“. 

Авари=Авари (Монголи) и Склавини=Склавини (Белци)-очите не ги лажеле, 
Римјаните биле Христијани, а Склавините (тн.Словени) само Повеќебожци. 

На Христијаните службен јазик им би коине-на Повеќебожците народен варварски. 
Кога на Пелопонез дошле Аварите ги нашле Склавините=Повеќебожците.203  
Како што Склавините се христијанизирале, само така тие станувале Ромеи. 
Слободан Јарчевиќ,204на стр. 47, пиши: „Корисно е што нашата најнова го-

лгота ја покренале многу умни луѓе, кои ни го откриваат мозаикот, многу подруг 
од оној каков што ни го претставува званичната историја. Постои актуелно тврдење 
на Баварскиот географ од деветтиот век, кој запишал дека ‘Србите се така простран 
и моќен народ, дека од него произлегле Словените’. Постојат и други, слични, из-

                                                 
201 Димитри Оболенски, Византиски комовелт источна Европа, Слово, Скопје, 2002. 
202 Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Мисла, Скопје, 1985. 
203 Ристо Ивановски, Склавините=тн.Словени домородни на Пелопонес, 2012.  
204 Слободан Јарчевић, Историске скривалице, ЗИПС, Земун, 1999. 
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вори од кои еден го наведува и професорот Реља Новаковиќ, во својата книга Срби 
(ИПА ‘Мирослав’, Белград, 1993). Тој ја споменува хрониката за Србите на Балти-
ко Море: ‘Ласкарис Конанос, како морепловец, пловејќи долж Балтичко Море, во 
15 век, ги бележел земјите на кои надоаѓал. Поминувајќи ја Прусија и градот Дан-
цинг, запишал дека, одејќи кон Запад, наишол на земјата Склавонија. Чиј главен 
град е Либек (Лупек). Тој град мора да се најдува, така и порано, во земјите слове-
нски на Оборитите (Бодриќите). До 15 век, Германците го покориле тој дел на сло-
венските земји и спровеле германизација,205а Либек, основан 1143. бил еден од нај-
развиените трговски градови на Ханса, ама словенскиот јазик уште секогаш бил за-
чуван. Тој словенски јазик го чул и Конанос. Тој, слушајќи го говорот на жителите 
на Либек и околината, бил убеден дека оттаму водат потекло Словените на Пелопо-
нес, чиј јазик го познавал“. 

Во 15 век на Пелопонес се говорел народниот варварски=пелазгиски јазик, а 
службен и црковен јазик бил македонскиот Павлов и тн.византски јазик коине. Од 
Пелопонес во Либек биле населени жителите,кои создале Склавини-склава=област. 

Следи со христијанизирањето на Склавините, тие станувале Римјани=Ромеи. 
Љ.Домазетовиќ206наведе: „Наведените примери на генетичките врски на збо-

ровите ја аргументираат претходната изнесена хипотеза за сличноста на словенски-
те јазици со Хомеровиот јазик....Академикот Петар Илиевски истакнува дека визан-
тиските извори регистрирале бројни словенски имиња на места кои се распростра-
нети и на грчкиот Пелопонес и Крит, како што се: Белица, Бистрица, Горица, Ора-
ховица и др. Тој наведува дека некогаш познатиот полски славист од чешкиот уни-
верзитет Збигњев Голомб, анализирал сто педесет словенски имиња на места на 
Пелопонез, од I век до доселување на Словените од византиските автори, каде за-
клучува дека содржат јужнословенски јазични особини, иако во тоа време Слове-
ните немало, што поново укажува на заеднички особини на јазикот и писмото…“. 

Макс Фасмер207 тврди дека во Елада имало словенски топоними пред да се 
случила инвазијата на Словените. Затоа е неминовен заклучокот, дека во Елада 
словенски топоними не биле на народ Словени туку на варварски=пелазгиски ја-
зик, а тој според авторите бил словенски. Токму на овој јазик творел и Платон итн. 

Фалмерајер (1830) и Силвестер (1904) пишат, немало Хелени туку Словени. 
Бидејќи немало нити некогаш ќе има било каков материјален доказ/наод на 

Словени- од нив нема растение, животно, превозно средство, кола, дел од кола, ко-
лце, дел од колце, пари, садови и било што, Словените биле само едноставна лага. 

 
ТРАКИСКИ И ИЛИРСКИ НАСЛЕДНИЦИ 
 
Биолошки не е можно да изчеснат домородците:Траки, Илири и Македонци. 
Олга- Луковиќ- Пјановиќ,208во поднасловот а) Јован Цвииќ и Срби од поче-

токот, пиши: „На ова место...Постои исто така едно големо негово дело на францу-
ски јазик (печатено претходно на српски, а објавено 1921. г. во Парис, каде на Сор-
бона бил почесен доктор. Тоа дело го носи називот ‘Pèninsule Balkanique, Gèogra-

                                                 
205 Склавините биле Повеќебожци- Германците Христијани (католици со црковен латински јазик). 
206 Љубомир Домазетовиќ, Античка историја и порекло Срба и Словена, Београд, 1995. 
207 Max Vasmer, Die Slaven in Griechenland, Berlin 1941, Verlag der Akademie der Wissenschaften. 
208 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
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phie Humaine’, те. Балканско Полуострово’, Географија која се однесува на луѓе. Во 
оваа своја опсежна студија Цвииќ изразува уверување, дека современи дијалекти на 
српскиот јазик се- значи: 

Штокавски, кој се дели на старо-штокавски (Македонија), средно-штокавски 
(Србија североисточно од Стара Србија, одн. Македонија) и ново-штокавски (Дал-
мација, Лика, Кордун, Банија, Славонија, Босна, Херцеговина, Црна Гора, Косово, 
Метохија, Војводина и Шумадија),209 со: подијалект: екавски, ијекавски, икавски, 

постоеле веќе на тлото на древната Тракија и Илирија, на основ што се на-
метнува заклучокот, дека словенскиот јазик не бил донесен на Балканот тек во VII 
по Христа...српските научници, под влијание на кобните идеи на Германската Шко-
ла, не го продолжиле неговото сестрано започнато дело...“. 

„Во една од тетратките на Српскиот Етнографски Зборник Цвииќ... 
Во својата значајна студија ‘Балканско Полуострово’ Цвииќ пиши, дека во 

VII век, одма после наводна ‘селидба’ биле познати племињата Брсјаци, Језерци, 
Драговити и др., во долината на Вардар и Црн Дрим, па додава:  

‘Името Брсјаци и Мијаци се зачувани сè до денес во западна Македонија’ “. 
„И Цвииќ за Паштравиќите како за претхристијанското српско племе оста-

вил сведоштво во Српскиот Етнографски зборник, чиј уредник бил. А тоа е цела 
нова студија, со чиј еден дел се бавел и Вук Стефановиќ- Караџиќ, запишувајќи из-
весни прасрпски традиции, кои ги видел и запознал во тоа племе: 

Посебен начин поздравување при прилкика на слава, со посебни правила, 
особено здравица при различните гозби: по повод на венчање, крстење, смрт, па ду-
ри и посебен начин нарекување за мртвите, за што ќе даде поисцрпни анализи во 
другиот дел на оваа студија, кој ќе се однесува на српско-ведски континуитет на ја-
зикот, традицијата и духовните блага“. 

Во поднасловот б) Запазување... се продолжува, што пишел Јован Цвииќ: 
„‘Косовскиот дијалект е еден облик екавски; специфичен за Косово, кој се 

одликува особено со архаизми...’ Ево уште една опаска со која нашиот научник не 
доведува до Порфирогенитовите Срби од почетокот... Исто така кога на стр. 431, 
говори за старата српска основа на македонското наречје,210 исто така полн со арха-
изми, со што се сложува и расправата на еден од најголемите авторитети на српски-
от јазик, Александар Белиќ... Тој тоа исто тврди и за жителите на Бугарија, особено 
источно од реката Искра... не заборавајќи никогаш, да стават акцент и на краевите, 
во кои уште во негово доба се чуствувала старата балканска цивилизација, како на 
пр. во целата моравско- вардарска област. На стр. 433 Цвииќ тврди, дека Словените 
на јужна Македонија припаѓаат на старите претхристијански жители... 

Говорејќи за Мијаците и за подрачјето околу реката Радика, Цвииќ поново ја 
подвлекува особеноста на архаичноста на српскиот јазик211... Повеќе пати во текот 
на своето дело, нашиот писател говори за ‘важната асимилација’ на најстарите Бал-
канци, Трачаните, што- по неговото уверување- играло важна улога при формира-
ње на типовите во психичкиот, карактерниот и духовниот смисол...’. 

По Цвииќ тој ‘словенски-трачки амалгам’ имал далекусежни последици во 
однос на афинитетот, или антагонизмот измеѓу поедини области...“. 

                                                 
209 Следи во Македонија живеел стар народ, до Шумадија среден народ и во Шумадија нов народ ... 
210 Македонскиот црковно-словенски јазик за Русите е српски, Србите српски, Бугарите бугарски .. 
211 Србите како и Бугарите не ги признавале Македонците. Па затоа тие сè македонско присвојуваат. 
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Во насловот Херодотовите Траки (V век пред Христо) и Бонифациј (VIII век 
по Христо)- Срби се наведува следното: 

„На основ на претходните Херодотови наводи можеме со сигурност да утвр-
диме, дека Херодот сведоштвото за кое овде е збор, не го слушнал па го запишал, 
туку лично го доживеал. Се работи за погребот кај старите Траки, Рашани, те. Ср-
би, кои Балканското Полуострово го населувале од давните времиња. Херодот на 
некој тракиски погреб морал да присуствува, оти по сè што тој кажува, нема ни по-
годбена реченица, а нити било каква сумливост. Еве затоа неговите зборови најпр-
во на српски: 

„Погребите кај богатите (луѓе) меѓу нив е вака: во текот на три дена се из-
ложува мртвиот и принесувајќи му секој вид жртва, се гостат, претходно ожалосту-
вајќи (го мртвиот); потоа вршат погреб, согорувајќи го,212 или- на друг начин- зако-
пувајќи го во земја; направајќи хумка, отпочнува такмичење секој вид, во текот на 
кои се доделува најголемата награда, со разлог, на победниците во поедини натпре-
варувања. Ете, погребите кај Траките се такви.’ 

Овој опис е толку едноставен и така реален, дека никако не можело да се по-
сумнува во неговата точност! Уз тоа- и овде Херодот како очевидец своето сведо-
штво- во некоја рака- го запечатил со последните зборови: ‘Ете, погребите кај Тра-
ките се такви’ ... ... 

Херодот, е познато живеел во V век пред Христо...Словени...Навистина, на-
уката во минатиот век била на тој пат и имало доста истражувачи, кои делеле ми-
слење, резимирано во една минатовековната енциклопедија на историја, митологија 
и биографија,213 каде под називот ‘Словени’ го најдуваме следното обавестување: 

‘Словените- голема човечка група, која припаѓа на европската раса. Таа за-
зема простор на цела источна Европа, сметајќи ја тука Русија. Полска до Унгарија, 
Австрија, Чешка, Балканот и Српските земји по неа. Словенските племиња, кои ја 
напуштија Азија уште во најдревната минатост, најмалку петнаесет векови пред 
Христовото родување продреле во Европа, населувајќи се во Италија под називот 
Венети, или Венди, потоа по бреговите на Црното Море и Долниот Дунав, тек око-
лу 350. г. пред Христо. Илирските Словени (значи- Срби), биле победени од Келти-
те и делимично потиснати према Север... Во IV век тие постануваат сојузници на 
Хуните, додека во V отпочнува да се враќаат поново кон Дунав и тоа е заправо она 
време, кое долго се сматрало време за нивното доаѓање во Европа’ “ ... 

„‘Мистериозни’ Пелазги, значи, според групата на француските научници, 
кои пишеле за споменатата енциклопедија: ‘...не биле ни Грците, ни Египќаните, 
уште помалку Келтите, или Семитите... Од друга страна, полските автори го подр-
жуваат гледиштето, дека нивните имиња имаат словенски изглед, се сматраат Пела-
зги како гранка на античките Словени... Пелазгите биле земјоделци, благи и посе-
дувале еден степен доста поодмината цивилизација... Грчките писатели говорат со 
дивење за патиштата, за подземните канали, итн., кои биле плод на стрплива работа 
на Пелазгите’ “.  

„А за Сабините како за најстариот народ Италија пиши и Страбон, додека 
Апендини и Јан Колар говорат за влијанието на српскиот јазик, како на стариот ла-

                                                 
212 Стјепан Антојак, на стр. 109, пиши: „Кај Словените и Антите бил особено развиен култот спрема 
мртвите, кои ги изгорувале...“. Склавините и Антите имале исти традиции како Траките- едно исто. 
213 A.Descubes,Nouveau Dictionnaire d’ Historie,d’ Géographie,de Mythologie et de Biographic,Paris,1880 
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тински, така исто и на подоцнежниот  италијански јазик... Но и таа студија чека на 
свое остварување. Допирајќи ја таа тема, да се вратиме на ‘Ларус XX век’ (Larousse 
du XX Siecle) и неговото сведоштво, кое го ставаме уз Херодотовото за старите Ра-
шани- Траки. А еве зашто Херодот во текстот, кој го цитиравме, пишел за Рашани-
те, Рашчаните, погрешно Траките, додека ‘Ларус XX век- тој највисок израз на 
францускиот дух и смислата за реалноста- пишел за ‘Словените’- давајќи исти об-
јаснувања, кои Херодот ги дал за Траките. Но- уште ни еден писател, земен во об-
ѕир во оваа студија, не се позабавил со Ларусовите сведоштва, засновани на пише-
ње на црковниот католички отец- или како тоа Ларус го кажува- апостол Бонифац-
иј, кој живеел во VIII век по Христовото родување. Еве, како гласи тој документ, 
кој го зголемува бројот на уште обработените теми во врска со Словените одн. не-
когашните Срби: ... (Француски текст, Р.И.) 

Нема никаква сумливост, дека и Бонифациј како и папата Јован X, ја знаел 
вистината, дека античките Илири и Траките биле Срби, те. дека тие, кои подоцна се 
нарекле Словени,214 биле на нивната крв. Како инаку би можело да се протолкува, 
потполна идентичност на Бонифацијевиот опис, кој се однесува на Словените, со 
оние кои- кај Херодот- се однесува на Траките ? Ипак има една битна разлика изме-
ѓу обата описа: додека историчарот Херодот раскажува како- непристрасен посма-
трач, дотогаш Бонифациј цептел омраза на католичката црква, која Србите толку 
пати ја осетиле не само во својата разрована душа, туку и своите изранувања на те-
лото, често умирајќи од бодежите и ножевите во име на католичкото христијанство 
! Дека ваквиот суд не е претеран, нека посведочи преводот на наведениот одломок, 
кој во човечкото битие предизвикува исплашеност и побуна против ‘цивилизирани-
от’ Запад, кој и денес уште не го познава добро јазикот на ‘варварските’ Срби и 
Словени, а камоли суштината на нивната душа и вредноста на нивното духовно 
благо! Оти- чуениот француски ‘Ларус XX век’ го изразува на следниот начин: 

‘Обичаите на Словените на почетокот биле варварски и ги револтирале стра-
нците, кои со ним доаѓале во врска. Според Апостол Бонифациј од VIII век, тие би-
ле: ‘Најодвратрна и најгадна од сите раси.’ Живееле на старински начин, обработу-
вајќи ја земјата заеднички, жртвувајќи им на своите бројни богови животни и заро-
беници, спалувајќи ги мртвите и пратејќи ги погребите со гозби и војнички игри. 
Жените се спалувале на ломачите на нивните мажи’ “. 

Па следи тн.Словени биле само Повеќебожци, а Римјаните само Христијани. 
Македонците даваат формален бакнеж... има гозби на погреб- седат одвоено. 
Македонските традиции останале кај Македонците- тие се само домородни. 
Бидејќи Македонците немаат ниедна традиција вон македонска Македонија, 

или нешто донесено северно од Дунав, Македонците се домородни во Македонија. 
Олга- Луковиќ- Пјановиќ, во поднасловот ѓ) Милош С.Милојевиќ...пиши: 
„Во своите ‘Одломци...’ Милојевиќ влегува- не само во историски, туку и во 

етнографски и јазични проблеми...пиши на исто место понатаму Милојевиќ: 
‘...излегувањето на Угрите, или Маџарите од првобитната своја монголо- 

манџурска постојбина. Оттука во унгарскиот, како и во бугарскиот има уплив на 
финскиот јазик... Оти Унгарците како и старите Бугари, а сега само вистински Бу-
гари Гагузани (околу Варна бесарабиска) не се ништо друго, до најчиста крв монго-
лска. Упливот на финскиот, или северно-чудскиот јазик се гледа дури и на нашиот 
                                                 
214 Антите и Венетите се среќаваат кај Херодот, а Склавини само од V в.н.е. Па тие биле тн.Словени. 
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српски јазик во делот на Македонија и Тракија или стара Рашка. Тоа се огледа на-
рочито во оние додатоц кај Бугарите: сребро то, благо то, пушка та... Ова за дел на 
македонските Срби и за сите Рашани, или Тракијанци покажува..., дека на нив е 
упливала бугарштината, а не дека тоа им е монголштина... Тоа истото го најдуваме 
во Велико-Русите околу Архангелското и Белото, или Леденото Море... Примери за 
тоа имаме кај Максимовиќ (Год. на сјевер. сп. 1864. г. II...)“. 

Се потврдува, во Македонија....Србија...и во „Велико-Русите околу Арханге-
лското и Белото, или Леденото Море“ се говорело исто. Со прифаќање на рускиот и 
српскиот јазик, кои биле наследство на падежниот македонски црковно- словенски 
јазик, состојбата се менала.Тоа било можно само од крајот на XVIII век со рускиот. 

Во Додатокот, За српското име и за староста на српскиот народ, се наведува: 
„Во врска со претходниот, познат писател, Валтазар Богишиќ, кажува во 

едно од своите дела: 
‘Кој год го познава малорускиот народ, ќе дојде до уверување, дека Мало-

русите во многу им се најслични на Србите’. 
А Русинот Велтман се изразува уште појасно: 
‘Во тој малоруски народ спаѓаат Словените и надалеку чуените Донски и За-

порошки Косаци, кои постанале од Србите’ “. 
Во насловот Franciscus Maria Appendini… се говори за Црњански:: „...Црња-

нски не обавестува, дека името ‘словенско’ потекло, нпр., во Шкотска, му задава 
многу главоболки на професорот Chadwick, па ги наведува: Улије (со латиница на-
пишано- Ullie), потоа Ладо и Малена...’ “.Само Малена=мале на, Милена=миле на... 

Следи со в-н-т се говорело низ цела Европа- овде е примерот со во Шкотска. 
Се наведе дека со в-н-т се правеле именките на Балканот, Подунавјето, Ру-

сија...Ова значи Балканците, Подунавците и Русите биле еден те ист народ Пелазги. 
Генадиј Гриневич пиши, исти знаци со исто значење имало на Каменот Ро-

зета, Балканот, Подунавјето, Украина, Русија...Па таму живееле еден те ист народ. 
Крсте Мисирков пишува, дека „зборува повеќе од две третини од целото 

словенско население на Србија“, биле без падежи или слабо зачувани падежни фо-
рми и ги имаат сите белези на тн. „балкански јазичен сојуз“. 

Стјепан Антолјак,215 на стр. 908 пиши: „Првиот досега зачуван и нам познат 
тестамент на дубровачкиот трговец, составен на италијански јазик во истото место, 
е од 1503 година, на Антун Петров Рогачиќ, а единствениот досега зачуван теста-
мент, напишан во Скопје на хрватски јазик (латиница), е од 16.VIII.1598 година на 
Петар Стјепановиќ од Риека Дубровачка (Омбла)“. 

Во тестаментот нема 6 падежи,216 ни Вукови гласови, ниту гласот и знакот Ј. 
Јован Цвииќ,217 во Прв дел- Етничко единство и психички типови, наведува: 
„Книжевниот јазик...Големиот српски писател, со потекло од Банат, Доситеј 

Обрадовиќ, чие семејство произлегло од српските доселеници од Балканот, со 
студиите и патувањата по Европа се сродил со западните идеи. Патувајќи по јужно-
словенските земји, тој го запазил стопувањето и изедначувањето кое било изврше-
но во населението и го прокламирал народното единство на Србо- Хрватите и Сло-
венците. Тој се трудел, да го воведе народниот јазик како книжевен наместо обла-

                                                 
215 Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Мисла, Скопје, 1985. 
216 Црковно- словенскиот имал 6 падежи. Од него произлегол српскит јазик- дополнително уште 1. 
217 Јован Цвииќ, Балканско Полуостров и јужнословенске земље, Белград, 1922- през. од Интернет. 
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сните дијалекти и наместо јазикот на тогашната српска книжевност, во кого пре-
овладувале руските елементи. Ама оваа реформа ја остварил тек Вук Караџиќ, со 
потекло од Србија, во која неговите претци се доселиле од Херцеговина, каде се 
припаѓало на племето Дробњаци. Тој го употребил за српскиот книжевен јазик го-
ворот на западна Србија, јазикот на Јадра. Тој бил штокавски дијалект скоро истиот 
со херцеговачкиот“. 

Бидејќи во Дубровачкиот тестамент немало 6 падежи и Вукови гласа, како 
рускиот и српскиот јазик бил македонски падежен црковно-словенски без в- н- т. 

„Околу 1830 година Људевит Гај го вовел кај Хрватите штокавскиот дијале-
кт како книжевен јазик. Људевит Гај бил, како и многу негови соработници, со по-
текло од Загорје, од областа северозападно од Загреб,каде се говори кајкавски, сло-
венски дијалект. Почнувајќи од оваа епоха оствариле единство во јазикот и книже-
вноста кај Србо-Хрватите и српско-хрватски јазик и книжевноста почнала да се 
шири и кај Словенците. Ама Људевит Гај во исто време себеси си поставил про-
страни цели. Тој ги сматрал имињата на Србо-Хрватите и Словенците како обласни 
имиња на еден ист народ и да би го избегнал го освоил за означување на целиот на-
род името ‘Илири’. Веројатно, дека во тој поглед бил од влијанието на него називот 
‘Илирија’, кој Напалеон Бонапарта и француските администратори им го дале на 
областите освоени од Австрија 1809. година, на областите кои ги опфатиле Крањ-
ска,словеначките делови Штаерска и Корушка,Трст,Далмација и западна Хрватска. 

Загреб постанал средиште на покретот за обединувањето. Името ‘илирство’ 
е заменето со ‘југословенство’, заблагодарувајќи нарочито на дејноста на Штосма-
јер и Рачки, кои 1867. година ја основале во Загреб Југословенската академија на 
наука и уметност. Оттогаш се умножила книжевната врска со Српската академија 
во Белград и со Матицата српска во Нови Сад. Ама името ‘југословенство’ задолго 
не продрело во народните маси и се употребувале само во книжевните, научните и 
уметнички кругови. Тек во текот на последните години почнало да се шири, наро-
чито на запад, кај Словенците“.  

 
СРБИТЕ БИЛЕ ТРАКИЈЦИ И ИЛИРИ 
 
Олга Луковиќ- Пјановиќ,218 во насловот Важно сведоштво на Лаоиник Ха-

лкокондил за Србите, пиши: „Овој византиски историчар роден во Атина, во една 
великашко семејство, пишел во втората половина на XV век. На Палеолозите им 
служел особено како дипломат, па во тоа својство можел да дојде на разни начини 
до различни сознанија. Освен тоа, после освојувањето на Пелопонез од Мухамед II 
Освојувачот, Халкокондило се склонил во Италија, каде како учен човек, секако 
нашол можност да запознае разни списи и документи. Така тој напишал една исто-
рија на Византија со старинскиот грчки јазик, опфаќајќи настани од 1298.-1463.г., 
меѓутоа, како што тврди Станојевиќ, тоа дело се повеќе се претвора во историја на 
османлиското царство. 

Веќе одма е јасно, дека општиот предмет на Халкокондиловото дело е вон 
домен, со кој се бавиме.219 Но како и толку други писатели и тој Србите ги споме-
нува ‘узгред’, онолку, колку му требало, да го направи својот предмет попотполен, 

                                                 
218 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
219 Нејзина книга: „...Срби ... Трибали- народ најстар и најголем од (сите) народи, поуздано знам...“. 
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не придавајќи некое посебно значење на историјата на Србија, што најдобро се ис-
полува низ примедбата, дека таа негова историја на Византија сè повеќе се претво-
ра во историја на турското царство за периодот назначен малку повеќе. Па баш 
заправо затоа е тоа, што Халкокондило кажува- значајно. 

Поради опсежноста на оваа студија, ние оставаме исцрпна анализа на Ха-
лкокондиловите објаснувања за една друга прилика, на ова место да би ја издвоиле- 
ни изгледа- најзанимливата поединост, кој нашиот предмет го допира мошне дла-
боко. 

Халкокондиловото дело, кое ни беше достапно во париската Национална 
Библиотека, се најдува во колекција на ‘Византиските писатели’ меѓу прирачници-
те на големата работна дворана и на него пиши: 

Λαονικον Ηαλκοκονδυλου Αυηνωου- Laonici Chalcocondylae Atheniensis Histo-
riarum Libridecem-те.Лаоник Халкокондило Атињанин Историја десет книги. Бидеј-
ќи, дека изданието на делото е од 1650.г., неговиот формат е необичен за денешно 
време, оти- по димензиите е отприлика како париската позната новина ‘La Monde’. 

Веќе во првиот дел на интересното двојазично издание, припремено со нај-
голема грижа, на неговата страна 17, во одделот B, C и D, ќе го најдеме и првото 
обавестување за Србите. Измеѓу останатото, се осврнуваме на различните облици, 
кои странците ги направиле од името срб, одн. срб-ин, тој воедно ги наведува. Ние 
воглавно ги запознавме во поглавјето за Шафарик,па нема потреба овде да ги поно-
виме. Но она, што сакаме не само да споменеме, туку посебно да ги подвлечеме, 
есте еден Халкокондилово сведоштво, на кое му даваме изузетно голем значај. Тоа 
е неговото идентификување на името србин, одн. обликот србљин (во пораните сто-
летија често употребуван) со трибал. Всушност, Халкокондило употребува множи-
на Трибалои- Τριβαλλοι, што дословно- и по авторитетите, како што се еден Шафа-
рик и Суровјецки, одговара пораната вообичаена множина србљи. 

Ево, како изгледа оддломокот на Халкикондиловиот дел, на кого овде му по-
светуваме особено внимание: 

‘…Σερβλοι … Τριβαλλοι, ο δε ευνοζ παλαιοτατν τε και μεγιοτον των ευνοων…’ 
Во латинскиот превод- меѓутоа- има една нијанса повеќе од ова- израз ‘totius 

orbis’, што Лаониковото сведоштво дава печат на посебна снага, а и уверливост: 
‘…Serbios Tryballos, autem gentem esse totius orbis antiquissimam et maximam, 

compertum habeo’. 
Преведено на српски, тоа значи: 
‘...Срби ... Трибали- народ најстар и најголем од (сите) народи, поуздано 

знам...’. 
‘compertum habeo’ е некој вид латинска формула, која заправо значи: поуз-

дано знам. 
Би можело да се помисли, дали Халикондило претерува. Меѓутоа, нема раз-

лози да се сумња во веродостојноста на неговите обавестувања, бидејќи, тој се по-
кажал реален и поуздан посматрач во сè друго, па тогаш сигурно и во однос на на-
род, према кој- не верувам дека негувал љубов, или подлабоки симпатии. Од друга 
страна, се знае, дека Халикокондило бил еден од најкултурните луѓе на своето вре-
ме, како и дека бил совесен како писател и историчар. Најпосле, во негово добо 
уште морале да постојат ракописи и списи, за нас изгубени, а на кои еден така оз-
билен писател како тој се ослонувал... не напишувајќи ништо повеќе од она што 
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поуздано знае. Према тоа, како во однос на Византија и Османовото Царство така и 
во однос на Србите и Србија, Халкокондило треба да се земе озбилно и ја сматраме 
неговата историја солиден извор на посведочени обавестувања,то ние и го правиме, 
посветувајќи му го ова поглавје на нашата студија. 

Изнесувајќи го наведеното тврдење за Србите- Трибалите, Халкокондило- 
при тоа- неизбежно ги идентификувал со Трачаните,за кои Херодот од збор до збор 
ја рекол истата ствар. Но византискиот историчар, говорејќи за Србите, или Триба-
лите, не се сложува во таа поединост со Херодот, туку и уште во една- исто така ва-
жна, оти таа ни е двострук доказ, дека за обата писатели, во размак од околу 2000 
години, говореле за истиот народ. Халкокондиловата мисла- према тоа- во прав 
смисол е продолжување на Херодотовиот и ево, како гласи: 

‘Attamen scio, quamvis populi isti nominibus sint discreti, non tamen moribius 
quicquam inter se differunt, idem linguae usus iisdem etiam hodie est…’ 

‘Ама поново знам, премда народите овие се различни по името, ипак не се 
разликуваат по обичаите, а и говорат со ист јазик уште денес’. 

Суровјецки и Шафарик во нивното дело ‘За потеклото на Словените’ тврде-
ле, дека Трибалите живееле во Тракија и Илирија, додека Халкокондило, индети-
фикувајќи ги со Србите, го проширува нивното боравилиште од Пелопонез до Бал-
тичко Море, пишејќи: ... (Латински текст, Р.И.) 

‘Трибалите, Мизите, Илирите, Полјаците, Сарматите (сите се) измеѓу себе 
служат со ист јазик ... Борават од онаа страна на Дунав, нашироко и надолго владе-
ејќи ... овој човечки род ... таков е мој заклучок ... борејќи се со различни бури на 
судбината, ја запоседнал областа околу Јонско Море ... и таму го зачврстил се-
диштето...’ 

Во колкава мера се разни племиња на старите Срби испреплетени, што со-
сем сигурно бил знак на одредено чуство на единственост- како расни, така и јази-
чни, нека ни покаже и следниот Халкокондилов одломок, кој го наведува Себасти-
јан Долчи, на стр. 13. на своето дело: ... (Латински текст, Р.И.) 

Дека извесни народи имале вакви сведоштва, би се нашле на стотина на-
учници, да ги расчленуваат, анализираат, прошируваат. Ако некакво тендециозно 
мрачништво како да ги замрачило умовите, чија должност би била, да ја установат 
лингвистичко-историската вистина за српската нација, те не само, дека ова и сли-
чни сведоштва воопшто не ги земале во обѕир, туку е создадена некаква самоуби-
ствена психоза, која ги преобразила во духовни гробари многу од оние, кои би мо-
рале да блистаат во сферите на мислата и умот... Оти, една нација да нестане, таа 
најпрво мора да ја изгуби својата свест и низ мракот- создаден околу неа, заборави 
сè само за себе, не знаејќи повеќе ништо за своите корени и за својата минатост. 
Меѓутоа, што кажува Себастијан Доли ?! 

‘Јазикот на Сарматите е налик на јазикот на Илирите, кои обитуваат од Јо-
нија до Венеција. А и едни и други најдуваат задоволство во предноста, која им го 
пружа старото потекло и- и едни и други живеат по областите и на едни и на други; 
или се знае јемечно дека Илирите, кои живеат во овој дел на Европа, обитавале во 
Полска и Сарматија: или пак Сарматите дошле во овој дунавски простор, во 
Мизија, во областа на Трибалите и Илирите, кои се протегаат према Јонското Мо-
ре, па се до Венеција: не сум слушнал некого од старите, за тоа да проповедаат: а 
нити пак самиот умеам како права вистина да ја објаснам. Самиот... не сум во со-
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стојба подобро да покажам- на основ на Увалтон Бокарт и Александар (како) еден 
ист јазик им западнал на различни господари на родовите во првобитната (јазична) 
збрка ? Но и бидејќи тоа се случило, не знам, дали да ги изведам Сарматите од 
Илирите или Илирите од Сарматите ? Меѓутоа тоа, што на основ на најстарите спо-
меници поуздано знам, Траките и Гетите стално и сосем сигурно имаат наш заедни-
чки јазик’ (те. илирски, одн. со други зборови српски)’.220 

И така натаму ! И така натаму ! 
Во поглавјето посветено на оваа Долчиева расправа, укажавме на потребата, 

таа многу подлабоко да се проучи, па тоа го подвлекуваме и овде. Всушност, уште 
во она доба (Долчи умре 1777.г.), овој писател- во некоја рака- на безазлен начин ја 
поставил индоевропската лингвистичка теорија во модерен смисол. Меѓутоа, за 
разлика од денешната наука на високо нивоу, која не најдува конечно решение, До-
лчи е решение- не само наслутил- туку и видел и нашол, само што Европа не го чу-
ла, те и неговото дело било фрлено во заборав, вместо, да послужило како отскочна 
точка за мноштво студии, со кои- од времето во кое тој живеел, па до денес- може-
ло да се расфетлат многу до нашите денови нерасфетлени проблеми на европскиот 
континент... 

Некој четврт век по Долчиевата смрт, 1803.г., во Париз е објавено едно огро-
мно дело во шеснаесет томови. 

‘Географија, Математика, Физика и Политика на сите делови на светот, на-
пишана према она, што било објавено како точно и ново од географите, природња-
ците, патниците и творците на статистика меѓу најпросветените народи’. Во десет-
тиот том на тоа дело, на стр. 69. (bis) авторите пишат: ... (Латински текст, Р.И.) 

Во денешно доба, со обѕир на настаните, вредно е да се потсети на минато-
ста. Mentelle и Brun кажуваат: 

‘Приштина, знатен град во една извонредна рамница, која обфаќа 70.000 че-
кори измеѓу две планини. Ова рамница, викана Косово на некои модерни карти, на 
латински Поле Косово на турски Ригомезрие, славна по голем број битки, кои на 
неа се одиграле. Султанот Мурад, кого ние (Французите) го викаме Амураг I тука 
го победил, 1389.г. сојузничката христијанска војска, која ја предводел Лазар, вла-
детелот на Србија. После победата, Амурат бил убиен од еден Трибал. Му е поди-
гнат величествен споменик’. (Амурат=а мурат, Р.И.) 

Во преводот ја подвлековме придавката која се однесува на српската војска, 
која ја предводел Цар Лазар, затоа, што тој во овој контекст заслужува една испра-
вка. Имено, колку што е историски познато, на Косово Поле 1389.г. немало ника-
кви ‘сојузнички’ војски, оти таму се нашла само усамената и малобројна српска 
војска, према отприлика троструко бројните Турци. 

Но она, на што особено привлекуваме внимание на читателот есте тврдење-
то, дека Мурат го убил еден Трибал. 

Двајцата учени Европјани сосем сигурно не би го употребиле називот ‘Три-
бал’,221 да за тоа немале ослонец во документи и сведоштво, со кои се служеле. 
Оваа вест од старината српските научници- колку што знаеме- никогаш не го зеле 
во разматрање и ние овде скромно го извлекуваме од мракот заборавот како уште 
една длабоко закопана стена од граѓата на вистинската историја на Србите и нивно-

                                                 
220 Српска држава со српски јазик само во 19 век- српскиот бил старо-словени=црковно-словенски. 
221 Србите без ништо северно-дунавско туку само јужно-дунавско; и со ДНК; Геги со гети (чорапи).  



 137 

то потекло, врзано уз Балканот на еден неодреден долг временски период ... по сво-
ја прилика- повеќе илјади години“. 

Во насловот „Српски- непосреден изанок на прајазикот“ авторката пиши: 
„1. -Древните Траки и Илири биле антички Срби. Ние во оваа студија прика-

жавме неколку автори, чии дела се ориентирани во таа смисла. Меѓутоа, Милиош 
Милојевиќ и Симо Лукин-Лазиќ цитираат- секој по неколку десеттина писатели, 
согласни со централната идеја на оваа расправа. Називот Илир за Србите се зачувал 
готово до денешни денови, додека називот Тракијец во писмените документи по-
стои дури до XVI век. Така Јован Раиќ наведува како унгарскиот историчар222 Ср-
бите ги назива воопшто Тракијци, а поименски српскиот деспот Ѓорѓе Бранковиќ. 
Нему му го приклучуваме авторитетот Мојсиј Хоренски, кој во IV век по Христо 
тврди, дека се шест провинција на Тракија, од кои една голема (Мезија), населена 
со Словени“. 

„На овој свој чврсто и солиндно засновано уверување, Шафарик, на стр. 71. 
‘Потекло на Словените’, му се приклучува на Халкокондиловите толкувања, дека 
Трибалите- се Срби, додава убеливо: 

‘Словенски печат на географските имиња на Трибалите посебно ќе ги обра-
ботиме, те така од хаосот на трачко- илирските народи ќе извлечеме уште еден сло-
венски народ...’“. 

Слободан Јарчевиќ,223на стр. 164, пиши: „Но, делото на др Олга Луковиќ- 
Пјановиќ...Херодот во петтиот век пред Христо го назвал народот на Балканот со 
името илирски или тракиски. Неговата расна припадност Херодот ќе ја потврди со 
оцена дека на илирскиот народ му припаѓаат и Венетите (Вендите, Виндите, Вене-
дите). (Херодот ‘Историја’, стр. 49). А Венетите, се знае, се Словени...Страбон во 
Географија ќе напише дека Илирите, Епирците и Македонците говорат ист јазик. 
Францускот филолог Сипријан Робер, во книгата Светот на Словените, Парис,1852, 
истоветно заклучува: ‘Не е јасно дали името Србин, заправо исто така како и името 
Венд, ја означува целата словенска раса?...Потеклото на сите Словени е од Илиро- 
Србите’ “. 

Траки имало во Илијада, а Илири Херодот. Србин од срп, и склава за област. 
„Во време после Втората светска војна, нашиот велик книжевник Милош 

Црњански препишувајќи од старите римски географски карти имињата на брита-
нските населби, планини, реки и езера, а тие ќе бидат истоветни со имињата на та-
квите поими на Балканот (Р.Новаковиќ, ‘Непознат Црњански’, ИПА ‘Мирослав’, 
Белград, 1997). А што повеќе од сè друго ќе упати на заклучок дека античките жи-
тели на Балканот (Илирите, Траките, Трибалите...) се Словени е дело за Римската 
Империја на Апијан, Гркот од Александрија, од I столетие после Христо. Тој за-
пишал дека Грците ги називаат Илири народот кој живее зад Тракија и Македонија 
до Панонија и од Јадранско Море до Алпите. Тој меѓу Илирите се најдуваат и нај-
славните племиња: Скордијци и Трибали. (Кн. 10, Глава I, 1 и 2). 

Заправо, ова Апијаново вбројување на Трибалите во Илири е најважно, затоа 
што Грците, сè до падот на српската држава под Турците, Србите ги називале со 
Трибали, а сродноста на Трибалите и Илирите, и покрај Апијановото сведоштво, ју-
гословенските историчари не го прифатиле. Тие се најенергични, се напнува да се 

                                                 
222 Во напомена се наведува унгарскиот автор- Иштванфи. 
223 Слободан Јарчевић, Историске скривалице, ЗИПС, Земун, 1999. 
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оспорат и да докажат дека Трибалите и Србите (или Трибали-Срби) немаат никаква 
сродност со Илирите...“. 

„Античките писатели...Грците доследни, во сите документи, потврдуваат де-
ка жителите на немањиќкевата Србија се Трибали. Еве, како тоа е внесено и во кни-
гата ‘Византиски извори за историјата на народите на Југославија’: 

‘...Со царицата била и Симинида, која управо се вратила од Трибалите, би-
дејќи неа í умрел мажот’. Ова е текстот на Никофор Григора и се однесува на на-
станите после смртта на кралот Милутин. Грчкиот цар Јован Кантакузин, кој оста-
вил опширен историски спис за своето време, скоро без изузеток, царот Душан го 
назива архтон или крал на Трибалите, а жителите на тогашната Србија со Трибали 
и Илири. Како и овде, кога го опишува сретнувањето на ромејскиот цар со царот 
Душан: ‘И дека, по нужда му отишол на Кралот, владетелот на Трибалите, од него 
мимо очекувањето бил почестен и како сојузник потпомогнат’ “. 

„Во книгата се цитирани грчки документи и во нив дванаесет пати се спо-
менуваат средновековните Илири. Ќе ја земеме за пример хрониката на Георгија 
Пахимер за грчкиот цар Михаил VIII, од 1268. година: 

‘Тогаш, значи, поверувајќи им ги на браќата Јован и Константин западните 
краишта, те предавајќи му ги на деспотот Јован војните снаги од исток, заедно со 
скитската војска, му наредил да ги нападне на копно (односно) да упадне во земји-
те на Илирите и Трибалите...’ ... 

Вакво толкување...Во прашање на описот на Никифор Григора територијата 
на српската држава во време на царот Душан (1342): 

‘Така ќе настане една непрекината држава од Далмација и Илирија и тоа 
што према исток го допира брегот на Јонското Море...’ “. 

Траките и Илирите биле исто со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
 
ИЛИРСКА КУЛТУРА ВО БРИТАНИЈА И ИСТОЧНА ГЕРМАНИЈА 
 
Олга Луковиќ- Пјановиќ,224 во насловот Franciscus Maria Appendini… пиши: 
„Во врска со тоа, одма да предупредиме на еден занимлив членок на Милош 

Црњански, под насловот: ‘Откаде потекнуваат имињата на нашите реки и брда’, кој 
го напишал како синтеза на своите запазувања специјално за белградскиот неделен 
лист ‘НИН’ (од 1980.г.). 

Својот членок Црњански го отпочнал со цитирање заклучоци на американ-
скиот професор и археолог Albright:  

‘Their name are sometimes preserved for thousands of years’. 
Таа мисла американскиот професор ја напишал со желба да потврди, дека 

брдата и реките со своите имиња допираат до најдалечната минатост, што го утвр-
диле- на разни географски подрачја- не само археолозите, туку и географите, лин-
гвистите и историчарите. Во овој конкретен случај, Црњански мислел на брда, реки 
и места на Аглија, кои нахнадно добиле ангосаксонски и скадинавски имиња; меѓу-
тоа, на античките Птолемејови карти, па во старите споменици на Ирска, Велс, 
Англија и Шкотска, тие се другчие... Кога се упоредат имињата на нашите брда и 
реки, тие, те. оние древни имиња, со нив се мошне сродни, а некои просто се исто-
звучни со географските имиња во балканските српски земји... 
                                                 
224 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
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Бидејќи паралелно претставил мноштва брда и реки на Британските острова 
и во српските земји на Балканот, Црњански при крајот заклучува: 

‘И други зборови хидрографски на Британските Острова звучат славофоно. 
Тешко тоа да се транскрипции на препишувачите. Секако, дека во имињата и наши-
те и британските реки- можда уште постари, има санскритски корени и санскрит-
ски врски, ама е тешко славофоноста на келтските и нашите реки да е случајна. 

По наше мислење, тоа се знаци на преисториски допири и врски !...’ 
Сосем на крајот на својата кратка, ама содржајна расправа, Црњански не 

обавестува, дека името ‘словенско’ потекло, нпр., во Шкотска, му задава многу гла-
воболки на професорот Chadwick, па ги наведува: Улије (со латиница напишано- 
Ullie), потоа Ладо и Малена...’. Црњански заклучува, велејќи, дека се работи за ма-
ли шкотски реченици: 

‘Ние мислиме дека се словенски’. 
На тоа би додале: ‘И тоа потполно!’ Уз напомена: Ево уште една тема, која 

мора да се обработи како посебна студија. Во таа студија- уз ономастика- мора да 
се размотри мошне озбилно ио етнолошката проблематика, особено тргнувајќи од 
прашањето на Ежењн Питар (Eugènen Pittard), откаде присуство така голем процент 
на припадниците на динарската раса во Англија? Неговите размислувања со тоа во 
врска мошне се интересни и би било- не само штета, туку и голем грев да се остави 
тоа, што тој го отпочнал, без завршеток, те. без разјаснување, како и кога Динарци-
те се нашле- како што еден современ песник сака да каже- Велика Братанија, одн. 
Велика Британија ?“. 

Во насловот Срби и Келти авторката го пиши следново: 
„Денес се сматра, како што напомнавме, дека нивните обичаји и јазик во 

многу и најповеќе го зачувале во Бретанија, Велс и Ирска. 
Ова продирање на Келтите, бели луѓе од Север на Шпанија, Италија итн. 

останало траги и во називите на местата и во митологијата. Во називите на местата 
во базенот на Средоземно Море, не се ретки имиња Бело, Болонија итн. Бело е ср-
пски, или ако сакате, келтски збор, и означува светла боја. Со овој збор Французите 
почнале да означуваат убаво, оти нивниот стар облик белс, бел вокализирајќи како 
и во српскиот истиот збор, л во о, добил бе-о бе-ау поново како во српскиот. И од 
ова е јасно дека тие места добиле име по бели,убави,наспроти мургасти ружни луѓе 

Отука борбата на Келтите со Рим е борба на бели племиња со небели пле-
миња. Борбата на Келтите во Шпанија исто така е борба на бели со небели, исто и 
во Грција, итн. Ова нарочито се очитува во случајот на Рим при прилика на пун-
ските војни. За успешен исход со секој небел Картагинец Рим е принуден да земи 
нова вера, култ на земјата, еминентно келтски култ на ‘нордијците’, од што е јасно 
дека бели во Рим постанале понадмоќни, след што и настапило пресметување со 
Картагина. 

Од пунската војна Римската држава треба да се сматра како келтозована- бе-
ла- во прилична мера, ама не потпуно, што било повод на нејзините стални превра-
ти и нереди. 

Во оваа борба на светлите Северци, носители на песните и апстракниот бог, 
и темните луѓе од Средоземно Море, борбата на Елисеја и Атина, Еумолпа и Ерек-
теја, Голијат и Давид, Келти и Римјани па потоа и келтизираните Римјани и Карта-
гинци и есте тајна која, во најново време се наслутува тв. нордиска концепција. 
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Тек после пунските војни се јавуваат Аналите на Тит Ливиј, кој е со потекло 
од Умбрија, еминентно Келт, и тие Анали, нарочито за основање на Рим, се испре-
дени и не-римски легенди. Отука и неримскиот мит за ноќните состанци на Нума и 
нимфата крај изворот во светата шума, која не е римска. Ама келтизмот во римска-
та држава е променлива судбина и затоа подоцна, Тацит, иако е сам од Умбрија, не 
споменува луцус како установа за која знаат и Римјаните, туку како установа ис-
клучиво средноевропска. 

Од ова гледаме дека луцус не е латински поим, а утврдивме дека не е ни гер-
мански, па ни старокелтски. 

Луг, израз на најголемата светиња, значи, е несуимливо српски збор. Ама не 
само тоа. Сите племиња поредени кај Цезар (De bello gall.) носат српски имиња: 
Брановиќи, VII, 75; Лемовиќи (Ломовиќи) VII, 75; (и кај Тацит Герм. XI 19); Бело-
вци II, V, VIII; Латовиќи И, како и имињата на келтските водачи: Думнори (к) ќ; 
Оргентри (кс) ќ; Верцигентори (кс) ќ; а како што веќе е напоменато за ознака на Ге-
рманците и Цезар и Тацит се служат со словенскиот збор- Неметес- Нематес. 

Од сè се поставува прашање оттука кај Келтите српскиот Луг и српските 
имиња и има ли измеѓу едните и другите, Келтите и Србите односно Келтите и 
Словените, какво сродство, или било взаемно влијание, посредни или непосредни; 
во кои краишта на светот, и во кое време ?“. 

Во насловот “De Illyricae linguae vetustate et amplitudine”или за староста и ра-
спространетост на илирскиот јазик, се наведува: 

„Напоменувајќи, дека секој Долчиев параграф би требало поединечно да се 
простидира, заедно со целата документација која тој ја споменува, да преминеме на 
неговиот V, во чиј почеток тој одма го наведува Страбон (кн. II), кој не обавестува, 
дека сите стари писатели на Грција сите северни племиња, или народи ги називале 
Скити, или Келто-Скити. Меѓутоа, уште постарите грчки автори сите жители над 
Црното Море, Дунав и Јадранското Море ги називале Хиперборејци, Сауроматите 
и Аримасиите; жителите пак од онаа страна на Касписко Езеро на едните им биле 
Сакес, а на другите Месагети. Долчи потоа додава: ‘Olim ergo Celtoscythae, qui nunc 
Illyirci…’, те.: ‘Некогаш биле Келтоскитете она, кои денес се Илирите...’ “.                                               

Во поднасловот а) Заклучоци за потеклото на писмата..., авторката наведува: 
„Во наставокот на својата студија, Шпанут преминува на расправа за ‘руни-

те’...Па ипак врв на конфузија Шпанут ствара со наводот на Фр. Бен (Fr. Behn), кој 
говори за:  

‘…haüfigen Zeichnen auf Gefessen der ostdeutschen, illyrischen 
Bronzezeitkultur.’  
‘...мноштво знаци во вид на писма на садовите на источногерманската, или-

рска култура на бронзениот период.’ 
Неупатениот читател сосем сигурно не ќе знае,што е тоа ‘источногерманска, 

илирска култура’...Но, пред мошне кратко објаснување во однос на таа култура, да 
споменеме, дека Шпанут како најстар предмет на оваа култура наведува еден бро-
нзен брич од вториот милениум пре Христо. Стилот на руните на тој брич, кажува 
Шпанут, е одреден со тврд материјал,на кого можеле да се врежат само прави црти. 
Ј.Бренстел (J.Brönsted)- понатаму дознаваме, 1962.г. објавил текст и коментар за 
руните, кој ги пронашол на шест места во Данска. (При ова да напомениме, дека 
полуостровото, на кое денес се најдува Данска, во давно време се викала со српско 
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име, попат езерото Сербон, означен на картата во делот на Имануел Великоски) Од 
тие северни, некогаш силно распространети тв. балтички Срби, до денес преживеа-
ло само едно јадро Срби на Горна и Долна Лужице во источна Германија. Бришејќи 
ги нив- со истребување и германизирање- агресивите дојденци Германци, малку-
бројни на почетокот, ги бришеле и сите траги на нивниот боравок во крашиштата, 
кои со сила ги одземале, тамнејќи жителите староседелци на најстрашен начин, за 
што постои документна литература. Германизацијата е обавена така систематски, 
да извесни научници тврдат, дека 75% денешни Германци се погерманчени Слове-
ни. Во ваквите случаеви ние изразот ‘Словени’ нерадо го употребуваме, бидејќи, 
дека тој назив во времето, со кое ние се бавиме, не постоело. На друго место тоа 
поопширно го објаснивме, а овде само ќе поновиме, дека- според науката- името 
‘Словен’- како што тврди Шафарик, го заменило некогашното домашно, старо и се-
општо име ‘Срби’...“. 

„Кога сè се земе во обѕир, тогаш- сматра Јирген Шпанут- е полесно да се 
сфати тврдењето на скадинавската Еда, според која руните настанале ‘пред поче-
токот на денот’, во ‘прастаро време’, кога на човекот им ги дал богот.Нашиот автор 
понатаму го наведува Мекалистер (Macalister, 1913., 130.), според кој тие, кои го 
измислиле писмото, поставиле камен темел на нашата цивилизација...“. 

„Ни се чини, дека тие свои зборови Шпанут ги сматра некој вид печат на сè, 
што во целото свое дело го напишал. За нас- меѓутоа- тек овде се постава главниот 
проблем, па ќе покушаме, овие, последни Шпанутови страни во поглавјето за ‘Фи-
листинската азбука’, да се вратиме на стр. 187., каде тој употребил еден назив, а да 
по неговиот редовен обичај- не го објаснал. Тоа е придавката ‘илирски’, кој во ко-
нтекст на тој свој одломок го ставил уз придавката ‘источно-германски’. Оттука се-
га наеднаш, да тој го поврзува со источниот дел на Германија, нешто ‘илирско’- по-
јам во принцип поврзан уз Балканско Полуострово ? Ни се чини, дека овој симпа-
тичен и повеќе свесен истражувач би бил многу поблиску, во наведениот тренуток 
да ја покажал својата висока свест на голем научник, давајќи пригодно објаснување 
и образложување на ова нагла употреба на еден во ова поглавје единствен случај 
(хапакс). Тоа за Шпанут бил императив, во толку повеќе, што денес полската архе-
ологија е на висок степен, а археолошки- измеѓу денешна Полска и Германија, било 
источна,која ја споменува Јирген Шпанут, или западна- нема разлика. Затоа ние- 
место Шпанут- да дадеме најкратко објаснување чудејќи се на недостаток на него-
вата научничка искреност. За ‘илирско- источногерманската’ култура на бронзено-
то доба може да се говори, заблагодарувајќи го установениот чинител, дека пред-
ците на сите денешни Словени, некогашни Срби, живееле на една огромна евро-
азиска територија, за што историјата говори во детали. Шпанут да сакал само мал-
ку да се осврне на резултатите на истражувањата на неговите полски колеги и то-
лку би било доволно за потполно разбирање на неговиот текст. Тоа исто така би по-
могнало да се сфати, кои- не само делимично, туку еден голем процент (според не-
кои научници 60- 70%) се претци на Германците ? Во таа сврха, доволно е, -дури и 
денес- да се пропаува на еден крај на Германија, уз внимателно посматрање на гео-
графски и семејни имиња, покрај сите деформации и измени. Исто така се речити и 
и малку постарите географски карти, на кои се гледа, дури и по тврдење на некои 
германски научници, кои во оваа студија се цитирани на пригодни места, дека из-
весни словенски, одн. српски имиња едноставно од Балканот се пренесени на север 
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Европа. Како до тоа дошло, читателот ќе може да разбере, кога ќе се запознае со 
главата посветена на Нестор Киевски, Сипријан Робер, Шафарик и Суровјецки, 
Шулц итн. Но во оваа прилика, со обѕир Шпанут да подвлекува, цитијарјќи го Цел-
ер, како северноморските народи- тн.- по него делимични предци на Германците, 
некогаш го ‘исполниле огромниот простор’...од западните брегови на Франција, 
преку Шпанија до Црно Море, до Тигар и Еуфрат и на југ до северна Африка и 
‘Црвеното Море’...“. 

Во Франција, Шпанија и на Британските острови има мноштво докази нат-
писи на камени плочи од III в. п.н.е. со венетско писмо со „црти и рецки“225 (руни). 
Тоа може да се најде во Јужна и Југоисточна Европа Јужна Франција, Британските 
острови и Ирска.226 Сè тоа е само на пелазгиски јазик, а Пелазги биле Македонците.   

Исто така, најстара култура се смета на „Тартешаните“,227 од почетокот на 
првиот милениум п.н.е., во денешна Западна Андалузија во Јужна Португалија, на 
брегот на реката Тартеш, со денешни име Гвадалкивир. 

Дека во Португалија биле Пелазгите (тн.Словени), доказ останал тн.слове-
нски теменвокал, кој го немало во латински, а тој е во португалскиот јазик, и во 
крајното е на именките кое не се изговара како е туку како темен вокал. Тој постои 
во сите јазици во Франција. Според арапските извори во Шпанија имало Склавини. 

Па имало и постари докази, од бронзениот период, што бил низ Европа, пов-
рзано со Феникијците,кои биле Венети,со првично писмо со „црти и рецки“.228 Тоа 
биле првите преселби, и тоа за трагање калај до 10%, со кого се произведувало бро-
нза- прво време рудата се носела во источното Средоземје, а потоа се топела таму. 

Наоди имало не само на Иберискиот Полуостров, Галија, во Бретања, Атла-
нскиот Океан, на Британските острови и Скадинавија. Посебно се однесува на оние 
откриени од страна на Едвард Пиете во пештера Mas d’ Azil во Јужна Франција.229 

За време на леденото доба, кога затоплувало, од Левантот се талкало низ 
Европа. Потоа се вршеле преселби по Вардар- Морава- Дунав- Рајна...и сè до денес. 

Ричард Халден укажал дека „културата на Британските острови почива од 
културата на словенските народи“, како и дека просветата и културата на „Брита-
нските острови претставуваат колонија на Југославија“.230 

Археологот Александер Мекалистер пиши, главен за Западна Европа било 
местото Винча- Србија.231 Според него, „постои длабока старост на врските меѓу 
Британските острови и Балканот“, и дека „во историјата на Британските острови 
постои, не само еден Венетски, туку и еден Илирски супстрат“.232 Се укажува дека 

                                                 
225 Љубен Лапе. Одбрани текстови за историјата на македонскиот народ..., Прв дел, 39-42 итн. 
226 Antoni Ambrozic, Adieu to Brittany, Toronto, 1999, pp. 74-77. 
227 Manuel Alberto, Celtic Legacy in Galicia, во: “E-Celtoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies”, Li-
sabon, 2005, pp. 1005-1035; Teresa Camito Judico, The Celts in Portugal, 6, Lisabon, 2005, pp. 571-606. 
228 Lisa Cachmore and Sonia R. Zakrzevski, The expression of asymmetry in hand bones medieval cemete-
ry at Esyja, Spain-“Britisch Association for Biological Anthropology and Osteaarcheology”, Oxford, 2009, 
pp. 79- 92. 
229 Richard Haldane, The Causes of Evolution, London, 1932; M. Jean Piveteau, A propos de Glozel- 
“Revue”, Paris, 1982, pp. 152-174; Милош Црњански, Вендски траг у Британији..., 8-9; Реља Нова-
ковић, Непознати Црњански..., 16-17. 
230 Richard Haldene, The Causes of Evolution, London, 1932; Милош Црњански, Ведски трагови… 
231 Aleksander Macalister, Archeologia Anatomica, University Library at Combridge, London, 1889; Ми-
лош Црњански, Ведски траг у Британији..., 8-9; Реља Новаковић, Непознати Црењански..., 17. 
232 Ibid. 
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во Западна Европа, посебно на островите, доминирал Венетско- Келтскиот суп-
страт,233 што го застапувал и Новотни- тој го додал уште и илирскиот супстрат. 

Илирската врска ја призава и Џакета Хокс, што важи и за нејзиниот сопруг 
Христофер. Тој установил три супстрати: венетскиот, келтскиот и илирскиот нај-
стари праисториски времиња на Британските острови.234 

Р.Новаковиќ наведува што пишела Џакета Хокс: „од секогаш постоела пра-
историска култура помеѓу Балканот и Британските острови“.235 И за Стјуарт Пигот 
на Британските острови има праисториски венетско-келтско-илирски траги.236 Ама 
и врски меѓу Англија и градот Микена на Крит, како иста цивилизација, со топо-
ними и културни вредности.237 Во средновековието луѓето од Moumoutshire- Ан-
глија се нарекувале Ventanders, Vendlandijani,а Велс-Venedotia, дури во Англија об-
ласт Perwenddwlad. Ова е само венетско, со венетски руни, кои биле црти и рецки, 
потврдувајќи, Западна Европа имала корен од Југоисточните мориња- Балканот.238 

Во прилог се наведува што истакнува Јан Колар: „...Вендо-Словените од нај-
далечно време, многу столетија пред Римјаните, ги населувале европските просто-
ри, не само Западна Европа-Горна Италија, Ломбардија, Реција, Баварија, Норикум, 
Бретанија и Балкнот... туку и пошироко- Азија и Мала Азија...Хелените...на истори-
ската сцена се појавиле многу милениуми подоцна од Вендо-Словените...“.239 

Јазикот на Венетите=тн.Словени бил само пелазгиски- коине од 300 г.п.н.е. 
Fransois Manet од Бретања, во 1834 година, дека жителите на неговата земја, 

како и на Ирска, Шкотска и Британија, како потомци на Келтите, „потекнувале од 
балканската племенска група Бриги“, по кое Бретања и Британија го добиле своето 
име.Според него,„Бригите во Аморик дошле од исток од Голема Бригија“240од ис-
тоимената област во Мала Азија, создадена од Бригија-според Херодот, просторите 
на Бригите биле истите со на Брсјаците: Пелагонија, Преспа, Охрид Драч на море.   

Слободан Јарчевиќ,241на стр. 23, пиши: „Во делата на професорот Реља Но-
ваковиќ мора да се уважат, измеѓу останатото, старите географски карти, кои исто-
ричарите озбилно не ги проучувале. Тоа, без иземање, биле податоци за Србите или 
разни словенски племиња, кои живееле на широко подрачје на Европа и Азија, ама, 
на жалост, преку тие чинители се преминувало. Реља Новаковиќ во книгата ‘Непо-
знатиот Црњански упатува на очигледни чинители за Словените таму каде совре-
мената наука не ги најдува, или таму не ги најдува во вистинско време: 

‘Во недоумица, која во науката постои околу прашањето на потеклото на 
Илирите и нивната распостранетост, да не заборавиме што за нив знае составувачот 
на ‘Историјата на многу години’ (‘Несторов летопис’) од почетокот на 12. век од 
Киев. Кај споменувањето на Илирија, хроничарот забележал дека опфаќа североза-
падниот, прибреговен дел на Балканското Полуострово, додавајќи дека границите 
на Илирик, како провинција на Римската Имерија, установена во првата половина 

                                                 
233 C. F. C. Hawkes, ‘A Celtic bronze from. Hauts’, Antig J, 1940, p. 18-26 and 116-121.  
234 J.A. Evans, On a late-Celtic urn-field at Aylesford, Kent, Archeologia, London, 1890, p. 52 and 315-388 
235 Реља Новаковић, Непознати Црњански..., 16. 
236 Stuard Piggot, The Neolithic Cultures of the British isles, London, 1954. 
237 Милош Црњански, Вендски траг у Британији..., 8-9; Реља Новаковић, Непознати Црњаски..., 39. 
238 Ibid. 
239 Jan Colar, Der Einfluss des Slawischen auf des ieollinische, Wien, 1843, pp. 252-256.   
240 M.F.G.P.B.Manet, L’Histoire de La Pettite-Bretagne. Ou Bretagne-Amorique, Volume, Paris, 1923 итн. 
241 Слободан Јарчевић, Историске скривалице, ЗИПС, Земун, 1999. 
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на првиот век после Христо и дека го зафаќала делот на територијата (на бивша) 
Југославија. Кога летописецот, потоа, одма после Илирија, ги споменал Словените, 
коментаторот на овие летописачки вести ги протолкувал дека Словените се споме-
нати затоа што летописецот бил убеден дека Словените се првобитни жители во 
Илирија. Споменувајќи го потоа и апостол Павле, за кого кажува дека го походел 
Илирик и тука го ширел христијанството, хроничарот бил уверен дека, со право, 
може да се каже дека тука било првото Словенство’. 

Реља Новаковиќ ги проучил и белешките на нашиот голем писател Милош 
Црњански, кога ги пронајдува словенските топоними и словенските обичаи на бри-
танските острова: ‘Кога за сè ова знаеме, ни се чини подобро да сфатиме зошто 
британските научници повеќе пати истакнуваат ‘илирски траги во преисториското 
доба на британските острови’. Веројатно дека и Црњански, со разлог, повеќе пати 
се задржал на спомените на Илирите, имајќи, по своја прилика, во вид на нивното 
прадавно потекло и нивната голема распространетост, како рана индоевропска гру-
пација. Во таа смисла, Црњански и понатаму ги истакнува своите запазувања: ‘Веќе 
античките истроричари ја споменуваат врската измеѓу британските острови и оние 
земји кои денес се словенски, нарочито врската со денешна Русија и Украина. Пли-
ниј, на пример, упозорува на сличност во религиозните церемонии на Британците и 
Персијаните во својата доба. Тацит, во својата книга за Германија кажува дека ја-
зикот со кои се говори на брегот на Балтикот, каде живеат Аестите, е сличен на ја-
зикот со кој говорат Британците во негово доба. Страбон најдува дека институции-
те на жителите на британските острови се слични на самотрачките“, 

Па Европјаните говореле само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
Европа останала едно исто генетско-географско подрачје само за едно исто. 
„Книга: ‘Серби народ и раса- нова Вулгата’, др. Деретиќ...Чикаго, 1996 год. 
Ова историско дело се појавило и во белградските книжарници. Тоа обилува 

со мноштво докази дека Србите не се само онаа група на жители на Балканот, кои 
некои историчари тука ги најдуваат во 6. и 7. век, а други неколку стотини години 
порано. Др. Деретиќ е упорен, и уверлив со пораките дека Србите во предантичко 
доба чинеле не само народ, туку и една голема раса на жители на Европа и Азија. 
Оваков заклучок е наговестен веќе во насловот на книгата и нему не треба да му се 
чуди. Авторот на своето определување го поткрепува со такви извори да тие не 
оставаат место на никаква недоумица. 

Др. Јован И. Деретиќ, од страница во страница, само назначува податоци за 
своите тврдења, а тие се толку да и најскромниот коментар захтевал печатење на 
томови на книгата. 

Почнал со најраното име Срби во книгите на античките историчари. Нивни-
те записи му помогнале јасно да ги разјасни обрисите на најстарите српски држави. 
Од таа минатост, искрснувала историјата на српскиот народ, кој може да се сматра 
со историја на останатите Словени, денес поделени по национални имиња кои во 
тоа давно доба не биле познати. Зачуваните пишани документи упатуваат и на за-
видна српска просвета, култура, уметност и државна и војна организација. Се ра-
спознава и српската династија и славните војсководци. 

Она што посебно ги заинтересира читателите е српската религија и српските 
богови, чии имиња и задолжувања биле узор на Грците, Римјаните и народите на 
Индија. Така најстар бог Див, од некјој разлог, бил посебно привлечен, па во Инди-



 145 

ја го презеле под името Диаус.242Во својот пантеон на боговите, Грците го прифа-
тиле под името Зевс, а Римјаните како Dius Pater, подоцна Јупитер. Влијанието на 
старата српска религија досегнала до исламот и христијанството. Авторот, за при-
мер, го наведува Перун,243 кој бил така значајно божество да раните христијани не 
можеле да му одолат, па неговите одлики му се припишани на Свети Ѓорѓи.244  

Книгата ‘Серби народ и раса- нова Вулгата’ обилува и со други интересни 
непознаници. Посебно, податоците за големата српска империја од 1300. година 
пред Христо. Со неа владеел моќниот цар Сербон. Тоа име имало и едно од врхо-
вните српски божества. Авторот наведува дека царот Сербон тргнал во интерконти-
нентален војни поход, по узор на својот давно претходник царот Нин, освојувачот 
на Индија од 2000. година с.е.“. 

Белците од Источното Средоземје стигнале во Индија...дури во Јапонија. До 
островото Окинава (=окина ва) се најдува потонат град на белата раса со пирамиди 
и писменост. Во Јапонија Белците биле влакнести: аину + в + л + к = влакину, влаи, 
влаки- влачи...Во аину е дативното у како во Индија Ману, Меру, Зебу..., Кина Бату 
кан... Јапонците се со 38% крвна група А за житарици и мешункасти храни (соја). 

„Царот Сербон, таа 1300. година, започнал и ги довршил освојувањата на 
Египет, Блискиот и Средниот Исток и Индија. Во Индија основал неколку градови. 
Во нив оставил свои соплеменици и воспоставил династија. Потоа тргнал во Запа-
дна Европа, ја освоил и на Гибралтар соградил утврдување. Оттука преминал на 
Алпите и тргнал на Рим. Тамошниот владетел му се предал без борба и обеќал дека 
повеќе нема да принесува човечки жртви на своите богови, туку ќе жртвува чове-
чки лутки. Од Италија Сербон преминал на Балканот и прошетал, со војската, долж 
источниот брег на Јадранското Море“. 

Бидејќи поимот срб имало исто значење срп на трите стари континенти, се 
потврдува, белата раса била еден народ со еден те ист јазик- варварски=пелазгиски. 

Човечките жртви било дело на темните раси кои имале заедничко потекло 
од пред да имало континенти. Во Месопотамија...Египет живееле Белци и Црнци. 
Темните раси се канибалисти-обрежувањето било нивно; и Црнките се обрежуваат. 

„Др Деретиќ заклучува дека царот Сербон можел така да се однесува само 
во својата постојбина. Инаку, хрониката на војниот пат на царот Сербон обевестува 
дека Србите и Евреите, како сојузници, го покориле Египет и дека на Сербон Ибе-
рите, еднаш годишно му жртвувале најубав бик (можда тоа жртвување, подоцна, се 
претворило во борба со бикови во Шпанија)“. 

Чумата на говедото и грипот на свињата кај човекот предизвикувале маласи-
паница и грип, поради кои била создадена вегетеријанската крвна група А, и тоа 
пред 15.000 г.п.н.е. во Левантот, од каде Белците се преселиле во Источното Сре-
доземје. Домашно говедо било балканското-европското диво. Домашното говедо во 
Европа е балканското, со мали рогови- говедото со рогови бил симбол на Викизите. 

„Трагајќи за првите жители Срби, др Јован И. Деретиќ поклонува поверу-
вање на историчарот од Александрија, од првиот век н.е. Апиан. Тој во ‘Историјата 
на Римската Империја’ напишал дека од изворот на Дунав до Црно Море, вклучу-
вајќи го и Балканот, живее ист народ, објаснувајќи дека тоа се Илири- ‘кои се срп-

                                                 
242 Па ништо немало национално српско- српска држава со народ и државен јазик само од во 19 век. 
243 Перун не бил славен во Македонија... и до реката Дунав туку само Зевс=Зебс- за Зебу во Индија. 
244 Свети Ѓорѓи од Кападокија во Бригија=Брсјакија станал коњаник. Како него бил Крали Марко. 
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ско племе’. Др Деретиќ, пред триесет години, укажувал дека Подунавјето и Балка-
нското Полуострово морале да бидат подрачја на кои Србите (Словените) удриле 
темели на својата прва општествена заедница и каде се достигнало завидни ниво на 
производство и култура.Тврдел дека во Подунавјето е топен метал 2.000 години пр-
ед Месопотамија и дека Србите први почнале да комуницираат со пишани знаци“ 

Бидејќи градежите... и писменоста биле во готова форма, без цел развоен 
тек, развојниот тек бил во Левантот-таму Белците живееле за време на ледено доба. 

„Денес веќе многу научници се определуваат за Подунавјето и Балканот ка-
ко колевка на Цивилизацијата. Така, рускиот академик Олег Николајевиќ Трубачов, 
во книгата: ‘Етногенезата и културата на старите Словени- лингвистички истражу-
вања’, му дава на словенскиот јазик водечка позиција во праисторијата на Европа, а 
првата словенска населба ја сместува во областа околу централниот тек на Дунав. 
Неговиот земјак Генадиј С. Гриневич, во своја ‘Прасловенска писменост- резултати 
на дешифровања’, тврди дека словенски пишани споменици се најстари на Земјата- 
и му припаѓаат на слоговното писмо на Винчанската култура- 5000 години пред 
Христо“. 

Подунавјето било гранично подрачје-јужно домашни;северно диви животни. 
„Во процветот на цивилизацијата во Европа и неговото словенско обележје, 

пишеле и најчуените научници на Британија и Ирска на почетокот на овој век. 
Англискиот историчар Гордон Чајдл, како и Апиан од Александрија, ги поисто-
ветруваат Илирите и Србите и тврат дека Илирите на Балканот имале тесна врска 
со заедницата жители на Велика Британија, во праисторијата. Чајдл го подржувал 
британскиот биолог Ј.Б.С Холдејн, кој, пишувајќи многубројни членци, ја уверил 
научната јавност дека Британија во предримско доба била колонија на народите од 
територијата на Југославија. Тоа истото го поновувал и ирскиот археолог Мекали-
стер, нагласувајќи дека заеднички културен и просветен центар на Британија и Бал-
канот бил во Винча покрај Белград. Водечкиот шкотски археолог и универзитетски 
професор Стјуарт Пигот обавестил дека во својата земја пронашол словенски (или-
рски) скулптури. 

Се гледа дека немало научна доследност во Европа во втората половина на 
XX век, оти овие истражувања на Ирците и Британците се предадени на заборав“. 

Па преселбите биле по долините Вардар- Морава-Дунав...Рајна... со говедо... 
„Др Јован И. Деретиќ кај овие западноевропски научници нашол потврда на 

она што и самиот го открил, со ослонец на античките хроничари. Но, тој многу со-
знал и на основ на анализата на српскиот јазик, кој, се покажал, вистинска архео-
лошка ризница. Воочил дека во многу наши зборови се крие коренот на имињата и 
поимите од давната минатост. Така поимот замена за ‘мајка’ во Шумадија- ‘кева’ 
(за која не сме сигурни дали е народна блага шала или надимок од миља) всушност 
е заборавената Божица Мајка, која изузетно е почитувана кај Србите во Троја 2300 
години пред Христо. Нашиот јазик го зачувал и зборот ‘јарост’. Тој означува војно-
броно расположение на некоја особа и спремност на вербална или физичка пре-
сметка. Др Деретиќ ни објаснува дека ‘јарост’ е запис за прадавниот српски бог на 
војната Јарос. Грците го презеле од Србите и го назвале Арес, мада некои грчки 
градови никогаш не го прифатиле“.(Бригиска=фригиска Ма+јака=мајака=мајка,РИ) 

Марс=м арс=Арес=арец=јарец,симбол во ...Бригија=Брсјакија како што била 
Битола и Охрид:р=л:охридски „аре шо праиш“-битолски „але (по-боже)шо праиш“.   
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„Нашиот јазик објаснува дека многу топоними го зачувале коренот на збор-
от од стариот српски јазик. Да речеме, Вуковар, Вардар, Темишвар, варош, Вара-
ждин, содржи ‘вар’- потекнал од зборот ‘чувар’. Затоа во имињата на населбите 
(кои некогаш биле одбрамбени) така често се појвува ‘вар’. (Вар варди- барде, Р.И.) 

Старите записи откриваат дека ‘дур’ во давните времиња означувал српско 
утврдување на вода, па така знаеме дека името Дурмитор потекнало од нашиот ја-
зик, а не од некој стран, како што често се тврди. 

Значи јазикот за расветлување на минатоста,го воочиле и споменатите ирски 
и британски научници, ама не ја решиле енигмата откаде баш славенофили топони-
ми во Британија и Франција и тоа уз времето кога таму живееле Келтите, кои- спо-
ред дотогашните научни сознанија- не биле Словени. Оваа неразјаснетост го при-
влекло и др Деретиќ, па од илјади документи повадил, вместо топоними, келтски 
лични имиња и самиот се изненадил на чинителот дека, во голем процент, се слове-
нски (Српски): Балдомер, Бела, Бирак, Бориша, Борут, Буда, Вито, Влатиа, Врсина, 
Данко, Деркојед, Дравко, Икар, Иломер, Којо, Ладон, Мато, Миро, Ранило, Недо, 
Русо, Саво, Сарда, Сатара, Свето, Тогимир, Убила... 

Кога во I век пред Христо, во време на римскиот цар Октавијан Август Или-
рите подигнале востание на Балканот, водачи биле Брано и Бато. Ама, во слично 
востание против Римјаните, водач бил војникот со име Дивјак !“ 

„Занимливо е да се спомене и приказот на др. Деретиќ за денешниот српски 
грб, со крст и четири оцила. Во книгата ја внел сликата на божицата на старите Ср-
би- Сербона, на чија свилена хаљина се најдуваат шест украси со крст и оцила- 
онаков облик каков е во денешниот грб на српските држави. Овој податок ја руши 
претпоставката на некои стручњаци за грбови дека оцилата со крст еволуирале, до 
денешен облик, од почетните слова на грчката реченица: ‘Цар цареви’, или дека во 
изворниот облик се претставени ликовите на птица, или млад месец. 

Книгата ‘Серби- народ и раса, нова Вулгата’ на др Јован И.Деретиќ е висти-
нски патоказ за изучување на старата историја на народите, оти не е дело на невте-
мелените претпоставки на писателот. Напротив, содржи сè она што ни пренеле 
свои текстови водечките авторитети на Антиката: ‘Библијата’, Херодот, Тацит, 
Плиниј, Птоломеј, Апијан, Аријан, Флавиј и оние од поновите столетија“. 

Стр. 35: „Недавно во издание на ИПА ‘Мирослав’ во Земун и Заводот за сер-
бистика во Чикаго е печатена книга на професрот Реља Новаковиќ Непознат Црња-
нски, двојазично- на српски и англиски јазик. Во прашање е дело кое докажува де-
ка, конечно, нешто на Запад е ново. Проф. Реља Новаковиќ не запознава дека на-
шиот голем писател Црњански давно открил дека археолозите, историчарите и ли-
нгвистите во Западна Европа пишеле за српските меѓи во Шкотска, Велс, Англија и 
Ирска. Црњански е сигурен дека на овие острови не оставила сведоштво за себе не-
која недефинирана словенска маса, туку дека на нив се претпознатливи траги, на 
секој корак, древните Срби (или Илири). 

Професорот Новаковиќ не упатува дека Црњански не излегува на научниот 
бришен простор неук оти своевремено предавал историја во IV машка белградска 
гимназија, а бил и ученик на проф. Милоје Васиќ, прв истражувач на старата ку-
лтура во Винча. Неговите запазувања за Србите во Ирска и Британија го делат и 
најпознатите истражувачи на овие држави, чии трудови Црњански ги изнесува пред 
југословенската јавност, по повратокот од Лондон во Татковината, 1964 година. 



 148 

Бидејќи своите истражувања во Лондон ги споредил со трудовите на ирските и 
британските историчари, Црњански нашол дека тие се идентични што се однесува 
на заклучоците на древните Срби. Така можел да изнесе непобитно тврдење дека во 
врската со Постојбината, на античките и средновековните држави на Словените, 
има многу политиканство. Црњански наведува толкувања на лордот Актон. Лордот 
Актон стравува од Словените како можни жители на Британските Острови, па пи-
ши, дека словенските народи се нестабилни и неспособни за создавање држави. Об-
јаснува дека Словените го населиле Балканот со ‘инфилтрација, не како освојувачи, 
туку како сонлива, лесна и селска гомила’. Лордот Актон не објаснува како Слове-
ните по доаѓањето на Балканот, во мошне опасно опкружување, создаде повеќе 
свои држави, кога биле така недржавотворни. Црњански изнесува и невтемелена 
теза на словенските историчари. Според нив, Словените го населиле Балканот во 
еден голем крвав поход, уз истребување на домородното романско население. Сло-
венските историчари ова го тврдат, иако нема ни еден поуздан извор за истребува-
ње на народите на така огромен простор, од Босфор до Трст. 

Ваквите неодумици околу историјата на Јужните Словени сигурно не му да-
ле мир на Милош Црњаски. Најдувајќи се во Британија, се впуштил во истражува-
ња од искона на ова поднебје. На располагање им биле архивите и библиотеките на 
Лондон, каде пронашол хроники, карти и податоци за обичаите и уметноста од вре-
мето на првите векови на новата ера на Ирска и Британија. И заправо, она што се 
однесувало на староседелците на британските острови, можело да им се припише и 
на тогашните жители на Балканското Полуострово. Античките називи на британ-
ските планини, населби, реки, езера и потоци имале истоветни имиња и на просто-
рите на Јужните Словени, посебно оние кои ги населувале Србите. Истражувајќи 
понатаму, Црњански открил дека и топонимите на соседните француски брегови, 
посебно во Бретања, имаат свои имењаци на Балканот. Дрина, Свердол, Вран, Ве-
чан, Бреге. Новар итн. Во Бретања француските археолози откриле дека тука фол-
клорот е идентичен на словенските народи. Племињата кои се појавуваат во Брита-
нија, Ирска и на западните брегови на европскиот континент носат словенски ими-
ња: Бодуни, Добуни, Думани, Корнови. Корни, Корнути, Морини, Бориштени, Го-
ричани, Луги, Ладени, Мијати, Рутени, Морави... 

Црњански приметува вистинска конфузија меѓу археолозите во Британија, 
Ирска и Франција, оти тие предметите на материјалната и духовната култура од да-
вната минатост на своето тло им го пришуваат час на Илирите, час на Вендите, час 
Сарматите, час Скитите, час Словените. Западните научници не се усудуваат да об-
јаснат дали е во прашање на една раса (со ист јазик и култура) со различни племен-
ски имиња, или се во прашање различни етнички групи со обедеинета култура. Цр-
њански приметува дека е едно сигурно, околу што не се спорат ни западните исто-
ричари, дека топонимите се славофони“. 

Еден ист јазик бил на Илирите, Вендите, Сарматите, Скитите и Словените. 
„Некои археолози се усудиле да изведат заклучоци за словенската припа-

дност на староседелците на Западна Европа. Други на тоа жестоко се спротиставу-
ваат. Во прв ред германските археолози. Тие Вендите категорично ги сврстиле во 
Несловени, веројатно под влијание на ваквото определување на германската школа, 
Русите устукнале, па Вендите ги прогласиле Протословени. Тоа значи дека Венди-
те на почетокот на новата ера не биле Словени, ама некогаш, во давната минатост, 
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можда тоа и биле. Ваквиот став, спротивен со здрав разум и чинителите, на жалост, 
ги присвоиле и останатите словенски научници. Црњански наведува дека англиски-
от археолог Мина ги сврстил Вендите во Словени и напишал дека во тоа нема ни-
каква сумливост! 

Црњански укажал на британските научници кои не само што тврделе дека 
староседелци на Западна Европа во античко доба биле Словени туку докажувале 
дека постоела тесна врска измеѓу општествените заедници на Балканот и во Брита-
нија. Тоа упорно го тврдел и англискиот историчар Гордон Чајдл. Чајдл го подржу-
вал британскиот биолог Ј.Б.С. Холдејн, кој истакнувал во многубројните членци 
дека Британија во праисторијата била колонија на народите кои ги населувале про-
стирите на Југославија! Секако, ова тврдење било неприфатливо за званичната бри-
танска историја, па чуената Џекета Хокс, археолог, оштро го критикувала овој став 
на професорот Холдејн. Отимајќи се на авторитетот на Џокета Хокс и званичната 
британска историја, поедини британски и ирски истражувачи наставиле да дока-
жуваат дека жителите на овие две држави, во давните времиња, припаѓале на група 
на народи во која биле и народите на Балканот. Овие тврдења биле убедливи, оти 
сродноста на луѓето од овие два оддалечени подрачја се докажувало со заеднички 
зборови од српскиот или некој друг словенски јазик. На основ на тоа ирскиот ар-
хеолог Мекалистер верувал во длабоката старост на врска на жителите на Балканот 
и Британија, нагласувајќи дека културен центар на нивната заедничка цивилизација 
бил во Винча покрај Белград! 

Црњански се сложил со истражувањата на Мекалистер, оти и самиот ги по-
тврдил Мекалистеровите докази дека во праисторијата на Ирска и Британија по-
стојат траги и на Вендите и Илирите. Наодите се така убедливи, да и Џекета Хокс, 
противник на наводното илирско господство во Британија, признала дека археоло-
шките наоди, во што таа е најпознат стручњак, непобитно ја потврдуваат врската на 
Илирите и староседелците на Ирска и Британија. 

Авторитетот равен на оној на Џекета Хокс, уживал и чуениот археолог на 
Шкотските универзитети проф. Стјуарт Пигот, кој најдува рани траги на Илирите 
во својата земја, и ја запознал научната јавност дека во прашање се и литерарни 
траги. Пигот, покрај цивилизираните врски со Балканот и Британија во бронзено 
доба, го додава и тврдењето дека и старите цивилизирани Микенци имале блиска 
врска со жителите на британските острови. 

Најинтересентен детал на Пиготовите истражувања се однесува на пронај-
дените скулптури во Британија од старата минатост, за кои Црњански најдува дека 
потсетуваат на скулптурите во Полска и многу личат на нашите стеќки! Колку е 
овој податок драгоцен, ќе се види кога последниците на науката би ги разматрале 
во светло на тврдење на званичната историја кај нас дека стеќките се творевина на 
припадниците на богомилската религија во средновековната српска Босна“. 

Богомилството се ширело од Ерменија, Македонија, Босна... до Муслимани. 
„После сите овие податоци на ирските и британските научници., на кои упа-

тува Милош Црњански, Реља Новаковиќ ја изнесува и својата збунетост пред нив: 
‘Запаѓаме во очајување кога се прашуваме откаде и кога поедини народи 

дошле на некое подрачје, колку долго тука опстојувале и што некој од нив ги укло-
нило од тамошното позориште, и на другите им овоможило и понатаму тука да 
останат- можда само под друго име. Ние готово ништо не знаеме не само за наста-
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нокот на поедини народи, туку ни за правците и брзината на нивните движења. 
Траги на јазичната сродност се извонреден патоказ, ама ипак не ги решаваат сите 
неизвесности’.  

Заправо, сите истражувачи на исконата на Ирска и Британија се мачат околу 
јазикот на своите предци. Името на денешниот град Солебериј, во близината на 
Стоунхенџ, на старите карти е обележен како: Сорбиодун, Сорба, Сарун, Сербола и 
Сорбиакум. Нема сумливост, сите имиња упатуваат на српски јазик и на обликот на 
името на српскиот народ. Во покраината во која Стоунхенџ се најдува во старите 
времиња се викале Вилчи, што е име на словенски народ. Во Ирска, Англија, Велс 
и Шкотска ги имаме и следните стари топоними: Тиса, Ведура, Тамиш, Дева, Ви-
дуа, Луг, Балтија, Тара, Дервент, Дрина... Провинцијата Велс тогаш се викала Вене-
тодија. (Велс=Велес- тн.словенски бог, Р.И.)  

‘Американскиот археолог Олбрајт, разматрајќи ги овие имиња, напишал де-
ка имињата на реките, планините, езерата, потоците и населбите не ги менуваат 
имињата ни низ илјади години. Тој имињата на британските острови и на Ирска им 
ги припишува на Келтите. Но, во тоа е и чудно ваквото тврдење, оти тие се слове-
нски. За ова некако да би се прикрило, многу научници тврдат дека келтски имиња 
се присутни и во други краишта на Европа, па и на Балканот и дека и таму се сло-
венски. Така нашата планина Дурмитор се доведува во врска со келтскиот јазик, 
оти наводно ‘дур’ е келтска основа. (На ова се спротиставил др Јован Деретиќ, кој 
во својата книга Срби, народ и раса- нова Вулгата, Чикаго, тврди дека ‘дур’ е стара 
српска именка и дека означува тврдина на вода. Од тој се и глаголите: дурати, из-
дурати, одурати). И Црњански подлегнува на келтската теза, па наведува дека и 
овие наши имиња се со келтско потекло: Рудине, Вран, Шара, Коритник, Ком, Са-
ва, Драва итн.Тој не приметува дека Англичаните објасбнуват дека шкотскиот град, 
кој Римјаните никогаш не го освоиле, се вика Тор Оваца. Наводно, тоа значење го 
имало во сите имиња на келтски јазик. Ама, Римјаните во картите го внеле тоа ке-
лтско значење во името на овој град: Брабоњакум. Нема спор- брабоњак е од срп-
скиот јазик и Англичаните овој поим погрешно го превеле како Тор Оваца. Покрај 
градот Брабоњак (или Брабоњакум- по латински) се најдува населбата Луг; па Ан-
гличаните ‘објаснуваат’ дека тоа е келтски збор со непознато значење. Гледаме де-
ка овој збор е српска. Во Србија се најдува градот Љиг. Овој збор ознаќува блатли-
во подрачје. Од тој поим, во српскиот јазик имаме извесни зборови: лигав (и терен 
и карактер, лигава кожа на змиите и жабите итн.).  

На сè ова, проф. Новаковиќ следи во својата книга Црњански: Што се одне-
сува на Келтите, му се дава за право дека тие биле во заедница со Протословените 
или Протосрбите и не ја зема во обѕир можноста келто-српска, или келто- словен-
ска заедница, која би морала да се смести во времето на антиката и пораниот сре-
ден век. 

Прашањето Илири е неразбирливо како што е и она келтско. Видовме дека 
ирските и британските научници го потврдуваат присуството на Илирите во своите 
држави, ама и после илирските станишта, таму остануваат поново српски, или сло-
венски, имиња. 

На ова енигма дорипнал проф. Новаковиќ во својата книга, мада тоа посебно 
не го истакнува. Тој цитирал содржина на еден историски труд од 1821. во Виена, 
од непознат автор, во кој Илирите се претставуваат како народ со запазена улога во 
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освитот н цивилизацијата. Измеѓу останатото, таму пиши: ‘Жителите на Босна и 
Србија водат потекло од еден од најстарите и најраспространети народи- од старите 
Илири’. 

Само во оваа реченица се расветлува многу што ги мачи ирските, британ-
скитем, француските и германските научници. Повеќе е тоа, овој научен труд со-
држи и описи на илирското учествување во Тројанската војна и тврдењето дека во 
IV век н.е. Илирите биле едини жители на римскиот Илирик и дека тогаш се шире-
ле сè до Северниот пол. Непознатиот виенски хроничар, наведува проф. Новаков-
иќ, дека одлутале Славонци, Босанци, Срби, Рашани,Дубровчани, Пољичани, Алба-
нци и Црногорци. Хроничарот обавестува дека Србите и Рашаните се исти како и 
Босанците. 

Проф. Реља Новаковиќ скренува внимание дека уште Страбон запишал дека 
во V век пред Христо институциите во Тракија и Британија биле мошне слични, а 
Херодот остава податок дека таму во тој век во Европа живееле Венди. Р. Новаков-
иќ наведува и многу извори на антички писатели за Србите во Романија и на Кав-
каз, како и во Мала Азија и на Балканот. На крај од книгата, со жалење констатира, 
дека членците на Црњански во ‘НИН’- од 1964, како и неговите од 1990, за српски 
траги во Британија не побудиле никакво интересирање во научните кругови на Ју-
гославија. Затоа се одлучил за издавање книгата на српски и англиски јазик: ‘Непо-
знат Црњански, (издавач ИПА ‘Мирослав’, Белград...“. 

Следи Европјаните имале балканско потекло: венетско, илирско, српско итн. 
Стр. 38: „Меѓу останатите извори за античка Србија, др Деретиќ го наведува 

и хроничарот Апијан од Александрија, кој во првиот век н.е. во своето дело Исто-
рија на Римската Империја, напишал дека Илири се Срби, или Србите Илири, ‘оти 
се работи за два назива за еден ист народ’...“.  

Бранко Вукушиќ,245 на стр. 60, пиши: „Истакнатиот српски научник, келто-
лог проф. др Ранко Куиќ, член на Велшката академија на наука во своето дело ‘Ср-
пск-келтски паралели’ (Бања Лука 2000) наведува до сега непознати докази на етно 
-културната сродност на Келтите и Словените. Откаде словенски траги кај прежи-
веаните потомци на Келтите во далечната Британија ? Оти, Римјаните биле оку-
патори во Британија приближно колку и на Балканот. Во римските мапи и адми-
нистративни списи од тоа време реките, планините и другите топоними и етноними 
се подударни со имињата на денешна Србија и другите делови на бившата Југосла-
вија. Неверојатен е списокот на реките: Соча, Бојана, Буна, Морава, Пек, Тиса, Уна, 
Сана, Корана, Малена, Ведра, Добра, Вардар, и др., дури и украинскиот Дон, че-
шката Витава, бугарската Осма итн. Списокот на планините исто така е голем: 
Орјен, Кораб, Мосор, Шатор, Дурмитор, Прлитор и др. Кралската престолнина и 
светото брдо во Ирска е Тара, старо аријевско име. 

Откаде сè тоа ако Келтите не биле во допир со Словените ? Словените, на-
водно, се доселиле на Балканот цели 700 години подоцна но што се бележи после-
дното присуство на Келтите на Балканот. Пример римскиот период од ‘Келтско- 
српски паралели’ проф. Куиќ, го илустрира следното: на еден надгробен споменик 
од римскиот период на Косово (1. век н.е.), тв. приштинска плоча, на латински се 
споменува српскиот збор ‘праотец’ “. 

Дали имало словенски преселби на Балканот доказ е ДНК- анализата. 
                                                 
245 Branko Vukušić, O trojansko- slovenskj misteriji, Pešić i sinovi, Beograd, 2003. 
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Стр. 62: „Пелазгите се наследници на творците на винчанското писмо дури и 
пораното палеолитско население во Подунавјето, Балканот, Евромедитеранот. Ар-
хеологот Софија Давидовиќ- Живановиќ тврди дека ‘резултатите на антрополошки-
те истражувања на скелетите од винчанското наоѓалиште со методот ДНК анализа-
та укажуваат на идентичност на епигенетските карактеристики на Винчанците со 
претходните автохтони жители со кромањонските одлики од подунавските наоди 
Падина, Хајдучка Воденица, Лепенски Вир, Гомолава и со подоцнежните жители 
на Панонија (Жилиште, Бачки Петровац)’. Тоа го потврдува и младата српска на-
учница Билјана Чулјковиќ со анализата на ДНК материјалот на ѓердапската антро-
полошка серија стара седум илјади години.Најновите наоди на Винча (5. Маркотиќ: 
Винча култура) го потврдува автохтоноста на винчанското население и наставокот, 
не само антрополошки, туку и културни карактеристики сè до современото јужно-
словенско население“. 

Преселбите биле од југ кон Подунавјето, чиј развиток бил само во Левантот. 
Во прилог дека немало Словени Пеонците говореле словенски јазик, а за прв 

пат Римјаните за Склавини дознале само во V век, а на Балканот само од VI век.Би-
дејќи склава означувало само област, Склавините биле само едно- обласни народи. 

Љубомир Домазетовиќ,246на стр. 65/6, пиши: „...Според писателите на стара-
та античка историја (Страбон, Дионисиј Халикарнишки), Келтите мошне успешно 
се измешале со народите на освоените племиња, да ги називале келтско-илирски. 
За илирското потекло на Келтите најдобро укажуваат западните елементи на келт-
скиот, илирскиот, трачкиот говор, што се потврдува и во личните имиња, називите 
на местата“. 

Стр. 178: „Големиот, темелит и упорен истражувач, Чех ПЈ. Шафарик, 1833. 
година во расправата на поставката на Добровски во ‘Славијански древности“...Ме-
ѓутоа, един исправен одговор на ваква поставена хипотеза на Добровски и Шафа-
рик, како и кај Маретиќ и Дубравија, есте дека тие говореле со илирски јазик и дека 
сите словенски народи, потекнуваат од Илирите или Келтите (кои се иста етничкја 
група со Илирите)“. 

Илирите се нашле на бреговите на подрачјето на Балтичкото Море или на 
територијата на Германија. Хрватот Маретиќ, во книгата „Словени удавнини“, пи-
ши, дека тоа илирско племе се германизира, во XVII век. Од ова племе потекнуваат 
славните личности на германската историја: гроф Копривија, за кого на крајот на 
XIX век пишел германскиот печат дека е Словени (Србин). Отон Бизмарк, кој сами-
от истакнувал дека неговата баба не знаела да гугни германски туку „сорабски“, 
Лајбниц, која на Петар Велики во местото Торгав му кажува: „нашето потекло е 
исто, двата сме Словени“ итн. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ,247 во насловот Катерина Велика...наведува: 
„И во срцето на таа раса живеела и работела една велика царица, по име 

Катерина Велика, за која западно- европските писатели тврдат, дека била со герма-
нско потекло.248 Заправо тоа го тврди извесен Бернар Бонилори (Bernard Bonilauri) 
во својот членок од 8. јули 1987, објавен во парискиот лист ‘Фигаро’. Прочитувајќи 
го тоа во некој текст напишан без вистинскиот познат предмет, Бонилори- вероја-

                                                 
246 Љубомир Домазетовиќ, Античка историја и порекло Срба и Словена, Београд, 1995. 
247 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
248 Катерина II, најголема царица руска, родена во Штетин...доведена за рускиот престолнаследник. 
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тно- никогаш не ни покушал да ја провери точноста на тоа обавестување, заправо 
како сите оние писатели, кои се служеле со Тацитовите вести за ‘Германија’, а ни-
когаш да не сфатат, дека ни самиот Тацит не знаел докаде се простира ‘Германија’ 
и кои се на таа територија ‘Германи’ ?! Не, Катерина Велика не била германска 
принцеза и тоа се луѓе, кои се најдувале околу неа мошне добро знаеле. Всушност е 
и незамисливо, една германска принцеза на она доба прво ја обелоденила идејата 
за, како што пиши Бонилори, суперпорноста на словенската раса. Всушност, очито 
е, дека овде се работи за она, што ние стално подвлекуваме низ оваа студија, а тоа е 
непознавање на вистинската историја на нашата стара Европа. Меѓутоа, она што 
Западна Европа уште денес не знае, Катерина Велика и сета нејзина околина тоа 
морала да го знае, оти тоа не било германско, туку поуздано словенско, лужичко- 
српско потекло, што го докажува и титулата на нејзиниот татко, кој бил принц на 
областа Анхалт-Зербет. Овој вториот дел на името, со кој во своето заедничко дело 
се бават Шафарик и Суровјецки, е деформација на името од коренот срб... Пред 
упадот на Германите, таа област сигурно се викала Србиште... 

Но немајќи потреба, за тоа да расправаме овде, да се вратиме на Катерина 
Велика, која била пример владетел по принципите на ‘просветниот апсолутизам’... 
Таа земала видно учество во книжевниот живот на своето доба, соработувала во са-
тирични часописи, пишеле комедии и им помагала на книжевниците и научници-
те, кои ја називале ‘северна Семирамида’. Напишала драма ‘Олег’- Катарина Вели-
ка ја вбројувале во свои пријатели Волтер, д’ Аламбер, Дидеро (Voltaire, d’ Alem-
bert, Diderot) и одржувала коресподенција и со Волтер и со Грим (Grimm), додека 
Диодор го примила на својот двор. Со обѕир, значи, на сè тоа, имаме разлог да ве-
руваме, дека Катарина Велика навистина била просветена жена која не се бавела 
успешно само со државните работи, туку многу работела и на личното усовршува-
ње, што значи, дека со знаење морала да се сретнува со многу личности на своето 
време. И навистина, поедини личности кои ги споменува Бернар Бонилори во свој-
от членок во ‘Фигаро’ таа наша претпоставка ја потврдува, оти тој подвлекува, дека 
Катерина била: ... (Француски текст, Р.И.) 

Со обѕир на стравот, кој Германите кои го применувале при уништувањето 
и истребувањето на Лужичките Срби, па со обѕир на германизацијата на северните 
Словени со нивното насилно преводување во новата ера (За што постојат истори-
ски сведоштва и литерарни описи, како и низ поетски дела прожети со ист дух како 
и поезијата на балканските Срби)... со обѕир, значи на сите споменато, една особа 
оптеретена со германски дух едно крваво минатост, тешко би можела да ја изјави 
нешто слична на она, што ни изнесува Бернар Бонилори како изјава на Катерина 
Велика, која: 

‘...била прва (те. Катерина Велика), која ја обелоденила супериорноста на 
словенската раса. А особено сакала да докаже, дека словенскиот бил првобитен ја-
зик на човечкиот род. Во едно писмо, кое му го упатила на Грим 1784.г., таа пише-
ла дека старите Словени дале свои имиња на најголем број на реки, планини, ра-
мници и области на Франција, Шпанија, Шкотска и други краишта...’. 

Мудриот народ одавно рекол: ‘Царското не се порекува’, ото оној, кој носел 
величествена титула, е свесен на својата одговорност и потреби, дека секогаш оди 
со патот на вистината, пред секој изговорен збор морал-не само добро да примисли, 
туку- пред сè- добро да го запознае она, за што ќе говори, не отстапувајќи од висти-
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нското кажување... Катерина Велика морала да има околу себе најучени луѓе на 
своето време, кои неа í овозможиле, да стекне сигурно знаење, а таа сигурност мо-
шне добро се чуствува по начинот и едноставноста, со која му дала одредено со-
општение на Грим...“.  

Преселбите биле за рудното богатство. Најважен бил калајот, потребен за 
бронзата. Бакарната руда се копала во Кипар=Купар, кип=куп + с = скуп(и). Следи 
купар=купр=купрум- бакар. Тој како бакарен оксид бил чврст. Меѓутоа, се дошло и 
до слоеви со повисок удел на сулфур, поради што бакарот бил крт- се кршел. Ова 
било повод да се трага калај, кој во бронзата учествува до 10%. Секаде, каде имало 
руда за калај, таму биле првите живеалишта- прво рудата се насела на Балканот со 
Мала Азија и јужно од неа, а потоа до рудиштето таму се топела.Ова било за друго. 

Овде се трага врската на Балканот со својата митологија со онаа европската: 
Жупан=жу пан=Пан- олимписки бог. Па до денес пан на македонски си е 

пан=пањ, од кого се прави и паница=пањца. Следи пан да означува-л господин на 
полски, чешки и словачки. Ова говори да се биде господар на шумата со својот па-
стирски бог или шумски ѓавол. Жителите биле шумари, кои ги крчеле шумите да си 
прават ораници со секирата=секирта=се(сè) кирта=килта=келта до Келти со Келто-
ибери со свештеник Друид=дрвид=дрвит=дрви ит=бригиско за трето лице еднина. 

Келти=Гали биле Бриги. Гревс249пиши: „... Древната ирска азбука, како и таа 
на Друидите во Галија, сета била именувана спрема дрвото (бреза, јасен). Таа била 
со фригиско потекло и се сложува со пелашката и латинската...“. (бригиска, Р.И.) 

Роберт Гревс пиши за мноштво митолошки традиции пренесени во Европа. 
Следи божица Бригита=бриг ит а=женски род. Ама и Бриг=Бриж- Брижита. 
Стефан Византиски (VI век н.е.) пиши: „Бригите на Балканот биле македо-

нско племе“, кое „живеело во соседство на Илирите“.  
Елијан (3. век н.е.) соопштува, скоро илјада и пол години после падот на 

Троја, дека овој јазик им припаѓал на илирските Бриги- па Бригите биле најбитни. 
Следи во Британија, Ирска...Германија да се пиши само за илирска култура. 
Бригиското говедо било наречено и илирско. Тоа било населено низ Европа. 
Велс250 говори за „...Таин, ирска Илијада, го опишува говедарскиот живот во 

кој се употребува уште војна двоколка“.Балканците и денес не јадат ништо коњско. 
Тацит пиши за Одисеј и грчки јазик. Европските традиции биле балкански. 
Европјаните со Тројанско потекло, со бригиска и македонска симболика ја-

рец и лав, како и Викинзите на лаѓите имале бригиска змија и македонски лав: на 
врвот на лаѓите имало тело од змија и глава на лав. Следи викиншки симбол биле 
роговоте на бригиското говедо. Па тие сè до денес ги носат нивните наследници. 

Овде се говори за Бригија=Фригија. Дури галскиот петел бил само бригиски. 
Да не се изуми дека денес во Европа најмасово говедо е бригиското=фриги-

ското, со своите Бриги=Фриги=Фризи, а европското било само диво говедо итн. 
Преселбите низ Европа биле само со бригиско говедо,и коњот бил бригиски. 
Скотите (скот=скот) кажуваат дека имаат македонско потекло.Во Единбург= 

един бург е подигнат споменик на Александар Македонски итн. Потеклото се гледа 
во фустанчињата, а такви се носеле во Пелагонија- с. Кукуречани. Бидејќи Кукуре-
нчанците не сакале да се откажат од нив, а ги прифатиле панталоните, тие од фу-

                                                 
249 Robert Graves, The Greek Myths, Penguin Books Lts,Harmondsworth,Middlessex- Nolit·Beograd,1974. 
250 Х.Џ.Велс, Историја света- англиско издание 1931, превод српски јазик од Народно дело, Белград. 
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станчињата не направиле футишта кои се носат со панталони туку скутини кои го 
опоколуваат не само предниот туку и задниот дел. Само така продолжиле инаку 
фустаните да ги носат во скутини. Следи македонската гајда со македонски ритам 
седумосмини...Музичката група да се спореди и со фалангата...Бидејќи се говори за 
Бриги, Бриги биле Птоломејците. Па тие биле покрај гајдаџии и кавалџии. Повеќе 
видови кавали и склоп на кавали имаат Индијанците во Америка- Монголите нема-
ле дувачки инструменти. Тие како ловци и рибари ја немале крвната група А. Мо-
нголските Индијанци биле само со крвна група 0 и ДНК како во Кореја и Тајван.  

Х.Џ.Велс,251 на стр. 362, пиши: „Нападите на Карло Велики...мошне малку 
се пиши за ѕверствата кои Карло Велики ги вршел врз Саксонците повеќебожци, по 
крв браќа со Викинзите. Точно е дека Викинзите биле задоени со страшна омраза 
против крстот...“. 

Следи Саксонците со Викизите биле едно исто само со тн.словенски јазик. 
„Во текот од петтиот до деветиот век овие Викинзи сè повеќе се усовршува-

ле како поморци...Во нивните епови голема улога игра некаков легендарен голем и 
богат град на југот , некој вид мешавина на Рим и Цариград. Тој град во викиншки-
те песни се назива ‘Миколагард’ (Михајлов Двор’). Тој легендарен Миклагард со 
магнетска сила сè наново влечел потомци Нормани во Средоземно Море, и тоа како 
чисто со поморски пат, од запад, така и со пат преку Балтичко Море и Русија. Во 
тие походи уште ќе говориме. Со патот низ Русија удриле подоцна и Швеѓаните, 
потомци на Норманите. (Се наведе Микала до Микла=Миколгард: гард=град, Р.И.) 

За животоѕ на Карло Велики и Егберт, Викинзите само овде-онде вршеле 
упади...годината 912., дошола до друга една наезда во западна Европа. Гомила за-
војувачи од север, водени од некој Ролф, се упатиле во приморската покраина на 
северозападна Франција, која оттогаш се вика Нормандија. Не ќе давам поединости 
за еден подоцна дански упад, ниту за конечното освојување на Англија од норма-
нскииот војвода. Во поглед на расата и општесвените односи имало мошне мала ра-
злика меѓу Англите, Саксонците, Јитите и Норманите...“. 

Тие биле едно исто по јазик со своите венетски руни, кои биле црти и рецки. 
Стр. 370: „Сега на Средоземно Море се појави нова сила...Во деветтиот век 

дошло до нов поход на северните народи низ Русија...Норманите, кои удриле низ 
Русија, патувале лето да би можеле да ги користат пловните реки. Доаѓајќи до го-
рниот тек на руските реки, кои течат по пат на север, тие своите лаѓи ги пренеле до 
реките кои течат во јужниот правец, па со нив се спуштиле до Црното Море и Ка-
спиското Езеро. Таму се јавувале час како гусари, час како освојувачи, а час како 
трговци. Арапските летописци на она време ја споменуваат нивната појава на Ка-
списко Езеро и за нив го прифатиле името ‘Руси’. Норманците вршеле упад во Пе-
рсија, а во неколку маха (годината 865., 904., 941., и 1043.) напаѓале и на Цариград 
со флотата составена од многубројни мали и лесни бродови. Еден од поглавиците 
на тие Нормани, Рурик, загосподарил околу годината 850. како владетел во Нов-
город, а неговиот наследник, војводата Ољег го освоил Киев и со тоа положил кам-
ентемен на денешна Русија. Во Цариград набрзо ја запазиле вредноста на овие ру-
ски Викинзи како одважни војници. Грците ги назвале Варјази. Образуваната цар-
ска гарда е составена од најамници Варјаги. По покорувањето на Англија од Нор-
маните годината 1066. од Англија е прогонет голем број угледни Данци и Англоса-
                                                 
251 Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград. 
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ксонци. Овие изгнанци им отиште на руските Варјаги и изгледа дека брзо и лесно 
им се прилагодиле во поглед на јазикот и обичаите“. 

Бидејќи сите наведени биле еден те ист народ, сите тие „брзо и лесно им се 
прилагодиле во поглед на јазикот и обичаите“- само како Венети со венетски руни. 

 
ВЕНЕТИ РУСИТЕ, СКАДИНАВЦИТЕ И БРИТАНЦИТЕ 
 
Олга Луковиќ- Пјановиќ,252 во насловот Franciscus Maria Appendini… пиши: 
„Но да се вратиме уште еднаш на ‘Ширданите’ или ‘Шардани’, за кои фон 

Бисинг кажува, дека имале орловски носеви, некои мошне густа и јака брада, а не-
кои не.На двете напред прикажани репродукции од Орбиновиот дел и тие поедино-
сти доаѓаат до изразување“. 

Коњот во Арабија и Египет бил балкански. На бродовите на Фениките, кои 
биле Венети, бил поставена глава од коњ- Пастув=Посејдон. Погребалната кола на 
фараоните ја влечело балканското говедо, но не египетско со рогови напред кои 
пречеле при пасење напред. Први населби во Европа биле создадени од Феникијци-
те, и тоа на тие места каде што имало калај за правење бронза- калајот бил до 10%. 

„Како наука уште не установила откаде и со кој пат стигнале тие војници до 
Египет, уз сите претпоставки, ние себе ќе си допуштиме да додадеме уште една, 
потсетувајќи и овде западно-европските научници, многу историски проблеми не 
можат да се решат уз потполно занемарување, одн. одфрлување на Словените. Па 
затоа овде поставуваме прашање. Не се ли тоа северните Словени (‘Хиперборејци’) 
здружени со Јужните Словени (оние на Балканот и од брегот на Црно Море) врше-
ле заеднички поход на Египет ? И тоа така, дека северните оделе со бродови, доде-
ка јужните се служеле со копнен пат. А бидејќи, во тоа давно доба тие биле секаде, 
не наидувале ни на расни, ниту јазични препреки. Херодот рекол дека ‘Варварите’- 
сите говореле со ист јазик и имале исти обичаи, па тоа се однесува и на ‘Варва-
рите’, или Вендите, кои уште Јулие Цезар ги нашол на тлото на денешна Франција, 
некогашна Галија. Тоа Венетите- Вендите живееле најповеќе по бреговите на Атла-
нскиот Океан, бавејќи се со морепловство, бидејќи биле врсни градители на бродо-
ви. Јулие Цезар кажува, дека и во едно и во друго ги надминувале сите останати. 
Бродови имале многу, сведочи римскиот заповедник, а имале и голема поморска 
моќ, држејќи ги сите луки во свои раце. Пак, оние не биле нивна своина, им биле 
потчинети... Накратко, Јулие Цезар тие стари Венети, или Венди, ги карактеризира 
како голема сила, а само со тоа и би можело да се објасни една така голема експе-
диција, како што била она, која се усмерила према Египет... Така нешто во потпо-
лност би се слагало со Цезаровото тврдење за Венетите како за извонредни бродо-
градители, господари на поморските луки и за оние, кои ги контролирале помор-
ските патишта. Уз сè тоа, Венетите ја воделе трговијата од британските острова“. 

Луѓето на белата раса биле населени секаде. Па „во тоа давно доба тие биле 
секаде, не наидувале ни на расни, ниту јазични препреки“- само Варвари=Пелазги. 

Преселбите биле постепени,од југ на север.Па Македонците се ДНК-блиски 
на Критјаните, но не на Подунавците и Заткарпатците. Ова се потврдува и со лоза-
та- таа ја нема во Русија и западно од неа. Европа сè до денес уште не е донаселена. 

Антите, Венетите и Склавините биле тн.Словени- Словени=Словени слово. 
                                                 
252 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
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„Поради сите тие својства Јулие Цезар нашол начини, да изврши препад и 
колеж над словенските војници, додека жените и децата немилосрдно ги продавал 
како робови по квадратен метар... 

Коментирајќи го овој Цезаров извештај, Шафарик и Суровјецки, на страна 
68. на заедничкото дело ‘Потекло на Словените’- кажуваат, дека Цезар ни не про-
вирил во Англија, оти тоа да го направил и таму би нашол исто така ‘ведски Срби’, 
што е новни израз. Тие двајца потоа понатаму објаснуваат, дека тек 449.г. по Хри-
сто, кога се погерманичиле Саксонците се истовариле во Британија, ги победиле, 
како што историјата кажува- луѓето- ‘Серфи’, што на туѓ начин погрешно е напи-
шано Срби. Обата автори потоа ја дополнуваат својата изјава со зборовите: 

‘Кон тоа додаваме, дека во тој смисол географските и јазичните сведоштва 
се вон секоја сумливост веродостојни’. 

На тоа место тогаш обата писатели го наведуваат Сорбиодунум, град, кој 
имал дури и свои пари, па објаснува, дека на тој назив значи точно ‘Сербен-град’, 
кој во нивно доба (а можда и сè до нашите денови) се вика ‘Олд-Сарум’. Тие после 
тоа, држејќи се секогаш на Антон, а потоа Птоломеј и Равенскиот Ракопис, споме-
нува, дека во Англија понатаму постои: Вента, Виндобела. Виндолана, Виндомара, 
Виновија, па повеќе пристаништа и реки, чии имиња носат словенски печат“. 

Во насловот “’DE ORIGINE ET SEDIBUS VETERUM ILLYRIORUM’...“: 
„А сите тие трако-илирски племиња, кои, како што Шафарик тврди во ‘Ста-

рожитности’, го носеле општото и домашното име Срби, таму каде ги нашле анти-
чките писатели, кои им ги изобиличиле, или преоденале називите, биле староседел-
ци, во што се сложува Манерт, Суровјецки, секако неопоречливиот Шафарик и 
многу други. Шулц посветува документирање на исто тоа тврдење цела глава, која 
отпочнува од стр. 48., под насловот: ‘Illyro-Thraces primis jam temporibus terras in 
septentriones Carpati montis spectanes occupavere,’ те.: ‘Илиро-Траките веќе од најда-
вни времиња живееле (обитувале) во земјите северно од планината Карпати’. На 
мислење сме, дека Шулц при ова понапред мислел на претходниците Херодотови, 
по кои во големата давнина цела Европа се називала Тракија, населени насекаде 
мошне распространети со ист народ. Меѓутоа, Србите кои живееле во северна Евр-
опа, биле познати и во античко, како и уште во наше доба,под името Венди, Винди, 
Венети, Вани и Виниди. 

Шулц тоа на стр. 49-50. го поткрепува со Птолемеј, кој споменувајќи го Ба-
лтичкото Море, ги споменал и жителите на балтичките области, Венети, исто така 
и Тацит. Но Тацит отишол понатаму, пишејќи, дека Венетите одгледувале жито и 
стрпливо одгледувале разни плодови, дека- освен тоа- го испитувале морето и ги 
ваделе по морските плитоци, или пак најдувале на брегот јантар (ќилибар). И кога 
год некој (Шулц мисли на античикте писатели), споменал јантар, во тој случај не се 
работело ни за кој друг, до за претхристијнските (како што Шафарик повеќе пати 
ги назива во ‘Старожитностите’), Вендо-Срби. Еве, што Шулц понатаму во вртска 
со тоа пиши: ... (Латински текст, Р.И.) 

‘...Скилас Ариандинус, кој живеел пред 390 година пред Христо, донесува, 
дека низ седиштето на Венетите протекува реката Еридан, која носи јантар (ќили-
бар), од што произлегува, дека уште веќе во четвртиот век пред Христо Венетите 
обитувале уз Балтичко Море, во толку повеќе, што Херодот веќе 450. година прет-
христијанска ера соопштува, дека реката Еридан тече кон север, према морето и де-



 158 

ка на нејзините брегови се најдува јантар. Ако пак Тимеј, кој живеел 295.г. (секо-
гаш пред Христо), рекол, дека европска Скитија се вика Ванома, од тоа изведуваме 
мошне снажен аргумент, дека тогаш Скитија населени Ваните, име кое кај Сканди-
навците означувало Венети, управо исто како и Сарматија во време на Плиниј, Та-
цит и Птоломеј. Птоломеј споменал многу народи на Сарматија, која по име се или-
ро-трачко потекло, што знаел и ги опишал веќе Херодот во тие области’ “. 

„Да се вратиме на напред наведениот Шулцов текст: 
‘Така не може ни да се помисли, дека илиро-трачките племиња ги завзеле 

земјите северно од планината Карпати тек за времето на Биребиста, или 50. години 
пред Христо, како што суди Лељевел, или за време на Диковаловото време, како 
што сматра Бјеловски, пред годината 100. по Христо; тие, имено, веќе во најдавни-
те времиња ги заземале тие земји и биле во нив староседелци (автохтони), како на-
вистина соопштува Херодот за Будините. Со право, значи, во прво доба сè, што би-
ло на север од Грција, се називало Тракија. Имено, сите земји почнувајќи од Агро-
кераунските и Камбунските гори (те. од Епир и од планините, кои ја делеле Тесали-
ја од Македонија), па сè до Балтичко Море и од Тауриското Црно Море, па до Ја-
дранските и до Апенинските планини, од бористенските брегови и, изворите (Бори-
стен = денешен Дњепар) до изворите на Рајна, Дунав, Сале и до устието на Елба 
(Алба), на целиот простор живееле без прекин Траките.’ 

Во наставок на ова дело Шулц објаснува, како Траките и Илирите, или Тра-
ко-Илирите подоцна названи Словени... Како што Вибиј Секвестор ги спомнал Ср-
бите на реката Елба во денешна Германија... Кога кој трачки народ, поединечно 
споменат како словенски... Како Прокопиј тврдел, дека Антите и Словените (Скла-
вините, Р.И.) се едно... Како поново Прокопиј тврдел, дека и Дачаните и Словените 
се еден ист народ, како поново Јорданес тврдел, дека и Венетите, и Антите, исто та-
ка се исти, одн. Словени... Како ‘Словените’ од најдавни времиња во Европа биле 
познати под различни називи и како Грците и Римјаните ги крстиле- уз погрешни 
имиња- сите заедно ‘варвари’. Всушност, за нив сите антички Срби без обѕир на 
нивните покраински, или племенски имиња“.  

„Својата значајна студија, која тек треба да се изучува со обѕир на мноштво 
цитирани автори и сведоштва, Шулц заклучува со следниот текст, кој- поради него-
вата важност- исто така на читателите најпрво им ја претставуваме во оригинал: ... 

Вистинско е чудо, дека науката можела да заборави на еден озбилен и про-
длабочен научен труд како што е оваа студија на Казимир Шулц! Ние се уздаме, 
дека со овој наш труд ќе привлечеме внимание на современите научници на голе-
мите трудбеници на минатото, кои своите животи ги посветиле на истражувањата 
на вистината. И еве ги Шулцовите заклучоци за таа вистина, која се однесува 
исклучиво на древните Срби, за што во текот на долгото време сум собирала толку 
сведоштва. 

1.-Илирите и Траките биле од исто потекло и исти обичаји. 
2.- Биле со исто потекло како оние племиња, кои ги населувале Алпите, 

источна Италија, особено Венетите, Нориците, Винделиците и жителите на Реција. 
3.- Трачко- илирските племиња ги завземале и областите околу горен Дунав 

и тоа: јужна и источна Германија од давнина. 
4.- Илиро- Траките не се појавиле тек од Биребистовото и Докеоваловото 

време, туку живееле од најголемата минатост почнувајќи од Карпатите, по по ва-



 159 

сколиките северни области, почнувајќи од Херцинските планини, па сè до Балтичко 
Море. 

5.- Словените не се појавиле јужно од Дунав тек во шестиот век, туку тие 
обитавале од најстарите времиња како Илиро-Трачани.253 Така во време на Римско-
то владеење, за време Јустинијаново, северните Словени дошле и ги оснажниле ста-
роседелците254во нивните седишта, задржувајќи ги обичаите, уредувањата и зачува-
јќи го јазикот на предците. 

Ни се чини, дека читателите, внимателно читајќи го ова поглавие, можеле да 
стекнат уверување, дека називите Илиро- Трачани, или Трако- Илири, како и по-
доцна настанатото име Словени, во сите пет точки лесно и без двоумење можело да 
се замени со името Срби. Ако тоа сме успеале, ќе сматраме дека сме успеале да ја 
превродиме првата и најголемата тешкотија на нашата студија. 

И сосем на крајот да дам свој заклучен збор, цитирајќи го почетокот на кра-
тката Шулцова биографија на крајот на неговото дело, каде пиши ‘…natus sum in 
villa Samin, prope coppidum BRODNICA, alias Strasburg.’ ‘…роден сум во селото Са-
мин, близу до градот БРОДНИЦА, или Штрасбург...’ ...Не само БРОДНИЦА го из-
губила древното српско место! Песникот овие зборови ги ги испишувал со солзи... 

Мошне давно веќе ме прашала една дама од ‘Штрасбург’: 
‘Моите стари ми говореле, дека вие Србите сте владееле во Алзас и по Гер-

манија, дали е тоа точно ?’ Се сеќавам, како да било вчера, ја погледав зачудено, за-
станала и кажала: 

‘Јас за тоа ништо не знам.’ 
‘Чудно! ’- узвратила. ‘Мислам, дека тоа стварно било.’ 
Подоцна, најдувајќи германски и француски книги за крвавите борби изјме-

ѓу Германците и Србите до потполно истребување на моите несреќни соплеменици 
-ми било срам- пред сеќавањето на госпоѓата Хермина, пред сеќавањето на моите 
професори, кои за тоа ништо никогаш не ми кажале; денес ми е страм уште и по-
ради Српската- Несрпската академија на науки, а најповеќе пред распрснатите и не-
опеани коски на српските несреќни витези и маченици! 

Зар тоа не е огромен успех на германската берлинско- виенска школа?!! “ 
Школата го изумила најглавното, словескиот јазик бил на белата раса, а гер-

манскиот трорасен јазик,со 30% зборови (Удаљцев...)на семитската и готската раса. 
Романските се дворасни на Белци и Црнци,а готските трорасни и монголски. 
 
РУСИТЕ БИЛЕ ВЕНЕТИ 
 
Павел Тулајев,255 на стр. 7, пиши: „Грчката книжевна традиција, која дости-

га до самиот Хомер и Хесиод (VIII в. с.е.) зачувала многу податоци за Енетите 
(Enetoi) чиј назив се врзува за легендарниот Енеј, херојот на Тројанската војна. Нај-
потполни податоци за тој херој најдуваме во Илијада, каде се говори дека ‘пред-
водник на Тројанците бил Енеј, потомок на древниот царски род Дардан’. Енеј бил 
најмил син на Афродита, ќерка Зевсова, која го зачнала со херојот Анхиз, на ‘шу-
мовитата висини на планината Ида, богата со пространи котлини, недалеку од Тро-

                                                 
253 До V век Римјаните не познавале Склавини, а на Балканот од VI век- Склавини=Повеќебожци. 
254 Нема ниеден доказ/наод за преселби на Словени- варварски=пелазгиски=тн.словендски јазик. 
255 Павел Тулајев, Венети, Пешић и синови, Београд, 2004. 
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ја...Родословната порака чврсто се поврзувала за Енеј и така добила литерарен по-
лет во стваралаштвото на римскиот песник Вергилиј (70-19 г. с.е.)... 

Постоењето на античкото племе, Венети, го потврдуваат и историчарите и 
географите на тоа време. Едно од првите сведоштва најдуваме кај Херодот (V в. с. 
е.) во седмата книга на повеќетомната ‘Историја’. Тој го споменува лучкиот град 
Енеја, во Македонија, а во првата книга ги опушува обичаите на продавање невеста 
што бил вообичаен меѓу илирските Енети.256 Тие биле познати по својата убавина 
уште во времето на Елена Тројанска“.   

Венети биле Фениките со тн.Олиписки богови, со свој пастув како Посејдон. 
„Страбон сматра (63- 24. г. с.е.) дека претците на Енетите живееле во Павла-

гонија, на северниот дел на Мала Азија. За тоа Страбон подробно пиши во својата 
знаменита ‘Географија’. Стравнување на податоците од неколку извори, античкиот 
географ доаѓа до заклучоци:‘Најпризнато мислење се сматра дека Енетите биле нај-
угледно и најзначајно пафлагонско племе, од кое директно потекнува Пилмен (вод-
ач кого го споменува Хомер).Освен тоа, повеќето Енети се бореле на неговата стра-
на, кога го изгубиле својот водач, тие, после завземањето на Троја, преминале во 
Тракија и така лутајќи, после дошле во современиот Енетик’. Нив ги водел Анте-
нор кој се населил, со своите соплеменици, во северниот дел на Јадранското Море“. 

Стр. 10: „Сите наведени извори потврдуваат една те иста повест за царското 
потекло на Енеј, кој се прославил после Тројанската војна, иако тие извори посè ра-
злично го опишува самиот тек на животот на легендарниот херој и неговите сино-
ви. Мада Вергилиј вклучува во својата поема и такви чинители кои уште не му би-
ле познати и на самиот Хомер, населувањето на придојденците од Троја и зазема-
њето на сегашната Венеција, на Јадранското Море, од страна на доселениците од 
Троја (Страбон, ‘Генетика’) ќе се одигра после подолгиот период живеење во Тра-
кија и веројатно, на долгите патувања.  

Во периодот од дванаесет векови од времето на падот на Илион, потомците 
на Енеј поминале мошне голем териториски пат. Затоа не е ни малку чудно, што, 
уште на самиот почеток на христијанската епоха, Енетите, или сродствени им пле-
миња, под називот ‘Венети’, се раселиле по цела Европа. 

Еден од првите пишани податоци за Венетите, најдуваме кај големиот рим-
ски војсководител Јулије Цезар (100-44 г. с.е.) кој е со потекло од Енеј, во неговиот 
спис ‘Галска војна’. Во првата половина на I век, до родување на Христо, Цезар 
презел поход против Северите (Велика Британија, Р.И.) уз учество на соседните 
варварски племиња. Опшишувајќи ги локалните народи, тој го соопштува за Ве-
нетите следното: ‘Ова племе има најголемо влијание на целиот морски брег, оти 
Венетите располагаат со поголем број бродови, со кои пловат сè до Британија, а 
знаењето со поморска вештина ги надминуваат самите Гали. Покрај силните налети 
на брановите, кои со леснотија ги совладуваат и со малиот број луки, кои се нај-
дуваат во нивни посед, тие собирале данок од сите поданици кои пловат со ова 
море’. Цезар обраќа внимание на изузетната храброст и високата организираност 
на Венетите, кои ги ‘подигнале на нозе и другите заедници, убедувајќи да останат 
верни на слободата, која ја наследиле од своите предци, отколку да го трпат рим-
ското ропство’. 

                                                 
256 Херодот, под I-196, пиши: „Со обичаите стојат вака. Најразумен обичај, според моето мислење, а 
што имаат, како што дознавам, и Илирските Енети...“. 



 161 

Во првиот век наша ера, Венетите се споменуваат во географскиот трактат 
на Помпониј Мела, ‘Хореографија’ (40- та година). ‘Тие се најдуваат на јужниот 
брег на Сарматскиот Океан (Балтичко Море) измеѓу реката Висла и Рипејските го-
ри, во областа која се викала Сарматија’. На картата на Европа, која е направена 
според Мела, има исто така и венетски планини, чија идентификација уште секо-
гаш е спорна. 

Римските историчари имале слична претстава за територијата и обичаите на 
тој древен, разгранет народ, кој го називале со различни имиња. Плиниј, нпр.  
(23/24-79 н.е.) раскажува за некоја земја Енинхија, која се најдува северно од По-
нтското Море, со заливот Килипен, со островото Латрис и Мејотското Езеро. Таа 
(Енингија) према преданијата, ‘е населена сè до реката Висула, каде се Сарматите, 
Венедите (Venedis), Скирамите и Хирамите. 

Другиот опис се најдува во книгата на Тацит (втора половина на I век н.е.) 
за Германите. Тој ги сместува Венетите на границата на Свевија, покрај Певкините, 
Фените и Сарматите, и сумња, заправо не знае на кому им припаѓаат- на Германите 
или Сарматите. ‘Венети’ (Venethi) освоиле многу германски навики, оти тие попат 
на обичните разбојници ги поминуваат сите шуми и планини, измеѓу Певкините и 
Фените. Ипак, мисли дека треба да ги вбројат во Германите, бидејќи знаат да ѕида-
ат куќи, носат големи штитови и имаат увежбана и брза пешадија, во однос на Сар-
матите, кои живеат во кибитки и на коњи“. 

Сарматите, како Скитите, биле коњари, а Германите пешадијци и говедари- 
говедото било балканско,како денешна буша:само Бриги=Фризи- фризијско говедо. 

„Грчкиот астроном и географ Птоломеј (89-167 г. н.е.) ги пронајдува нашите 
(руските, Р.И.) претци меѓу Сарматите, кои живеат источно од Европа. Неа (Сарма-
тија) ја населувале, според претпоставката на Птоломеј, и други големи народи- 
Венеди (Οωενεδαε) долж целиот венетски залив, покрај Гетоните, Фините, Сулони-
те, Аварите. 

Изузетно важни податоци најдуваме и во познатата ‘Гетика’ на Јордан, запа-
дно- готски историчар. Овој летописец детално ја опишува Скитија и Подунавјето. 
Кога стигнал во Дакија ‘опкружена со моќни Алпи во вид на венци’, Јордан запи-
шал: ‘Од нивната лева страна, која нагнува на север, источно од реката Вистула, и 
тука, на огромни просранстава, обитува многубројното племе Венети (Venetarum 
nation). Без обѕир на тоа што ги називаат другчие, зависно од различните родови и 
места на обитување, тие себе, воглавно, се називаат (‘Словени и Анти (Sclaueni257 et 
Antes)’. Потоа тој понатаму го опишува местото на пребивалиштето на Словените- 
од Дунав до Висла, од Црно до Балтичко Море- и прецизира, за нас изузетен детал 
за потеклото на Венетите. Овој готски историчар кажува: ‘Бидејќи се со потекло од 
еден корен, од нив потекнале три народи: Венети, Анти и Словени (Venerte, Antes, 
Sclaune)’. Овој коментар на Јордан е земен за основ на многувековните традиции 
кои ги сматра Венетите автентични претци на сите Словени! 

Податоците на античките автори нашле свој одраз на тн Појтингеровата кар-
та, направена во XII-XIII в. Освен тоа, таа содржи и најдревни податоци. На неа, да 
речеме, Венетите за забележани два пати: прв пат како ‘Венети-Сармати’, во пред-
горјето на северните Карпати, а втор пат на североисток од устието на Дунав, меѓу 
Дачаните и Гетите. Појтингеровата карта, без сумливост, може да претставува не-
                                                 
257 Никогаш немало Словени туку Склауени, у=в, Склавени, а склава означувало само едно- област. 
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проценлив извор, оти споменувањето на Венетите на таа карта, го потврдува чини-
телот дека тој етноним бил широко распространет сè до епохата на средновеко-
вието. 

Најпосле, целата светска наука ги признала податоците за Словените, и не 
само што ги признала, веќе ги уважила како автентични чинители, пред сè во тру-
довите на византиските автори.: ‘Војна со Готите’ на Прокопиј Цезаријски, ‘Исто-
рија на Лангобардите’ на Павле Ѓакон, ‘Историја’ на Теофилат Симоката и др. Збор 
всушност е за настаните на раното средновековие, кога варварите во победничките 
војски ја поразиле римската војска и преминале заедно со многубројната армија 
преку Дунав и продреле во пределите на самата империја. Такви настани не можеле 
да бидат незапазени од страна на византиските летописци, и нашле свој подробен 
одраз во нивната литература. Така нпр. кај Прокопиј Цезарски, во едно поглавје 
пиши како ‘Словените ја пустошат Илирија’, во второто поглавие- како ‘Словените 
преминуваат преку Истер (Дунав, Р.И.) и Гебр, прогонувајќи ги Римјаните’, а во 
третото- ‘за наравот на Словените и Антите’. Словените биле една од главните сна-
ги на варварите кои ја загрозиле западната империја и го покориле Рим. Ипак тоа 
било во V и VI век наша ера кога потомците на ‘Венетите’, ‘Антите’ и ‘Скифите’ 
веќе се називале ‘Словени’ (Склавини)“.  

Следи тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени од слово- и Божјо. 
Римјани=Христијани и варвари (Анти, Венети и Склавини)=Повеќебожци. 
Стр. 23: „В.Н. Татишчев (1686-1750) бил еден од првите историчари кој со-

брал огромен материјал на современата наука. При прилика пишење на своите фу-
ндаметални дела, тој се ослонува воглавно на полските автори (Бељски, Стрковски 
и други).Во првиот дел на неговата ‘Историја на Русија’ има едно поглавје ‘Иенети, 
или Генети, Гети, Даки, Истри’, во кое тој го проучува проблемот на етногенезата 
на нашите претци. Татишчев го прифаќа мислењето за потеклото на Словените од 
Венетите, кои во Европа дошле од Пафлагонија, после падот на Троја. 

‘За тоа веќе нема никаква сумливост, дека од тие Иенети или Венети поте-
кнуваат нашите Словени и дека после се поделиле, само што Словените ги прек-
рстиле (во смисол ‘преимунувале’-Т.П.) и што се упатиле (свртиле) кон јужните зе-
мји’. Знаел Татишчев и за балтичките Венети, роднини на Вандалите. Според не-
говото мислење, ‘Вандалската или Венетската држава повеќе е словенска од сите 
други словенски држави, и дека тоа било познато’. Тој со нив го поврзува и поте-
клото на дунавските Словени и основачите на градот Новгород, кои биле названи 
‘Венељани’, названи така од соседните Финци. (В + Иенети = Венети, Р.И.) 

Блиску по смисол, научната слика на словенската прапостојбина ја предо-
чиле германските историчари- гетигентскиот историчар, проф.Август Лудвиг Шле-
цер (Schlozer, 1735-1809) се бавел со историјата на Русија и Несторовиот летопис, и 
Х.А. Шлецер, кои, обојцата, биле во служба на Руската Империја. Првиот ја заста-
пува хипотезата за потеклото на Словените од Илирите и Венетите. Тој сматрал де-
ка во Панонија, Норик и Карантија живееле Словени, ама Римјаните другчие ги на-
зивале. Другиот ја застапувал хипотезата за европското потекло на Словените и не 
ја поврзувал нивната постојбина за Скитија и Сарматија. Според неговото мислење, 
Словените дошле во Источна Европа од Подунавјето, населувајќи се на големата 
територија- од Висла и Карпатите па сè до Дњепар и Волхове. Тој процес потрајал 
со векови. 
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Голема ерудиција и познавање на изворите покажал истакнатиот енциклопе-
дист и научник М.Н. Ломоносов (1711-1765) кој ја критикувал школата на Шлецер 
со патриотски позиции. 

Тој се ослонувал на нему познати дела: Птоломеј, Плиниј, Тацит. Тој ги на-
ведува и познатите фрагменти на Јордан и Нестор. При прилика изложувањето на 
историјата за потеклото на малоазиските ‘Енети’, Ломоносов се ослонува и на авто-
ритетот на римскиот историчар од Падова, Тит Ливиј (59-17). Во книгата на руски-
от научник за историјата на Русија, едно посебно поглавје го посветил на темата за 
‘Длабоката древност на словенскиот народ’. Овде Ломоносов полемизира со проти-
вниците на теоријата за потекло на Словените од Илирите, дека тие таму живееле 
‘од памтивек’: ‘Најстари од сите познати извори, според податоците на древните 
писатели, треба да се сматра нивното доаѓање од Азија во Европа. Таа селидба се 
одвивала по вода и копно, што лесно се воочува од повеќе пишани извори. Оти Ве-
нетите од Троја, со Антенор, пловеле по архипелагот, со Средоземното и Јадран-
ското Море. И сосема е можно она што се случувало во текот на времето, нивните 
многубројни генерации, од Пафлагонија, тргнале со споменатиот пат, или по Црно 
Море или по копното према Дунав и во соседните земји се населиле. Тоа се потвр-
дува како прво, дека Венетите широко се распространети на северниот и источниот 
брег на Јадранско Море и во земјите близу Дунав, и Пафлагонија после тоа пома-
лку се смалувала, најпосле повеќе не се вбројувала во големи земји на Азија, оти 
кај Птоломеј веќе се споменува како ‘мал дел на Галатија’. (В+Енети=Венети, Р.И.) 

Ломоносов исто така споменува ‘пребогати трговски градови и пристаништа 
на Венетите’, ‘од Венетите створени и названи’. Тој словенски град, кој се најдува 
на устието на реката Одра, според тврдењата на современиците, ги ‘надминувале со 
слава сите други градови’. Тој цветел додека не го разориле Дачаните, старите кон-
куренти на Словените, од Балтикот. Во ‘Древната руска историја’ на Ломоносов, 
најдуваме описи на обичаите и верувањата на ‘вендските померански Словени’. 
Овде го најдуваме и објаснувањето на Световид, на островото Руген (Рујан) и по-
ртретот на кумирот Радогаста и прорекување на основ на знамењата. 

Детали и точни податоци за претците на Словените собрал и знаменитиот 
Н.М. Карамазин (1766-1826) во ‘Историјата на руската држава’. Карамазин потенко 
ги прераскажува од летописите и книжевните извори познатите чинители за Вене-
тите, кои живееле во реонот на Висла, за венетското море и градот Винета, за па-
ганските храмови во Аркон и Шќецин, каде археолозите пронашле словенски идо-
ли со рунски натписи. Керамазин знаел дека кај нашите претци, уште во претхри-
стијанското време, веќе постоела писменост. Тој пишел дека ‘Венетите, или Сло-
вените, идолопоклоници кои обитувале во балтичките земји, знаеле да употребува-
ат слова’ и наведува како пример дека ги ‘испишувале натписите доста узорито на 
паганските идоли’, кои се пронајдени во Петра. Јазичното единство ишчилело след 
раселувањата и раздвојувањата на племињата. Како последица на таквото раздвоју-
вања се појавиле повеќе ‘наречја’: руско, полско, чешко, илирско, хрватско и срп-
ско. Конечно, по мислење на Карамазин, ‘сходно со виндскиот во Стирија, Кара-
нтанија, Краина’, а исто така и на јужниот брег на Балтикот сите тие словенски на-
речја, најпосле, заменети со германскиот јазик“. (Германски само од на Лутер, Р.И.) 

Па тн.Словени (Антите, Венетите и Склавините) биле само Повеќебожци. 
Бидејќи Русите пишеле со рецки биле Рецкари-Словени само од слово 860 г. 
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Стр. 104: „Современикот на Јордан, византиоскиот историчар Прокопиј Це-
зарски (500-600) ги споменува Антите и во поглавието за Словените (Sclaveni) во 
книгата Војна со Готите’, во која кажува дека нивната земја (Sklavia) се простира 
јужно од Дунав, која претставува природна граница на Римската империја и варва-
рите.Јордан сматра Антите и Словените (Склавините) како два родствени племиња, 
кои живеат раздвоено, ама ‘имаат многу заедничко’. ‘Едни и други имаат заедни-
чки јазик- варварски, и по нивната надворешност не се разликуваат меѓу себе. Тие 
се мошне со висок раст и снажни. Имаат руси власи и бел тен, ама веќината се те-
мнотени’. Некогаш дури и името, кај Словените и Антите- било исто. Во старите 
времиња обете племиња се називале Спори, што значи ‘расеани’, ‘мислам затоа’, 
напоменува Јордан, ‘што живееле ‘расеано’ и што ‘спорадично’ ја завземале земја-
та и што живееле во одвоено населби’. Затоа им било потребно повеќе простор (зе-
мја). Освен тоа, кажува Јордан, ‘тие живееле во јадни колиби (уџерици), меѓусебно 
доста оддалечени и често ги менувале своите станишта’. Понатаму, писателот ја 
опишува нивната облека (чашкири, подврзани со каиш), оружје (штитови и џилит- 
кратко копје со метална шилка), систем на управување (самоуправа), вера (во еден 
бог творец на секајцата),обреди и обичаи (почитување на реки, принесување на жр-
тви, вражање) а исто така и карактер (тие се груби,ама не и злобни).Прокопиј упор-
но поновува:‘Кај обете овие варварски племиња цел живот и законите се еднакви’“. 

Варварски јазик бил само пелазгиски- тн.Платонов. Коине бил македонски. 
Стр. 130: „Ретскиот храм на земјата на Лутичите...По мислење на совреме-

ните аналитичари и нивните коментари за илустрираниот каталот, кој го публику-
вал Готлиб (1771) А.Платонов и Александра Асова, сите скулптури кои биле доста 
оштетени, верно ги претставувале божествата Велес, Радгост, Квасур, Хорс, Купал, 
Јарил, Перун и другите. На бакарните идоли има натписи со рунско писмо...“. 

Хорс бил египетски Хорус, во Индија на Ведите Кришна- без тн.словенско. 
 
РУСИТЕ ПОТЕКНАЛЕ ОД ИЛИРИЈА 
 
Олга Луковиќ- Пјановиќ,258 во поднасловот б) „Турција“, одн. Унгарија и 

Бугарија, пиши: „Во односот на сите овие претходни напомени, ни се чини, дека би 
било и важно и потребно, на ова место осврнеме на тврдењето на еден дури и во 
светот- готово непознат, ама чуден и интересен автор, чие име е Otto Hanisch (Ото 
Ханиш). Насловот на неговото дело, од кого овде ќе земеме во обѕир само еден мал 
одломок, есте ‘Маздазнан- Учење за расите’.259 Внимание на писателот на овие ре-
дови го привлекол особено следниот Ханишев текст, кој во преводот вака гласи: 

‘Јужните Словени имаат како и Унгарците свое седиште во Унгарија и отта-
му се прошириле по Баварија, Тирол, Ломбардија, Луксембург, Шкотска и Порту-
галија... По нивното доаѓање тие не се мешале, па затоа ги зачувале своите првоби-
тни одлики. Нив ги вбројуваат во Словени, ама тие не говорат словенски јазик, ту-
ку со јазикот на Хималаите, кои претставуваат остаток на луѓе на белата раса...’ “. 

Како што Романците биле со потекло од Балканот, и Унгарија била населена 
од Балканот. Токму и затоа Русите биле со потекло од Балканот-таму била Илирија. 

Следи традициите на Русите биле поврзани со реката Дунав, а не се Дњепар. 

                                                 
258 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
259 “Mazdaznan-Rassenlehre”, Los Angeles, Leipzig, 1933. 
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„Низ ова што рековме во рамките на предната дигресија, можеме одма да за-
клучиме во почетокот на оваа студија, дека во односот на историјата на Србите по-
стојат две групи, или две школи. Првата група би ја нарекле ‘индијска’- затоа, таа 
потеклото на Србите го изведува од Индија, додека втората би била ‘подунавската’. 
Оваа втората групи е привидно нова. Меѓутоа, нејзин заченик можа да се сматра 
Нестор, киевски хроничар, од почетокот на XII век (умре 1114. година) да многу 
подоцна, дури во деветнасесттиот век, би му се приклучил францускиот славист 
Сипријан Робер, кој Дунав и подунавскиот базен го сматрал словенски од најдавни-
те времиња, уз некои други писатели...“. 

„Во овој низ интересни и оригинални писатели го вклучуваме и византиски-
от историчар Лаоник Халкокондил...по родување Атињанин...“. 

„Во латинскиот превод на Халкокондиловата цитирана реченица...што ќе ре-
че: ‘Родот Трибали, Срби, на целата земја е најстар и најголем, поуздано знам...’ “. 

Како Србите како Трибали биле Траки, кои живееле и Заткарпати, се е јасно.  
Во насловот Јазик како доказ на старина на еден народ“ се наведува ова: 
„Ево што заклучува Сипријан Робер за староста на балканските, одн. илир-

ските Словени, под кои тој- како што ќе видиме во продолжение подразбира Срби: 
‘Мноштво грчки митови можат добро да се вобјаснат само со помош на сло-

венските обичаји. Најстарите словенски песни на Илирија се сложуваат се сложува-
ат во гледањето на Илирите како Словени од времето пред Христа’. 

А дека Сипријан Робер под тие илирски Словени ги подразбира Србите, до-
каз се следните негови зборови од истото предавање, кое го наведуваме во потпо-
лност поради нивното значење во односот на содржината и главната идеја на оваа 
студија. Ево, значи, до какви заклучоци дошол Сипријан Робер во потрагата за пр-
вобитниот словенски јазик: 

‘Кога некој роден како Словен, пред него што отпочне филолошки да ги 
испитува сите јазици и сета словенска литература... треба што е можно подобро да 
го запознае најстариот и наједноставен јазик, оној, кој пружа најдобар клуч за сите 
останати. Исто така, добро да би се оценила словенската раса во нејзината целина, 
корисно е, најпрво да се проучат оние нејзини племиња, кои надобро ги зачувале 
своите првобитни одлики во обичаите, во своите закони и својата поезија. 

Тој јазик, тој народ и таа првобитна словенска поезија- верувам сум ја на-
шол во Илирија. Ќе ме прашате, несумливо, како сум дошол до тоа уверување ? 
Појдувајќи од идејата, дека на почетокот секоја голема раса се најдува едно племе- 
мајка, исто така како што и на почетокот на секоја јазична фамилија постои јазик- 
мајка, го трагав со години тоа племе и тој јазик на север на и тој јазик на север на 
Европа. Но нигде не го открив нивното постоење. Најдувајќи, дека Полјаците и Че-
сите на Боемија се чувари на најстарите познати документи на словенската истори-
ја, јас- на основ на тоа- најпрво заклучив, дека тие два народи се најстари и најиз-
ворни од целата словенска група; меѓутоа, поминувајќи ги нивните области, се уве-
рив, дека сум бил во заблуда... 

После залудните истражувања одлучив, да одам да го трагам тој тип кај Ру-
сите; ама, кај нив открив словенски својства толку изобиличени со азиско влијание, 
колку и во Полска влијанија на запад. Очаен, преминав на Словените, за кои се ка-
жува, дека се варвари. Сè допринело да се упатам во тој правец. Полјакот од Вар-
шава ме упатил на краковските горштаци... како најверни чувари на националните 
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одлики; Русите пак од Москва ме испратиле на Русините во Украина и во Галиција 
како основачи на нивното царство.Стигнувајќи во Украина тука сум нашол обичаи, 
легенди, традиции и целиот русински живот во толкава мера е исполнет со јужна-
чки успомени да сум бил присилен да одам да ја трагам вилата чуварка на словен-
ската колевка понатаму на југ и на исток. Најпосле преминувајќи го Дунав, долго 
не ми требало да го пронајдам украинскиот Козак, Русинот од Галиција, полскиот 
горштак од Карпатите и боемскиот планинец од Судет- со еден збор- сите првоби-
тни племиња Словени, дивно изразени низ балканските Илири. Сè, што кај другите 
словенски народи живее уште само како легенда, или нејасен мит, постои уште се-
когаш како жив закон во таа непроменлива и поетска Илирија: Не ли на основа на 
тоа можев да заклучам, дека најпосле ја допирнав живата стена, тлото на првоби-
тното постоење и дека Србите на Илирија навистина се најстари меѓу Словените?’“ 

Во насловот „Нестор Часни Кијевски...“ Олга Луковиќ- Пјановиќ пиши:  
„Со истата побожност, со која Сипријан Робер му пристапил на Несторови-

от текст, пристапуваме овде и ние низ неговиот превод на претходните редови: 
‘Присуство на Словените пред Христо во областите на Илирија и Дунав, по-

тврдуваат мноштво имиња на места, реки и планини, кои очигледно носат словен-
ски печат... Еден знатен град на Македонија се викал Србица. Кај Птоломеј е Сер-
бинум име на еден друг град во Панонија, кој на Пеутингеровата Табла се назива 
Сербициум... Ние се повикуваме на Полибијевиот авторитет... кој веќе изричито 
разликувал на Јадранското Море... автохтони жители...на Илирија, кои говореле со 
еден негалски јазик уште помалку латински, или грчки: па на која човечка раса мо-
желе да припаѓаат, ако не биле Словени ?!“ 

Коине и латински биле службени- народен само пелазгискиот=тн.словенски. 
„Најстариот словенски хроничар, Часни Нестор од Киев, ни ги претставува 

со сигурност, на крајот XI век, Русите (како народ), со потекло од Илирија, откаде 
биле потиснати према север и најпосле одфрлени преку Карпатите од... латинските 
освојувачи и од Келтите. Во самиот почеток на својата хроника, Нестор, наброју-
вајќи ги на основ на Кедрина сите народи на светот, додава како толкување на збо-
рот Илирик- Словен, да би покажал како на Словените гледал како најстари жители 
на Илирија. 

Да би бил појасен, Нестор додава:  
‘Од седумдесет и два народи... еден се викал илирски, те. словенски. Тој жи-

веел долго на брегот на Дунав во областите кои денес се викаат Бугарија и Унгари-
ја и оттаму Словените се рашириле по целата земја, земајќи различни имиња према 
областите по коли се населиле. 

Јас за целата словенска археологија побожно го зедов овој Несторов одло-
мок како тргнувачка точка. Од овој текст ќе појдам, како би го покажал... потеклото 
и постепено родувањето на четирите големи народи: илиро-српскиот, чешкиот, по-
лскиот и рускиот. 

На едно друго место Сипријан Робер опширно ги изнесува разлозите,на осн-
ов на кои заклучува, дека Србите од Балканот се најстари меѓу Словените...Ние ве-
ќе цел текст го донесовме на почетокот на оваа студија, па овде ќе го поновиме са-
мо неговиот крај како најбитен во однос на она за што расправаме во ова поглавие: 

‘Најпосле поминувајќи го Дунав не ми требало долго поново да најдам Ко-
зак од Украина, Русин од Галиција, полски карпатски Горанин и чешки судетски 
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планинец, со еден збор, сите првобитни племиња на другите словенски народи ди-
вно сажети во балканските Илири ? Не ми требало од тоа да заклучам, дека најпо-
сле ја допирнав живата стена, земјата на првото формирање, дека Србите на Илири-
ја навистина се најстари меѓу Словените ?!’ 

После овој совршен текст, да се осврнеме на писателот, по кој, по Робертово 
тврдење- се служел Нестор Киевски, а тоа е Ѓорѓе Кедрин. Значи, Несторовото твр-
дење никако не биле плод на машта, или верски фанатизам, па дури ни тогаш, кога 
споменувал некои поединости во врска со ‘библиската поделба на јазиците’. Оти- 
Кедрин бил византиски хроничар, одн. писател на една историја, која ги обфаќала 
настаните Од почетокот на светот, до годината 1057. За периодот од 811.-1057., не-
говите биографи тврдат дека еднаставно е препишан текст од делото на Јован Ски-
лица (Jean Skylitzes). Што се однесува на Скилица, тој бил грчки историлчар, исто 
така од XI век, роден од Мала Азија. Овој писател имал високи функции на виза-
нтискиот двор. Како човек со голема интелигенција сакал, да напиши едно непри-
страсно и критичко историско дело, те така и тој постанал творец на уште една 
Хроника, која била наставок на Теофановата. Таа хроника го опфаќа времето од 
811.-1079.г, по родување на Христо. Дека таа Хроника е објавена во часописот 
‘Византија’ во Бон (за периодот од 1057.- 1079.) додека необјавениот дел може да 
се најде, како што горе е речено, кај Кедрин.  

Што за Теофан се однесува, чија историја наставил да ја пиши Јован Скили-
ца, тој е познат под името Теофан Исповедник. Живеел измеѓу 750. и 817.г. Под 
Леон260Ерменин зел активно учество во борбата против иконокластите, поради што 
бил прогонет, да би умрел 817. година на островото Самотраки. Теофан е писател 
на една Хроника, во која се опишани настаните од 284.-813.г. Воопшто се сматра, 
како што француските авторитети тврдат, дека Теофаната Хроника е: ‘Un document 
historique d’importance capitale’, те: ‘Историски документ од најголеми важности’. 

Предните поединости ги изложивме затоа, да би се видело, дека Нестор Ча-
сни Киевски при пишење на својата Хронка се ослонувал на озбилни извори. Пре-
ма тоа, Несторовата Хроника никако не за одфрлување, како што тоа го сматраат, 
дури и меѓу Словените, поклоници на германската школа“. 

Се говори само за Склавини=Повеќебожци (Срби...) и Римјани=Христијани. 
Во насловот Робер (Syprien Robert), француски славист…се наведува: 
„Како што кажавме, Сипријан Робер живеел меѓу Србите…кога тој пишува: 
‘…илирските Срби се сложуваат во изведувањето на нивното име од слове-

нскиот корен СРП, а час нож, косир (француски SERPE) планински дрвосечач. Не е 
исклучено, мисли тој, дека тој збор најпрво ги означувала оние Срби, кои за време 
на римското завојување се оддалечиле од брегот и зашле длабоко во шумите, каде, 
како првобитни  УСКОЦИ (Робер го употребува баш тој израз, напишан на фран-
цуски начин OUSKOQUES), наспроти наоружените Словени по бреговите, се нази-
вале ‘ЛУЃЕ СО СЕКИРА’ (les homes de la hache), СЕРПИ- СЕРБИ’ “. 

„Што се однесува управо  на изложената етимологија... СРБИН..., па пиши: 
‘Меѓутоа, народот на Илирија укажува во своите приказни на другчие поте-

кло на името Србин. Тие кажуваат, дека Александар Велики после долгите борби 
против Илирија, а бидејќи од Словените (текстот на преводот на францускиот сла-
вист го остваруваме готово слово по слово, како ништо да не би пропуштиле) задо-
                                                 
260 Леон=лео он: лео + в = лево- лев=лав. Поимите се правеле со в-н-т: Јеан=Јоан + в = Јован итн. 
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бил две рани, ипак успеал да ги покори. После тоа, тој измеѓу нив зел војничка ели-
та, те. најдобри војници на број од пет илјади и ги повел во Азија. Традицијата ка-
жува, дека тоа биле оние храбри луѓе, кои во Александровата војска управувале со 
коли со српови. Како тие ‘Косачи на бојното поле’ направиле чуда, почнале да ги 
називаат по нивното најмило оружје- СЕРПИ“.  

Балканците биле домородни. Дојденци се Циганите во 14-15 век на Пелопо-
нес со музичкиот интрумент бузука;во 19 век се Черкезите и Татарите со Циганите. 

Србите не биле Словени-Русите за Словени се изјасниле само 860 г. (Фотиј). 
 
РУСИТЕ БИЛЕ РЕЦКАРИ- СЛОВЕНИ СПОРЕД СЛОВО ОД 860 ГОДИНА 
 
О.Луковиќ- Пјановиќ,261 во насловот „Срби и постанокот на писмото“ пиши: 
„Едино подрачје на кое владее особена збунетост есте ПИСМОТО. Приоѓај-

ќи на овој важен проблем, неминовно поврзан со развитокот на културата воопшто, 
ќе почнеме со Орфеј.262  

Она што најдуваме за Орфеј по енциклопедиите- небулозно е и не може нас 
да не задоволи. Меѓутоа, Јован Деретиќ во том I на својата ‘Историја Срба’ му 
посветил едно мошне содржајно поглавје на Орфеј, нарекувајќи го ‘Орфеј и негово-
то дело.’ 

Тука, на основ на обилната библиографија, на основ на кратките податоци 
најдени кај Еурипид, Аристофан, Паузаниј, и др., Деретиќ настојува да извлече нај-
прецизни заклучоци за тој трачки, или, како што тој кажува- на рашкиот крал, кој 
‘запалил луч на мистериите’, додека со својата лира ги занесува луѓето, ги кротел 
дивите ѕверови... Уз сè тоа, Деретиќ Орфеј го назива и ‘голем просветител, кој го 
учел полоделството, употребата на растенијата, кој ја предавал ВЕШТИНАТА НА 
ПИШЕЊЕТО, мудроста на верата и убавината на љубовта’. Накратко, историчарот 
Деретиќ Орфеј го назива ‘дивот на создавањето’, за кого е малку да се напише само 
едно поглавје. Тој создавач бил роден во пределот измеѓу Олимп и реката Стру-
ма,263 како син на кралот на таа област, па и самиот постанал крал, како што често и 
се најдува во записите ‘трачкиот крал’. Деретиќ кажува, дека Орфејевите предци 
биле од племето Кикони, а дека Орфеј се претставувал во рашкото одело на тоа ди-
вно време кое се состоело од лисичја шубара, од долги чизми, долга кошула и ка-
баница... 

Меѓутоа, Деретиќ особено ја подвлекува ‘Орфејската веронаука’, по која по-
стои еден врховен Бог, господар на небото и земјата, на кому му се подредени 
останатите богови, па додава: ‘Уште пред Орфеј Србите264 верувале во еден врхо-
вен Бог... а после Орфеј ова верување било званично и едино... Претечкото на Све-
тото Писмо била Орфејевата Света Историја, напишана на метални плочки, кои се 
чувани во некој храм на планината Балкан.’ Платон кажува, понатаму нас не обаве-
стува Деретиќ, дека Орфеј ја открил поезијата, дека својата мудрост ја изразувал 
низ пророштва и дека оставил една космогонија, по која во почетокот имало само 
вода и чврста материја. Потоа најпрво постоело време...“. 

                                                 
261 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
262 Орфеј=Орпеј=ор пеј-оро пеј, ј=и; Дионис=дианис=пианис=пианиш;Афродита=а продит-породит. 
263 Наведените простори ништо немале со рашкото. Пак, Срб=срп- Србите биле косачи, жетвари... 
264 ...Херодот...Прокопиј...не познавале Срби. Поим срб=срп имало на Балтикот...Сирија...Египет... 
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„Па водејќи се од сè напред изложено...Словени265...Па, судејќи по она, што 
го зачувал Платон во својот дијалог ‘Критија...тоа било врежувано и овековенчено 
на столбовите и на плочите од злато. Ево, најпрво, тој текст онака, како Платон ни 
го прикажал: ... (текстот е на коине- преведен на коине во Александрија, Р.И.) 

Горните одломци на Платоновиот текст во превод гласат: 
1.- На столбот, освен закони, (било) врежано големо проклетство за секој, 

кој (за него) би се огрешил. 
2.- ‘...на нив тој закон налагал и слова (натпис) на првите (кралеви), испиша-

ни на столбот од орихалка, кој се најдувал во средина на островото, во храмот...’ 
3.- Бидејќи би пресудил, кога денот настане, пресудата би ја врежале на зла-

тна плоча, која, заедно со одело, ги оставале за успомен’ “. 
Во поднасловот „д) Древни сведоштва“ Олга Луковиќ- Пјановиќ наведува:  
„Сега да се вратиме назад, до ‘ПЕЛАЗГИСКИТЕ СЛОВА’, со кои се служе-

ле Орфеј и Лин, со што Пелазгите- преку писмото- се идентификуваат со Траките. 
Во останатото, по сите вести од старината, голема маса на Пелазги, кои не отишле 
за Италија, се прошириле преку целиот Балкан...А со тој ист јазик и пелазгиско пи-
смо, биле испишани ‘ТРАЧКИТЕ ТАБЛИЦИ’, со врежани Орфејови зборови, или 
поточно со негови совети за лечење на духот и телото. Тие таблици ги споменува 
трагичарот Еурипид во својата ‘Алкестида’, во стиховите 966-969. Овде не ни е за-
дача да ги анализираме Еуридовите стихови, туку да подвлечеме постоењето на 
едно писмо на Балканскиот Полуостров...“. 

„Да се вратиме на обавестувањата на Диодор од Сицилија, во истата кн. III, 
гл. 67...Во записот, за кого овде говориме, Диодор кажува, дека Тимотиј, син Ти-
мотијев, а внук Лаомедонов, кој живеел во Орфејевото време, направил големо па-
тување, преминувајќи голем број места на земјината површина, како нпр., западни-
те краишта на Либија, сè до океанот. Така стигнал до градот Никеја на брегот на 
океанот, од чии жители ја слушнал целата приказна за Бах, која ги изложувала 
‘сите прилики на неговиот живот’. На основ на она што го чул, понатаму кажува 
Диодор Сицилијански, Тимотеј напишал спев Фригија’ и тоа на древен начин- како 
по јазик, така исто и по писмо, те. со ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК И ПЕЛАЗГИСКО ПИ-
СМО. Еве го тој навод: ... (текстот на коине, Р.И.) 

А тоа значи: ‘Служејќи се ‘знаци’ на првите Пелазги и (служејќи се) со пе-
лазгиски говор’ “. 

Се говори за врежувања на знаци. Сипријан Робер пиши: „Пра Словените 
немале слова ама читале и прорекувале со помош на црти и рези (чертами и рјеза-
ми). Не можат да се означат појасно руните“. Руни пишеле Етрурците, Русите и др. 

Во насловот, Кој јазик го научил римскиот песник Овидиј (живеел од 
43.гп.н.е. до 18.г.н.е.) во прогонство на брегот на Црно Море, авторката пиши:  

„Ако тогаш се ли вратиме на историчарот Пејсонел и неговиот одломок, кој 
почнавме да го наведуваме и коментираме, ќе дојдеме до страна XI на која тој го 
споменува светиот Ероним (Eusebius Sophranius Hieronimus), кој е роден околу 331. 
г. по Христо и живеел до 420. г. Неговото место на родување бил Стридон во Дал-
мација, а умрел на Грахово Поле во Босна.Пејсонел во врска со него понајпрво спо-
мнува, како што се сматра, дека свети Јероним е создавач на ‘словенската азбука’, 
викана буквица. Понатаму ни соопштува, дека со тие слова на свети Ероним се 
                                                 
265 ...Херодот...Прокопиј...не познавале никакви живисуштества Словени-Прокопиј пиши Склавини. 
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служеле, према тврдењата на Guillaume Postel, Србите, или Панонците, или Далма-
тинците, кои говореле со јазикот на заедничките Илири, Панонците и Мижаните. 

Ние за старите српски азбуку расправаме во поглавјето за писмото, а овде 
само ќе речеме, дека Ероним не ја создал ‘буквицата’. Второ, тој живеел со најгол-
ем дел во IV и почеток на V век. А ако Србите се појавиле во Подунавјето и на Ба-
лканот тек во VII век по Христо, како тогаш е можно да се доведува во врска на тој 
црквен отец и Словените воопшто?!“. 

Во поднасловот а) Заклучоци за потеклото на писмата..., авторката наведува: 
„После своите историски аргументи во прилогот на неговата теза ‘Прст-Фи-

листенци’, Шпанут наведува со бројката ‘Hunderttausend’, те. ‘стотина илјади’ заро-
беници, припадници на војската на ‘народот од море од север. Тој потоа го изразу-
ва своето мислење, дека тие заробеници сигурно морале да работат во Египет во 
разни занаетски гранки, потоа по рудниците и на палатите на Рамзес III, како нпр., 
во Тел-Ен-Јехудијех. Од рудниците, авторот го споменува рудникот на бакар, по 
името Тимна, кој се најдува во близина на заливот Акаба. Шпанут потоа споменува 
‘врезани руни’, одн. ‘грчки слова’ управо по ѕидовите на рудникот Тимна, кој- на 
жалост- не може да го датира затоа што по истите тие ѕидови се најдуваат и поста-
ри и помлади хиероглифи. Меѓутоа, кажува Шпанут, ако може да се двоуми во од-
нос на староста на ‘грчките слова’, во рудниците Тимна, тоа никако не би бил слу-
чај со еден одломок на разбиен лонец од XII век, најдени во Место Избет Сарта и 
со други слични наоди, кои сите можат временски да се локализираат во добата из-
меѓу XII и X век. Тој потоа споменува една ствар, која изискува сосема посебно 
внимание, а тоа е ‘селскиот календар’ во Гезер. Тој календар би бил од X век, пред 
Христо, а напишан е на хебрејски (сиријски арамејски, Р.И.) јазик, ама со ‘грчки 
слова’. Тоа се, уз хебрејски имиња на месеците се споменува земјоделски произво-
ди на секој дотичен месец. Нас тој календар би не занимавал особено затоа, што 
Апендини, во својот напред наведен предговор, споменува прастар ‘славо-илиро-
српски календар’ и имиња на месеци, кои во потполност одговараат заправо на зе-
мјоделските производи, или на природно измени на годишните сезони“.  

Во поднасловот а) Заклучоци за потеклото на писмата..., авторката наведува: 
„Да појдеме ли од сè од напред...Кралски Острови...Атлантида...За тие Срби 

старите времиња Шафарик кажува во своите ‘Старожитности’, дека биле на бре-
говите на северните мориња давно пред него што Мојсиј ги добил Законите на го-
рата Синајска. Па, следејќи по тоа, што го зачувал Платон во својот дијалог ‘Кри-
тија’, што го споменува Шпанут, а што ни најмалку не личи на легенда, туку- на-
против- на она, што е зачувано од словенските мудреци на старите времиња, на тоа 
острово- не само се знаело за писмото, туку тоа било врежувано и овековечено на 
столбовите и на плочите од злато. Еве, најпрво, тој текст, како што Платон го при-
кажал: ... (Коински текст, Р.И.) 

Горните одломци на Платоновиот текст во превод гласат: 
1.- На столбот, освен закони (имало) врежано голем број проклетства за се-

кого, кој (за нив) би се огрешил, 
2.- ‘...на нив тој закон наложил и слова (натпис) на првите (крала, испишани 

на столб од арихалка, кој се најдувал во средината на островото, во храмот...’ 
3.- Бидејќи би пресудиле, кога денот настане, пресудата би ја врежале на 

златна плоча, кои, заедно со оделото, ги оставале за успомен’ “. 
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„Човекот кој работи, тој верува. А работата низ верата во она што се работи, 
најчесто донесува плодни резулати... особено, кога со внатрешен поглед успеваме 
да опфатиме- бар на кратко- и време и простор. Тоа сме дознале, дека отприлика во 
исто доба, кога потонало Кралското Острово, на другиот крај на Европа еден народ 
пишел и пеел, под името, кој го зачувал Диодор Сицилијски...А ако некое писмо и 
се пишело, и ако со него пишеле и долги епски песни, претпоставуваме- такво пи-
смо со број на свои слова морало да го надминува бројот на руните...“.  

Следи поднаслов в)Syprien Robert за кирилицата и српското писмо воопшто:  
„Одма зад тоа, С.Робер наставува со излагањето, тврдејќи... 
‘Но некој ќе ми рече...учениот монах Храбри од десеттиот век,не ли рекол:... 
‘Првите Словени немале слова, ама читале и прорекување уз помош на црти 

и рези (чертамни и рјезами). Не можат да ги озмначат појасно руните’. 
Овој вид писмо, наставува одма после горниот навод Сипријан Робер... 
Со осетливост, која- после Сипријан Робер- изгледа- не им недостасувала на 

српските научници, тој по секоја цена настои, да докаже постоење на словенска и 
српска писменост пред христијанскат ера. Во таа сврха, тој на стр. 230. во ‘Словен-
ски свет’, споменува: 

‘еден учен Илир- Солариќ, кој оставил еден необјавен ракопис под насловот 
‘Хиероглифика словенска’, во кој ги собрал сите познати сведоштва, со цел да до-
каже, дека пред Христо постоеле словенски хиероглифи.266 Ние можеме да сумња-
ме, кажува Сипријан Робер, дека Словените имале еден потполн хиероглифски си-
стем, ама- руните ги познавале, а ако постојат само мал број натписи овој вид, кри-
ви се зимите и мразевите, кои далеку преку две илјади години преминувале преку 
стените и преку гробовите на древните словенски јунаци’ “. 

Бранко Вукушиќ,267 на стр. 208, пиши: „Има многу непосредни докази во 
прилог на словенската писменост пред Кирил. Филозофот Етик, со потекло Скит, 
роден во Истра, сочинил во 4. век н.е. писмо за Словените под Римјаните. На една 
икона од 6. век н.е. во Рим, имињата на свети Петар и Павле се напишани со сло-
венско писмо. Арапскиот писател Хорезим Фахр-Един во својата ‘Историја на Ха-
зарите’ наведува дека Хазарите во VIII век користеле писмо на Словените од 22 
слова. И скадинавските руни се викале ‘вендски руни’. Во Унгарија е најден камен 
натпис од 3. век н.е. на словенски јазик“.  

Љубомир Кљакиќ268 пиши: „Јосеф Јиричек, кој бил познавач на овде наведе-
ното издание на книгата Словенске старожитности, објавил и неколку документи 
од ракописната заоставштина на Павле Шафарик. Наведувам од таа заоставштина 
три важни и малку познати документи за словенската писменост пред мисијата на 
Кирил, Методиј и нивните ученици. Така во записот од крајот на IX век, кажува: 

‘V. 58- 63 
Dve veglasne deve… 
Vyčene veščbam vitezovym. 

                                                 
266 Се претпоставува, дека Сипријан Робер мисли на Павле Солариќ, кој живеел од 1779- 1821.г. 
Солариќ бил коректор во печатницата нас Гркот Теодосиј кај Млетците. Се сматра книжевноста. Без 
некоја голема вредност. Меѓутоа, занимлив му е „Земјописаније“: пишел и дела со историска тенде-
нција: мислиме, дека меѓу нив се најдува „Хиеоглифика словенска“. 
267 Branko Vukušić, O trojansko- slovenskj misteriji, Pešić i sinovi, Beograd, 2003. 
268 Ljubomir Kljakić, Oslobađanje istorije I- III, Početok puta, Arhiv Kljakić, Beograd 1993, стр. 151. 



 172 

U jednoj su desky pravdodatne 
U vtorej meč krivdy karajucy. 
Protiv ima plamen pravdozvesten, 
I pod nima svetocudna voda. 
V. 87- 88 l sebraste glasy deve sudne 
Srebraste je u osudje svate. 
V. 91 Je se glasy čislem pregledati 
V. 38 l suditi ima po zakonu. 
69. Sudite sami po zakonu pravdu 
119. U nas pravda po zakonu svatu.’  
Шафарик овој запис го пронашол во Чешкиот музеј. Тој посебно скренал 

внимание на ‘dasky pravodatne’, ‘штичка на законите’ или ‘таблица на правдата, ко-
ја се споменува во записите Snemy. Шафарик претпоставува дека на таа штичка 
била запишана збирката на старите закони и правила. Овде треба да се потсети на 
Будимировите размотрувања на најраната словенска писменост, како и неговото 
истакнување на предноста на штичките и стапчињата за пишење направени од ба-
лканската буква ‘црвено срце’. 

Втор важен документ за предхристијанската писменост Шафарик нашол во 
Александријската хроника, како што тој ја нарекува Константинополска хроника. 
Во науката тој споменик е познат и како Chronicon paschale. Според овој извор, пи-
смото го користеле следните стари народи: Кападокијци; Ибери односно Тираншти 
и Табарани; Латини, односно Римјани; Сармати; Хиспанијци; Скити; Рекови; Ба-
старини; Меѓани и Арамејци. Документот го опфаќа периодот од првите писма до 
354. и од тогаш до 630. година. Повикувајќи на истражувањата на Суровјерцки од 
1824. година, Шафарик наведува да споменатите Сармати всушност се Словени. 

На основ на Тунмановата историја скадинавските народи од 1772. година, а 
посебно на неговото поглавје ‘Ausser dem Dithmar kannten auch die islandischen 
Schriftsteller die Wendischen Runen (Winda- Runir)’, Шафарик бележејќи дека Исла-
нѓаните пред мисијата на бискупот Дитмар, го познавале и користеле ‘словенското 
писмо’ и ‘словенскиот начин на пишење’. Тоа писмо Исланѓаните го викале 
‘Winda- Runir’, односно ‘виндски руни’. Порано наведените разлози за идентифи-
кација на Венда- Винда- Венета, како словенски заедници. Тоа значи дека писмото 
‘Winda- Runir’ секако било со словенско потекло, односно дека е во прашање на 
словенско писмо. 

Наравно Шафарик потсетува и на познатото сведоштво на монахот Храбар 
од X- XI век. Храбар изричито пиши дека Словените давно пред појавата на Кирил 
и Методиј, ги пишеле со сопствено писмо своите книги и од нив прорекувале. Кни-
гите се пишани со ‘чр’тами’ и ‘резами’, со ‘црти’ и ‘рези’. Во коментарот уз ова 
сведочење Шафарик посебно ја истакнува пророчката моќ на тие предхрстијански 
книги. За пророчката моќ на старите словенски книги сведочи и германскиот би-
скуп Дитмар. За време на својата мисија на покрстување на полабските Словени во 
X-XI век, Дитмар се уверил дека овие Словени користеле писмо многу пред него 
што постанале христијани. За ова тој сведочи во познатата Dithmari Chronikon. 

Шафарик, најпосле, наведува и стари руски хроники, а посебно Новгород-
скиот летопис од 1208. година, која ги споменува Новгородските штички. На овие 
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штички бил запишан аманетот на старите словенски кнезеви: ‘A čdo na doskach, a to 
knjazju ostaviše, i daša dosky Dmitrovy knjajzu Svatoslavu, i bjaše na nich bez čisla’. 

Повикувајќи се на Шафариковото истражување само е една можност. Дру-
гите автори кои, исто така, понудиле обилје аргументи за другчија рецепција на 
најраната историја на словенските заедници, можеле да бидат споменети со истиот 
резултат. Тоа посебно важи за нашите автори од XIX и пораните векови. Совреме-
ната критичка рецепција на нивните трудови изостанала, а тие се препуштени на 
заборав, забрана и надмената дисквалификација“. 

Димитри Оболенски,269 на стр. 141, пиши: „Царот ги избрал двата браќа од 
Солун, Константин и Методиј, да ја преводат повратната мисија во Моравија. Ние 
веќе ги спомнавме работата на Константин, неговата интелектуална особина, него-
вите лични врски со водечките византиски учени луѓе од тоа време и улогата на 
цариградскиот универзитет ја имал во неговото образование и во подготовките за 
мисионер и дипломат. Браќата потекнуваат од семејство со традиција на државна 
служба: таткото работел во служба на стратезите на солунската тема. Постариот 
брат Методиј заземал висока административна позиција (веројатно управник) на 
една словенска провинција на Царството. Според тоа, и двајцата браќа, по раѓање и 
воспитување, биле дел од византискиот ‘естаблишмент’, а според образованието 
биле дел од главниот тек на традициите на ученост и писменост кои се спроведу-
вале под заштита на владините кругови во Цариград. Обајцата стапиле во свеште-
ничите редови. Константин во ѓакон а Методиј станал калуѓер во големиот мана-
стирски комплекс на Олимп во Мала Азија. Во  Цариград високо ги ценеле негова-
та подготвеност и искуство. На пример во 860 година, царот Михаил III и патријар-
хот Фотиј му доверуваат важна политичка верска мисија во државата на Хазарите, 
северно од Кавказ. Кога биле избрани да ја преводат мисијата за Моравска, Мето-
диј бил игумен на еден манастир на Олимп, а Константин подучувал филозофија во 
цариградската школа која работела при црквата на Светите апостоли во Цариград“. 

Стр. 184: „Нивното име- Руси- потекнува од името на народот когошто Сло-
вените, во деветтиот и десеттиот век, го нарекуваат Рус’,Грците Рос и Арапите Рöс. 
Во тоа време зборот Рус имал три различни значења кои понекогаш се преклопу-
вале. Тоа била одредница за шведските Викинзи или Варјази кои долж Волга, а по-
доцна и долж Дњепар се движеле, во своите трговски походи, кои кон југ и до сре-
дината на деветтиот век под свој надзор држеле поголем дел од речниот пат од Ба-
лтикот до Црното Море...“ . 

Хрватот Маретиќ, во книгата „Словени у давнини“, тврди: „Од по сè поси-
гурни и поверодостојни извори ни е познато, дека Русите со ова име (Рус)270 
почнале да се викаат во истиот IX или уште подобро во X век...полската историја 
почнува од 960. година“.  

Па постои испреплетеност од рус според рус и писменост со рески. 
Рус било рус- делимичен албинизам. Пак, рос + ки = роски („ роски народ“) 
Овде се разликуваат два поими: роски=рецки за Рецкари и Словени- слово. 
Сè додека Русите пишеле со рецки биле Рецкари- според словото и Словени. 
Браќата Кирил и Методиј извршиле верско-дипломатска мисија (851-855 го-

дина) кај турско- татарските племиња во Јужна Русија,наречена Сараценска мисија. 

                                                 
269 Димитри Оболенски, Византиски комонвелт, Источна Европа 500-1453, Слово, Скопје, 2002. 
270 „земајќи го името од еден нормански народ кој живеел во Русија...“. Руси едно племе на Варезите 
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Тие се запознале со „рускими писмени“, пишувани преводи на некои библиски тек-
стови и требало да ја заштитат христијанската вера од верата на Мохамед- исламот. 

Постоеле пишувани преводи (со рецки и друго) со што браќата се запознале.  
Кога од Цариград во тајна мисија во Русија биле испратени Солунските Бра-

ќа, Константин и Методиј, тие виделе дека Русите пишеле на рецки. Следи тие би-
ле Рецкари, а не Словени според слово, Логос=Слово, а имало и Божјо Слово. Тие 
пишеле на „роцки јазик“. Значи, биле само „роцки народ“, но уште не и Словени. 

Со тоа што Русите го одбегнуваат наведеното за „роцки народ“, само од ре-
цки до Рецкари, не е случајно: од роцки=рецки и роски=рески не било руски (рус). 

Русите го прифатиле коинското слово, и постанале Словени. Тогаш се уште 
немало тн.старословенски јазик. Следи Русите станале коински (тн.грчки) Словени. 

Овде е битно да се наведе, зошто тоа го одбегнуваат руските автори. Ако тоа 
не се одбегнувало и одбегнува, би било јасно, Словените произлегле само од поим-
от слово, што немало врска со Анти=Анти, Венети=Венети и Склавини=Склавини.  

За пример е Г.Острогорски (1992),„Историја на Византија“,Скопје,кој пиши: 
Јакнењето на моќта на Византија „го потпомогнало извршувањето на исто-

риски задачи кои и се наметнувале на словенските земји. Овие задачи пристигнува-
ле од сите страни, од Киевска Русија, од Молдавија, од јужните словенски земји. 
Во 860 г. Русија со флотата се појавиле пред Цариград“...“Силниот напад на Русите 
им останал во сеќавање на Византијците. Од тоа време Византија стапува во допир 
со младата руска држава и меѓу народот, кој дотогаш и бил речиси непознат, запо-
чнала да развива мисионерска дејност, на која и престоела голема иднина. Покрсту-
вањето на младиот словенски народ и неговото воведување во византиската сфера 
на влијанието очигледно било најдобро и најсигурно средство за да се острани опа-
сноста што на Византија и се заканила од таа страна. Само неколку години подоцна 
Фотиј, со оправдана гордост, можел да ги покаже првите успеси на оваа мисионер-
ска дејност“. Византиската власт ги зацврсти односите со Хазерите и испрати пра-
теништво на хазерскиот двор. Ова имало мисионерска задача со на чело младиот 
Константин од Солун. Тој „спротивно на евејските и арапските влијанија во хазер-
ското царство, ја пропагира христијанската вера и византиската култура“.  

Авторот кажа: „...Во 860 г. Русија со флотата се појавиле пред Цариград“... 
“Силниот напад на Русите им останал во сеќавање на Византијците. Од тоа време 
Византија стапува во допир со младата руска држава и меѓу народот, кој дотогаш и 
бил речиси непознат, започнала да развива мисионерска дејност, на која и пре-
стоела голема иднина...“. 

Се кажа: „кој дотогаш и бил речиси непознат“. Меѓутоа, авторот не кажа сé. 
Ланге, на стр. 50, наведува што пишел Нестор: „Askold und Dir zogen gegen 

die Griechen und kamen im 14. Jahre der Herschaft des Kaisers Michael an (in Wirkli-
chkeit 860)…“, како и на Фотиос: „Ein obscures Volk,ein Volk ohne Geltung, ein Volk, 
das man zu den Slawen rechnet, unbekant, das aber nun durch seinen Kriegszug gegen 
uns sich einen Namen gemacht hat, unbedeutend, aber jetz berühmt geworden...“. 

Русите нападнале во 860 година, а тогаш Русите биле непознат народ. Меѓу-
тоа, никаде Острогорски не кажува дека Русите „народ, кој се сметал за Словени“, а 
пред таа година ниеден друг извор не говори, Русите се изјаснувале за Словени. 

Тоа што стои друго„темен народ, народ без важност“...(народ)„непознат, кој 
ама сега со неговиот воен поход против нас си направил име, беззначајност, ама се-
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га славен постанат“, не е толку и битно. Ова се потврдува со наводот, што Солун-
ските Браќа веќе еднаш биле кај нив на мисија. Тие тогаш го познавале коине, а се 
уште тој не бил реформиран во тн.старословенски јазик. 

Русите не биле Словени туку само Рецкари „роцки народ“- Словени 860 г. 
Острогорски и другите руски автори тоа не го наведуваат,што не е случајно. 
Олга Луковиќ- Пјановиќ,271 во насловот “De Illyricae Linguae…”, наведува:  
„Секој параграф...овде се осврнуваме на Јован Дубровиус, чие дело ‘De re-

gno Bohemiae’ (‘За владеењето на Боемија или Чешка) Долчи споменува во врска со 
нешто изнад сè занимливо...“. 

„Сега поблиску да се запознаеме со текстот на Дубравија: 
‘СЛОВО, кај Сарматите значи она, што ЗБОР (VERBUM) на латински јазик. 

Бидејќи, значи, дека Сарматската нација уште во она доба, расеана нашироко и на-
долго во царствата и областите, ипак имале ист говор (јазик) и готово истозвучни 
зборови, се називале со заедничко име- Словени. Освен тоа, од самиот збор ‘СЛА-
ВА’ (GLORIA), која кај нив се кажува СЛАВВА, се викаат СЛАВИТНИ’ “. 

Иво Вукчевиќ272 пиши: „Од премисата дека Сарматите биле Словени, а Сло-
вени Сармати тргнуваат бројни средновековни и подоцнежни коментатори на исто-
ријата и јазикот на Словените. Во историјата на Чешка од средината на XVI век, 
учениот бискуп на Оломоуц, Johannes Dubravius, го изведува името Словен од сар-
матскиот збор слово, кое тој го објаснува, има исто значење како verbum на лати-
нски... (Histoirae Regni Boiemiae, 1552)“. 

Љубомир Кљакиќ273 пиши: „Занимливо е дека во The Penguin Atlas of Wordl 
History (превод германски изворник од 1964. година), дословно кажува: ‘The Slavs 
(Slovene from  s l o v o = word), a major branch of the Indo- Eur. family of peoples’274 
или, во превод: ‘Словени (Словен од  с л о в о = реч), главна гранка на индо-
европското семејство на народи’. Како што е познато, ‘словото’ кај нас има и зна-
чење писмен, еден одреден елемент во азбучниот систем, па оваа германско- бри-
танска интерпретација може да се сфати и како аргумент во прилог не чинителот и 
теоријата за древната словенска писменост“. 

Се разликуваат Словени од слово и тн.Словени (Анти, Венети и Склавини). 
Во предговорот на книгата на Херодот се истакнува: „...Секоја прозна твор-

ба на самиот почеток кај Јонците се викало просто ‘логос’, што значи ‘кажување’, 
‘приказ’, ‘реч’...“. И следи само истоветност за едно исто: Логос=Реч=Збор=Слово. 

Врската била со платонскиот и христијанскиот logos, „Словото“ кое „веќе 
беше, Словото престојуваше со Бога, и што беше Бог, беше и Словото, Словото по-
тоа беше со Бога на почетокот, а преку него постанаа сите нешта...“. 

Ристо Ивановски275 пиши: „Арамеја се однесувала на Сирија...во коине било 
Божјото Слово од што произлегол поимот Словени...Брус истакнува во фуснотата 
69: ‘Се чини дека во вториот век единствен глас на несогласување доѓал од луѓе 
што не ја сакале доктрината за Логосот (‘Словото’) од прологот, и затоа го неги-

                                                 
271 Олга- Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990-преземено од Интернет. 
272 Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, Beograd, 2007., стр. 89. 
273 Ljubomir Kljakić, Oslobađanje istorije I- III, Početok puta, Arhiv Kljakić, Beograd 1993, стр. 85. 
274 Hermann Kinder and Werner Hilgemann: The Panguin Atlas of Wordl History I- II, Penguin Books, 
(прво издание на германски 1964; прво издание на англиски 1974), London 1978, vol. I, p. III.  
275 Ристо Ивановски, Грците- одродени Склавини и Словени, 2004, Битола, стр. 8. 
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рале авторството на апостолот, припишувајќи му го на Керингус, еретик кој се по-
јавил при крајот на првиот век’ “. Значи, логосот се преведува збор (реч) и слово. 

Словените биле Словени-слово, а не тн.Словени (Анти, Венети и Склавини). 
Стјепан Антолјак,276 на стр. 533 пиши: „Службен јазик во Самуиловата др-

жава беше словенски, за кои сведочат спомениците што тој ги подигнал и што се 
наведуваат од негово време. 

Но секако дека во царскиот дворец бил во употреба, покрај словенскиот, и 
грчкиот- како дипломатски јазик. 

Во врска со тоа царство и понатаму се развиваше особено црковната литера-
тура, која имаше своја база од Климент па натаму. Тука треба да се наведе и Ко-
зминото ‘Слово’, а и самите богомили имале своја литература и на словенски и на 
грчки јазик (на пример, басни, апокриви, обредници), од која многу малку е зачува-
но и спасено“. 

Д.Оболенски,277на стр.144,пиши: „Пред да замине од Цариград, Константин, 
со помош на новото писмо и за потребите на литургијата,  превел еден избор на по-
уки од Евангелието. Во Византиската црква евагелистот почнува со првите стихови 
од првото поглавје на Евангелието по Јован кои се читаат за време на велигден-
ската литургија: ‘Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Бог беше 
Словото’. За нивната симболична применливост на предстојната работа за покрсту-
вање на Словените на нивниот сопствен јазик, секако биле свесни и Константин и 
неговиот средновековен биограф“. (Покрстување со Словото- Божјото Слово, Р.И.)  

Х.Џ.Велс,278 на стр. 348, пиши: „Од тоа време почнува опаѓање на славата на 
Омајадите...Многу приврзаници на исламот не умееле да го најдат она што ја чини 
суштината во Коранот. Со тоа може да се објасни што персиските и индиските при-
врзаници на исламот ја засакале шијатската секта. Тие тоа го направиле на основ на 
еден спор, кои бар го сфатиле и со разумот и чуствата. На основ на истото насто-
јување, новиот предмет да се доведе во врска со старите предрасуди, се развило не-
обично богословење. Набрзина настанал спор за тоа дали Коранот од секогаш по-
стоел, едновремено со богот.279 Бевме запрепастени со оваа замисла, кога во неа не 
би го познавале добронамерното покушување на еден образован христијанин, пре-
мимнувајќи во исламот, на овој начин да се исламизира со зборовите на евагелието: 
‘На почетокот беше зборот, и зборот беше во богот, и богот беше збор’280 “. 

Се потврдува, словенството било со христијанството и со неговото ширење 
и словото, што се поклопува со христовата мисија на Солунските Браќа- Русите од 
Рецкари,кои пишеле со рецки до „роцки народ“, според Слово за првпат се изјасна-
ле Словени во 860 година,што го напишал цариградскиот патријарх Фотиј(860 г).281 

Па Русите биле Рецакари и Словени (860). Тие биле и Илири (Нестор 11-12). 
Рускиот летописец Јеремиј Русо на почетокот на VII век напишал дека „Ру-

сите т.е. Московитите потекнуваат од Античките Македонци и дека го зборуваат 
јазикот на балканските Македонци“.282 
                                                 
276 Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Мисла, Скопје, 1985. 
277 Димитри Оболенски, Византиски комонвелт, Источна Европа 500-1453, Слово, Скопје, 2002. 
278 Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград. 
279 Сер Марк Сајкс. 
280 Според Јован, гл. I., 1. 
281 Па ниеден пред Фотиј (860 година) не пиши дека Русите како „народ, кој се сметал за Словени“. 
282 Летописот на Русо се чува во Бибилотеката „Ленин“-Моска; Фрањо Баришић, I Порекло Словена. 
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ЗБРКИТЕ СО ПОИМИТЕ ХЕЛЕНИ, ХЕЛАДЦИ И ГРЦИ 
 
Стивен Рансиман,283 18, пиши: „Единствениот друг важен град што му оста-

нал на Царството бил Солун. Тој и натаму оставал впечаток на просперитет. Сè 
уште бил главно пристаниште на Балканот. Годишниот панаѓур сè уште бил место-
то каде што се состанувале трговци од сите земји. Во потесното подрачје се забеле-
жувале помалку празнини и помало опаѓање. Но, Солун никогаш целосно не се 
опоравил од неволјите што го снашле кон средината на четиринаесеттиот век, кога 
неколку години бил во рацете на народните револуционери познати како зилоти 
кои, пред да бидат поразени, уништиле многу палати, трговски куќи и манастири. 
Кон крајот на векот бил заземен од Турците: иако подоцна бил извесно време по-
вратен. Мистра на Пелопонез, престолнината на морејскиот деспот, иако можела да 
се пофали со една палата и еден замок, како и со неколку цркви, манастири и учи-
лишта, била одвај нешто малку повеќе од село. 

Овој трагичен остаток од едно царство било наследството што во 1391 годи-
на преминало во рацете на царот Мануел II. Самиот Мануел II бил трагична лично-
ст. Младоста ја минал помеѓу семејни кавги и војни, во кој само тој му бил лојален 
на својот татко Јован V, кого во една ситуација морал да го спасува од должнич-
киот затвор во Венеција. Неколку години минал во заложништво на турскиот двор, 
и бил присилен да му се заколне на верност на султанот, па дури и да предводи 
еден византиски полк што му помогал на неговиот господар да го совлада слобо-
дниот византиски град Филаделфија. Утеха наоѓал во науката, па така за своите ту-
рски пријатели напишал, меѓу другото, и една малечка книга, единствена од овој 
вид, во која ги споредува христијанството и исламот. Мануел бил добар цар. Вели-
кодушно го избрал за свој совладател внукот Јован VII, син на неговиот постар 
брат, и бил награден со лојалноста што овој нестабилен млад човек му ја покажу-
вал на крајот на кусиот живот. Се обидел да ги реформира манастирите и да ги по-
дигне нивните стандарди, а на универзитетот му давал колку што можел повеќе па-
ри. Ја согледал политичката потреба од помош од Запад. Крстоносниот поход од 
1396 година, кој започнал со благослов на двајца сопернички папи, но не успеал по-
ради глупоста на нивните водачи кај Никопол на Дунав, бил, навистина, одговор на 
молбите на унгарскиот крал, а не на неговите; сепак, во 1399 година, во одговор на 
неговите повици, во Константинопол пристигнал францускиот маршал Бусико со 
неколку ескадрони, но тие не постигнале многу. Бил против црковната унија, делу-
мно поради своите искрени верски уверувања, кои отворено ги образложил во една 
расправа напишана за професорите на Сорбона, а делумно затоа што премногу до-
бро ги познавал своите поданици за да поверува дека тие кога би ја прифатиле. 
Својот син и наследник Јован VIII го посоветувал да ги одржува преговорите за 
унија на пријателска основа, но да одбегнува да преземе какви било обврски што 
може да излезе дека е невозможно да ги исполни. Кога отпатувал на Запад во по-
трага по помош, одбрал момент кога папството било дискредитирано со големата 
шизма, и својата молба ја изнел пред световните владетели, надевајќи се дека на тој 
начин ќе го избегне притисокот на црквата. Меѓутоа, и покрај пријатниот впечаток 
што го оставил, неговите патувања не му донеле никаква материјална корист освен 
некои мали суми пари што неговите домаќини ги исцедиле од своите не многу да-
                                                 
283 Стивен Рансиман, Падот на Константинопол 1453, Слово, Скопје, 2004. 
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режливи поданици: а во 1402 година, морал да побрза дома, по веста дека султанот 
тргнал кон Константинопол. Престолнината му била спасена пред тој да се врати, 
зашто Тимур Татаринот ги нападнал на исток областите под турска власт. Но одди-
шката што í била дадена на Византија со поразот на султанот Бајазит кај Анкара, 
не можело да го заживее Царството коешто веќе пропаѓало.Моќта на османлиските 
владетели била само накусо осакатена. Династичките караници две децении ги 
спречувале да тргнат во напад; и кога тргнал на Константинопол во 1423 година, 
султанот Мурат II морал, поради семејните интриги и поради гласините за бунт, ре-
чиси веднаш да ја прекини опсадата. 

Интервенцијата на Тимур го одложил падот на Константинопол за половина 
век. Но самиот Мануел не можел да искористи многу од тоа. Успеал да си врати не-
колку градови во Тракија, и осигурал султан да стане еден пријателски принц. Да 
може во тој момент сите големи европски сили веднаш да направат коалиција про-
тив османлиските Турци, опасноста можеби била отстранета. Но, коалиции не мо-
жат да се прават без доволно време на располагање и без добра волја; а недостигале 
и двете. Џеновјаните, исплашени за својата трговија, побрзале истовремено да 
испратат и пратеници кај Тимур, и да обезбедат бродови за транспорт на поразени-
те турски војници од Азија во Европа. Венецијанците, во страв да не бидат нади-
трени од Џеновјаните, им дале упатства на своите власти во колониите да се придр-
жуваат до строга неутралност. Папството, во мака со големата шизма, не можела да 
се јави како предводник. Световните моќници на Запад го помнеле поразот кај 
Никополе, а секој од нив имал полни раце работа и поблиску до својот дом. Унгар-
скиот крал, верувајќи дека сега Турците веќе нема да му се закануваат, се впуштил 
во интриги во Германија, со цел да стане Западен цар. Константинопол не бил во 
непосредна опасност. Зошто токму во овој момент некој да се занимава со тоа. 

Во самиот Константинопол немало таков оптимизам. Меѓутоа, и покрај све-
ста за опасноста, блескавиот интелектуален живот и натаму продолжувал. Постара-
та генерација научници била изумрена.Сега, покрај самиот цар, водечка фигура бил 
Јосиф Бриен, директор на Патријаршиската академија и професор на универзитет-
от. Тој бил професор што ја образувал последната извонредна генерација византи-
ски учени. Бил добар познавал и на западната и на грчката книжевност, и му пома-
гал на царот да ги воведе западните студии во наставната програма на Универзи-
тетот. Тој со восхит ги дочекал западните студенти. Всушност, Енеас Силвиус Пи-
коломини, идниот папа Пие II, еден ден ќе запише дека, кога тој бил млад, сите 
Италијани со претензии за ученост секогаш тврделе дека студирале во Константи-
нопол. Но Бриен, како и Мануел, бил против црковната унија. Не можел да ја при-
фати римската теологија и не сакал да ги напушти византиските традиции. 

Еден уште поисклучетелен учен, Георгиј Гемист Плетон, малку помлад од 
Бриен, во овие години се преселил од родниот Константинопол и се населил во 
Мистра, под заштита на најучениот од сите цареви синови, деспотот Теодор II Мо-
рејски. Таму основал Платонска академија, и напишал редици книги во кои пови-
кува на реорганизирање на државата според замислите на Платон. Само тоа, сметал 
Плетон, ќе го заживее грчкиот свет. Давал сугестии за општесвените, економските 
и воените прашања, но само мал број од нив биле и практично изводливи. Во рели-
гијата се залагал за Платоновата космологија, со малку епикурејство и зороастри-
зам. Иако номинално бил православен, христијанството не му користело многу, и 
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му се допаѓало да пишува за Бога како за Зевс. Неговите верски погледи никогаш 
не биле јавно публикувани. По падот на Константинопол, ракописот во кој ги иска-
жал паднал во рацете на патријархот Генадиј, неговиот стар пријател и човекот со 
кого водел расправи: откако го прочитал, со растечка фасцинирасност и ужас, Ге-
надиј наредил ракописот да биде запален. Останале само некои фрагменти.  

Плетон силно ја подржувал терминологијата што покажувала колку многу 
се променил византискиот свет. Дотогаш Византијците зборот Hellene, освен кога 
мислеле на јазикот, го користеле за да опишат Грк паганин, наспроти Гркот христи-
јанин. Сега, кога Царството се смалило на одвај една група градови- држави, и ко-
га западниот свет бил исполнет со восхит за античка Грција, хуманистите почнале  
себеси да се нарекуваат Hellene (Хелени). Царството официјално сè уште било Рим-
ско Царство; но образованите кругови го напуштиле зборот Romaioi (Ромејци), со 
кој Византијците секогаш во минатото се опишувале себеси, па на крајот зборот ро-
мејски го означувал само јазикот на народот, наспроти книжевниот јазик. Модата 
почнала во Солун, каде што интелектуалците имале високоразвиена свест за своето 
грчко наследство. Никола Кавасила, кој бил солунец, пишувал за ‘нашата заедница 
Елас’. Неколку од неговите современици го следеле неговиот пример. Кон крајот 
на векот Мануел често бил нарекуван Цар на Хелените. Неколку векови пред тоа, 
на дворот на Константинопол не биле примени западните пратеништва што ќе при-
стигнеле со писмо адресирани до ‘Царот на Грците’.284 Сега, иако на некои тради-
ционалисти не им се допаѓал новиот термин, и иако никој не мислел тоа да биде от-
кажување од вселенството на Царството, зборот се повеќе добивал на значење, 
потсетувајќи ги Византијците на нивното хеленско наследство. Во своите последни 
децении, Константин свесно бил грчки град“.285 

Поимот Хелени означувал Повеќебожци, што било наспроти Христијани. Во 
Платоновата академија во Атина службен бил јонски јазик,а христијански јазик бил 
Александријскиот јазик коине.Па Академијата во 529 година ја затвори Јустинијан. 

За Ромеите било навредливо името Грци, што било внесено од западот- Рим. 
Па жителите на Источното Римското Царство биле само Римјани (Ромеи). 
Следи Ромеите биле само Христијани со христијанскиот јазик- коине од со 

времето на Апостол Павле.Коине кој го заменил староегипетскиот за службен јазик 
во Египет бил хеленски јазик за хеленскиот период кој бил само по смртта на Але-
ксандар Македонски. Бидејќи за Евреите еврејски (библиски) јазик бил сиријскиот 
арамејски јазик, на кого биле пишани првите книги на Библијата, кога тие во Алек-
сандрија го прифатиле хеленскиот јазик коине, се изјаснале за Хелени. Се потврду-
ва, поимот Хелени немало никакво етничко значење за народ Хелени како Евреите:    

Францускиот византолог Алфред Рамбо, во „Византија“ пиши: „Византијци-
те, кои самите се нарекувале Ромеи, го отфрлале со презир името Хелени, кое по-
станало синоним на неверници“...„те ги нарекувале Хелени јазичниците во Русија и 
хеленска вера- варварска религија околу Дњепар и Дунав“. Хелени се нарекувани и 
„Словените идолопоклоници од Пелопонез“. 

Тогаш се разликувало само Хелени=Повеќебожци и Еднобожци=Христија-
ни. Ова било во спротивност на Муслимани=Турци. Нив ги воделе Османите, чиј 

                                                 
284 Авторот и други поимот Хелени го истоветувале со Грци, што било наполно погрешно и штетно. 
285 Константинопол бил грчки град само поради Цариградската патријаршија, чии припадници биле 
само Грци. Грци биле сите припадници на Цариградската патријаршија во Мала Азија, Балканот ... 
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Османов јазик не бил фригиски=бригиски286 туку само јазикот на султанот Мехмед 
Караман- тој во 13 век во персискиот јазик со персиско писмо внел татаро-турски 
зборови на Монголите Черкезите и Татарите денес познати како Геги- Албанци. Во 
Османовата војска бил познат Черкешкиот ред, а имало платеници Татари итн. 

Да не се изуми, за време на Источноторимско Царство секогаш имало Маке-
донци. Па имало Македонска династија која владеела дури во Јужна Италија. Исто 
така, имало Македонска ренесанса- таа била пренесена во Италија...Македонец са-
миот се нарекувал српскиот цар Стефан Душан;287 бугарските кралеви Крум и Иван 
Александар се нарекувале Македонци. Македонски биле Софија, Пловдид кој бил 
главен град на Македонија. Подунавјето било во Македонија. Имало српско преда-
ние дека Белград и Смедерево биле во Македонија. Македонија се протегала до ре-
ката Дунав. Македонија ја заменал Цојне (1808) со Балкан- Балкански Полуостров.  

По укинувањето на Охридската архиепископија 1767 година останала само 
Цариградската патријаршија. Нејзините припадници биле Грци. Поимот Грци и Ви-
зантијци го наметнал Рим (Ром). Со создавање на државата Хелада (Хелас=Елас) 
нејзините граѓани биле припадници само Цариградската патријаршија. Следи на 
Елада центар и бил не Атина туку само Цариград. Кога црквата Св.Димитрија- Би-
тола станала соборна црква на православниот Балкан, сите цркви во Елада (Елас) 
биле под таа битолска соборна црква. Значи, немало посебен етнички грчки народ. 

Па никогаш немало грчки народ за да има било каков грчки национализам. 
Hugh Seton-Watson,288 на стр. 104, пиши: „Полското движење...ама никогаш 

не постоело нешто што би можело да се нарече грчка држава. Валја да се запамти 
дека Византијците се сматрани Римјани (Romaioi). Грчката култура, било во хелен-
ски било во византиски облик, продрело длабоко меѓу народите на целото источно 
Средоземје. Секако, грчкиот националисти смислувале фантастичен план за идни-
ната на Велика Грција...“. 

Стр. 121: „Во Отоманското Царство осумнаесттиот век- отоманската власт, 
странците од Европа, па и самите христијани воглавно ги поистоветувале правосла-
вните христијани со Грци. Готово сите христијани кои имале висока положба во 
црквата или поседувале имање или богатсво стечено со трговијата, или запремале 
световни важни положби под султанот, биле Грци и се сматрале Грци. Не се викале 
со класичното име Хелени, туку со византиското име за Римјаните Romaioi, или во 
турски облик Rum“. 

Во прилог се наведува британскиот патеписец Џорџ Фергусон Бовен. Тој во 
1849 година ја посетил државата и разговарал со нејзините граѓани. Тој соопштил: 
„Селаните, како во европскиот дел на Отоманската Империја, така и оние кои жи-
веат на Јонските острови, во прилична мера го беа заборавиле своето потекло и се-
бе не се нарекуваа Грци,туку Романи, т.е. поданици на Римската Империја. Тие, ка-
ко престолнина на своја нација и религија го сметаа Константинопол,а не Атина“289  

                                                 
286 Херодот пиши,Бригите ја создале Анадолија и Ерменија-а и Фригија (ф=б). Турците се со макед-
онски традиции:формален бакнеж,тажење,седење одвоено машки од женски,турање вода по одење... 
287 Има указ на Стефан Милутин, дедото на Цар Душан, од 1299 година. И двајцата се титулирале  
како македонски цареви. Објавен беше на страницата на Народната библиотека на Србија, а после 
брзо време беше тргнат од истата. Но ние ја начекавме и им ја „зедовме“. Па се македонско се крие. 
288 Hugh Seton-Watson, Nacije i države, Globus, Zagreb, 1980. 
289 Georg Ferguson Bowen, Mont Athos, Thessaly and Epirus, a diary of a Joumey from Constantinopole to 
Korfu, London, 1859, pp. 52-64. 
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Произлегува дека селото Атина немало важност, што го наведуваат и други 
автори, а главен град на христијанската нација и религија бил Константинопол. 
Сите тие како граѓани биле само Романи- со заклучокот, немало етнички народи. 

За да се потврди дека немало народи, пиши Хан, во 1865 година. Па тој под 
XXIV. Варош Охрид, пиши: „Дека овде по знаење на византискиот јазик“. Бидејќи 
била укината Охридската архипеископија, постоеле само еден: коине=тн.византски. 

Бидејќи во 1865 година бил коине, Григот Прличев пишел само на коине. 
Вајганд,290 на стр. 76, говори, дека вулгарниот грчки го викале „ромајка“.  
За Вајганд во1924година во Битола немало грчки јазик,туку вулгарен=булга-

рен, ромејка, кој се викал ромејка. Пак, тој бил според Рим=Ром, а бидејќи на фри-
гиски и=у произлегол румејка. А Битола бил административен центар на Румелија. 

Со наводот се потврдува, никогаш немало посебни балкански народи кои 
меѓусебно јазично би се разликувале. Напротив живеел само еден те ист народ кој 
говорел еден те ист јазик- на Балканот имало мноштво говори како во Македонија. 

Европските автори кои доцна почнале да се занимаваат со Балканот, мисле-
ле, коине бил еладски јазик, дури најмоќните Македонци изчезнале...- само грешки. 

 
МАКЕДОНСКИ (ТРАКИСКО-ИЛИРСКИ) И БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ 
 
Стјепан Антолјак,291 на стр. 163 пиши: „Тогаш како што пишува истиот тој 

Георгиос Монахос Континуатис во својата анонимна хроника, оние Македонци 
(10.000 на број), коишто уште ханот Крум принудно ги преселил во областа меѓу 
Серет и Прут од темата Македонија, успеале да се вратат со помош на византи-
ските лаѓи во ‘Македонија- својата татковина’. Меѓу тие млади Македонци- по-
вратници бил и идниот византиски цар Василиј I со своите родители. 

Инаку, за Македонија (Makadunia) пишува и Ибн Хордадбах, еден од нај-
истакнатите службеници на багдадскиот калиф, во своето дело, составено меѓу 840 
и 845 година. Тој ја лоцира Македонија на југ од Тракија и вели дека нејзините 
граници се: на исток- Долгиот Ѕид, на југ- ‘Сириското’ Море, па запад- земјата на 
Словените (ал Скалаба), а на север- земјата на Бугарите (Борган), и дека е долга 15, 
а широка 5 дена одење и дека има 3 утврдени места“. 

Стр. 166: „Имено...франечките писатели. Така, уште т.н. Фредегарова хро-
ника (VII век) пишува за источноготскиот крал Теодорих Велики (493-526), дека 
родителите му биле Македонци и дека тој е тој ‘natione Macedonum’ и ‘ex genere 
Macedonum’. Дури еден подоцнежен спис, кој се базира врз извадоците на Фреде-
гар, изнесува дека Франците го имаат истото потекло како и Македонците од Азија 
(од Пријам) и дека имале заеднички крал, па потоа таму се отцепиле и така тогаш 
едните од нив отишле во Македонија и се нарекле Македонци, според народот што 
ги примил“. (Тројанско потекло, Р.И.) 

Стр. 173: „Затоа и необично и класично образованиот Теофилакт не можел 
да одбегне, туку дури бил принуден да признае дека живее во ‘Македонија’, т.е. ме-
ѓу ‘народот на Словените’ како што тоа убаво го вели Никифор Вриениј, негов со-
временик. Кога, пак, Вилхем Тирски (XII век) го опишува ,минувањето на еден од 

                                                 
290 Gustav Weigand (1860-1930), Ethnographie von Makedonien, Geschichtlih-natonaler, sprachlich-stati-
stischer Teil, Leipzig- Friedrich Brandstetter, 1924. Во првите книги сум користел и бугарско издание.  
291 Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Мисла, Скопје, 1985. 
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крстоносните водачи Боемунд Тарентски преку Балканот, тој тогаш изнесува дека 
тие крстоносци во 1096 година оделе низ Македонија и преку обете Тракии и коне-
чно стигнале до Цариград. Арапскиот, пак, писател Идризи во својот познат спис 
‘Географија’ (1153) е уште поопширен од Вилхем Тирски, зашто говори дури и за 
планина Македонија, која се протега, според неговото мислење, од Лариса па на се-
вер со некои градови и со река. Наедно, малку подоцна, ја наведува и самата земја 
‘Maqadunija’, во која се наоѓаат градовите: Нис (Ниш), Атруби (Пирот), Нукастру 
(Кладово),Бидуни (Видин), Бануи (Берковица?), Луфиса (Ловеч), Афранисуфа (Бра-
ничево), Агризунус (Разград) и Масинус (Шумен). Според тоа, гледаме дека Идриз 
ја смета Македонија целата крајдунавска област, почнувајќи од Белград на запад, 
до градот Шумен на исток. Тој дури знае во Македонија и за 5 реки како што се: 
Виоса, Девол, Дрим, Вардар, Морава и Нишава, а Струма му се јавува под името 
‘Мармара’ “.  

Стр. 176: „Но тоа сепак не значи дека гласаторот тогаш смеглосатор од XV 
век, на страницата на една таква минијатура го ставил- покрај кирилскиот текст- 
изразот ‘De Crume rege Macedonie’ и ‘Crume rex Macedonie’. На една друга страна, 
пак, на минијатурата, под ликот на бугарскиот цар Иван Александар (1331- 1365 
напишал дури: Sanctus Johannes Alexander Macedo (Македонец- С.А.) 

Во тоа сепак не значи дека глосаторот тогаш сметал оти ‘Бугарија’ и ‘Ма-
кедонија’ се исто, како што пишува Иван Дујчев, зашто ние имаме голем број изво-
рни податоци, кои ова a limine го побиваат! 

Тоа беше обратна тенденција, зашто всушност во тој век Бугарија се иденти-
фикува со Македонија, која ја превладува со својот назив оваа првава, како што тоа 
го потврди хрватскиот писател од XVI век, хвараринот Винко Прибојевиќ. Исто та-
ка ‘Легендата на св. Трифун’, заштитник на градот Котор, зачувана во ракопис во 
1446 година, а настаната многу порано, кога говори за Самуиловите освојувања, 
остро ја разликува Бугарија од Македонија, додека споменатиот Прибоевиќ во сво-
ето дело ‘O podrijetlu i zgodama Slavena’ изнесува дека Дури Бугарија некогаш се 
нарекувала Македонија. 

Во истиов овој век наидуваме на една Триода (црковна книга), која е печа-
тена од ‘Стефан од Скадар од Р. Х. во летото 1563 во земјите македонски во градот 
Скендери (Скадар: С.А.)...’, а во еден извештај од 1648 година се говори дека е 
‘…la nation Abaneso e Macedon è povera, e tiraneggiata dal Turco…’ “. 

Македонија од време на Филип Македонски се протегала до реката Дунав. 
Според Theompus,292 „Големата држава на Македонците беше креација на 

Филип, син на Аминтас. Без нарушување на нејзините институции или организаци-
ја на човечка сила, пред се со зајакнување и проширување на истите, тој воспостави 
врховен авторитет од Јадран до Црно Море и од Дунав до границите на Лаконија. И 
покрај брзината со која растеше нацијата, државата имаше моќ да се носи со тешко-
тиите при освојувањата“. Ларус (1967) говори за „Грчкиот (односно Балканскиот)“. 

Следи Источно Римско Царство. Со него царувал и Василиј II Македонски. 
Исто така, истото било и со Цар Самуил. Тој владеел до реката Дунав. Со паразот 
на Цар Самуил, Василиј II Македонски Македонската династија владеела до реката 
Дунав, како што било и порано. Истото се случило и со Петар Делјан. За него Р.Ла-

                                                 
292 “The Historia I”, Theompus. Soc. Ep. 3.5; Fgrh, 115F.27,256; Polyaean 4.2.18.PLB.8.9.10 and 
FGR.11F 224-5 (Companions). 
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нге293, на стр. 179, пиши за внукот на Цар Самуил, Петар Делјан: „тој во Белград во 
1040 година се прогласил за цар“. Се потврдува, Македонија била до реката Дунав. 

Слободан Јарчевиќ,294на стр. 58, пиши: „Радич Црнојевиќ бил противник на 
претходната зетска династија Балшиќи III, додека неговиот брат Алекс (Љеш) за-
служил војводска титула кај Стефан Лазаревиќ, во состав чија држава била и Зета. 
Кога Србија во време на деспотовината на Бранковиќи прв пат паднала под турска 
власт, Стефан Црнојевиќ, како обласен господар на Зета, покушал сè да спаси на 
српската државност и независност во неа. Тој 1441. да би се одбранил од од Турци-
те, му пришол на Стефан Вукчиќ, а 1448. на Млетачката Република. Кога Ѓураѓ 
Бранковиќ се вратил во Смедерево и поново воспоставил српска Држава, му ја при-
знал Стефан Црнојевиќ 1448. година. Меѓутоа, тој меѓусрпски сојуз не бил доволен 
за одбрана од силната турска држава, па Стефан Црнојевиќ полагал најголема на-
деж за сојуз со Млечаните“. 

Македонија била до реката Дунав, за што дури имало и народно творештво, 
Смедерево и Белград биле во Македонија, а препеано на современ српскли јазик295  

Јован Цвииќ,296 во воведот, пиши: „Балканското Полуострово повеќе пати го 
менувало своето име, често отколку ма која од европските географски целини. 
Овие имиња биле позајмувани било од цивилизациите кои на него се развивале, 
или од имињата на големите царства кои на него се сменувале. Некои од тие имиња 
се поврзуваат за начинот на кој се сфаќал рељефот на Полуостровото во класична-
та доба на Ренесансата“. 

Бидејќи прво Царство било Македонското кое се протегало до реката Дунав, 
имало Македонско Полуострово. До Дунав било и на тн.Византија, Цар Самуил...  

„Пред XIX век научниот свет се бавел поглавито со историјата на старината 
и старата цивилизација на овие области. Образованите луѓе биле под јаки импресии 
на елинската цивилизација, и поради тоа преовладувало Елинско па дури Грчко 
Полуострово. Другите народи, и ако помногубројни, биле готови непознати, и по-
крај нивниот голем број бледнеле пред Елините. Кога-кога се називало и Византи-
ско Полуострово под влијанието на студијата која се однесувала на неговата сре-
дновековна историја и цивилизација. Оние, кои се бавеле со прочување на римска-
та историја и старината, го викале какошто Римско или Илирско Полуострово, по 
името на областа Илирика (Illyricum), а имало кои претпоставувале дека Јужните 
Словени на западните области се потомци на старите Илири. 

Во исто време кога се употребувало ова име, некои географи и картографи 
од Запад се служеле со името Европско Отоманско Царство, Европска Турција, или 
уште Царство на Великиот Турчин. На почетокот на XIX век, и до Берлинскиот Ко-
нгрес (1878. год.), името на Европска Турција преовладувало над другите. Тоа од-
говарало на политичката ситуација во која се најдувала оваа област до почетокот на 

                                                 
293 Reinhald Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Recklinghausen, 1972. 
294 Слободан Јарчевић, Историске скривалице, ЗИПС, Земун, 1999. 
295 „Антологија на народне поезије“. Приредио Dr. Винко Витезица. III Јуначке песме. Београд. Из-
давачко и књижарско предузеће Геца Кон А. Д. 12. Књез Михајлова 12. 1937: стр. 128, 36: „Смрт во-
јводе Каице“: „Подиже се господине краљу. Од прекрасне од Маћедоније. Из питома места Смеде-
рева, Од својега двора честитога, Собом води дванаесет војвода; стр. 129...Краљ му божји помоћ 
називао: „Божја помоћ, Војводо сибињска !“ Војвода му боље одазива: „Здраво, краљу на Маће-
доније !...“; стр. 132: Па се краљу под шатором шеће: „Краљу Ђурђу од Маћедоније ! Оди, краљу...“. 
296 Јован Цвииќ, Балканско Полуостров и јужнословенске земље, Белград, 1922- през. од Интернет. 
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XIX век, готово цело Полуострово до тоа доба им припаѓало на Турците. Далмаци-
ја, по ред млетачка, австриска, француска, потоа поново австриска, и малата Црна 
Гора, едино вонеколку независни држави на Балканскиот Полуостров, не значеле 
многу. Ама, првите десеттини на XIX век, Србија и Грција се ослободуваат и се по-
јавуваат на картите. Овие две држави со скорешно постанување ги пореметило гео-
графските сфаќања. Со очевидна забуна, во недостаток на друго општо име, уште 
секогаш на целото Полуострово му го давале името Европска Турција. Меѓутоа, 
тоа сè повеќе и повеќе влегувало во сфера на европските интереси, и во него про-
дирала европска цивилизација. Испитувачите на првите десеттина на XIX век зна-
еле дека во него најмногубројни се јужнословенските народи, дека тие немале ни-
какво етничко сродство ни со Елините ниту со Римјаните или Византијците, и дека 
се разликуваат од старите Илири. Пораните имиња не се сложувале повеќе со нови-
те факти и поновите знаења. Се увидело дека е потребно да се напуштат класи-
чните имиња: Полустрово Елинско, Византиско, Римско или Илирско, како и поли-
тичкото име: Турција“. 

Македонскиот коине бил Александријски Птоломејов јазик,од 300-та г.п.н.е. 
„Во почетокот на XIX век, под влијанието на географските идеи на Хумболд 

и Ритер, се појавило настојување политичката и историската целина да се замени со 
природна или географска целина. На поедини големи области им се давани имиња 
кои одговарале на главните географски особини, нарочито со планински венци. 
Ама во ово доба не бил познат рељев на Полуостровото. Уште од класичната ста-
рина, па до средината на XIX век, преовладувало за тоа сосем погрешно мислење. 
Во добата на Страбон и Птоломејм се цртало на картите и се опишувало во гео-
графските делови едно планинско било, кое без прекин се пружало од Исток на За-
пад, од Црно Море, до Алпите. Во доба на Ренесансата тоа се викало Catena Mundi  
или Catena del Mondo. Испитувачите на првата половина на XIX век се вика Цен-
тралнои Било (Centralkette). Тоа ги делело јужните балкански земји: Грција, маке-
донија и Тракија од северните, потешко пристапни и ладни области, со големи сне-
гови и јако мразеви, кои се населени, како што говорат Елините, варвари. Тоа Било 
правело висока бариера измеѓу дивите северни области и цивилизираниот Југ. Ова 
класично сфаќање за балканскиот рељеф се одржало и на Пајтингеровата Табла и 
на другите итинтерари на римското доба, и ако северниот дел на Балканскиот По-
луостров бил тогаш подобро познат. Тоа се одржува во географските книги и карти 
на Средниот Век и нарочито во оние од доба на Ренесансата. Па и подоцна, кога 
главните црти на европскиот рељеф биле проучени, кога класичната номенклатура 
била заменета со модерна или национална номенклатура, продолжило со вцртува-
ње со Централното Било на картите на Полуостровот. Освен тоа уште долго се чу-
вале старите класилни имиња, со кои се бележеле разните планински венци и гре-
бени. Централниот орографски јазол, Шарпланина, се викал Scardus. Венецот што 
оттаму оди до Црно Море го носел името Orbelus, Rhodope и Haemus. Оној од Sca-
rdus па до Алпите ги називаат Rebu Montes, Albanus Mons, Peone Alpes. На другите 
карти некои од овие класични имиња се мало другчии. Од XVI век италијанските 
картографи почнуваат да ги заменуваат со поиталинизирана национална номенкла-
тура, или да ги преведуваат на италијаски: Monte Argentaro (планина Сребрница и 
Копаоник), Kostenazzo (Костенац во Родопи), Kunovizza (кај Ниш) итн,“. 

Хелените говореле варварски=пелазгиски=тн.словенски како Македонците... 
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„Тек после патувањето на Ami Boue и A. Viquesnel, во првата половина на 
XIX век, почнало да се приметува дека Централното Било не постои, и дека, напро-
тив, Полуостровото е пресечено од Север на Југ, не само со клисури, туку нарочито 
со моравско- вардарската долина, долж која денес оди железничкиот пат Белград- 
Солун. Треба уште доста време картографите да приметат и да го искориста ова 
сфаќање. Се доаѓа до близу 1870. год. на географските карти на кои уште е нацрта-
но Централното Било. 

Од ова погрешно сфаќање за Централното Било произлегло и сегашното име 
Балкански Полуостров. Источниот негов дел се викал Хемус. Тоа име применува-
но на планините кои не се многу оддалечени од Цариград, и кои често ги спомену-
вале класичните и византиските писатели, било познато од оние, кои ги давале дру-
гите делови на Централното Било. Испитувачи во почетокот на XIX век сознале де-
ка класичниот Хемус се вика Балкан. Инспирирајќи се со погрешното сфаќање за 
Централното Било, географот A Zeune му дал на Полуостровото 1808. год. име Бал-
кански Полуострово, Balkanhalbinsel или Haemushalbinsel (Gea. Versuch einer Wi-
ssenschaftlichen Erdbeschreibung, 1808). 

Името Балкан, вместо Хемус, не е потполно точно. Ова име на турски значи 
планина воопшто. Турското население на источниот дел на Полуостровото го вика 
Балкан и денес источниот дел на стариот Хемус, е најниски и најнезначајни. Мо-
шне е веројатно дека Ами Буе и другите испитувачи го чуле називот Балкан од 
своите прателци, кои со ова име го називале и централните и западните делови на 
ова Било, оти Турците со Балкан ја називаат секоја планина, кога неа не í го знаат 
името. Словенското население на овие области ги викаат овие делови со класични-
от Хемус ‘Стара Планина’. Тоа е едино точно име. Ипак името Балкан денес е при-
менето во научната литература и на картите готово во општо како име на цело било 
од Вршка Чука до Црно Море. 

Така називот Балкански Полуостров дошол од погрешно сфаќање на полу-
островскиот рељеф. Понатаму, името на планинските венец, кој по право би може-
ло да се примени само на еден дел на Централното Било, погрешно се употребило и 
со него е означен цел венец. Ама, ми изгледа дека доцна да се исправува: името Ба-
лканско Полуострово, како и името Балкан за планинско било од Вршка Чука до 
Црно Море, се употребува. Тоа остава впечаток, донекаде, дека е дадено по името 
на еден од главните полуостровски венци. Две погрешки, од кои тоа називање поте-
кнува, води потекло од класичната старина и турското доба. Овие заблуди не дове-
дуваат во врска со важната и бурната историја на Полуостровото; тоа му дава не 
неговото име еден нарочит интерес. Во светот има доста погрешни дадени, геогра-
фски имиња; името Балкански Полуостров не е едино. Поради сè ова нема место да 
се менува името Балкански Полуостров, како што чинат неколку германски геогра-
фи (Th. Fischer, H.Wagner, K.Oesterreich итн.), кои се служат со безлично име: Југо-
источно Европско Полуострово (Sudost-europaische Halbinsel). 

Бидејќи Балканското Полуострово од Исток, Југ и Запад е ограничен со мо-
ре, ни останува да го ограничиме од Север. Сава и Дунав, чии долини се всечени уз 
јужниот обод на панонскиот басен, добри се границите во географски поглед. Ама, 
од составот на Купа со Сава па на Запад, тешко е да се одреди северната граница. 
Воопшто се зема, дека најпрво се оди со Купа па понатаму се поставува во права 
линија преку динарските венци до Риека на Јадранско Море“.  ... 
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Стјепан Антолјак,297 на стр. 66 пиши: „Имено, изразот Балкан (турски: шу-
мовита планина) е геополитички назив којшто од почетокот на XIX век се употре-
бува за Балканскиот Полуостров. Овој назив во стручната литература се употребу-
ва прв пат го употребил во 1808 г. германскиот географичар A. Zeune, кој сакал и 
југоисточниот дел на европското копно, слично на Пиринејскиот и Апенинскиот 
Полуостров, да го добие името по главната гора која таму се простира. Називот Ба-
лкан, пак, Zeune го презел од францускиот писател A. Bouea, кој така ја нарекол 
Стара Планина во Бугарија, иако називот Балкан не се протега низ цела Стара Пла-
нина. Овој назив значи, првобитно се употребувал за подрачјето кое по 1699 г. било 
директно или индиректно под контрола на турската држава, а не ги опфаќало по-
драчјето што се наоѓало под власта на австриската монархија пред 1918 г. Денес 
овој назив многу често се зазема за означување на подрачјата на Грција, Албанија, 
Југославија, Бугарија и Романија, додека пак европскиот дел на Турција, иако гео-
графски е дел на Балканскиот Полуостров не се смета за дел на Балканот, бидејќи е 
дел на небалкански држави. Во литературата називот Балкан се употребува за опи-
шување на историскиот и политичкиот развиток на овој простор и покрај сите не-
гови етнички, верски, државни и политичко-општествени разлики (Opća enciklope-
dija Jugoslovenskog leksikografskog zavoda, I, Zagreb 1977, 396-398). Бидејќи Пири-
нејскиот Полуостров понекогаш се нарекува според Иберите, пред индоевропските 
жители на јужниот или источниот дел на овој полуостров, и Иберски (или во Азија 
по Арапите Арапски Полустров или Арабија), наше мислење е досегашниот Балка-
нски Полуостров според Илирите, кои го населиле своевремено неговото подрачје 
од северните граници на Италија и Словенија со Албанија, Македонија и Србија, 
односно поголемиот дел од овој полуостров (уште во антиката за овој предел насе-
лен со Илирите добива назив Илирик, а во срединиот и новиот век се формираат 
изразите: Илирија) (Стефан Византиски- I половина на VI век), Илирство, илири-
зам, илирски провинции или Илирија, кралство Илирија. Илири и Илирци, илирска 
преродба или движење), дека може да се изедначи и дури замени со називот Илир-
ски Полустров!“.298 (Како попроширени и постари Траките, дури и Тракиски, Р.И.)  

 
ЕВРОПЈАНИТЕ ЗА БАЛКАНОТ НИШТО НЕ ЗНАЕЛЕ ДО 1730 ГОДИНА 
 
Х. Р. Вилкинсон,299 на стр. 42, пиши: „Турци, Грци и Илири, 1730-1843 
Europa Polyglotta, 1730, 
Еден од првите обиди да се прикаже ширењето на мајчините јазици на моде-

рна Европа беше направен на малата карта,издадена во Нуремберг во 1730 (сл.4).300 
Анонимниот автор ги разликува Шкотите, Ирците, Велшаните и Англо-Саксонците 
на Британскиот остров, Морите и Каталонците во Шпанија, а покажува и на други 
показатели што се релативно добро информирани во однос на ширењето на голе-
мите лингвистички групи во западна, централна и северна Европа. Според тоа, ра-

                                                 
297 Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Мисла, Скопје, 1985. 
298 Балканското говедо (расата буша со повеќе свои соеви) беше наречено и илирско говедо. 
299 Х. Р. Вилкинсон. Картите и политиката..., Македонска книга, Скопје, 1992. 
300 Даден е само еден дел од оригиналната карта. Проширувањето на јазиците е индицирано со отво-
рени фрази на Лорд Трајер напишан на мајчин јазик на териториите каде што се зборува секој од ја-
зиците. (На Балканот не се говори за мајчини туку само за верско- црковни јазици, Р.И.) 
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зумно би било да сумираме дека авторовата интерпретација за ширењето на говор-
ните јазици во југоисточна Европа би се согласила со информартивните размислу-
вања на учените луѓе од неговото време. На Балканот, јужно од Дунав, тој препо-
знава само три јазични групи турски, грчка и една друга што ја опишува како Illiri- 
co Slavonica“. 

Овде не се говори за народни туку само јазични групи: арапски на исламот, 
македонскиот коине (тн.старо-грчки) и македонскиот црковно- словенскиот. Ни-
каде го нема Османовиот јазик301 на Мехмед Караман, од 13 век- тој во персискиот 
јазик внел татаро-турски зборови. Па тој персискиот јазик дури го монголизирал. 

Видливо е дека Европјаните за Балканот ништо не знаеле до 1730 година. 
„Ширење на турскиот јазик 
Авторот на својата карта ја забележал целата источна половина од полу-

островот, од долниот тек на Дунав до границите на Тесалија, вклучувајќи го пого-
лемиот дел од Македонија, како дел на турската лингвистичка провинција. Очигле-
дно е верувањето дека турскиот јазик и култура биле добро утврдени во поголеми-
от дел од Балканот. Малку е веројатно дека побожните христијани, каков што беше 
и самиот автор (сведочи и чуството изразено на картата) на драго срце би ја пот-
ценил силата на Турците“. 

Турците=Муслиманите говореле мешан јазик од сите кои биле во употреба. 
Густав Вајганд (1924),302стр.58, вели: „месните луѓе коњари од Тесалија, Ту-

рци од Бесарабија, од Мала Азија, Арапите, Персијанците сите се служат со про-
стонароден турски јазик, распространет насекаде во војската. Имено овој војнички 
јазик, а не литературен, е наследник на взаемните думи во балканските јазици“.  

Овде не се говори за било каков народен јазик,туку за „мешавина“ на јазици. 
Бидејќи најбројни народи биле тн.Словени, во наведените говори најбројни 

зборови биле тн.словенски. Кога немало турски народ, а Албанците и Власите биле 
под Османовото=Отомановото Царство, што важело и за Еладците, никогаш не мо-
жело да има еладска, албанска и влашка народност-тие се политички во 19 и 20 век. 

Бриги=Турци. Еладците, Власите и Шкиптарите биле одродени тн.Словени. 
Нивното одродување од бригискиот говор (јазик) било последните векови. 
Вилкинсон продолжува: „Ширење на грчкиот јазик 
Авторот ја ограничил областа, каде што се зборувал грчкиот јазик, на грчки-

от архепилаг, и тој не прикажува никакво ширење на грчкиот јазик ниту во Маке-
донија ниту пак во Тракија. Требало да помине долго време пред да созрее идејата 
што на Грците им обезбедил некоја важна територија на континентот“. 

Збрките настанале само со Александријскиот Птоломејов јазик коине со по-
текло од 300- та г.п.н.е. Тој како хеленски јазик со Апостол Павле станал христија-
нски. Тој бил и тн.византиски- тој опстоил сè до со 19 век. Авторите (...Фалмерајер 
(1830)... и Силвестер (1904)...) мислеле, Хелените говореле коине. Меѓутоа, тие во 
Елада се убедиле, народот не говорел на коине туку словенски (пелазгиски) јазик. 

„Illiri-co Slavonica 
Третата лингвистичка група дадена од авторот што може да се изрази со 

терминот илиро-словенска била најголемата, бидејќи не била ограничена само на 
Балканот, туку се протегала од Јадранско Море, на североисток, па се до Полска и 

                                                 
301 Османите биле Комнени (Јозеф фон Хамер). Дури Мехмед II самиот признал дека бил Комнен ... 
302 Gustav Weigand (1860-1930), Ethnographie von Makedonien, Leipzig, Friedrich Brandstetter, 1924. 
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Русија. Со продирањето на Унгарците се поделила на два дела: Јужните делови í се 
протегале од планината Шар до Коритна и Сирија, а од картата се претпоставува 
дека на тоа подрачје се зборувбало како илирскиот така и словенскиот јазик. Па ни-
ту Албанците, како и такви, ниту Србите, ниту пак Бугарите, а уште помалку Рома-
нците, на картата не се претставени на некој особен начин“. 

Илирскиот јазик бил тн.словенски, како и тракискиот. Па двата македонски. 
Говорите на Македонците биле само варварски=пелазгиски=тн.словенски. 
„Заклучок 
Значи, во 1730, кога поголемите јазични припадници од останатиот дел на 

Европа веќе беа сосема црвсто поставени, главните групи на Балканот, онака како 
што ги познаваме денес, не биле ниту разгледувани од страна на европските на-
учници. Постоењето на Европска Турција и етничките групи, изворите од кои често 
датира османлиското освојување, останува речиси потполно. Никој во целост не го 
почитува фактот дека турските освојувачи зад себе оставиле голема оставштина во 
која различните култури, јазици, религии и традиционални економии ја оставиле 
својата индивидуалност во време од над тристотина години. Требало да поминат 
речиси седумдесет години пред да почнат патниците повторно на Султанот да му 
носат приказни за Христијаните, и да го известуваат дека тие само што се бројно 
надмоќно население во Македонија, Тракија и Бугарија, туку дека исто така акти-
вно учествуваат во трговијата и администрацијата во Турската империја. 

Во почетното десетлетие на деветнаесеттиот век, голем број патувачки учи-
тели и авантуристи почнале да ја информираат сомничавата јавност од Запад дека 
Турците не успеале да колонизираат ниту една десетина од Европа во која домини-
раат, ниту дека имаат успех што се наоѓаат под нивна власт. Се покажа дека фа-
натичната жештина со која Османите го збришаа Балканот и дојдоа речиси пред са-
мите порти на Виена веќе почна да опаѓа, по првиот налет на освојувањето води 
кон блага толеранција што дури и ако е извлечена од политиката divide et imperare 
повеќе нема никакво значење. Ф.К.Л.Х. Пуквил, Д. Уркухарт, Х. Убичини и други 
патувачи од раниот деветнаесетти век во своите кажувања ја потврдија преовла-
дувачката супериорност на Христијаните на Балканот, а етногрфската карта во 
втората половина на декадата од векот открива револуција во идеите што се јавува 
веднаш по овие откривања“. 

Христијаните и Турците=Муслиманите биле верски народи,никако етнички. 
„Картата на Ф.А. О’ Етзел од 1821  
Ф.А.О’Етзел беше капетан во пешадија и член на Генералштабот на Пруска-

та армија. Тој е географ со репутација, и со особен интерес за етнмографската ка-
ртографија. Употребувајќи го јазикот како критериум, собира една етнографска ка-
рта на Европа што ја издава Техничкото биро во Берлин во 1821. Оваа карта, ги су-
мира идеите што се однесуваат на етнографските групи и проширувањата на Балка-
нот од почетокот на векот. О’Етзел разликува шест групи (сл. 5).303 

Турци 
Тој Турците ги истакнува само како малцинство што се наоѓа во склоп на 

полуостровот не давајќи никакви детали за нивното ширење. Бидејќи неговата ме-
тода со која ги покажувал малцинствата е доста неадекватно: се состои од впишу-

                                                 
303 Предаден е само делот од оригиналот кој е во боја. Етнографската група со релативно мнозин-
ство се означени со големи букви а малцинствата со мали. 
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вање на името на односното малцинство, со мали римски букви над постојбината. 
Големи букви ги употребува да означи мнозинството преку употреба на точкасти 
контури. Но дури и со употребата на еден ваков незрел метод, О’Етзел успеал да го 
изнесе фактот дека тој не верува дека Турците ја формирале главнината од насе-
лението на Балканот. Интересно е да се напомене дека тој посебно ги одбележува 
Јуруците во Македонија. Тие биле номадски пастири од турско потекло, кои подо-
цна биле класифицирани заедно со Турците, или пак, како Турци. 

Грци 
За разлика од Турците, О’Етзел Грците ги опишува како доминантна етни-

чка група и на Балканот. Тој ги означува во јужна Македонија а западна се до  
Охридско Езеро, во Тракија,и долж брегот на Црно Море.Очигледно е дека О’Етзел 
верува дека доколку жителите од најголемиот дел на јужна Македонија и Тракија 
не се Турци, тогаш тие би морале да бидат Грци. Причината заради ваквото изме-
нето гледиште ќе бидат проучени подоцна“. 

Грчки јазик бил само македонскиот Александријски Птолмејов јазик- коине. 
„Чисти Илири 
Илирите, според О‘Етзел, биле главно население на територијата кон север 

од Грција, но неговата информација во однос на нив била речиси поставувачка за 
разлика на онаа од Нуремберг од 1730. Неговите воопштени тези беа дека Илирите 
го формирале домородечкото население на Балканот. Тие сè уште можеле да се 
пронајдат во чистата држава меѓу Клементина на албанските Алпи и Црногорците 
во Црна Гора. За повеќето од Илирите сепак се верувало дека се или романизирани 
или пак словенизирани. 

Романизирани Илири 
О’Етзел мислеше дека за време на приодот на римската окупација на Бал-

канот, една група Илири дошла под влијание на римската култура и јазик. Оваа 
група тој ја нарекува Власи, и ја наоѓа на обете страни од северен и јужен Дунав. 
Необичната карактеристика на картата на О’Етзел беше неверојатното пропширу-
вање на територијата што ја опишал во однос на оние Власи од јужната страна на 
Дунав. Во неа спаѓаат западна Македонија, по долината на горниот тек на реката 
Струма, Родопите и целата област по долината на горниот тек на реката Марица, 
вклучувајќи го и Едрење. Вистина е дека Власите, во средниот век, биле многу по-
многубројни отколку што се денес. Познавањата за ова, поврзани со нејасните из-
вештаи на патниците за постоењето на Власите во тие области, веројатно повлијае-
ле врз ОЕтзел и ја поттикнале ваквата картографска фантазија. 

Словенизирани Илири 
О’Етзел тврди дека една друга група Илири на римската култура í се опира-

ла, но само до извесна граница, само за да и може и да се очекува, една крајна про-
менлива група. Во неа се вклучени и следните огранци: 

((i) Албанците кои го окупирале Јадранскиот брег меѓу реката Дрим и зали-
вот Арта на копно се прошируваат сè до Охридско Езеро (очигледно дека О’Етзел 
мислел дека тие станале Словени);304 

                                                 
304 Албанци никогаш немало туку само Арбани, во Епир, според македонскиот крал Пир. Ѓорѓи Ка-
стриот=тн.Скендербег бил македонски и епирски крал. За Марин Барлети (16 век), Скендербег, се-
верно од реката Дрим бил Илирик, а јужно Епир. Арбаните=Шкиптарите=Тоските биле Епирци. Тие 
беа под Охридската архиепископија со македонскиот црковно- словенски јазик. Па таа била укината 
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(ii) Бугарите, кои на картата биле означени на една мала област меѓу Дунав 
и рабната линија на Балканот- едно битно потценување на нивното ширење што по-
тпомага за погрешно толкување дека Бугарите го оформиле само малцинството од 
населението на Балканот. 

(iii) Моралците и Ускоците од Далмација и Хрватска подоцна биле сметани 
за словенизирани Романци. 

Словени 
Конечно, О’Етзел ги утврдил и ‘чистите Словени’ покажувајќи ги како ги 

окупираат териториите меѓу крајбрежните робови на Јадранот и Дунав над Видин. 
Во оваа категорија тој ги вбројува Србите, Босанците и Хрватите. 

Значење на картата на О’Етзел 
Картата на О’Етзел беше широко распространета во Европа во 1821. М. А. 

Деникс, француски географ својата етнографска карта на Европа во Atlas Phisique, 
Politique et Historique de l’Europe, 1821, ја базираше врз онаа на О’Етзел. Второто 
издание на овој атлас, во 1855, ја базираше картата со речиси незначителни моди-
фикации. За разлика од О’Етзел, Деникс сепак веруваше дека процесот на словени-
зазија меѓу Илирите продолжува до оној степен кога Илирите веќе можеа да се сме-
таат како Словени и покрај тоа што тие сè уште биле познати по своите стари ими-
ња, како на пр. Моралците. 

Главната разлика меѓу картата од 1730 и онаа на ОЕтзел е во тоа што во пр-
вата Турците се сметани за најважни, додека пак во втората Грците ја присвојуваат 
улогата на мнозинска група на Балканот. Промените во идеите имаат огромно зна-
чење за понатамошната политичка геогрфија на Балканот. Постојат повеќе причи-
ни зошто, кон крајот на осумнаесеттиот век, уверувањето во грчкиот карактер на 
Балканот стана широко распространето, и зошто, во почетокот на деветнаесеттиот 
век ова уверување го достигна својот зенит. Причините можат да бидат класифи-
цирани под четири посебни подзаглавија“.  ... 

Стр. 53: „Картата на В.Милер од 1842 
Тезите на Ј.Ф.Фалмерајер, 1830 
Филеинистите на неокласичарите беа грубо продрмани од делото на Фалме-

рајер што се појави во 1830.305 Тој тврдеше дека класичните Грци биле комплетно 
збришани за време на периодот на варварската инвазија и дека модерните Грци во 
никој случај не се наследници на Елините. Неговите идеи не наоѓаа секогаш на 
оглас, а подоцна беа негирани,но тие сепак извршија значително влијание врз евро-
пската мисла и го стимулираа интересот за промената на расните припадности во 
етнографските проширувања на Балканот. Влинанието на Фалмерајер најдобро се 
согледува во значајното дело на Милер за етнографијата издадено и во Парис и во 

                                                                                                                                                 
во 1767 година. Оттогаш Шкиптарите се одродиле. Според Густав Мајер, нивниот јазик содржи грч-
ки, романски, словенски и татаро-турски зборови. Бидејќи јазикот бил и монголски, тие тешко ги 
учат тн.словенски родови и со нив грешат. Следи Шкиптарите се 100% одродени тн.Словени со си-
те тн.словенски гласа, дури македонското ѕ, брсјачкиот завршеток на презимињата: т- трето лице 
еднина и дативното у, што ги нема во шкиптарскиот јазик. Со тоа што шкиптарскиот ги содржи тн. 
Вукови гласа, а Вук Караџиќ творел во 19 век, шкиптарскиот бил нов јазик. За ваквиот јазик пиши 
Ами Буе- јазикот се создавал во негово време (19 век). Па јазикот и народот било дело само на Ав-
стрија (19 век).Не случајно, Ф.Ј.Фалмерајер (19 век) запишал, тие биле неписмени. Шкиптарите, кои 
се 10% во Р.Македонија,со шкиптарскиот јазик ги обединале Гегите (Черкези и Татари)- тие се 90%. 
305 Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters (Штутгарт и Тубинген, 1830- 36) 



 191 

Лајпциг во 1842. Според неговата претстава на Балканот постојат поважни етногра-
фски групи (сл. 6). 

Турци 
Милер Турците дури и не ги споменува како малцинство во склоп на полу-

островот. Од тоа што во 1730, се вбројувале во доминантна група, тие сега изче-
знале од картата. 

Пелазгијци и Елини 
Терминот Пелазгиец е повторно воведен од страна на Милер да се означи 

населението на северна Македонија и Тракија. Древните Грци класичните учени 
луѓе овој термин го употребувале формално за да го означат плебсот на древната 
Елинска империја. Целта со која Милер повторно го воведува терминот Пелазгијци 
во етнографската карта на северо-источно Европа, беше да го истакне фактот дека 
тие луѓе не биле потомци од древните Грци на класичната обнова и дека тие треба 
да се разликуваат од ‘самите Елини’, кои тој ги дефинира на Пелопонез и остро-
вите околу него. 

Илири 
Јужно од Пелазгијците, Милер ни предава уште една голема група, Илирите. 

Но за разлика од О’Етзел, тој го употребува терминот Илир за да означи Словен. 
Така, тој во својата илирска класификација ги вклучува и Босанците, Србите и Бу-
гарите“. 

Конечно „терминот Илир за да означи Словен“. Така Илирите биле Словени.  
„Власи 
Милер на Власите им се обраќа како на Цинцари. Поголемата употреба на 

буквата ‘ц’ во нивниот говор беше причина за добивањето на прекарот. Тој нив им 
дава многу поограничено проширување отколку што тоа го направи О’Етзел, но се-
пак ги означува како доминантно население во јужна Македонија. 

Албанци и Цигани 
На картата на Милер Албанците се простираат до езерото Скадар, до залив-

от во Коринт на север. На копно тие тежнееле кон западниот дел на Македонија. 
Тој разликува три најважни ограноци на Албанците- Геги, Тоски и Мирдити. Тој 
верува дека Jagys и Chumis од Епир биле исто така Албанци. Според ваквата интер-
претација, Албанците го оформуваат најголемиот дел од грчкиот архипелаг. На 
крајот Милер на својата карта посебно ги разликува Циганите во пределот на гор-
ниот тек на реката Марица, околу Пловдив. 

Заклучок 
Сосема разбирливо, според приложените факти на картата од Милер, е да 

заклучиме дека модата на пресликувањето на поголемиот дел од Балканот, како 
етнички грчки беше во намален обем сè до 1824. Фактот дека Милер го употребува 
терминот ‘Пелазгиец’, фактот што тој разликува толку многу Албанци, Цинцари и 
Цигојнери, додека од друга страна пак О’Етзел разликува само Грци, е натамошен 
доказ за трендот на идеите настрана од концепцијата за елинизиран Балкан. Вакви-
те нови идеи беа поттикнувани од интересот искажан од многу учени луѓе во однос 
на расните припадности на европските луѓе. Дури и во осумнаесеттиот век Линиас 
а подоцна и Блуменбах се обидоа човекот да го класифицираат според неговите фи-
зички изглед. Можните генолошки концепции помеѓу луѓето од класичниот свет и 
модерното население на Балканот стана предмет на проучување кон средината на 



 192 

деветнаесеттиот век. Токму во тој временски период Дарвин само што ги започна 
своите проучувања во областа на природната селекција. Природната историја на 
човекот на Ј.К. Причард се појави во 1843. Се очекуваше дека антрополозите ќе го 
применат критериумот на општото припаѓање до етнички групации.Оттука, и акце-
нтот даван во некои од етнографските карти од овој период во однос на ваквите 
псевдо расно-културни групации како што се ‘Илирите’ и ‘Пелазгијците’. Ваквата 
непоследователна конфузија на физичките и културните податоци употребувани да 
ги означат сите разграничени етнички групи, својот врв го достигна некаде околу 
средината на векот со изданието на Р. Кокс, Расите на луѓето, во кое беше величена 
непогрешливоста на наследните карактеристики. 

Картата на Г. Комбст, 1843 

Под влијание на ваквите нови идеи за етничката припадност се појави и 
интерпретацијата на етнографијата на Европа од Г. Комбст (сл. 7).Тој беше герман-
ски антрополог овластен да објави карта за атласот на А.К. Џонстон (издание 1843). 
Авторот на Етнографската карта на Европа во поранешните години илустрирана од 
Природната историја на човекот од д-р Причард, и тн. и се обрати на картата на Ко-
мбст во 1843 како на најавтентична и најсовремена етнографска карта на Европа. 
Тоа што картата на Комбст требаше да се јави во атласот на Џонстон претставува-
ше пораст на нејзината популарност. 

Турци 
На картата на Комбст Турците повторно се јавија во јужниот дел на Македо-

нија, во на речиси целата територија на Тракија и во источна Бугарија Успехот на 
Русите на Блискиот Исток, поедноставен според Мировниот договор во Ункиар 
Скелеси (1833), ги вознемири големите сили на Европа па затоа се појави и при-
родна реакција во полза на Турција како сила што веќе се стабилизира во исто-
чните делови на Македонија. Палместрон во 1839 изјави ‘Се она што го чуваме за 
пропаста на турската империја а дека е мртво тело или пресушен извор, и така на-
таму, е чиста и непромислена бесмисла’. Надворешната политика на Палмерсон бе-
ше базирана врз опстанокот на турската империја. Токму и затоа е интересно да 
укажеме на тоа дека близнаците бастиони на Британската политика на Медитеран-
от во деветнаесеттиот век- подршката на Елинизмот и остатокот на турската кон-
трола врз некои области,обете беа во тесна врска со современите етнографски идеи. 

Пелаго- Грци 
Комбст го употреби терминот ‘Пелаго-Грк’ за да го означи населението на 

грчкиот архипелаг. Тој Пелазгијците не ги прикажува ни во Македонија ниту пак 
во Тракија, онаму каде што ги прикажуваше Милер. 

Илири 
Друга голема групација на неговата карта е онаа на ‘Илирите’, јужно од Ду-

нав, термин што тој го употребува за да ги означи сите Јужни Словени. Тие се про-
шируваат на југ за да дојдат до морето близу до Солун а биле поделени во подгру-
пи на Бугари (во тесниот појас на југ од Дунав), Срби, Морлаци, Хрвати, Црно-
горци и Далматинци“. 

Па Бугари биле само Дунавските Бугари кои биле Татари со чувашки јазик. 
„Албанци и Сулиоти 
Комбст ги означува Албанците од Епир, заедно со Сулиотите, кои очигле-

дно дека не беа ниту Албанци ниту пак Пелаго-Грци. Нивниот идентитет за изве-
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сно време остана сомнителен. Во 1869, Х.Ф.Тозер истакна дека за Сулиотите по-
стоело воопштено верување дека тие се Грци но сепак тие всушност биле Албанци. 

Трендови на етнографските идеи помеѓу 1730 и 1843 

Може да се забележи дека сите овие карти за кои што до сега се расправаше 
се занимаваа со Европа земена во целост, повеќе отколку со самиот Балкан. Сите 
карти беа со мал размер и беа правени сосема незначителни напори за да се иска-
жат вистинските граници на некои од етничките групи на Европска Турција. Поли-
тичката важност на етнографската граница треба наскоро да се појави во својата 
вистинска големина. И терминологијата и класификацијата беа збунувачки и често 
водеа во погрешна насока. ‘Илир’, на пример, беше употребуван и во контрадик-
ција, и синониски, со терминот ‘Словен’. Зборот ‘Пелазгиец’ беше употребуван во 
расна и културна смисла на зборот. Јазично, религиозниот и расниот критериум беа 
безнадежни меѓу себе. И покрај нивните очигледни недостатоци, сепак, ваквите ка-
рти ни обезбедија важни коментари за промените на етнографските идеи што се по-
јавија во текот на изминатите сто години. Во 1730 за Турците се веруваше дека се 
населени во Македонија и Тракија. До 1821 беше широко распространето и мисле-
њето дека во Европа има само малку Турци но во 1843 беше уште еднаш променето 
во корист на Турците. Во 1730 Грците беа прикажувани само во рамките на нивни-
от архипелаг. До 1821, некои учени луѓе во Европа веруваа дека тие го имаа насе-
лено речиси целиот Балкански Полуостров, но само дваесет години потоа, ваквото 
верување речиси исчезна. Во 1730 беше актуелна идејата дека Словените и Илири-
те ги населуваа деловите на јужниот Балкан. Но во 1821, Словените и Илирите беа 
сè уште посматрани одделно, но во 1840 терминот ‘Илир’ и ‘Словен’ станаа сино-
ними. За време на овој период мислењето за распоредот на Албанците варираше во 
голема мера. Сè до 1821, за Власите се веруваше дека го населуваат поголемиот дел 
на Родопите како и долината на реката Марица но тие дури и не се појавија на ка-
ртата на Камбст од 1843. 

Во 1843 стана очигледно дека етнографската пороширеност на Балканот ва-
рира во зависност од природата и точноста на критериумот прифатен за да го кла-
сифицира населението. Јазикот даваше една слика, ‘нацијата’ друга, а пак религија-
та некоја сосема трета, додека пак со употребата на разни комбинации на крите-
риуми можеа да се појават и бројни интерпретации. Така дури и пред терминот 
‘етнографски’ да стане политички значаен, се појави општо неслагање меѓу антро-
плозите, етнографите и географите што се однесува до нивната точна дефиниција“. 

 
ЕЛАДЦИТЕ НОВ ВЕШТАЧКИ НАРОД НЕПОЗНАТ ВО ИСТОРИЈАТА 
 
Hugh Seton-Watson,306 на стр. 104, пиши: „Полското движење...ама никогаш 

не постоело нешто што би можело да се нарече грчка држава...“. 
Стр. 124: „Сега, значи, постоела грчка држава, ама тек валјало да се создаде 

грчка нација. Тој процес го попречувал веќе споменатата поделба на традицинали-
сти и западњаци. Понатамошна комликација искрснала околу прашањето на јази-
кот. Кораис намерувал да создаде нов јазик, обогатен со елементите на античката 
минатост, во што испрво го подржувале либералите, додека традиционалистите му 
се спротиставиле. Во новата држава новиот уметнички јазик наскоро го прифатил 
                                                 
306 Hugh Seton-Watson, Nacije i države, Globus, Zagreb, 1980. 
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целиот образовен горен слој, и прогресивни и конзервативци. Тој ‘чист’ јазик 
(kathairevousa) на народот, воглавно, бил неразбирлив, те тој и понатаму се служел 
со својот ‘демотски’ говор. Разликата измеѓу двата јазици се претвориле во класни 
разлики, или уште појако се истакнала поделеноста на нацијата; или, подобро да се 
рече, раздвојувајќи го грчкото население, се успоравало создавањето на грчката 
нација. Во втората половина на столетието напредните Грци почнале да се залагаат 
за употребата на демотскиот, и поделбата измеѓу kathairevousa и демотики, која по-
рано се испреплетувала поделбата на левица и десница во политиката, почнале со 
нив да се поклопуваат. Во уметничката книжевност преовладувал демотски, ама во 
новинарство и во службените исправи предност добил ‘чистиот’ јазик. Полемиката 
траела и во третата четвртина на дваесеттото столетие, иако демотски непрекинато 
јачал“. 

Х.Р.Вилкинсон,307 на стр. 48, пиши: „(1) Грчкото национално движење. Кон 
крајот на осумнаесетиот век, грчкото национално движење, во форма на литерату-
рна ренесанса, беше во полн ек, предводено од човек каков што беше Регас (1753- 
98), автор на грчки револуционерни песни и организатор на тајно друштво, и Ада-
мандиос Кораис (1748- 1833), кој ги издаваше грчките класици и помогна во рефо-
рмата и во прочистувањето на грчкиот литературен јазик...“. 

Стр. 53: „Филеинистите на неокласичарите беа грубо продрмани од делото 
на Фалмерајер што се појави во 1830.308 Тој тврдеше дека класичните Грци биле ко-
мплетно збришани за време на периодот на варварската инвазија и дека модерните 
Грци во никој случај не се наследници на Елините...“. 

За Хелените да бидат „комплетно збришани за време на периодот на варвар-
ската инвазија“ и „модерните Грци (Еладци) во никој случај не се наследници на 
Елините“ морало да ја има „варварската инвазија“. Па таа „варварската инвазија“ 
би била од инвазијата на Словените. Бидејќи за таква словенска инвазија нема ни-
еден материјален наод/доказ за преселби преку реката Дунав на Балканот, един-
ствен доказ бил само тн.словенски јазик, кој бил пелазгиски, каков што бил тн.Хо-
меров=тн.Платонов. Збрките настанале, што Фалмерајер мислел дека хеленски ја-
зик бил коине. Секако, коине бил хеленски=повеќебожен, кој немал врска со Елада, 
туку само со Александрија, и тоа по 300- та г.п.н.е. Токму и затоа во Елада се гово-
рел само варварски=пелазгиски=тн.словенски, кој бил тн.Хомеров=тн.Платонов. 

За доказ дека коине немал врска со Елада,во неа службен јазик бил јонскиот.  
Стр. 136: „Г.Вајганд...Грчкиот јазик, како и да е, не можеше да се ослободи 

од сопствениот damnosa hereditas, Античката традиција. Разликата меѓу грчкиот и 
народниот јазик беше една карактеристична одлика во историјата на јазикот почну-
вајќи од древниот па сè до современиот период.309 Тој мора делумно да го објасни и 
неуспехот на грчкиот јазик да опстане на поширока област отколку што е тоа само 
на полуостровот. Грчкиот поет Соломос (1789-1856), беше во голема мера свесен за 
опасноста од употребата на националниот јазик, ‘еден јазик кој никој него зборувал 
ниту пак го зборува ниту пак ќе го зборува’, но и покрај неговиот протест во 1832, 
традицијата на мртвиот јазик се претпочитуваше повеќе отколку онаа на живиот 
како основа за рук (службен) јазик на Грција, и Кораис Кathairévous или прочистен 

                                                 
307 Х. Р. Вилкинсон, Картите и политиката..., Македонска книга, Скопје, 1992. 
308 Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters (Штутгарт и Тубинген, 1830- 36) 
309 П.Бајрон, Византиското достигнување, (Лондон, 1929). 
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грчкиот јазик кој се одржа до 1917 година и покрај опозицијата на многумина еми-
нентни луѓе од културата каков што беше и Јон Психарис (1854- 1929)“. 

Следи коине „мртвиот јазик се претпочитуваше повеќе отколку онаа на жи-
виот како основа за рук (службен) јазик на Грција“ отколку „националниот јазик, 
‘еден јазик кој никој него зборувал ниту пак го зборува ниту пак ќе го зборува’ “. Е 
токму со тој јазик кој и никој не го зборувал се создал нов еладски народ- лакрдија. 

Хенри Ноел Брејлсфорд,310на стр. 275, пиши: „Грците, освен поради еден ко-
бен хендикеп, веројатно би биле книжевен народ. Тие, над сè се имагинативен на-
род: имаат брзи инстинкти, жива перцепција и течно говорат. Размислуваат со пре-
терување, ставаат нагласка на книжевноста, поседуваат страст за изразување. Тие 
се навистина свесни за јазикот и лесно ја сфаќаат идејата за стилот. Но оваа нација 
на лингвисти, наследници на говорот на Атика /Attica/ сепак сè уште нема јазик со 
кој да се изрази. Или, подобро кажано- има два јазика. Прво, тоа е народниот грчки 
од катадневнието, димотики /Romaic/ на Левантот. Тоа е жив, експресивен говор, 
полн јадровити изреки, прикладни идиоми и пресврти во фразите што оддаваат 
остер хумор и будна, единствена моќ за забележување.Неговата структура е лабаба, 
едноставно и аналитичка. Речникот му е обилен и многу помалку обременет со ту-
ѓи зборови од било кој друг современ јазик, иако се разбира, според корените од 
италијанско, од влашко и од турско потекло, го одава непостојаностите на народ 
што го зборува. Тој се потпира врз старогрчкиот, како што италијанскиот се потпи-
ра врз латинскиот. Тој е јазик со обележја и сопствена историја, живо, органско би-
тие кој се развива според сопствениот гениј и закон. На него е напишана книже-
вност која можеби нема изненадувачка сила, или убавина, но која сепак поседува 
извесни особености и индивидуалност. Народни песни од островите и борбените 
песни на герилците и мартолозите /Klepths, Armatoles/311се едноставност, искреност 
и жестина го одразуваат активниот, возбудлив живот на луѓето кои ја создале грч-
ката нација. Тие пееле како што зборувале, со зборови што имале боја, значење и 
чуствен ѕун, произлезен од несреќите и страстите на нивната катадневна живејачка. 
Паралелно со овој слободен, природен јазик, се развил и еден вештачки, литерату-
рен јазик. Тој е потомок на бомабастичниот жаргон пишуван од визатијските ско-
ластичари и денешниот углед í го должи на пропагандата на двајца големи патри-
оти кои ја подигнале книжевната преродба што í претходела на борбата за незави-
сност. Додека герилците во своите полудиви, полујуначки балади на димотики си 
го воспеале патот кон победата, Кореас и Регас /Coreas, Regas/, изгнаници во Парис 
и Виена, пишувале грижливо изготвени книжевни и политички трактати, на псев-
докласичен диалект што самите го измислиле. Тие, во славното минато нашле вда-
хование за бунт и со грчка слобода тежнееле да обноват една минлива копија на 
старо- грчкиот јазик. Се чинело дека е патриотски да се отфрлат зборовите позајме-
ни од Венецијанците, или од Турците. Се чинело дека е варварски да се користат 
аналитичките форми на демотичка флексија312 и лабавни структури на димотикич-
ката синтакса. Едно движење кое признавало такви силни зборови како достоин-
ство, патриотизам и славно минато, доживеало брз успех. Последицата од тоа што 
денес постои еден јазик за секојдневниот живот и за лирската поезија, а друг за 

                                                 
310 Хенри Ноел Брејлсфорд, Македонија, Култура, 2003.  
311 Клепт=клепит=к лепит- раката му лепит (кради); Арматолес=Армат...: Арма=а рма=рама=рамо... 
312 Модулирање на гласот (забелешка на преведувачот). 
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книги, весници, соопштенија и официјални говори. Разликата меѓу нив не е таква 
како меѓу пишуваниот и говорниот јазик во друга земја. Ние користиме доста по-
учен и по не така чест стил кога пишуваме, избегнувајќи извесни вулгаризми и нео-
логизми, а без страв од педантерија, употребуваме поголем број зборови. Разликата 
меѓу димотики и пишаниот грчки е во речникот, во флексијата, во синтаксата, па 
дури и во фонетиката.Менито во ресторанот ќе ви понуди οινος λευκος и οινος μελας 
со αρτος ad lib., но гостите бараат ασπρο κραςι, μαυρο κρασι и ψωμι (бело вино, црно 
вино и леб), па ако некој случајно ги употреби на печатените имиња, келнерот ќе го 
протолкува тој експеримент како изблик на духовитост. Еднаш требаше да испра-
там телеграма во која ги употребив зборовите καινουριο σπιτι (нова куќа). Нити 
еден нормален Грк во говорот нема никогаш да употреби некоја друга комбинација 
зборови, за да ја искаже истата идеја. Но чиновникот проговори: мора да сум сакал 
да кажам νεα οικια. И кога се протиставив дека сакам да телеграфирам не на старо-
грчки, туку на современ грчки јазик, тој ми позврати дека како ученик, кога прв пат 
би погрешил и би напишал οπιτι, би добил ќотек, а вториот пат би бил истеран од 
училиштето. А сепак и покрај туѓото потекло, ниту тој ниту било кој друг жив чо-
век во Грција некогаш сонувал во секојдневниот говор да употреби друг збор осим 
οπιτι (hospitium). Тоа е име што детето го користи за својот дом пред да го научат 
дека старите Грци имале друго. Нити еден селанец, а само неколку жени знаат што 
значи οικια. Едниот збор ги содржи сите асоцијации на мајчиниот јазик, другиот и 
покрај тоа што е елинско, е туѓ и непознат, толку безбоен колку и еден алгебарски 
симбол. За книжевноста забраната на првиот збор е катастрофална: тоа значи, дека 
таа нема на располагање ниту еден збор што поттикнува емоционален одглас. Се 
чини како да треба од сета наша поезија да го избришеме зборот ‘дома’ и да го за-
мениме со ‘живеалиште’. Прашањето за флексијата е уште позериозен: димотики е 
јазик што умерено користи флексија. Тој целосно го изгубил дативот, а дури се 
стреми да го отфрли генитивот, додека повеќето соодноси ги изразува со предлог 
што ги определува со акузативот. Разбојникот, во баладата за шеесте аги /Agas/, ве-
ли εκαψα τα χωρια τουσ (Јас им ги изгорев селата). Современиот пурист ќе напише 
των, или дури αυτων, што, како тоа прецизно го искажува г. Психари /M. Psihari/ е 
исто како еден Французин да се обидува да го подобри J’ ai brulè leur villages пишу-
вајќи illorum villages. Најлошо од сè е што не постои јасен став до каде ќе оди овој 
процес на ‘прочистување’. Секој човек претставува сопствена школа, па додека ди-
мотики има еден јасен начин за изразување едноставна идеја, пуристите не се сло-
жуваат во однос на бомбастичната формула што него би требало да го замени. При 
пишувањето грчки, единствено сигурно правило е-никогаш да не се биде природен. 
Колку повеќе му се приближувате на стариот јазик, толку подобро пишувате, и се-
која чудност во граматиката станува стилска убавина. Единствениот закон на грч-
киот стил е да не се пишува како што зборуваат обичните луѓе, и наместо да се ба-
ра особеност во прикладни зборови, пуристите нејзе ја наоѓаат во старите; наместо 
да тежнеат кон достоинството на убави ритми, или пак кон фрази што отелотво-
руваат некое ново согледување или оригинална мисла, тие тоа го бараат во бомба-
стични архаизми. Всушност, процесот на обновување не толку на атичкиот, колку 
на византискиот грчки, отишол толку далеку, што просто е чудо што не продолжу-
ва и понатаму. Атинскиот архепископ еднаш до весниците напишал еден вид па-
сторско цикркуларно писмо, истакнувајќи дека ако секој ден оживеат само по еден 
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стар збор, во текот на две- три години речникот ќе им стане целосно атички. Но 
здравиот разум на луѓето, на некој начин се чини, се плаши од оваа крајна систе-
матска усилба. Последиците од сето оваа педантерија врз книжевноста биле толку 
жалосни, колку што можело и да се очекува. Една книжевност која користи јазик 
на кој ниеден човек никогаш не изразил чуство, осудена на јаловост и искреност. 
Гете превел некои балади од димотики, но кој би сторил дури и толку за денешните 
грчки поети и романсиери ? Учтивиот јазик веќе е толку туѓ јазик, што образовани-
те Грци сè повеќе и повеќе тежнеат да го прифатат фанцускиот, како за разговор, 
така и за пишување. Францускиот е барем природен јазик, кој не зависи од милоста 
на педанти и патриоти“. (1. Атички; 2. Коине- тој бил македонски од 300 г.п.н.е.) 

Се кажа: „Прашањето за флексијата е уште позериозен: димотики е јазик 
што умерено користи флексија. Тој целосно го изгубил дативот, а дури се стреми 
да го отфрли генитивот, додека повеќето соодноси ги изразува со предлог што ги 
определува со акузативот“. 

Дативот го има-ло во Бригија=Брзјакија: кому му- нему му, братучед-чедо 
брату...Дативот го нема-ла Пеонија=Мариово и Егејскиот дел на Македонија, Теса-
лија сосе Елада. Бидејќи дативот го немало во Елада, димотики како народен јазик 
во кого „повеќето соодноси ги изразува со предлог што ги определува со акузати-
вот“, дативниот коине не можел да потекнува од Елада. Ова се потврдува и со до-
казот што катаревуса како германскиот јазик бил дативен, а од димотки тој бил от-
фрлен. Па тоа морало така да биде кога Еладците дативот и никогаш го немале. Би-
дејќи во Александрија владееле Македонците, во неа имало и македонска колонија, 
дативот во коине го внеле Македонците, а Македонци биле Птолемеите. Ова се по-
тврдува и со Каменот на Розета од Египет,чиј текст македонските автори го одгоне-
тнале со битолски говор од 21 век. Што ова говори ? Битолскиот говор имал свој 
развиток од постледено доба, што продолжило и по смртта на Александар Македо-
нски, чиј процес не завршил ниту во 21 век- јазикот бил пелазгиски на белата раса. 

Се вели: „Всушност, процесот на обновување не толку на атичкиот, колку 
на византискиот грчки, отишол толку далеку, што просто е чудо што не продолжу-
ва и понатаму. Атинскиот архепископ еднаш до весниците напишал еден вид па-
сторско цикркуларно писмо, истакнувајќи дека ако секој ден оживеат само по еден 
стар збор, во текот на две- три години речникот ќе им стане целосно атички... Учти-
виот јазик веќе е толку туѓ јазик“. 

Па еладскиот јазик не бил никако со атичко потекло туку само од коине кој 
како христијански јазик дури од времето на Апостол Павле останал тн.византиски.  

Се истакна: „...Додека герилците во своите полудиви, полујуначки балади на 
димотики си го воспеале патот кон победата, Кореас и Регас /Coreas, Regas/, изгна-
ници во Парис и Виена, пишувале грижливо изготвени книжевни и политички тра-
ктати, на псевдокласичен диалект што самите го измислиле...“. 

Бидејќи еладскиот јазик бил „псевдокласичен диалект што самите го изми-
слиле“, кој произлегол од коине, еладскиот народ со свој јазик биле само вештачки. 

Ханс- Лотар Штепан,313 стр. 54, кажува: „Филологот, преведувач, реформа-
тор и лекар Адемантиос Кораис околу 1850 год. (по Христа) од старогрчкиот изве-
де јазик за настава и официјален државен јазик, при што поради неговото ‘братско 
учење’ си создада непријател во православната црква, чиј Патријарх со своето ‘та-
                                                 
313 Ханс- Лотар Штепан, Македонски јазол, Аз-буки, Скопје, 2004. 
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тково учење’, ‘поредокот во врска под турското владеење го сметаше за теолошко 
исправен’. (1850 година има грешка во преводот, Р.И.) 

Иако живееше во Франција, Кораис со својата патриотска определба во на-
родот се здоби со речиси легендарен углед. Како пример можат да послужат забе-
лешките на претставникот Фон Билов (von Bülow) во Атина, кој во напнатата си-
туација на Балканот- тоа беше четири дена пред да í објави војна на Турција во 
април 1877 год.- се чудеше на ‘неземањето удел...на мнозинството народ во Грција 
...во текот на настаните’: 

‘Колку е голема рамнодушноста се покажува и денес, кога цела Атина жа-
леше кога беше положено телото на големиот патриот Кораис, донесено од Парис. 
Ниту една од важните личности, кои земаа збор пред ковчегот на ‘духовниот татко 
на ново-елинизмот’, не ја спомна ниту со еден збор опасноста што се закануваше 
на Дунав.’ (Елада ја ослободиле Русите и со нив Еладците биле православни, Р.И.) 

Катаревуса остана јазикот на весниците, законите и науката. Тој во 1911 год. 
во Уставот беше прогласен за официјален јазик. Дуру во 1917 год. Венизелос го во-
веде Демотике- грчкиот во основните училишта. (Абрадос, Abrados, стр. 288) 

Во 1964 год. Централната партија обата јазика ги сметала за рамноправни. 
Во времето на воената хунта, 1967 год., Катаревуса повторно беше прогласена за 
службен јазик, а Демотике беше ограничен на првите четири години во основните 
училишта. Овој јазичен дуализам дури во 1976 год. (уште подоцна од 1944!) беше 
тргнат настрана: Демотике стана официјален јазик во образувањето и службите. Но 
Катаревуса уште долго време беше јазикот на судовите, црквите и армијата. (стр. 
288). И покрај тоа Демотике, иако мачно, се спроведе. 

‘Секако дека има различни типови на Димотике- грчки...Јазикот што ние го 
нарекуваме новогрчки, не е хомоген, бидејќи содржи...многубројни елементи на 
стариот висок јазик.’ Се е јасно ?“ 

Вотсон наведе: „...никогаш не постоело нешто што би можело да се нарече 
грчка држава...“. 

„Сега, значи, постоела грчка држава, ама тек валјало да се создаде грчка на-
ција“. Следи никогаш немало грчки народ за да има грчки јазик. 

Јакоб Филип Фалмерајер пиши, „Родот на Хелените во Европа е уништен 
[...] и ниту една капка благородна и чиста хеленска крв не тече низ вените на хри-
стијанското население во денешна Грција“.314 

Авторите мислеле дека коине бил еладски јазик. Следи Хелените морале да 
го говорат хеленскиот јазик коине.Со тоа што коине бил само Александријски јазик 
(само од 300-та г.п.н.е.), тој немал врска со народниот јазик во Елада. Во неа наро-
ден јазик бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски, потврдено од Фалмерајер. 

Следи Вилкинсон да наведе: „Филеинистите на неокласичарите беа грубо 
продрмани од делото на Фалмерајер што се појави во 1830. Тој тврдеше дека кла-
сичните Грци биле комплетно збришани за време на периодот на варварската инва-
зија и дека модерните Грци во никој случај не се наследници на Елините...“. 

Според авторот, варварска инвазија била словенската, за која до денес никој 
не пронашол никаков доказ/наод за преселби. Пак, словенски јазик бил пелазгиски. 

                                                 
314 „Das Geschlecht der Hellenen ist in Europa ausgerottet [...] Denn auch nicht ein Tropfen edlen und 
ungemischten Hellenenblutes fließt in den Adern der christlichen Bevölkerung des heutigen Griechen-
lands“. (Jakob Philipp FALLMERAYER) 
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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. 
37. "Za Prokopij Kesarski (6 vek n.e.) nema Sloveni", strani 100, 15.12.2009. 
38. "Evropa samo makedonska, venetska=sklavinska=tn.slovenska", strani 121, 12.01.2010. 
39. "Rusite ne bile Sloveni", strani 74, 29.01.2010. 
40. "Srbite ne bile Sloveni tuku Tribali, Trakijci", strani 142, 08.03.2010. 
41. "Ednobo`estvoto- zlostor vrz ~ove{tvoto", str. 241, 27.04.2010.  
42. "Belcite eden narod so edna ista simbolika", strani 118, 28.05.2010. 
43. "Anti~ka=etni~ka Makedonija", strani 226, 09.08.2010. 
44. "Aleksandar Makedonski na Rufus- falsifikat", strani 311, 04.10.2010.  
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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. 
81. "Evropjanite Balkanci=Iliri=tn.Sloveni", str. 114, 26.02.2014. 
82. "Tn.neslovenski Evropjani so pove}erasni jazici", str. 119, 03.04.2014. 
83. "Mavro Orbini (1601 god.)- Slovenite samo falsifikat", str. 249, 09.06.2014.  
84. "Brigijskiot=brzja~kiot- prajazik na Belcite", str. 110, 02.07.2014. 
85. "Albancite vo R.Makedonija- samo od 1780 godina", str. 182, 29.08.2014.  
86. "Eladcite (tn.Grci) vo 1904 godina bile samo tn.Sloveni", str.  208, 01.12. 2014. 
A.  "Za makedonckite raboti- napisi od FB- stranici", str. 215, 02.06.2015. 
B. "Korumpirano pravosudstvo, antidr`avno obvinitelstvo i nenaroden pravobranitel", 
strani 232, 04.06.2015. 
87. "Makedoncite domorodci- bez Sloveni i vo "Veda Slovena"", str. 162, 31.08.2015. 
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96. "Romeite (tn.Vizantijci)=Hristijani-Sklavinite (tn.Sloveni)=Pove}ebo`ci",260,18.01.   
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 96 na makedonski jazik. A i ovaa 97- 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 zemjodel-
stvo, 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 toj ne postoe{e- jas morav sporot da go izgubam.  

Kaj Narodniot pravobranitel me primi edna Albanka, o{tetena na obrazot..., i taa 
mi re~e: predmetot na akademik prof. Nikola Kqusev bil partiski- taa sega e vo Vladata. 
Vo nejziniot predmet stoe{e: gubeweto na raboten odnos ne bilo ~ovekovo pravo- a vsu{no-
st toa bilo najosnovoto ~ovekovo pravo. Predmetot go potpi{a Presedatelot na Narodniot 
pravobranitel Branko Naumovski. Toj potoa postanal duri i Pretsedatel na Ustavniot sud, 
pa sledi i da se penzionira. Bidej}i od nego za mene nemalo pogolema sviwa, sè dodeka toj 
be{e vo Narodnoto pravobranitelstvo i Ustavniot sud, tie bile najgolemi sviwarnici. 

Od ovie yverovi }e ostanev bez penzija- imav pod 15 godini minal trud. 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 so mojata prva kniga vo 1998 godina da pi{uvam samo za Evropa- obedineta, 
kako i za obedinuvawe na 100% Makedonija, da se vratat site Makedonci nazat, da se vratat 
Nemakedoncite od kade {to bile doneseni, da se registriraat site predavnici, kodo{i itn.  

Vo "Dnevnik" ima{e so mene intervju-toga{ soop{tiv deka jas ja tu`iv dr`avava vo 
Strazburg- toga{ bev prv Makedonec. Isto taka, izjaviv, vo Sviwarskata farma ima ~uma. 
Od Strazburg be{e prateno pismo so sudski materijal. Me|utoa, pismoto stignalo vo 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 nejzinoto rabotno 
mesto. Vo Strazburg baraweto ne se prifati: R.Makedonija dotoga{ (april 1997 godina) ne 
bila potpisnik na konvencijata, pominale 6 meseci od poslednata odluka na Vrhovniot sud. 

Bidej}i ostanav bez raboten odnos moj prv bratu~ed osum godini go ubeduvav da 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. 
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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 go-
veda 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 nepoznatost, laici. 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-
sko- veterinarnata banda koja so svoi idejni proekti za sè i se{to go uni{ti sto~arstvoto. 

Sledi,prijavuvaj}i se na konkursite, samo zaradi mene, niv gi rasturaa-samovolnost. 
Samo za pe~atewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000 evra...Slednite knigi se 

pe~ateni kompjuterski, vo mal tira`, so tro{ok okolu 100 evra. Probav da dobijam sredstva 
od Ministerstvoto za kultura,za knigite do br. 4. Me|utoa, jas za vlasta koja be{e vo slu`ba 
na neprijateli na makedonska Makedonija i makedonskite Makedonci bev nepodoben... 

Koga po~nav da se bavam i so istorija a i so biolo{ki metodi, mojata nepodobnost i 
vo istorijata se odrazi. Iako samo jas imav pi{eno za `ivotot na Makedonecot Georg 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 majki-rodilki 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. 
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Vo 1984 god. вo R.Makedonija od fabrikite za dobito~na hrana ima{e organizirano 
masovno truewe na dobitokot so zapra{ena p~enka so `iva, a preku sto~arski proizvodi lu-
|eto. Jas prijaviv. Pак, пrotiv mene be{e Veterinarniot institut... i Ministerstvoto za 
zemjodelstvo- vlasta. Toa se zata{ka, a po pravilo se koristi zapra{ena p~enka vo ishrana.    

Skoro po pravilo ima truewe od aflatoksini i fuzarium od p~enka kupena od 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 vulvovaginitis... {to se zaskriva{e od 
Veterinaraniot institut- Skopje ili toa ne go znaele. So zamena na p~enkata so na{ ja~men 
i dodavawe antibiotik za 14 dena iz~eznuva{e pojavata... Bidej}i ja~menot e nezamenliv vo 
ishrana na sviwite, za niv mora da se proizveduva ja~men vo dr`avava, a taa ne e za p~enka i 
p~enica.Mora da se vratime na proizvodstvo na na{i kulturi (ja~men,’r`, oves...) od {to 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 slaboplodni, 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 del- ZK "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 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 {ko- 
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la, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo poradi mene gi ra-
sturale konkursite ili si izbiraa interni lica,so neobjaveni doktorati, so temi za matura, 
duri bez nieden objaven samostoen trud, nitu kniga. Tie se samoupravni interesni zaednici. 
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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