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СањаШуљагић
Институтзаполитичкестудије,Београд

УТИЦАЈРАЗВОЈАВИНЧАНСКОГ
ПИСМАНАЗАСНИВАЊЕ
СРПСКОГИДЕНТИТЕТА*

Сажетак
У овом члан ку аутор раз ма тра по ве за ност на стан ка и раз во-

ја пра и сто риј ског Вин чан ског пи сма са раз во јем ет ни ку ма Ср би 
и Сло ве ни, те са ори ги нал ним за пи си ма о са зна тим пра и сто риј-
ским до га ђа ји ма. У скло пу те те ме аутор раз ма тра рас по сти ра ње 
вин чан ског пи сма, тзв. „ср би це“ као пра пи сма, од но сно из во ра на-
стан ка оста лих пи са ма у Ме ди те ра ну и за тим у оста лим де ло ви ма 
Евро пе. Тим раз ма тра њем су ство ре не по ла зне осно ве за суп тил-
ни ја раз ма тра ња ути ца ја раз во ја пи сме но сти срп ских про то-ет ни ја 
на њи хов „про ход ен ти те та“ од пра и сто ри је до да нас, те на ути цај 
раз во ја пи сме но сти на за сни ва ње и су штин ско ус по ста вља ње срп-
ског на ци о нал ног иден ти те та.
Кључ не ре чи: Вин чан ска кул ту ра, пи смо „ср би ца“, рас по сти ра ње Вин-

чан ског пи сма, бу кви ца, гла го љи ца, ђи ри ли ца, Све ти Ћи-
рил и Ме то ди је, Све ти Са ва, Но мо ка нон, на ци о нал ни срп-
ски иден ти тет

По чет ни траг у по ку ша ју про на ла ска од го во ра на ди ле-
ме на уч ни ка1) о на ро ди ма ко ји су пр ви упо тре бља ва ли сло ва као 
сред ство ко му ни ка ци је мо же да бу де тврд ња по је ди них срп ских и 
се вер но а ме рич ких фи ло ло га да је Вин чан ско пи смо, на ста ло у ју-
жном де лу ре ке Ду нав и ње ним при то ка ма, про то-пи смо - пра и звор 
пи сме но сти пост-по топ ног пе ри о да Ис точ ног Ме ди те ра на и Евро-

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије.

1)  Wil li am Drum mond, Tho mas Ja mes Mat thi as,Origines:or,Remarksontheoriginofseveral
empires,statesandcities, Vol. 2, A. J. Valpy, 1825, pp. 276-316
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пе.2) Овој тврд њи иде у при лог чи ње ни ца да су про на ђе не исто вет-
но сти или де ло мич но ве ли ке слич но сти у Вин чан ском фо нет ском 
пи сму, у ста ро јер мен ским сло ви ма ис пи са ним на сте на ма у пе ри-
о ду пред Ве ли ки по топ у Јер ме ни ји3) и у да на шњој Ма ке до ни ји на 
сте на ма и стећ ци ма из ше стог ми ле ни ју ма пре Хри ста.4)Јед на од 
основ них лин гви стич ко-ан тро по ло шких ве за ко је по ве зу ју вин чан-
ско пи смо „ср би цу“ са древ ним ма ке дон ским, сан скрит5) и тро јан-
ским хет ским (гет ским) пи смом6) на ма ло а зиј ским ка ме ним спо ме-
ни ци ма, по ве за ним лин гви стич ки са ка сни јим етрур ским пи смом, 
је пра и сто риј ски па ган ски сим бол сун ца као из во ри шта жи во та, 
од но сно знак „il le“ (“Ili um, Ili os, He li os”) у се дам хи ља да ста рим 
ар хе о ло шким на ла зи шти ма кул ту ра Ле пен ског Ви ра,7) Стар че ва и 
Вин че у да на шњој Ср би ји и Или ној Го ри – Осун ча ни крај Ско пја 

2) SignsofCivilization,Mеђународни сим по зи јум у Но вом Са ду, 24 до 29 ма ја 2004., СА-
НУ/ In sti tu te for Ar cha e omytho logy, U.S.A. (Sim po zi jum „Zna ci ci vi li za ci je“: „Pla to ne um“ 
SA NU ogra nak za No vi Sad i In sti tut za ar he o mi to lo gi ju SAD, 25-29. ma ja, 2004. go di ne.) 
Та ко ђе ви де ти S. Winn (1981:246ff; 1990:280). M. M. , 1981. Pre-WritinginSoutheastern
Europe:TheSignSystemof theVinčaCultureca.4000B.C. We stern Pu blis hers, Cal gary; 
1973.  TheSigns of theVinčaCulture: an InternalAnalysis;TheirRole,Chronologyand
Independence fromMesopotamia.  Uni ver sity Mic ro films, Ann Ar bor, Mic hi gan, Ра до мир 
Пе шић, Оптужујемћутањем–Записиипредавања(1982-l992), Пе шић и си но ви, Бе о-
град, 2001, http://www.scribd.com/doc/46958335/Ra di vo je-Pe sic-Op tu zu jem-Cu ta njem

3) Va hanyan Va han, Va hanyan Gri go ri, „The In ter cul tu ral re la ti ons bet we en Old Euro pe and Old 
Ar me nia“, XXI II Val ca mo ni ca Sympo si um “Ma king hi story of pre hi story, the ro le of rock art”

 28 Oc to ber - 2 No vem ber 2009, Ca po di Pon te - Val ca mo ni ca, Italy, http://www.iatp.am/va-
hanyan/ar tic les/val ca mo ni ca1.pdf

4) Va sil Ilyov, „So me synthe tic cha rac te ri stics of the an ci ent ma ce do nian lan gu a ge - Pre - Ve dic 
gra ve mo nu ment with in scrip tion in an ci ent Ma ce do nian wri ting and in an an ci ent Ma ce do-
nian ton gue“, http://www.unet.com.mk/an ci ent-ma ce do ni ans-part2/spo me ni ci9-e.htm

5) Ma la ti J. Shend ge, TheLanguageoftheHarappans :FromAkkadiantoSanskrit, Ab hi nav 
Pu bli ca ti ons, 1997, pp. 100; 103: Пре ма са чу ва ним та бла ма са ста ро а кад ским је зи ком, 
нај ста ри ји бог у Ри гВе ди је био бог Сун ца – Илу или Ашур, Ашур Ср бин да (цит. RV 
VI II.32.2.26, X.144.3), (pp. 204), од но сно “bog na vi si ni”, „bog Bi lu, Be lum“ – „го спо дар, 
га зда“, Akk. „Ila brat“ – „иза сла ни ци Бо га“, (pp. 218) Akk. „Су ра ру“, “Сур” – „све тле ћи, 
све тли, сјај ни“, “Сур ја” – со лар но бо жан ство, бог Сун ца, (pp. 26) „со лар ни диск“, (pp. 
312) „ис под сун ца“ (pp. 291 – Илу ша), pp.  234 – Илу – бог, „све тле ћи, сјај ни“, Ili ka, Ila 
– “зе мља”.

6) Stra bo,Geography, 7.3.10: Пре ма Стра бо ну је зик Тра ча на је био иден ти чан са је зи ком 
Ге та. Та ко ђе ви де ти Ovi di us, Trist. II, 198-199; III. 10.4-5; III.3.5-7: Ови ди је је сма трао 
да су Ге те и Сар ма ти го во ри ли истим је зи ком и има ли исте оби ча је; Te o fi lact Si mo cat ta, 
History, 7.2.5: Те о фи лакт Си мо ка та је из јед на ча вао Сло ве не и Ге те, а Ка си јус Ди он ста ре 
Ср бе (Сар ма те), Да ча не и Ге те (Cas si us Dio, RomanHistory, Epi to me of Bo ok LXVI II, 14) 
и њи хов град Сар ми ге ту ша на зи ва „гра дом Сар ма та и Ге та“.

7) Va sil Ilyov,“Ma ce do nian alp ha bet and the pe cu li a ri ti es of the ma ce do nian alp ha bets”, са фо-
то гра фи јом то тем ског ка ме ног бо жан ства из Ле пен ског Ви ра са нат пи сом „Иле“ („Сун-
це“) (7000 – 5500.г. пре Хри ста), http://www.unet.com.mk/an ci ent-ma ce do ni ans-part2/spo-
me ni ci5-e.htm 
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у да на шњој Ма ке до ни ји.8)При су ство овог зна ка у овим пра и сто-
риј ским на се љи ма по сред но мо же да об ја сни атри бут „све тле ћи“ и 
„сјај ни“ ко ји се од но сио на древ не хи пер бо реј ске9) сар мат ске Ала-
не, Ар ја не, Пе ла зге, Или ре и Тра ча не (Ра ша не, Етрур це).10)

Са зна ва ње ка рак те ри сти ка ове лин гви стич ке ве зе ујед но 
мо же да по мог не утвр ђи ва њу ар хео-ан тро по ло шке осно ве про-
сти ра ња при пад ни ка древ них про то-срп ских ет ни ја кроз про стор 
и вре ме, од но сно утвр ђи ва њу осно ве за раз вој њи хо ве пи сме но-
сти, ре ли ги је, оби ча ја, ма ни ра и дру штве ног и др жав ног уре ђе ња у 
про це су за сни ва ња срп ског на ци о нал ног иден ти те та кроз исто ри-
ју. При пад ни ке древ них „серб ско ра шан ских“11) пле ме на као по том-
ке Но је вог си на Ја фе та, од но сно као при пад ни ке пле ме на ко ја су 
на се ља ва ли под руч ја од чу ве не би блиј ске ре ке Ара рат (гру зиј ски 
„Ра шки“) на кав ка ској пла ни ни Ара рат и ре ка Дон, Вол га и Дње пар 
у цр но мор ском ба зе ну до Егеј ског мо ра и се вер не Афри ке, По ду-
на вља и сред ње Евро пе раз ли чи ти ан тич ки и пост-ан тич ки пу то-
пи сци и исто ри ча ри су на зи ва ли „ру си“ („све тли, цр ве но ко си“),12) 
„сјај ни“, „све тли“, „про све тље ни“, „бла го си ља ју ћи“ сар мат ски 
Аор си, Ала ни13) или сар мат ско-скит ски Ким бри (Ки ме ри).14)  

8) Va sil Ilyov, „So me synthe tic cha rac te ri stics of the an ci ent ma ce do nian lan gu a ge - Pre - Ve dic 
gra ve mo nu ment with in scrip tion in an ci ent Ma ce do nian wri ting and in an an ci ent Ma ce-
do nian ton gue“ : “KR ret se si ul’ts’ls iqu” (“Kresht se si u l’t s’l s ilju”) што се од но си на 
сла вље ње сун ча ног сја ја;  Ili na Go ra, Up per Shri ne, Osin cha ni, ne ar Sko pje (7000-6000 
B.C.).“, http://www.unet.com.mk/an ci ent-ma ce do ni ans-part2/spo me ni ci9-e.htm

9) Guy Smo ot, TheMitosesofAkhilleus,  М.А. Тhesis, the Gra du a te School-New Brun swick 
Rut gers, The Sta te Uni ver sity of New Jer sey, 2008, cit. Ho mer, Oddysey 4.563; Oxyrhynchus 
Papyri 1358 fr. 2

10) Pli ni us, NaturalHistory Ch. LV: „Сло ва су у Егип ту би ла од у век у упо тре би, али се не зна 
тач но од ка да. Пе ла зги су би ли пр ви на род ко ји је до нео сло ва у Ла цио (Ита ли ју).“

11) Чу ди нов, В.А.,ОсербскомкамнесзаконамиVIIIвекаизСирбины,http://www.ru nit sa.ru/
pu bli ca ti ons/pu bli ca tion_512.php

12) John E. Bow le, (Ed).,  TheConciseEncyclopediaofWorldHistory,  Hutchins of Lon don, 
1958. п. 154; Јо ван Де ре тић, КултурнаисторијаСрба, стр. 32; Алек сан дар М. Пе тро-
вић,Српске старине –Опис итумачења српске повеснице, Но ви Сад, 2002.,  http://
www.scribd.com/doc/56585637/2/O-sta ri jem-po mi nja nju-srp skog-ime na-i-nje go voj-ras pro-
stra nje no sti; „Pro co pi us on the Slavs“, ProcopiusinSevenVolumes, (VII. 14. 22-30), Transl. 
H. B. De wing, vol. 4 (Lon don/New York, 1924), pp. 269-273.: Про ко пи је твр ди да су про то-
сло вен ска пле ме на Скла ве ни и Ан ти би ли „ру ме ног те на“ и го во ри ли „исти вар вар ски 
је зик“.

13) Mo ses of Ka lan ka tuyk,TheHistory ofAluank, Bo ok I, Ere van, Ma te da na ran, 1984: Је дан 
део по то ма ка древ них па ган ских Ала на  (Алу ан ка) по ти цао је из обла сти мит ске Но је ве 
бар ке и пла ни не и ре ке Ара рат по зна те под име ном Дер бенд (не ка да шњи Ал ба но по лис). 
Они су би ли про то-Ала ни (Ал ба ни, „сјај ни“, „бе ли“, „све тле ћи“ Пе ла зги) из огран ка 
на ро да од Но ји ног си на Ја фе та Ази ју. Та ко ђе о Ала ни ма ви де ти Chri sten sen, Ar ne Søby, 
Cassiodorus,Jordanes,andtheHistoryoftheGoths:StudiesinaMigrationMyth, Mu se um 
Tu scu la num Press. The Uni ver sity of Co pen ha gen, Den mark, 2002,  pp. 346-348.

14) Vic tor  Kac hur, TheTrans-CaucasionMigrationoftheRusiTribes, Du blin, Ohio, 1972, pp. 5-7
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Упра во атри бут „сјај ни“, „све тли“ или „бла го си ља ју ћи“, ве зан 
уз пред-хе лен ске и ан тич ке вер зи је на зи ва ет ни ку ма про то-сло вен-
ских ет ни ја Пе ла сти (Пе ла зги),15) Три ба ли,16) Или ри,17)Ма ке дон ци,18) 

15) Stra bo, Ge o graphy,7,3,1; 7,3,2: Стра бо ци ти ра Хе си о да да су по том ци Пе ла зга и Ле ле га 
(Лу љу ба) ра зна пле ме на на под руч ју од Ја дран ског мо ра, Хум ског (Бал кан ског) по лу о-
стр ва, ле ве стра не Цр ног мо ра, Пе ло по не за, Ли ки је, Фе ни ки је и Фри ги је у Ма лој Ази ји. 
S. W. J. Lam berts, TheEthnicityof theSeaPeople, p. 99, http://re pub.eur.nl/res/pub/7686/
Wo ud hu i zen%20bw.pdf: Сма тра се да су Пе ла зги са Кри та и за пад не оба ле Ли ки је опи-
сме ни ли Фи ли стин це, од но сно пре не ли им по зна ва ње Ми кеј ског пи сма.  Та ко ђе о то ме 
ви де ти I. M. Di a ko noff, ThePre-historyoftheArmenianPeople, Predystoriiaarmianskogo
naroda, Ere van, 1968 (Transl. by Lo ri Jen nings, Del mar, New York, 1984) http://rbe dro sian.
com/Clas sic/di akph10.htm

16) La o ni cus Chal co condylae At he ni en sis, Historiarum Libri decem, 1650, Laonici Chalco-
condylaeatheniensisHistorianLibridecem, in ter pre te Con ra do Cla u se ro Ti gu ri a no, Pa ri si is, 
MDCL. (Ap pian,RomanHistory,  9.3.14.) Па вел Ша фа рик,ОпореклуСловена, стр.  58,
цит. Sa lo mon, MaterVerborum, Cod.Mus.Boh.p. 303.c.3: „Sar ma tae nun cu pa ti... Sir bi tum 
dic ti.”; Wa ce rad,Cod.Mus.Boh p. 471c. 1: „Sar ma tae po pu li, Sir bi.”

17) Па вел Ша фа рик,О пореклуСловена, , стр. 17-18, цит. F. M. Ap pen di ni,De praest.et.
vet.I.illzr.Rag. 1806. У истом де лу на стр.16-17 Ша фа рик ци ти ра П. Пул ка ња и J. Pa sto ri-
us von Hir ten berg ко ји сма тра ју да су Сло ве ни на кон Ве ли ког по то па про шли из Си не а ра 
и Кол хи де, Хал де је и Јо ни је до Кон стан ти но по ља и да ље за Бу гар ску, Ру си ју, Ко ру шку, 
итд. С дру ге стра не Си при јан Ро бер сма тра да је бал кан ски Или рик и пре Ве ли ког по то-
па био ну кле ус сло вен ских пле ме на. Ap pi a ni Ale xan dri ni.DehistoriaRomanorum. Fir min 
Di dot. Pa ris.1877,(5.X.I.6): „Па нон ци, Ра си, Но ри ци, европ ски Ме зи или Ме ди и су сед-
на пле ме на од ре ке Ду нав до Цр ног мо ра су сви Или ри и пла ћа ју је дан илир ски по рез.“ 
Аустро-Угар ска мо нар хи ја је та ко ђе из јед на ча ва ла Или ре и Ср бе: ILLYRIO-SERBICA
1683-1715(1723), Ha us, Hof u. Sta at. Ar chiv Wi en, „Pri vi le ges of Em pe rors Le o pold, Jo sef 
and Char les VI, and al so of Her Royal Ma jesty Ma ria The re sa to glo ri o us Illyri co-Ras sian 
na tion“, Прев. Zhe fa ro vic и Ne na do vic, Му зеј Ma ti ca Srp ska, No vi Sad, 1745.( http://i32.
tinypic.com/28rin93.jpg и http://i27.tinypic.com/293fuwj.jpg)

18) Cyprian Ro bert, Lemondeslave,sonpasse,sonetatpresentetsonavenir, To me II, Pa ris, 
1852: Си при јан Ро бер је твр дио да су „илир ски Ср би иза шли из пе ла зиј ског ста бла“(стр. 
8) и као је дан од мно го број них при ме ра за то на вео име на зи ва гра да Сер би ка (Сер беј ка) 
у ан тич кој Ма ке до ни ји (стр. 20-21). Па у зи ни је у свом де лу ОписиГрчке(3. 15. 1) по ми-
ње храм Се бра, си на Хи по ко на и име на се ља Се бро во у Спар ти. Пла тон по ми ње Ср бе из 
Та на гре, а Стра бон ре ку и град Сир бис у Ма лој Ази ји. Су и да твр ди да се бо ги ња Се ме ле 
у ма ло а зиј ској Фри ги ји зва ла Сар бис, а Хе ро дот у сво јој Историји (7.73) и Стра бо у Ге-
ографији (Фраг мен ти 7.11.; 7.29) ма ло а зиј ске Ми зе („бу кви ча не“, Фри ге) из јед на ча ва ју 
са пе ла гон ским Тра ча ни ма и Ма ке дон ци ма. Ro nald A. Cros sland, „Lin gu i stic Pro blems of 
the Bal kan Area in La te Pre hi sto ric and Early Clas si cal Pe ri ods”, (Ed. John Bo ard man et al.), 
TheCambridgeAncientHistory–ThePrehistoryoftheBalkans;TheMiddleEastandthe
AegenaWorld,TenthtoEightCenturiesB.C., III Part 1, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1982, 
pp. 841-843: Фи ло лог Ро налд Кро сланд је, уз кон ста та ци ју да у да на шњој сре ди шњој и 
се вер ној Грч кој има „илир ских“ на зи ва на се ља, утвр дио и исто вет ност лин гви стич ких 
ка рак те ри сти ка древ них Или ра, Ма ке до на ца, Тра ча на, Фри га и Јер ме на у ка сној пра и-
сто ри ји. Ma ri ja na Ricl, “Phrygian Vo ti ve Ste les”, EpigraphicaAnatolica33, 2001, 196-197; 
Va si le Par van, Getica, Al.Vulp te - Me mo ria an ti qu i ta tis, II, 1970, John Bo ard man et al, The
CambridgeAncientHistory, Vo lu me 3, Part 1: ThePrehistoryoftheBalkans,theMiddleEast
andtheAegeanWorld,TenthtoEighthCenturiesBC, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1982, Sta-
ti us, Acchileid, 1.134, Va le ri us Flac cus, Argonautica, vi. 135 – Ови сти хо ви до ка зу ју по ве-
за ност  ду нав ско-кар пат ских Да ча на и цр но мор ских Тра ча на са ма ло а зиј ским Тро јан ци-
ма и ан тич ким Ма ке дон ци ма. Ксе но фон је на зи вао Би ти ни ју “Трач ка у Ази ји” (Anabasis 
4.2.17ff), а Пин дар (Nem. 4.49-50) је твр дио да су Ахил и Па тро кло би ли цр но мор ски 
Тра ча ни. Ва ле риј Фла кусме ђу Ге те убра ја и Тир са ге те са Дње стра ко ји су сла ви ли култ 
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Тра ча ни,19) Сар ди20) и Ала ни21) на под руч ју да на шњег Бал кан ског по-
лу о стр ва, Егеј ског мо ра и Ма ле Ази је у пра и сто ри ји22) има сво је об-
ја шње ње у лин гви стич кој по ве за но сти вин чан ског пи сма са раз во јем 
кул ту ра про то-сло вен ских ет ни ја у бал кан ско-цр но мор ско-ма ло а зиј-
ском ге о граф ском ба се ну. На ова кву лин гви стич ку сли ку на до ве зу ју се 
и ре зул та ти епи ге нет ских про у ча ва ња пре ма ко ји ма је сло вен ска ми то-
хон дри јал на ге нет ска сли ка нај бли жа бал кан ској по пу ла ци ји.23) Слич-
ност пра и сто риј ског фо нет ског „вин чан ског“ пи сма, пра и сто риј ског 
ма ке дон ског пи сма,24) крит ског ли не ар ног пи сма,25) „серб ско-ра шан-

трач ког Ди о ни зи ја. Phi lo stra tus the El der, Imagines 1. 1 по ми ње да Хи пер бо реј ци жи ве на 
оба ли ре ке Ки строс у Ли ки ји у Ма лој Ази ји и по ред ре ке Ду нав. 

19) Stra bo,Geography,7.3.4, 12.4.4:„Ге ти, Да ча ни, Ми зи, Ме зи, Ли диј ци, Фри ги, Тро јан-
ци и Би ти ни су исти на род. Сви су они Тра ча ни и не раз ли ку ју се мно го ме ђу со бом.“ 
Та ко ђе о сло вен ском пле ме ну Му зи ма (Ми зи ма) и њи хо вом вла да ру Ар да га сту ви де ти 
Те о фи лакт Си мо ка та, Историја, 6.7-6.8

20) Kleineresconversations-Lexicon, B. Fle ischer dem jüng, 1815, p. 136 – Sar bis (Sar dis)

21) Mo ses of Ka lan ka tuyk,TheHistoryofAluank, Bo ok I,Agustí Ale many,SourcesontheAlans:
acriticalcompilation, Iss. 8, Vol. 5, BRILL, 2000, pp. 8-9, цит. Абу Ха мид Ал-Гар на ти, Ал 
Ма су ди и дру ге та да шње арап ске и пер сиј ске пу то пи сце и исто ри ча ре да је про то-сло-
вен ске Ала не мон гол ски двор на зи вао „хри шћа ни ма грч ке ве ре“.О ци ви ли за ци ји Ала-
на на Апе нин ском по лу о стр ву у пред—рим ско до ба ви де ти http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/
Al ba_Lon ga: Па ган ска ци ви ли за ци ја Ала на-Етру ра ца-Ра се на тра ја ла је све до по бе де 
рим ског кра ља Ту ли ја Хо сти ли ја (673–642. пре Хри ста) над њи ма.  

22) Mo ses of Ka lan ka tuyk, TheHistoryofAluank, Bo ok I, Ka pi to la 1:  “Ot Babylon ske ve ze a 
o sed mid cad jayzcich“, (25), (30); Ka pi to la 2: „O po tat ce jazyka ce ske ho“ у Nejstarsiceska
rymovanakronikatakrecenehoDalimila, http://www.scribd.com/doc/47305208/Da li mi lo va-
hro ni ka, Ne stor of Ki ev,TheRussianPrimaryChronicle,LaurentianText. Trans. and Еd. by 
Sa muel Haz zard Cross and Ol gerd P. Sher bo witz-Wet zor, Cam brid ge, MA, The Me di a e val 
Aca demy of Ame ri ca, 1953. Та ко ђе Хо мер уИлијади, Гла ва 10, Гла ва 14 из јед на ча ва древ-
не Тро јан це, Ма ке дон це и Тра ча не.

23) B. A. Malyar chuk, „Dif fe ren ti a tion and Ge ne tic Po si tion of Slavs among Eura sian Et hnic 
Gro ups as In fer red from Va ri a tion in Mi toc hon drial DNA“, RussianJournalofGenetics37 
(12): 1437-1443, De cem ber 2001. Та ко ђе ви де ти Ana to le Klyosov, “DNA Ge ne a logy, Mu-
ta tion Ra tes, and So me Hi sto ri cal Evi den ce Writ ten in the Y-Chro mo so me, Part II: Wal king 
the Map”; Ma ri ja Gim bu tas, “An za, ca. 6500-5000 B.C.: A Cul tu ral Yard stick for the Study 
of Neo lit hic So ut he ast Euro pe”. Та ко ђе о на ла зу ар хе о ло га Лу и ја Кар пен ти је ра о срод но-
сти про то-сло вен ских крв них гру па на по ме ну том под руч ју ви де ти Ра ди во је Пе шић, 
Оптужујемћутањем, стр. 25, http://sr.scribd.com/doc/36616908/Ra di vo je-Pe sic-Op tu zu-
jem-Cu ta nje. Та ко ђе ви де ти Jarl Char pen ti er, „The Ori gi nal Ho me of the In do-Euro pe ans“, 
Bul le tin of the School of Ori en tal and Afri can Stu di es, Вол. 4, Исс. 1, 1926, pp. 147-17 и 
Yuriy Zaytzev, „Ne a po lis Scythi ca – the Ca pi tal of the King dom of Ski lu ros”, http://www.
pon tos.dk/e_pub/Zaytzev.htm

24) Va sil Ilyov, “Ar ti cu la ti ve and aco u stic cha rac te ri stics of the an ci ent ma ce do nian lan gu a ge” 
-  Нат пи си на сте на ма у ме сти ма Осин ча ни крај Ско пја (7000 – 6000.г. пре Хри ста) и 
Мла до На го ри ча ни (5000-4500.г. пре Хри ста).

25) Ta ci tus,Historiae,1.2, Гво зден Ву ка ши но вић, КорнелијеТацитоСрбима, http://www.
scribd.com/doc/56281028/2008-Kor ne li je-Ta cit-o-Sr bi ma-Gvo zden-Vu ka ši no vić
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ског“26) пи сма укле са ног на Обе ли ску у Сир би су27) (Ксан то су)у ма ло-
а зиј ској Ли ки ји из сед мог ве ка пре Хри ста28) и Ми ној ског пи сма,29)
са чу ва на пи са на озна ка за фе ни чан ског мит ског ју на ка Хе ра кла 
као „сло вен ског Хе ра кла“ из че твр тог ве ка пре Хри ста30) и слич-
ност па ган ских оби ча ја,31) то по ни ми је, грн ча ри је, ору ђа и оруж ја у 
ар хе о ло шким на ла зи шти ма Бал кан ског по лу о стр ва са исто вет ним 
ма те ри ја лом у егеј ским, цр но мор ским и ма ло а зиј ским ар хе о ло-
шким на ла зи шти ма,32)по твр ђу јуза пи се ан тич ких пи са ца Хе ка те ја, 
Псе у до-Ски му са, Ера то сте на и По ли би ја о по ве за но сти фри гиј-
ских (бри гиј ских), илир ских, ен хе леј ских, три бал ских и трач ких 
пле ме на из Пе ла го ни је и Епи ру са као јед ног на ро да у ше стом ве ку 
пре Хри ста.33) Стра бон је у свом де лу Географијапи сао да је је дан 
ши рок про стор на ко ме су жи ве ли Фе ни ча ни, Ли киј ци, Тро јан ци, 
Ми зи, Ме зи, Ге ти, Тра ча ни и скит ско сар мат ски Абии,34)за ко је је 
де цид но твр дио да су би ли пле ме на јед ног те истог на ро да,35) про-
те зао се од се вер ног Ду на ва пре ко Трач ке и Ма ле Ази је до Егип-
та.36) Трач ки Фри ги, од но сно на род ко ји је жи вео на ши ро ком ге-
о граф ском под руч ју по ду нав ске вин чан ске кул ту ре, су нај ста ри ји 

26) В. А. Чу ди нов, ОсербскомкамнесзаконамиVIIIвекаизСирбины, http://www.ru nit sa.ru/
pu bli ca ti ons/pu bli ca tion_512.php

27) Stra bo, Geography, 14.3.6

28) R. D. Đor đe vić,ObeliskizKsantosa.Zakonikpravnih,običajnihimoralnihnačelaSrbapre
2600-2800godina, (Pre vod za ko na Sve ti slav S.Bil bi ja), Edi ci ja Srpskikoreni, Ser bo na Niš, 
2003.; В. А. Чу ди нов, ОсербскомкамнесзаконамиVIIIвекаизСирбины

29) Ра ди во је Пе шић, Винчанскописмоидругиграматолошкиогледи, Pe šić i si no vi - Be o-
grad Du gan – Mi la no, 1995., http://www.scribd.com/doc/22475999/Ra di vo je-Pe šić-Vin čan-
sko-pi smo; 

30) The o dor Мommsen, DieUnteritalishchenDialekte, Le ip zig,1850. и T. Vo lan skii, Pamjatniki
pismenostiSlovjandorizdvaHristovoga, Mo skva, 1854, str. 3 (tab I, lb), Ра ди во је Пе шић, 
Оптужујемћутањем–Записиипредавања(1982-l992)

31) Вик то ри ја Со ко лов ска, ЕтничкитеНосителиНаТребенишкатаНекропола, Му зеј на 
Ма ке до ни ја, Ско пје, Охрид, 1997, стр. 55-60 

32) Sto jan Di mi tri je vić, „Ene o lit sko do ba“, Praistorijajugoslavenskihzemalja, III, (Ur.) A. Be-
nac, : Svje tlost, Aka de mi ja na u ka i umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne, Sa ra je vo, 1979; B. Go-
ve da ri ca, „Ra no bron za no do ba  na pod ruč ju is toč nog Ja dra na“, DjelaANUBIH 67, Sa ra je vo, 
1989; Mar je ta Ša šel-Kos,CadmusandHarmoniainIllyria, p. 119, cit.J. Ma ran,та ко ђе стр. 
121, цит. Chri sto do rus, AnthologiaPalatina, VII, 697 у епи гра му са по чет ка ше стог ве ка 
на чел ни ку Или ри је Јо ван Драч ком пи ше да су „ње го ви пре ци из Лих ни да (Охри да) ко јег 
је осно вао Фе ни ча нин Кад мо.“

33) О то ме оп шир ни је уMar je ta Ša šel-Kos,CadmusandHarmoniainIllyria,cit.Stra bo, Pliny, 
He ca te us, Pse u do-Scylax, Pse u do-Scymnos, Hygi ni us, Apol lo do rus of Rho dos

34) Pto lemy, NaturalHistory, 6. 15 из на зи ва Abii од но сно Abi oi Schythai, Ar ri a nus of Ni co me-
dia,  Exp. Lib. IV. 1. 1, Ho mer, Iliad, XVI. V. 5-6; Eschyl, Prom. fr. 72, 

35) Стра бо, Географија  7.3.2

36) Стра бо,Географија, 7.3.6: 7.3.7, 7.7.1
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на род на све ту за ко је се ве жу за пи си о пр вој по е зи ји на пе ла шком 
је зи ку.37) Ан тич ки пи сци Ци це ро и Плу тарх су у сво јим де ли ма 
уочи ли по ве за ност мит ских лич но сти Хе ра кла Ар ка и о са (Хе ра кла 
- „си на Но је ве Ар ке“),38)бо жи це по љо при вре де  Изис (Де ме тре) и 
на стан ка фри гиј ског пи сма, с тим што је Ци це ро сма трао да је Хе-
ра кло из ми слио сло ва, а Плу тарх да су Хе ра кло и дру га бо жан ства 
тог вре ме на би ли са мо опе ва ни по мо ћу тих сло ва, али не и из у-
ми те љи тих сло ва.39)Хи пер бо реј ски пе сник Му зос, ко ји је жи вео 
у пред-хо мер ско вре ме, био је Хи пер бо ре јац Тра ча нин ко ји је жи-
вео у зе мљи из ме ђу Ма ке до ни је и ре ке Ду нав,40) ко ја ко ре спон ди ра 
са те ри то ри јом да на шње Ср би је. Мно ги ан тич ки пи сци и пе сни-
ци су твр ди ли да је пр ва по е зи ја би ла за пи са на на је зи ку древ них 
Хи пер бо ре ја ца Пе ла зга и на зи ва ли древ ног „оца по е зи је“ Ор фе ја 
Тра ча ни ном.41) Трач ка ор феј ска по е зи ја42)и еги пат ски и фри гиј ски 
(про то-сло вен ски)43) за пи си  (litteraeили grãmmata) о Хе ра клу и 
оста лим мит ским бо жан стви ма пре дан тич ког и ан тич ког Ме ди те-
ра на опи си ва ли су при род не по ја ве и ци ви ли за циј ске про це се, а не 
пра ва бо жан ства.44)На осно ву ана ли зе нај ра ни јих са чу ва них фри-
гиј ских ру ко пи са из ма ло а зиј ског на се ља Гор ди он и Бо га шкој (не-
ка да шња Ха ту ша) мо же да се уочи ве за пи сма на ро да ко ји се исе-
ља вао из Трач ке и Ма ке до ни је, од но сно из кру га вин чан ско-те са-
лиј ске кул ту ре у Ма лу Ази ју.45) Ет ни кум-атри бут „фри гиј ски“ био 

37) He ro dot, History, 2.2., A. Cor cel la, “Di o ni sio Skyto brac hion, i phoinikeiae l’‘al fa be to pe-
las gi co’: Per una cor ret ta in ter pre ta zi o ne di Di o do ro III.67.1 (FGrHist32, Di o dor of Si cily, 
3.63-66

38) Јаcov Bryant,ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology,  Vol. III, T. Payne, P. Elms-
ly, B. Whi te, J. Wal ter, Lon don, 1807, pp. 507-508, cit. Stra bo, L.10.95;Plu tarch: Хер ку лес је 
у Си до ну из вор но на зи ван Ал ка и ос или Ар ка лес („син из Ар ке“, (Но је ве бар ке – Ар ке), 
Ар ка-ел, Ар кле, Ар клус, Ар ка лус).

39) Исто, Cit. Cic. Nat.D.3.42, Plut. DeIs.etOs. 29, 362B: Сма тра ло се да је Трип то лем био 
син Хе ра кла.   

40) Pa u sa ni as, DescriptionofGreece, 1.22.7, Аri sto xen,Frag.Hist.graec. II. fragm. 51, p.284

41) Pa u sa ni as, DescriptionofGreece, 3.13.1; 9.28.7, Vir gil, Ec log VI. 67, Di o do rus Si cu lus, lib.
III.c.67.2, 67.4, Eschyl, Agamemnon, v.121, Sop hoc les, Ajax, 2.627.

42) Di o do rus of Si cily, LibraryofHistory,  III, 67, Euri pid, Alkest, 966-969: Ор феј, Лин, Хо ме-
ров учи тељ Про на пид и Хо мер су пи са ли на трач ком (пе ла шком) је зи ку.  Та ко ђе ви де ти 
Ра ди во је Пе шић, Оптужујемћутањем,Винчанскописмоидругиогледи

43) R. D. Đor đe vić,ObeliskizKsantosa.Zakonikpravnih,običajnihimoralnihnačelaSrbapre
2600-2800godina, (Pre vod za ko na Sve ti slav S.Bil bi ja), Edi ci ja Srpskikoreni, Ser bo na Niš, 
2003.; В. А. Чу ди нов, ОсербскомкамнесзаконамиVIIIвекаизСирбины, http://www.
ru nit sa.ru/pu bli ca ti ons/pu bli ca tion_512.php

44) J. B. Ri ves, PhrygianTales

45)  Lynn E. Rol ler, “The Art of Wri ting in Gor dion”, Expedition Vol. 31, No. 1, pp. 54/61, http://
www.penn.mu se um/do cu ments/pu bli ca ti ons/Ex pe di ti on%20/PDFs/31-1/The%20Art.pdf
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је упо тре бља ван као си но ним  за „тро јан ски“ до ка сног пе тог ве ка 
пре Хри ста.46) Ан тич ки пе сник Ди о ни зи је Ски то бра киј ски, ко јег је 
че сто ци ти рао ан тич ки пе сник Ди о до рус са Си ци ли је, ја сно је из-
јед на ча вао фри гиј ску азбу ку са тро јан ским пи смом.47)

ПОВЕЗАНОСТВИНЧАНСКОГ
ПИСМАИОРИГИНАЛНИХЗАПИСАО
ПРАИСТОРИЈСКИМДОГАЂАЈИМА

У об ја шње њу зна че ња че сто и на ши ро ко упо тре бља ва ног ет ни ку-
ма Сло ве ни за древ ни про то-срп ски (про то-сло вен ски) на род на ши ро ком 
ге о граф ском под руч ју од не ка да шње „Ски ти је“ до Рим ског цар ства48)
исто ри чар, ет но лог и пу то пи сац Ђон Вил кин сон  је у јед ном свом пу то-
пи су кроз бал кан ске зе мље у де вет на е стом ве ку, за ет ни кум Сло ве ни уз 
атри бут „слав ни“ на вео и из раз „сло во“, од но сно атри бут „пи сме ни“.49)
Кроз исто ри ју су мно го број ни ан тич ки грч ки и рим ски ан тич ки пи сци,50) 

46)  J. B. Ri ves, “Phrygian Ta les”, Greek,Roman,andByzantineStudies45, 2005, p. 235, cit. De
DaedalisPlataeensibusF 157 Sand bach (= Eus. Praep.Evang. 3.1.1), Eustat hi us (Il. 2.862 = 
I 574.12–13 van der Valk; cf. S A Il. 2.862 = I 348–349 Erb se), Aeschylus (FF 242–259 Met-
te, Euri pi des (e.g. IA1053, Hel.369, Or. 1381, 1480); E. Hall, “When Did the Tro jans Turn 
in to Phrygi ans? Al ca e us 42.15,” ZPE73 (1988) 15–18, and InventingtheBarbarian:Greek
Self-DefinitionthroughTragedy(Ox ford 1989) 38–39. Стра бо (Географија, 12.8.7, 14.3.3, 
14.5.16) се жа лио на оби чај тра ги ча ра да за ме њу ју Тро ја не и Фри ге. 

47) J. B. Ri ves, “Phrygian Ta les”, Greek,Roman,andByzantineStudies45, 2005, p. 237, За об-
ја шње ње Тро јан ског пи сма као „фри гиј ског пи сма“  ви де ти cf. S Eur. Or.432, и ре до ве о 
Ага мем но ну, Оди је су, Ди о ме ду и Па ла ме ду. 

48) Ra oul Mcla ug hlin; “Silk Ti es: The Links Bet we en An ci ent Ro me and Chi na“, HistoryToday, 
Vol. 58, Ja nu ary 2008, пп. О „сер ским“ „пла во ко сим” тр гов ци ма сви лом и дру гим про из-
во ди ма опи са ним у Пто ло ме јо вим и Ме ли ним ан тич ким пу то пи си ма по твр ду су да ла и 
са вре ме на епи ге нет ска ис тра жи ва ња: C. Keyser et al, „An ci ent DNA pro vi des new in sights 
in to the hi story of so uth Si be rian Kur gan pe o ple“, HumanGenetics, Vol. 126, No. 3, 2009, pp. 
395-410, Ana to le Klyosov, “DNA Ge ne a logy, Mu ta tion Ra tes, and So me Hi sto ri cal Evi den ce 
Writ ten in the Y-Chro mo so me, Part II: Wal king the Map”, JournalofGenericGenealogy, 5 
(2), 2009, p. 217, http://www.jogg.in fo/52/fi les/Klyosov2.pdf 

49) John Gard ner Wil kin son, DalmatiaandMontenegro, John Mur ray, Al be mar ble Stre et, Lon-
don, 1848, pp. 7-12

50) Se nec ca,Thyestes, 369; Сто јан Бо шко вић, Историјасвета:занародишколу, Књи га Пр-
ва, Исто ри ја ста рог ве ка, Др жав на штам па ри ја, Бе о град, Ср би ја, 1866.; Сто јан Бо шко-
вић, Балканска питања,1886-1905, Штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, Бе о град, 1906, стр. 
229, ци ти ра ју ћи Хе ро дот, Пли ни је Ста ри ји, Та цит, Пто ло меј и Стра бон као и ви зан то лог 
Јан Том ка Са ски (Joan Plan ka Tom ka Sa skin, Skitskekartine, prev. Jo van Ra jic, I, str. 28) и 
го то во осам на е стог ве ко ва ка сни је исто ри чар Па вел Ша фа рик пи шу о зе мљи Сер ба ни ји 
из ме ђу Кав ка за и ре ке Дон у ко јој су у под руч ју Бер ђан ско жи ве ли че ти ри сто ти не го ди-
на Ср би зва ни „Бр ђа ни“. (Па вел Ша фа рик, ОпореклуСловенапоЛоренцуСуровјецком)
Стра бон, Пли ни је, Ли ви је и дру ги исто ри ча ри (Stra bo, Ge o graphy, 7.5.6., Pli ni us, Na tu ral 
Hi story, 3.23. s. 26, Ar rian,. Illyr.2, 10; Li vi us. Periochae,LVI, John J. Wil kes, TheIllyrians, 
1992, p. 216, To mo Ma re tić, Slaveniudavnini, Na kla da “Ma ti ce Hr vat ske”, Za greb, 1889.  
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за тим ба вар ски51) или ви зан тиј ски исто ри ча ри52) или но ви ји фи ло-
ло зи и исто ри ча ри,53) су сма тра ли да су Ср би би ли ста ри је оп ште 
име за сло вен ску ра су од ет ни ку ма Сло ве ни.54) Премамишљењу
новинарабританскеревијеTheForeignQuarterlyRevue у де вет на-
е стом ве ку у на у ци је би ло увре же но ми шље ње да је у про шло сти 
за јед нич ко име за све Сло ве не би ло Ср би (Сир би),55) што је у ори-
ги нал ном зна че њу на ста ро сло вен ском је зи ку био на зив за „срод-
ни ке, са пле ме ни ке“ или „на род, род“.56)При да ва ње атри бу та „пи-
сме ни“ од де вет на е стог ве ка ши ро ко упо тре бља ва ном ет ни ку му 
„Сло ве ни“ за мно го број не при пад ни ке пра и сто риј ских про то-срп-
ских ет ни ја укла па се у тврд ње Шан Ви на, Ра ди во ја Пе ши ћа, Све-
ти сла ва Бил би је, Пе тра Ми ло са вље ви ћа и дру гих фи ло ло га да је 
Вин чан ско пи смо би ло пра и звор свих пи са ма Ис точ ног Ме ди те ра-

51) Lo u is-Ga briel Du Bu at-Nançay cit. Ge o grap hus Ba va rus, Descriptiocivitatumetregionumad
septentrionalemplagamDanubii, Ba va rian Sta te Li brary, Mu nich. 1772; Ge o grap hus Ba va-
rus, Hor mayеrs Ar chiv, XVI II, München, p. 282.-283

52) La o ni cus Chal co condylae At he ni en sis, Historiarum Libri decem, Laonici Chalcocondylae
atheniensisHistorian Libri decem, in ter pre te Con ra do Cla u se ro Ti gu ri a no, Pa ri si is, 1650: 
“Sar ma to rum ac Su e bo rum gen tes”; “Ser blo… Tri bal los, autem gen tes es se to ti us or bis an ti-
qu is si mam et ma xi mam, com per tum ha beo.“ 

53) Па вел Ша фа рик,ОпореклуСловена-поЛоренцуСуровјецком, (прев. Сто јан ка Че ке-
ре вац), 1823, Ар хив Вој во ди не Но ви Сад - Сло вен ски ин сти тут Но ви Сад, 1998., стр. 
17-18, цит. F. M. Ap pen di ni,Depraest.et.vet.I.illzr.Rag. 1806: „Илир ско-сло вен ским је-
зи ком“ су го во ри ли ста ри Тра ча ни, Ма ке дон ци, Сар ма ти, Кел то-Ски ти и не ки дру ги 
на ро ди ста рог све та.” Та ко ђе Cyprian Ro bert, Lemondeslave,sonpasse,sonetatpresentet
sonavenir, To me II, Pa ris, 1852, pp. 31;35

54) Ма ја Ни ко лић, „Срп ска др жа ва у де лу ви зан тиј ског исто ри ча ра Ду ке“, Зборникрадова
ВизантолошкогинститутаСрбије, XLIV, 2007, ци ти ра ју ћи Ge or gio Sfran ze, Cri to bu li, 
Du cas, La o ni ci Chal co candylae,Ge or ges Pachyme res, Ni cep ho ri Gre go rae, Me toc hi tes, Kan-
ta ko u ze nos, итд.  Ву ка ши но вић, Гво зден, КорнелијеТацитоСрбима, http://www.scribd.
com/doc/56281028/2008-Kor ne li je-Ta cit-o-Sr bi ma-Gvo zden-Vu ka si no vic. Та ко ђе ви де ти 
Ivo Vukche vic, RexGermanorumPopuliSclavorum, Uni ver sity Cen ter Press,  p. 51, cit. L. 
Qu andt, DieLiutizenundObodriten, BaL 22, 1868: „Се вер ни Кав каз је биоthe Urheimat 
древ них Сло ве на, од но сно Ср ба-ко ји су Сар ма ти-ко ји су Сло ве ни-ко ји су Ср би ко ји су 
би ли зна ни по мно гим раз ли чи тим име ни ма.“ 

55) The ForeignQuarterly Revue,“SlavicAntiquities”,Vol. 26, Oc to ber 1840-Ja nu ary 1841, 
(Amer. Ed.,) J.M. Ma son, Cor ner of Bro ad way and Fi ne Stre et, New York, 1841, pp. 39-40: 
„Због ме ша но сти сло вен ске ра се са Чу ди ма и Та та ри ма од ше сна е стог ве ка ин те лек ту-
ал ци Мо ско вља ни или Ве ли ки Ру си по че ли су да уме сто са сло вен ском ра сом по ве зу ју 
сво је по ре кло са на ро дом Рос ко ји је по ме нуо про рок Езе ки ел. Због то га су од тог вре-
ме на ста нов ни ци Ве ли ке Ру си је на зи ва ли се бе Ру си ни ма, а зе мљу Ру си јом. До шло је 
до про ме не и у гра ма тич кој струк ту ри њи хо вог је зи ка, што је одво ји ло овај про стор од 
древ не Ру си је... Име Сло ве ни по ка за ло се ду го трај ни јим од ра ни је ста рог име на Ан ти 
и због сво је ве ли ке по пу лар но сти ис ти сну ло је име Сир би и по ста ло оп шти одо ма ће ни 
на зив за све Сло ве не. Ср би су је ди ни на род ко ји је са чу вао ори ги нал но име сво је древ не 
ра се и оста ли су не ме ша ни до да на шњег да на.“ (p. 34:) „Ша фа рик је та ко ђе уста но вио 
да је ста ро за јед нич ко име за све Сло ве не би ло Сир би, ко је су та ко ђе ра ни је по ми ња ли 
Пли ни је и Пто ло меј са ма лом из ме ном Сер би и Сир бои. ”

56) Исто, p. 34: “Ра ни ји на зив Сор би, Сир би и Сер би, што је на сло вен ском је зи ку зна чи ло 
у ори ги нал ном зна че њу „род, срод ни ци, на род или са пле ме ни ци“ за ме ни ли су Про ко-
пи је и дру ги (исто ри ча ри) на зи вом Спо ри.“
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на и Евро пе. На ме ђу на род ном сим по зи ју му Знаци цивилизације 
(SignsofCivilization) одр жа ном у Но вом Са ду 2004. го ди не раз ли-
чи ти фи ло ло зи су, уз по твр ду да су Вин чан ско пи смо и етрур ска 
азбу ка иден тич ни, уста но ви ли да Вин чан ско пи смо де ли са ин диј-
ским Брах ми пи смом пет иден тич них сло ва, са крит ским ли не ар-
ним А пи смом че ти ри сло ва, са ли не ар ним Б пи смом два,57) са за-
пад но се мит ским пи смом осам, са ста ро фе ни чан ским де сет, ки пар-
ским де вет, па ле стин ским се дам, ста ро грч ким пи смом два на ест, 
ан гло сак сон ским рун ским пи смом че ти ри, са гла го љи цом се дам 
сло ва и да са азбу ком срп ске ћи ри ли це оно де ли (пре ко) два де сет 
сло ва.58) Де сет иден тич них зна ко ва Вин чан ског пи сма са ста ро фе-
ни чан ским и па ле о хе бреј ским пи смом по ка зу је на мо гућ ност да је 
Вин чан ско пи смо од че твр тог ве ка пре Хри ста на да ље пре не то у 
Крит, да су га фи ли стин ски мо ре плов ци пре не ли са Кри та у Фе ни-
ки ју59) и да је на кон то га ста ро фе ни чан ско пи смо по слу жи ло као 
осно ва за па ле о хе бреј ско пи смо, од но сно да су ста ро фе ни чан ско 
пи смо пре у зе ли Је вре ји и Ара меј ци кра јем дру гог ми ле ни ју ма пре 
Хри ста.60)Ар хе о лог Ми ло је М. Ва сић je про на шао у Вин чан ској 
кул ту ри ју жног то ка ре ке Ду нав ма те ри јал не остат ке по су ђа, при-
бо ра, фи гу ра и алат ки на ко ји ма се пр ви пут ја вља ли не ар но „Вин-
чан ско“ пи смо.61) Ва сић је, као што по ка зу је при мер фи гу ре пра и-
сто риј ског мит ског би ћа ко је во зи Ду пљај ске ко чи је62),уста но вио 
мно геслич но сти вин чан ске кул ту ре са кул ту ра ма плод них кар пат-
ских, цр но мор ских и ана дол ских (ма ло а зиј ских) по ља и ли ва да, за 

57) John Chad wick, TheMyceneanWorld, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1976: n the Li ne ar B 
Myce nean Gre ek ta blets of cir ca 1400-1200 BC fo und at Pylos

58) SignsofCivilization,Mеђународни сим по зи јум у Но вом Са ду, 24 до 29 ма ја 2004., СА-
НУ/ In sti tu te for Ar cha e omytho logy, U.S.A. (Sim po zi jum „Zna ci ci vi li za ci je“: „Pla to ne um“ 
SA NU ogra nak za No vi Sad i In sti tut za ar he o mi to lo gi ju SAD, 25-29. ma ja, 2004. go di ne.) 
Та ко ђе ви де ти S. Winn (1981:246ff; 1990:280). M. M. , 1981. Pre-WritinginSoutheastern
Europe:TheSignSystemof theVinčaCultureca.4000B.C. We stern Pu blis hers, Cal gary; 
1973.  TheSignsoftheVinčaCulture:anInternalAnalysis;TheirRole,ChronologyandInde-
pendencefromMesopotamia.  Uni ver sity Mic ro films, Ann Ar bor, Mic hi gan. Та ко ђе ви де ти 
Eg bert J. Bak ker, ACompaniontotheAncientGreekLanguage, John Wi ley and Sons, 6. 4. 
2010, стр. 222-223, цит. Thycydi des (4.50) i Schmitt, 1992:26-27

59) Želj ko Sta no je vić, Кумранскисписи-DokazverodostojnostiBiblije, Me taphysi ca, 2009, стр. 
21-22, http://www.cps.org.rs/Knji ge/ku mran ski_spi si.pdf

60) Исто, стр. 18.Та ко ђе ви де ти фо то гра фи ју гра нит них та бли са пла ни не Си нај: HaS hem  
- The Na me, The Two Sto ne Ta blets, http://has he mart works.net/sto ne-ta blets/two-sto ne-ta-
blets/

61) Pe tar Mi lo sa vlje vić, Srpskapisma, Ba nja Lu ka: Be sje da ; Be o grad : Ars Li bri, 2006.; Sve ti-
slav Bil bi ja, StaroevropskijezikipismoEtruraca, Bi bli o te ka Slo ven ski is toč ni ci, Mi ro slav, 
Be o grad, 2000. 

62) “Ду пљај ска ко ли ца”, http://sr.wi ki pe dia.org/wi ki/Ду пљај ска_ко ли ца, Pe tar Mi lo sa vlje vić, 
Srpskapisma, Ba nja Lu ka: Be sje da ; Be o grad : Ars Li bri, 2006.; Sve ti slav Bil bi ja, Staroe-
vropskijezikipismoEtruraca, Bi bli o te ka Slo ven ski is toč ni ci, Mi ro slav, Be o grad, 2000. 
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чи је жи те ље исто ри ча ри твр де да су из у ме ли ко чи ју и ра зна ору ђа 
ве за на за раз вој по љо при вре де.63)У круг ових кул ту ра спа да и кул-
ту рапо ља, ли ва да са ма ко ви ма и ви но гра да те са ло ниј ско-фри гиј-
ског Ар го са и Ла ри се64) за ко је су ве за ни ор феј ска му зи ка ли ра и 
фру ла и ан тич ки ми то ви о бо жан стви ма по љо при вре де Хе ри и 
Трип то ле му ко ји је ко чи јом пре но сио на ро ди ма зна ње из по љо при-
вре де. Са кул ту ром Вин чан ског кру га, По мо ра вља, Ла ри се, Оде се 
(Во де не), Ар го са и фе ни чан ске Ма ле Ази је по ве за ни су при че и 
ми то ви о Ор фе ју, Хо ме ру, Езо пу, Ахи лу, Тро ји и о мит ском илир-
ско-хе ра кле ид ском брач ном па ру Кад му и Хар мо ни ји.65) Ови епо-
ви, ба сне, при че и по е зи ја би ли су за пи са ни на трач ком (пе ла-
шком)66)и ка сни је на ан тич ком грч ком или на фе ни чан ском „бу-
стро фи дон“ пи сму.67) Ме ђу ове древ не на ро де или „си но ве Но ји не 
ар ке“ ан тич ки исто ри ча ри су увр сти ли и Хе ра кло ву кра љев ску Ар-
ге ид ску ди на сти ју вла да ра Ка ран, Те мен, Ма ке дон и Ми да и њи хо-
вих на след ни ка кра ља Фи лип и ње го вог си на ца ра Алек сан дра Ма-
ке дон ског, ко јег су сло вен ски на ро ди у сво јим пре да њи ма зва ли 
„Ле сан дар Ср бља нин“.68)У вре ме ну не по сред но на кон Ве ли ког по-
то па, раз не свет ске ми то ло ги је су за бе ле жи ле ве ро ва ње да је кав ка-

63) Arheologija, http://www.mu zej vr sac.org.rs/Ar he o lo gi ja/Ar he o lo gi ja.htm, John M. Co les, A. 
F. Har ding, TheBronzeAgeinEurope:AnIntroductiontothePrehistoryofEurope,C.2000-
700BC, Taylor & Fran cis, 1979, p. 408; “Ду пљај ска ко ли ца”, http://sr.wi ki pe dia.org/wi ki/
Ду пљај ска_ко ли ца

64) Pliny,NaturalHistory, 4.8. Ho mer,Iliad, 16.570, Stra bo, Geography, 9.5.; „La ris sa Cre ma-
ste“ - John Lem pri e re, Bibliothecaclassica;orAclassicaldictionary,  T. Ca dell, Lon don, 
1788, , p. 173

65) О слич но сти фе ни чан ског и вин чан ског пи сма ви де ти Вла ди мир Ми ло вић, Ра ди во је 
Пе шић,Винчанскописмо, http://ras ka.gre at now.com/Vin ca/Vin ca.html. О пр вој пи сме но-
сти илир ско-фе ни чан ског мит ског ју на ка Кад ма ви де ти Ja cov Bryant,ANewSystemin
AncientMithology, Vol. 2, pp. 155-156, cit. Hof fman – Aca de mia. Hor ni us. Hist. Phi los. 1.7. 
cit. Di o gen La er ti us, 1.3.6, Hor ni us, 1.7.c3, Su i da, 1135: „Aca de mia a Cad mo no men ac ce pit, 
non ab Eca de mo.“Та ко ђе ви де тиNon nus, Dionysiaca, Bo ok 2.481-486; 513 

66) Di o do rus of Si cily, LibraryofHistory,  III, 67, Euri pid, Alkest, 966-969 

67) Tho mas Dob son, EncyclopaediaBritannica;or,adictionaryofarts,sciences,andmiscella-
neousliterature, Вол. 14, Bell and Mac far qu har, 1797, Един бург, p. 535

68) To dor Che pre ga nov, HistoryoftheMacedonianPeople, In sti tu te for Na ti o nal Hi story, Sko-
pje, 2008, стр. 8-13; Ju stin,AncientStateofMacedonia, 7.1, cit. Marsyas of Pel la.Та ко ђе 
ви де ти „Ар гос“, http://www.etymon li ne.com/in dex.php?term=Ar gus&al lo wed_in_fra me=0,
Плу тарх, Славни ликови антике II, Ма ти ца Срп ска, Но ви Сад, 1987., Пе тар Ве ли ки, 
ГраматаСрбима, 3. мар та, 1711 у Ор фе лин За ха ри је Сте фа но вић, Житиеиславные
деяниягосударяПетраВеликого,сприложениемкраткойгеографическойиполитиче-
скойисторииороссийскомцарстве, Ве не ция 1772, Рос сиа 1774, cit. Грамотырусского
царяПетра I от 03 мар та 1711); Qu in tus Cur ti us Ru fus, Thehistoryofthelifeandreignof
AlexandertheGreat, Vol. II 2 , Sa muel Bag ster,  Lon don, 1809, pp. 271-273, Јо ван Де ре-
тић, АлександарВелики,царсрпски, http://www.scribd.com/doc/13864096/Jo van-De re tic-, 
Ми о драг Ми ла но вић,Старисрпскивек,  Van da li ja, Be o grad, 2008, Ivan Gun du lić,Osman, 
Pje va nje Tre će, http://sr.wi ki so ur ce.org/wi ki/Osman/3._pje va nje; Vin ko Pri bo je vić, Deorigi-
nesuccessibusqueSlavorum, Ve ne zia, 1532
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ска пла ни на Ара рат би ла сма тра на Све том пла ни ном-Бар ком, пра-
мај ком свих на ро да, при мор ди јал ном људ ском бар ком, ма те ри цом, 
труд ном бо ги њом, од но сно пре ма астро но ми ма као кон сте ла ци ја 
Ве ли ки ме двед („Ба рис“, Бар ка, ме двед), или је, пре ма пе сни ку Хо-
ме ру, би ла сма тра на и не бе ском ко чи јом ко ја је по ве зи ва ла Но је ву 
бар ку и спа се ње људ ске ра се. Са овим при мор ди јал ним ве ро ва њем 
би ло је по ве за но ве ро ва ње да у пла ни ни Бе ре синт у Фри ги ји жи ви 
бо ги ња Ку бе ле, Си би ла, Сар бис или Де ме тра, при ка за на на мно-
гим ан тич ким ме ди те ран ским и цр но мор ским ва за ма и ам фо ра-
ма.69)Пе ла зги70) су има ли древ но пре да ње да је њи хов род био пр ви 
на зе мљи („ge ge ne is“),71) о че му све до че фи гу ри ца „Ми сли о ца“ из 
се ла Цер не во де крај ру мун ске До бру џе, чи ја нео лит ска кул ту ра је 
би ла по ве за на са нео лит ском ана тол ском фе ни чан ском кул ту ром,72) 
вин чан ске фи гу ре же на, гли не на фи гу ри ца пр вог чо ве ка Ада ма из 
се ла Гр ву ле во крај Ско пја из 5478. го ди не пре Хри ста73) и про на ђе-
ни ке ра мич ки пе чат са ло ка ли те та Цер је из се ла Гр ву ле ва на ко јем 
је ис пи са на пра и сто риј ска мо но те и стич ка по ру ка о ве ро ва њу у Бо-
га „С’л’с бо с’м“.74)Оста ли пра и сто риј ски ка ме ни нат пи си са овог 

69) Ge rald Mas sey, TheNaturalGenesis, Co si mo, Inc., 2007, pp. 236-237: Ма ри ја Гим бу тас, 
“De i ti es and Symbols of Old Euro pe and The ir Sur vi val in the In do-Euro pean Era: A Synop-
sis”, Sprung fromSomeCommonSource: Investigations into thePrehistoryofLanguages, 
(Ед. Sydney Lamb, E. Mitchell), Stan ford Uni ver sity Press, 1991,стр. 94-99: По чет на сло ва 
и сим бо ли та да шњих ве ро ва ња су би ли по ве за ни са зна ко ви ма за ма те ри цу и во ду (ра ђа-
ње жи во та), је ле не, ме две де, зми је, ву ко ве, псе, ди вље сви ње, мор ска и реч на ство ре ња, 
биљ ке, итд.Ha rold Ha ar man, Joan Mar ler, IntroducingtheMythologicalCrescent:Ancient
BeliefsandImageryConnectingEurasiaWithAnatolia, Ot to Har ras so witz Ver lag, 2008, p. 
100 опи су ју ћи при ме ре по ве за но сти ве ро ва ња о Но је вој бар ки на под руч ју да на шње 
Бу гар ске, Мал те, Ли тва ни је и дру гих зе ма ља тог вре ме на. Та ко ђе ви де ти E. J. W. Bar-
ber, “On the An ti qu ity of East Euro pean Bri dal Clot hing”, (Ed. Lin da Wel ters), FolkDress
inEuropeandAnatolia:BeliefsaboutProtectionandFertility, Berg, 1999, p. 19-20 (13-28): 
О древ ној лин гви стич кој по ве за но сти ге о граф ског про сто ра не ка да шње Ски ти је (Сар-
ма ти је) све до че за јед нич ке ре чи из древ ног про то-сло вен ског је зи ка и ка сни је ста рог 
цр кве но сло вен ског је зи ка за ен дем ски део жен ске на род не но шње на тим под руч ји ма. 

70) Stra bo, Ge o graphy,7,3,1; 7,3,2: Стра бо ци ти ра Хе си о да да су по том ци Пе ла зга и Ле ле га 
(Лу љу ба) ра зна пле ме на на под руч ју од Ја дран ског мо ра, Хум ског (Бал кан ског) по лу о-
стр ва, ле ве стра не Цр ног мо ра, Пе ло по не за, Ли ки је, Фе ни ки је и Фри ги је у Ма лој Ази ји. 
Cyprian Ro bert, LeMondesSlaves, п. 8: „Илир ски Ср би су иза шли из пе ла зиј ског ста бла.“ 

71) Ni co lae Den su si a nu, Dacia Preistorica, http://www.scribd.com/doc/48054293/NI CO LAE-
DEN SU SI A NU-DA CIA-PRE I STO RI CA-VERS-EN GLE ZA, стр. 23, cit. Eschyl, Sup pli ces, 
v .250, Pa u sa ni as, De scrip tio Gra e ci ae, VI II, 1. 4; Dionysi os of Ha li car nas sus, An tiq.Rom. I. 
36; Qu in til li a ni, Inst. III., та ко ђе стр. 23, цит. Lu pa scu, Medicinababelor, p.13 

72) Ion Ca la fe te a nu, TheHistoryofRomania, http://www.ro ma nia.org/ro ma nia/hi story1.html; M. 
Ni ca,Uni ta te şi di ver si ta te în cul tu ri le neo li ti ce de la du nă rea de jos = Unity and di ver sity of 
Neo lit hic cul tu res along the lo wer Da nu be, Re vi sta Pon ti ca vol. 30 (1997), pp. 105-116

73) Ми ле ва Ла зо ва, „Му шко то тор зо ни ку лец на Би бли ја та“, Македонско сонце, бр. 501,  
06.02.2004., Ско пје, http://www.ma ke don sko son ce.com/bro e vis/2004/son ce501.pdf/44_46_
ar heo.pdf

74) Ва сил Иљов,Aural and writ ten com mu ni ca tion and se mi o tic cha rac te ri stics of the an ci ent ma-
ce do nian lan gu a ge“, http://www.unet.com.mk/an ci ent-ma ce do ni ans-part2/spo me ni ci10-e.htm
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ста рог трач ко-илир ско-ма ке дон ског под руч ја та ко ђе све до че о пр-
вим људ ским за јед ни ца ма са ку пља ча, ло ва ца, зе  мљо  рад  ни  ка, рат-
ни ка,75)гра ђе ви на ца76)и пе сни ка-му зи ча ра77)на про сто ру од Мра-
мор ног (Цр ног) мо ра и Кар па та до ју га Бал кан ског по лу о стр ва. Са 
ар хе о ло шким до ка зи ма о ши ре њу про то-сло вен ских пле ме на из 
кру га Три пољ ске и Вин чан ске кул ту ре78) на под руч ју од ре ка Дње-
пар и Дње стар пре ко Бал кан ског по лу о стр ва до остр ва Крит по кла-
па ју се от кри ћа крв них гру па при пад ни ка тих пра ста рих про то-ет-
ни ја ко је је из вр шио фран цу ски ар хе о лог Луиj Кар пан тје.79) При-
мер ко ји до ка зу је је зич ку по ве за ност ових пра и сто риј ских про то-
срп ских ет ни ја је и исто вет ност мор фо ло ги је гра фе ма вин чан ског 
пи сма са мор фо ло ги јом гра фе ма у нат пи си ма на ка ме ним сте на ма 
и на грн ча ри ји из ге о граф ског под руч ја да на шње Ма ке до ни је. Та ко 
је фи ло лог и исто ри чар Ра ди во је Пе шић на осно ву ана ло ги је мор-
фо ло ги је гра фе ма нат пи са из на се ља Бе ло Бр до крај Цер ја у да на-
шњој Ма ке до ни ји са мор фо ло ги јом гра фе ма из вин чан ског пи сма 
са исто вет ним на зи вом на се ља Бе ло Бр до крај Пе тров ца на Мла ви 
у да на шњој Ср би ји пре вео пра и сто риј ски нат пис из Цер ја о по тре-
би по што ва ња за јед нич ке Бо ги ње Мај ке по је ди них та да шњих пра-
и сто риј ских на ро да.80) Ту пра ста ру Бо ги њу Мај ку ста ри Ср би из 

75) Ва сил Иљов, “Gre at Bat tles of the An ci ent Ma ce do ni ans”, http://www.unet.com.mk/an ci ent-
ma ce do ni ans-part2/in dex1-e.htm 

76) Va sil Ilyov, “The wo o den bo ok with a ma ce do nian in scrip tion from 5.260 B.C. from the pre-
hi sto ric la ke si de set tle ment at the Ko stur La ke”, http://www.unet.com.mk/an ci ent-ma ce do ni-
ans-part2/spo me ni ci8-e.htm 

77) Di o do rus of Si cily, LibraryofHistory,  III, 67, Euri pid, Alkest, 966-969.  Фи ло ло зи Тач ко 
Бел чев, Оди сеј Бел чев ски, Алек сан дар Дон ски, Ва сил Иљов и оста ли фи ло ло зи су про-
на шли и пре ве ли сто ти не ма ке дон ских ре чи сло вен ског по ре кла у књи га ма Хо ме ра, као 
и у нат пи си ма на ста ром ма ке дон ском је зи ку из вре ме на Алек сан дра Ве ли ког. (Ва сил 
Иљов, http://www.unet.com.mk/)

78) Les sing Pho to Ar chi ve http://www.les sing-pho to.com. http://www.mgb.org.rs/sr/zbir ke/pra-
i sto ri ja/pic tu re/pra i sto ri ja/119-fi gu ri na, Mu zej gra da Be o gra da, http://www.vir tu el na vin ca.
com/fi gu ri ne-tip1-sc.html: Слич но фи гу ри из Ду пља ја, фи гу ре са птич јом гла вом. Ma ria 
Gim bu tas, TheGoddessesandGodsofOldEurope:MythsandCultImages,Universityof
CaliforniaPress, 2007.п. 164; 190-191: Жен ске фи гу ре у Вин чи и Стар че ву са сим бо ли ма 
ра ђа ња и до је ња.

79) Ра ди во је Пе шић, Оптужујемћутањем–Записиипредавања(1982-l992), Пе шић и си-
но ви, Бе о град, 2001., стр. 24-25; 60-61, цит. Хвој ка, Ру ден ко, Пе сак, Ге ра си мов, Чер ниш, 
Гор нунг

80) Toby Grif fen, LA CUS Fo rum XXX, : Language,ThoughtandReality, (Ed.) G. Ful ton, W.J. 
Sul li van & A. R. Lom mel. 2004, p. 100-101, http://www.la cus.org/vo lu mes/30/201_grif fen-
Toby.pdf :  Гри фен су ге ри ше да по сто ји мо гућ ност да је Вин чан ско пи смо ути ца ло не-
ким сво јим зна ко ви ма, као што је, нпр. за тва ра ју ћи знак за бо ги њу на еги пат ско пи смо. 
(p. 104:) Је дан нат пис “Бо ги ња ме две да и бо ги ња пти ца су за и ста јед но – бо ги ња ме две-
да“од но си се на бо ги њу Ар те ми ду, од но сно на бо ги њу тка ња, ка ко су је Хар ман и Гим-
бу таш на зи ва ли.  Ра ди во је Пе шић, Оптужујемћутањем, стр. 105-127; 112: Ра ди во је 
Пе шић твр ди да мо же да се про на ђе из ве сна ана ло ги ја вин чан ских нат пи са са крит ским 
и ми ној ским пи смом, иако се они по ја вљу ју ка сни је у исто ри ји. Ва сил Иљов, „Di sco ve-
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да на шње Ма ле Ази је (не ка да шње Фри ги је) зва ли су пре ма ан тич-
ким пи сци ма Сар бис,81) или у ан тич ко до ба  на егеј ском остр ву 
Лем нос Се ро на (Сер бо на).82) Ин тер ди сци пли нар но про у ча ва ње 
ових ар хе о ло шких и лин гви стич ких ма те ри јал них до ка за о на се-
ља ва њу Ср ба на те ри то ри ји да на шње Ру му ни ја и Мол да ви је и у 
ју го за пад ној Ср би ји упу ћу је на за кљу чак да су се о бе из прав ца сре-
ди шње Ази је, и по го то во из под руч ја ју жних сте па да на шње Ру си-
је, од ви ја ле се у прав цу Бал кан ског по лу о стр ва у пе ри о ду за сни ва-
ња вин чан ске, по мо рав ске, скоп ске и те са лиј ско-егеј ске пред-ан-
тич ке кул ту ре. У ова ис тра жи ва ња укла па се и те о ри ја сла ви сте 
Оле га Н. Тру ба чо ва пре ма ко јој по ду нав ски и вин чан ски аре ал од-
ре ђу је за јед нич ки сло вен ски је зик чи ја ар хе о ло шка ди мен зи ја се же 
до не ко ли ко ми ле ни ју ма пре на ше ере, са чу ва на пре све га у пре но-
ше ним се ми о ло шким гра ђа ма пра ста рих бо жан ских на зи ва и име-
на.83) Пре дан тич ки спо ме ни ци ко ји до ка зу ју да су Или ри и Три ба ли 
ко ри сти ли за јед нич ко пи смо су у цр но гор ским бр ди ма про на ђе на 
ка ме на сте ла зва на ШудиковскиКвадар са нат пи сом слич ном вин-
чан ском пи сму или у Ју жној Ср би ји на пла ни ни Ја стре бац ме га лит 
из Срн да ља, ка мен из Ву ка ље и гроб но ка ме ње у Ши ље гов цу са 
пи смом слич ним Вин ча ни ци из гво зде ног до ба, у  Вој во ди ни Ва-
тинскипршљенак по ти че из 1250-1075.г. пре Хри ста, у Ис точ ној 
Ср би ји ка мен из ме ста Мар гум-Ду бра ви ца, код По жа рев ца из дру-
гог-тре ћег ве ка ко ји са др жи зна ке слич не ћи ри ли ци и гла го љи ци84) 
и у Бо ки Ко тор ској ар ха ич на пло чи ца из Су шће па на и Натписиз
Крушевице код Хер цег-Но вог ис пи сан пи смом слич ним ста рој ћи-
ри ли ци, иако се од ре ђе ни број зна ко ва не мо гу пре по зна ти као ћи-
рил ски зна ко ви.85)Фи ло лог Пе тар Ми ло са вље вић сма тра да је из 
пр вог пи сма древ них Пе ла зга и Вин ча на ца, од но сно из вин чан ске, 
пе ла шке и ру ско-ки јев ске ср би це на ста ла ка сни је цр кве но сло вен-
ска азбу ка ко јом су за пи са на нај вред ни ја ду хов на и кул тур на за ве-

ri es abo ut the Li te racy, Lan gu a ge and Cul tu re of the An ci ent Ma ce do ni ans”, http://www.unet.
com.mk/an ci ent-ma ce do ni ans/go vr le vo_a.htm и Ва сил Иљов, „No vi so zna ni ja za pi sme no-
sta, jayikog i kul tu ra ta na drev ni te Ma ke don ci”, http://www.unet.com.mk/an ci ent-ma ce do ni-
ans/lac.htm; PrehistoryKnowledge, “Neo lit hic fac si mi le to the clas sic Gre ek let ters?”, http://
www.pre hi story.it/fa se2/gre cia2.htm

81) Su i dae, Lexicon, To mus II, Oxo nii, E Typo grap heo Aca de mi co, 1834, Ed. Lu dolp hum Ku ste-
rum, Tho mas Ga is ford, http://ia600204.us.ar chi ve.org/7/items/su i da e le xi con pos02ku stu oft/
su i da e le xi con pos02ku stu oft.pdf, p. 3300

82) Ge or ge Hempl, MediterraneanStudies, IVEtruscan,VVenetic, Stan ford Uni ver sity Press, 
1932, pp. 87, 89

83) О. Н. Тру ба чов, ЕтногенезикультурадревнейшихСлавян, На у ка, Мо сква, 1991

84) „Мар гум ски нат пис“, http://www.di ja spo ra.ch/sr/main/mo sto vi/za ni mlji vo sti/mar gum ski-
nat pis-print

85) Ži vo jin An dre jić, SvetiZnaci, Mi to lo ški Zbor nik, Cen tar za mi to lo ške stu di je Sr bi je, Ra ča, 
2000., str 77-114.
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шта ња срп ских, ру ских, бу гар ских и дру гих сло вен ских цр кве них 
до сто јан стве ни ка.86)Шан Вин, Ра ди во је Пе шић и дру ги по ме ну ти 
фи ло ло зи су на осно ву ви ше де це ниј ског упо ред ног про у ча ва ња 
по ду нав ског вин чан ског пи сма (ста ро е вроп ског пи сма или пи сма 
„ср би ца“, ка ко га по је ди ни фи ло ло зи и исто ри ча ри на зи ва ју) и су-
сед них кар пат ских, цр но мор ских и те са лиј ско-фри гиј ских кул ту-
ра87)до шли до за кључ ка да је фо нет ско вин чан ско пи смо про то пи-
смо оста лих свет ских пи са ма. Пре ма фи ло ло гу Мил тон Шaн Ви ну 
вин чан ско пи смо је сво је доб но би ло пи смо ко му ни ка ци је на јед-
ном ши ро ком евро а зиј ском про сто ру.88) Фи ло лог Ра ди во је Пе шић 
је на осно ву ком па ра тив ног про у ча ва ња пре дан тич ких и ан тич ких 
фо нет ских и пик то граф ских пи са ма утвр дио да је Вин чан ско пи-
смо би ло де вет ми ле ни ју ма пре Хри сто вог ро ђе ња нај ста ри ји по-
зна ти ли не ар ни си стем са два де сет и шест сло ва, од но сно пр ви бу-
квар у људ ској исто ри ји, да је нај слич ни је Вин чан ском пи сму би ло 
Етрур ско пи смо из древ не Ита ли је,89) као и да су на осно ву Вин чан-
ског пи сма на ста ли гла го љи ца, ла тин ско и грч ко пи смо.90) Вин чан-
ско пи смо ни је би ло са мо пре те ча пан-хе лен ског је зи ка,91) не го и 
пре те ча древ ног пи сма „бу кви це“, гла го љи це,92) древ ног етрур ског, 

86) Pe tar Mi lo sa vlje vić, Srpskapisma, Ba nja Lu ka: Be sje da ; Be o grad : Ars Li bri, 2006. Та ко ђе о 
то ме ви де ти Sve ti slav Bil bi ja,  StaroevropskijezikipismoEtruraca,The In sti tu te of Etru scan 
Stu di es, Chi ca go, 1984

87) Ma ri ja na Ricl, “Phrygian Vo ti ve Ste les”, EpigraphicaAnatolica33, 2001, 196/197: Хе ро дот 
(7.73) Фри ге по ве зу је са Ма ке дон ци ма у Пе ла го ни ји. У „Ка та ло гу бро до ва“ у Илијади
(2: 484–877) као бли ски ро ђа ци су при ка за ни Дар дан ци, Пе ла зги, Фри гиј ци, Тра ча ни, 
Ли киј ци, Ка ри и дру ги ана тол ски и па ле о бал кан ски на ро ди. Ови ди је та ко ђе из јед на ча ва 
Тра ча не, Ге те, Ски те и Сар ма те и твр ди да го во ре јед ним те истим је зи ком. (Trist.Eleg. 
Bo ok 3) 

88) Shan M. M. Winn, „A Neo lit hic Sign System in So ut he a stern Euro pe“, TheLifeofSymbols, 
Еd. by  Mary Le Cron Fo ster and Lucy Jayne Botscha row. Bo ul der, Co lo ra do, We stvi ew 
Press, 1990; 

89) Еdward M. Thomp son, HandbookofGreekandLatinPalaeography, The In ter na ti o nal Sci-
en ti fic Se ri es, Vo lu me LXX, D. Ap ple to ne Com pany, New York, 1893, p. 9-10, http://qu od.
lib.umich.edu/m/moa/APL0171.0001.001?rgn=main;vi ew=full text: Ла ти ни ца, Фа риј ско, 
Етрур ско, Ум бриј ско и Оскан ско пи смо су на ста ли из при ми тив ног, од но сно та ко зва-
ног Пе ла згиј ског пи сма хал ке дон ског ти па из вре ме на ка да су Гр ци пи са ли са де сна на 
ле во. Прет по ста вља се да је грч ка азбу ка по ста ла по зна та до ма ћим пле ме ни ма Ита ли је 
у осмом или де ве тог ве ку пре Хри ста и то нај ве ро ват ни је пре ко нај ра ни је Хал ке дон ске 
ко ло ни је у Ита ли ји.

90) Radivojе Pe šić, ScritturadiVinča–primasistematisazzione, Mi la no: In sti tu to di Stu dii Ori-
en ta li, 1985, Mi lo je M. Va sić, PraistoriskaVinčaI, Be o grad, 1932; Ра ди во је Пе шић, Вин-
чанскописмо

91) Plu tarch, Alexander, (III, 51).M.Z. Ko pi da kis,HistoryoftheGreekLanguage

92) Bartholomäus Ko pi tar, Glagolita Clozianus, Pro stat apud Ca ro lum Ge rold Bi bli o po lam, 
1836, стр. 49-50: Ко пи тар је твр дио да су у про шло сти Ру си и Ср би го во ри ли и пи са ли 
гла го љи цом.
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ла тин ског,93) грч ког пи сма94)и да на шњег зва нич ног срп ског пи сма 
ћи ри ли ца.95) Оно што одва ја ово вин чан ско пи смо „ср би цу“ од пи-
сме ног ма те ри ја ла из ар хе о ло шких на ла зи шта у Ру му ни ји и Бу гар-
ској у исто вре ме ној вре мен ској епо хи је чи ње ни ца да је Вин чан ско 
пи смо би ло азбуч ног ка рак те ра, за раз ли ку од ма те ри ја ла пик то-
граф ског ка рак те ра из Бу гар ске и Ру му ни је.96) Кул ту ра Ле пен ског 
ви ра већ је би ла да ла у сво јим зна ци ма пик то граф ског ка рак те ра 
на зна ке ал фа бет ског си сте ма и то је до би ло свој на ста вак и вр ху-
нац око 3.500-3.400 го ди не пре Хри ста у пи сме ној кул ту ри по ду-
нав ског Вин чан ског кру га ко ја је по ве зи ва ла ре ку Ду нав и ње не 
при то ке у ме сти ма као што су Гра де шни ца у да на шњој Бу гар ској, 
Пар та у Ру му ни ји, До ња Бра ње ви на у Ср би ји и Си та грои у Грч-
кој.97) Њи хо ва лек сич ка ве за има ла је ве ли ког ути ца ја на за сни ва ње 
ан тич ке трач ке и атич ке грч ке про зе и по е зи је.98) 

Лек сич ку ве зу из ме ђу ових пра ста рих кул ту ра уочи ли су и 
исто ри ча ри и фи ло ло зи Луд мир Ни дер ле, Ми лан Бу ди мир и Ми ха-

93) Anonymo us (opt. Sex tus Aure li us Vic tor), OrigoGentisRomanae, (TheOriginoftheRoman
People, Trans. in Eng.) http://www.ter tul lian.org/fat hers/ori go_01_trans.htm: Из Или ју ма 
(Тро је) до шли су Еван дер и ње го ви љу ди на Апе нин ско по лу о стр во, на у чи ли та мо шње 
љу де да чи та ју и пи шу пи смом ко је је де ли мич но би ло оно пи смо ко је је он од ра ни је 
на у чио, за тим да уз га ја ју сто ку и да по мо ћу упрег ну тих во ло ва об ра ђу ју зе мљу. 

94) Ра ди во је Пе шић, Винчанскописмо: Хи ги ни је (Hygi nus, Fabulae, 277)  је твр дио да су у 
ан тич ко до ба Кад мо и Еван дер „пе ла згиј ску азбу ку“ пре не ли у Грч ку и у Ита ли ју. Та ко-
ђе пре ма Хе ро до ту(He ro dot,History, 5.58.1), Фе ни ча нин Кад мо је на у чио ан тич ке Гр ке 
да пи шу ње го вим пи смом.

95) Исто.Та ко ђе о то ме ви де тиоп шир ни је уShan M. M. Winn, „A Neo lit hic Sign System 
in So ut he a stern Euro pe“, TheLifeofSymbols, Еd. by  Mary Le Cron Fo ster and Lucy Jayne 
Botscha row. Bo ul der, Co lo ra do, We stvi ew Press, 1990; Toby D. Grif fen, Deciphering the
VincaScript, str. 23-24, http://www.fa nad.net/vin ca script.pdf, cit. Ju li us Po korny, Indoger-
manischesetymologischesWörterbuch, vol. 1 (Bern:Fran cke Ver lag, 1959), p. 875; Ba ring & 
Cashford, TheMythoftheGoddess:EvolutionofanImage(Lon don: Pen guin, 1993), p. 323.

96) Ра ди во је Пе шић, Вин чан ско пи смо, стр. 64, цит. H. To do ro va 1986: 207-213, sl. 113-117. 
Исту чи ње ни цу по твр ђу је упо ред ба пра и сто риј ске ма ке дон ске азбу ке ис пи са не на сте-
на ма и вин чан ског пи сма, јер је вин чан ско пи смо пр во у ни зу пра и сто риј ских па лео-
бал кан ских нат пи са ко ји има син те ти зо ван и кла си фи ко ван ред азбу ке: http://www.unet.
com.mk/an ci ent-ma ce do ni ans-part2/spo me ni ci2-e.htm

97) Mar co Mer li ni, Sa bin Adrian Lu ca, An Inquiry Into theDanubeScript, Vol. 33 Bi bli ot he-
ca Bru kent hal, Ro ma nia,.Mu zeul Bru kent hal, Ed. Al tip, 2009, „Con clu si ons. The Da nu be 
Script“ http://www.bru kent hal mu se um.ro/pdf/Bi bli o te ca_Bru kent hal/XXXI II/27%20Con-
clu si ons.pdf

98) Па вел Ша фа рик,ОпореклуСловена-поЛоренцуСуровјецком, (прев. Сто јан ка Че ке-
ре вац), 1823, Ар хив Вој во ди не Но ви Сад - Сло вен ски ин сти тут Но ви Сад, 1998., http://
www.scribd.com/doc/2868779/- str. 17. cit. Ni co las Fre ret, Oeuvres, ed. 1796. Т. I. Mem. de 
I Acad. d. In scr. T. XXI. О ме ша њу кул ту ра пе ла шких, јон ских и ми кен ских про то-ста-
нов ни ка да на шње Грч ке и ста нов ни ка Кри та ко је се на до ве зу ју на кул ту ру Стар че ва, 
Ле пен ског ви ра и Вин че све до че пи са ни тра го ви, од но сно исто вет на или слич на пи сма 
на ро да тих кул ту ра, као на при мер слич ност у оби ча ји ма бал кан ских Ми за (Хе ра кле-
и да) и егеј ских Ми за у Ми ке ни и Ар го су у сла вље њу бо жи це по љо при вре де Де ме тре 
(Pa u sa ni us, DescriptionsofGreece, 7. 27, 9)
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ил Ро стов цев ко ји су сма тра ли да су нај ста ри ји Сло ве ни или „Ста-
ро ср би“ би ли цр но мо р ско-кар пат ски Не у ри из обла сти Три пољ ске 
кул ту ре по ве зу ју ћи у дру гом ми ле ни ју му пре Хри ста из вор ну сар-
мат ску99)Три пољ ску кул ту ру и Тран сил ва ниј ску кул ту ру Сто и ча-
ни-Бу зау-Бол град са кул ту ром За кав ка зја и Ана то ли је, а у два на е-
стом ве ку пре Хри ста и са кул ту ром Лу жич ке обла сти.100)Ре зул та та 
ис тра жи ва ња ових фи ло ло га ве ћим де лом се укла па ју у тврд ње по-
је ди них на уч ни ка ко ји на осно ву про у ча ва ња раз ли чи тих свет ских 
све тих спи са, ми то ло ги је и исто риј ских хро ни ка о Ве ли ком по то пу 
сма тра ју да је ну кле ус ве ли ке ску пи не срп ских про то-ет ни ја, од но-
сно про то-Сло ве на био у ју жном де лу кав ка ских пла ни на,101) ода-
кле су се при пад ни ци ових про то-ет ни ја се ли ли у прав цу Ин ди је, 
Ма ле Ази је, се ве ра Афри ке, Бал кан ског по лу о стр ва и ју жне, сред-
ње и за пад не Евро пе.102) Гра ма то лог и исто ри чар Ра ди во је Пе шић 
је сво јим ком па ра тив ним про у ча ва њем вин чан ског пи сма утвр дио 
да су се њи ме слу жи ли ста ри Ср би и њи хо ви на след ни ци Пе ла зги, 
Три ба ли, Или ри, Тра ча ни, Ли киј ци, Ли диј ци и Етрур ци.103)

У ре зул та те ње го вих ис тра жи ва ња укла па ју се осим ре зул та-
та ра ди о и зо топ них ме ре ња ка ме них нат пи са са вин чан ским пи смом 
та ко ђе и ис ка зи ан тич ких пи са ца Ди о до ра Си ци лиј ског и Еури пи-

99) Encyclopaedia britannica: or a dictionary of arts, sciences андmiscellaneous litterature,  
1810, p. 565,Wil li am Wil li ams,APrimitiveHistoryfromTimeofCadmus, J. Se a gra ve, Chis-
he ster, 1789, p. 378, cit. An. Un. Hist. 89.19.638

100)Mi lan Bu di mir, Problembukveiprotoslovenskedomovine, Rad. JA ZU, knj. 282, 5; Za greb, 
1951., cit.  P. Boš-Gim per(Etu des Cel ti qu es, 1950 - 51, 365) i B. Hro zni; Alek san dar M. Pe tro-
vić, Srpskestarine:Opisiitumačenjasrpskepovesnice, Cor ne lia-Mag da Man tu, “Cu cu te ni–Tri-
polye Cul tu ral Com plex: Re la ti ons and Synchro nisms with ot her Con tem po ra ne o us Cul tu res 
from the Black Sea Area”, StudiaAntiquaetArchaeologica, VII, Iaşi, 2000, pp. 11; 20

101)John Gard ner Wil kin son,DalmatiaandMontenegro, John Mur ray, Al be mar ble Stre et, Lon-
don, 1848, pp. 7-12, цит. Plin. iv. 13. Ta ci tus, 46.: Исто ри чар и пу то пи сац Вил кин сон, 
про у ча ва ју ћи де ла Про ко пи ја, Ва ле ри ја на Кра син ског и Бо по ву ком па ра тив ну гра ма ти-
ку, на осно ву упо ред би ста ро сло вен ског је зи ка са ста рим пер сиј ским Зенд и Сан скрит 
је зи ци ма, свр ста ва ста ре Сло ве не у пра ста ри ин до-европ ски на род ко ји се на ла зио на 
оба ла ма цр но мор ских ре ка и ко ји се ка сни је у исто ри ји по ја вљу је под име ном „Сло-
ве ни“ („Слав ни“ или „Слов ни“ - на род ко ји има „сло во“, „је зик“) и „Спо ри“, од но сно 
„Сбо ри, Сбе ра ти“ („Ср би“, „они ко ји се са би ра ју и ко ји одр жа ва ју на род не са бо ре“).

102)Па вел Ша фа рик, ОпореклуСловена, стр. 16-17, ци ти ра П. Пул ка ња и J. Pa sto ri us von 
Hir ten berg ко ји сма тра ју да су Сло ве ни на кон по то па про шли из Си не а ра и Кол хи де, 
Хал де је и Јо ни је до Кон стан ти но по ља и да ље за Бу гар ску, Ру си ју, Ко ру шку, итд, док 
исто ри ча ри и фи ло ло зи као Си при јан Ро бер сма тра ју да је бал кан ски Или рик и пре Ве-
ли ког по то па био ну кле ус сло вен ских пле ме на.

103)Ра ди во је Пе шић, Оптужујемћутањем–Записиипредавања(1982-l992),, та ко ће ви-
де ти Ра ди во је Пе шић, Винчанскописмо, Пе шић и си но ви, Бе о град, 1995., http://www.
scribd.com/doc/52179974/Ra di vo je-Pe šić-Vin čan sko-pi smo, “Tur dash-Vin ca Symbols”, 
“The Ka ra no vo and Gra des hnit sa Ta blets (Bul ga ria)”, “The Sac red Ta blet from the vil la ge of 
Ka ra no vo”, PegasusResearchConsortium, http://www.the li ving moon.com/46ats_mem bers/
Li sa2012/03fi les/Va du_Rau_Sto nes.html
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да да су трач ки (ра шки)104) пе сни ци Ор феј, Лин, Хо ме ров учи тељ 
Про на пид и Хо мер пи са ли на трач ком (пе ла шком) је зи ку,105) као и 
ре зул та ти де ши фро ва ња „срб ско-ра шан ског“ пи сма106) на обе ли-
ску у ма ло а зиј ском гра ду Сир бин у Ма лој Ази ји.107)Бит но ме сто у 
„про хо ду ен ти те та“ про то-срп ско сло вен ских ет ни ја108) и рас по си-
тра њу њи хо вог ар ха ич ног пи сма и кул ту ре из вин чан ско-те са лиј-
ског кру га на за пи се и пре дан тич ке и ан тич ке спо ме ни ка у ис точ-
ном Ме ди те ра ну за у зи ма ју кул ту ра ста ре Тро је, од но сно фри гиј ско 
пи смо и кул ту ра као из во ри ште кул ту ре ис точ ног Ме ди те ра на.109) 
Древ ни пе сни ци Хо мер и Пин дар су у сво јим епо ви ма по ми ња ли 
ми то ло шке ко чи је ко је во зи пра ста ро вин чан ско бо жан ство сун ца 
Хе ли ос (Или ос)110) и ко је су од пра ста рих Вин ча на ца-Тра ча на пре у-
зе ли ка сни је ма ло а зиј ски Фри ги-Тро јан ци.111) Пин дар је у свом ан-
тич ком де лу Питија на зна чио ве зу по љо при вре де, од но сно ора ња 

104)Гво зден Ву ка ши но вић, КорнелијеТацитоСрбима, http://www.scribd.com/doc/56281028/ 
2008-Kor ne li je-Ta cit-o-Sr bi ma-Gvo zden-Vu ka si no vic: Хе ле ни  су на зи ва ли и за пи си ва ли 
Ра ча не као Тра ча ни, од но сно „Тхра кои“. 

105) Di o do rus of Si cily, LibraryofHistory,  III, 67, Euri pid, Alkest, 966-969. Ра ди во је Пе шић, 
Оптужујемћутањем–Записиипредавања (1982 -l992),Винчанскописмо,Пешићи
синови, Београд, 2005., http://www.scribd.com/doc/52179974/Ra di vo je-Pe šić-Vin čan sko-
pi smo, Ра ди во је Пе шић, Оптужујемћутањем, стр. 56: “У сво јој ком па ра тив ној сту ди ји 
Homerus Slavicis dialectis cognata linqua (1829) Гре го ри јус Дан ков скидо ку мен то ва но 
обра зла же Хо ме ров пе ла шки је зик као суп страт сло вен ских је зи ка. Још је ен ци кло пе-
ди ста Али јан ис ти цао да је по сто ја ла Илијадана је зи ку Бру га (Бри жа на или Фри жа на), 
бли ских срод ни ка Дар да на ца. Та Илијада је по сто ја ла, да кле, 560 го ди на пре Хри ста 
ка да је Пи зи страт ти ра нин за по ве дио ње но но во, је зич ки ре ди го ва но из да ње.“ 

106) Чу ди нов, В.А.,ОсербскомкамнесзаконамиVIIIвекаизСирбины,http://www.ru nit sa.
ru/pu bli ca ti ons/pu bli ca tion_512.php

107)ObeliskizKsantosa,Zakonikpravnih,običajnihimoralnihnačelaSrbapre2600-2800go-
dina, R.D. Đor đe vić (Ur.), Pre vod za ko na Sve ti slav Bil bi ja, Edi ci ja Srp ski ko re ni, Ser bo na 
Niš, 2003.

108)Со фи ја Да ви до вић-Жи ва но вић, „При лог про у ча ва њу од но са Сар ма та и Сло ве на“; B. 
Slji vic, „Knoc hen fun de in einem pre hi sto rischen Grab bei Tre be nischte“; S. Zi va no vic S., 
„Ra di o car bon da ting of a Cro-mag non po pu la tion from Pa di na, Yugo sla via with so me ge ne ral 
re com men da tion for da ting hu man ske le tons“; Ra di vo je Pe sic, „On the scent of Sla vic autoc-
htony in the Bal kans “, Vla di mir Mar ko tic, The VincaCulture; Mi lo je Va sic, Preistoriska
VincaI–IV

109)He ro dot,History,1.6; 1.7; 1.94; Ioulo us Hec tor, „Ana to lia – The Land of Ci vi li za tion“, 
ActaDivina, Vo lu me III, Is sue III, De cem ber 15, 2003: Древ на Тро ја је би ла по ве зни ца 
по љо при вре де, за нат ства и тр го ви не ана то лиј ског под руч ја са цр но мор ско-бал кан ском 
и еги пат ском кул ту ром у нео лит ском пе ри о ду све до по бе де пер сиј ског кра ља Ки ра над 
про то-срп ским ли киј ским кра љем Кри том 546. го ди не пре Хри ста

110)Хо мер, Илијада 16.779, Пин дар, Олимпијскеоде, 7.71

111) „Troy / Wi lu sa / Ili um, Troy VI II“, http://www.li vi us.org/to-ts/troy/troy_VI II-IX.html: При-
ка за но бо жан ство Сун ца (c.390 BCE), из Ате ни ног хра ма (Al tes Mu se um, Ber lin) би ло је 
јед но од пр вих от кри ћа Ха јрн ри ха Шли ма на. Шли ман је от крио да су Или он ци (Тро јан-
ци) сла ви ли бо га сун ца као на ста вак кул та сун ца још од Ле пен ског ви ра - ви де ти сли ку 
http://www.li vi us.org/a/tur key/troy/troy_he li os_ber lin.JPG
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зе мље плу гом са на чи ном ис пи си ва ња та да шње по е зи је.112) То та ко-
зва но „бу стро фе дон“ пи смо, ко је је у исто ри ји за пи са но као фе ни-
чан ско пи смо са сво јим спе ци фич ним ли ни ја ма и об ли ком сло ва, 
под се ћа ло је ве ко ви ма ка сни је и те о ло га и исто ри ча ра Иси до ра од 
Се ви ље на тра го ве ко је во ло ви и плуг оста вља ју за со бом на ора-
ни ца ма.113) По је ди ни фи ло ло зи и ан тро по ло зи у про у ча ва њу ли ка 
Ахи ла и тро јан ског ра та у Хо ме ро војИлијади сма тра ју да је Ахил 
био скит ско гет ски Тра ча нин и по ту ма че њу по ре кла ње го вог име на 
и име на ње го вих дру го ва,114) као и због трач ке на род не но шње ко ју 
он но си на цр те жи ма ан тич ких ме ди те ран ских ам фо ра.115) Та ко ђе 
бит но ме сто у по ве зни ци вин чан ске и тро јан ске (тро јан ско-фе ни-
чан ске) кул ту ре за у зи ма и ле ген да о мит ским фе ни чан ским ју на-
ци ма Кад му116)и Еван де ру ко ји су на кон по ра за Тро је у ра ту на пу-
сти ли Тро ју и пре не ли „пе ла згиј ску азбу ку“ у Грч ку и у Ита ли ју.117) 

Пре ма мно го број ним ан тич ким пи сци ма фе ни чан ски ју нак 
Кад мо, из вор но зва ни Акад мус, Ака де мус или Ека де мус из у мео је 
азбу ку и осно вао Ака де ми ју на у ка у ста рој Грч кој ко ја је по ње му 
и до би ла тај свој на зив.118) Пре ма ан тич ким пи сци ма Ту ки ди ду и 
Еузе би ју, Те ме нид ска ди на сти ја Пер ди ка по ти сну ла је из Агро са 
(те ри то ри је по ве за не са ре ком Ду нав)119) вла да ра Кад ма и ње го ву 

112)J. G. M. He ir man, „Spa ce in ar cha ic Gre ek lyric: city, co un trysi de and sea“, p. 88, цит. Gi-
a not ti 1975, 68-80, Mul len 1982, 82-94 and Mac Lac hlan 1993, 87,, http://da re.uva.nl/do cu-
ment/352269123.

113) Isi do re of Se vi glia, Origin 6; Le slie Thre at te, The grammar of Attic inscriptions, W. de 
Gruyter, 1980, pp. 54–55.

114)Исто,  p.8, cit. Lid dell and Scott s.v. ak hil le i os.Та ко ђе ви де тиStrabo,Geography,7.3.4, 
12.4.4

115) Guy Smo ot, The Mitoses of Akhilleus, http://mss3.li bra ri es.rut gers.edu/dlr/out putds.
php?pid=rut gers-lib:24887&mi me=ap pli ca tion/pdf&ds=PDF-1, pp. 127-46, cit. Glo ria Fer ra-
ri Pin ney, Achilles,LordofScythia-AncientGreekArtandIconography, ed. War ren Moon.
Ma di son: Uni ver sity of Wi scon sin Press, 1983, стр. 42; 139. 

116)He ro dot,History9.12.2: О фе ни чан ском по ре клу Кад ма ко ји је до шао из ста рог Егип та 
у Грч ку.

117)Hygi nus,Fabulae, 277

118)Ja cov Bryant,ANewSysteminAncientMithology, Vol. 2, pp. 155-156, cit. Hof fman – Aca-
de mia. Hor ni us. Hist. Phi los. 1.7. cit. Di o gen La er ti us, 1.3.6, Hor ni us, 1.7.c3, Su i da, 1135;
Non nus, Dionysiaca, Bo ok 2.481-486; 513: За Кад ма је Но нус у свом де лу Дионизијака 
пи сао да је био сто чар и да је до бро сви рао фру лу и ли ру.  Karl Ot fried Müller, Introduc-
tiontoaScientificSystemofMythology, Ar no Press, 1978 (Ориг. Ayer Pu blis hing, 1844), pp. 
86-87, cit. Lycop hron, Pha vo ri nus, Dionyso do rus.

119)Ni co la De se di nau, PrehistoricDacia, Part 6  –  Ch.XXXIX.6.V, http://www.pe las gi ans.org/
web si te6/39_06_V.htm, Ho mer(Odyssey, XII. 1; XI. 21. 639; XII. 1; Iliad, XVI II),  He siod 
(The o go nia, v.242. 959; Op. 566): “Ar gos” на грч ком је зи ку зна чи „по ље“, „њи ва“, „те ри-
то ри ја на се ље на по љо при вред ни ци ма“. Пре ма Сте фа ну Ви зан тиј ском, Мо не ру и Хе си-
о ду, Ар гос у при ча ма о Да на у су је исти онај ко ји се од но сио на те ри то ри ју зва ну „Га ја“ 
или „Те ра“, са се ве ра Трач ке, бли зу ме ста ко је се зва ло „отац свих бо го ва“ или „ве ли ко 
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тра чан ску су пру гу Хар мо ни ју,120) те су они са јед ним де лом на ро да 
Спар та на ца или Спо ра да,121) ка сни је по зна тих у исто ри ји као Сар-
ди,122) Вар ди, Ар ди или Ар деи (пре ма Пто ло ме ју и Ли ви ју „Eor-
da ei“)123) на се ли ли ис точ ну оба лу Ја дран ског мо ра.124) На том под-
руч ју од ре ке Дрим до ре ке Не ре тве мит ски ју нак Кад мо, су пру га 
му Хар мо ни ја и њи хо ви по том ци са гра ди ли су гра до ве Охрид,125) 
Бу дву,126) Ул цињ127)и Ри сањ128) и њи хо ви по том ци су ту жи ве ли пре 
до ла ска рим ске вој ске на те про сто ре.129) Ови ди је, Но нус и дру ги 

мо ре ко је те че“ („ Oke a nos Po ta mos“).M. Pa ro vić-Pe ši kan, NajnovijaistraživanjauBoki
Kotorskojsposebnimosvrtomnaproblem ilirskih i predilirskihvezasEgejom, Materijali
SADJ, 12, 1976, стр. 76-87; Da vid Mal colm Le wis, John Bo ard man,TheCambridgeAncient
History:TheFourthCenturyB.C.,  Cam brid ge Uni ver sity Press, 1994, p. 427; Mar je ta Ša šel-
Kos, „Cad mus and Har mo nia in Illyria“, p. 129, cit. H. W. Ca tling, Ar cha e o lo gi cal Re ports for 
1981-1982, Sindos, ka ta lo gos tes ek hte se os

120) Fri e drich Max Mil ler, ContributionstotheScienceofMythology, Vol. II, Long mans, Green 
and Co., Lon don, 1897, pp. 645-649: Хар мо ни ја је бо жи ца бо гат ства и ле по те и у древ ним 
грч ким и ар јан ским ми то ви ма је по ве за на пре ко мај ке Хе ме ре (Елек тре), су пру га Кад ма, 
бра та Дар да но са и оца Зе у са са по љо при вре дом, му зи ком, ар хи тек ту ром и ру дар ством. 
Ivan Mor ti mer Lin forth, “Two No tes on the Le gend of Orp he us”, TransactionsandProcee-
dingsoftheAmericanPhilologicalAssociation 62, (1931):5-17), цит. Al ci da mas: По је ди ни 
ауто ри су Кад ма из јед на ча ва ли са твор цем ме ди ци не Ескла пи јом или са Ли кур гом од 
Ор га, кра љем Едо ни је (Ма ке до ни је) и Трач ке, или са Трип то ле мом као твор цем по љо-
при вре де. (О кра љу Ли кур гу ви де ти Хо мер, Илијада, 6. 130-6. 140.)

121) ЛетописМатицеСрпске 104.43, Ср беј ка у Ла ко ни ји – то по ни ми од Епи ра до Ла ко ни је 
у да на шњој Грч кој ко ји го во ре о сло вен ском ка рак те ру пре-хе лен ске пе ла шке кул ту ре. 
Да нас је остао то по ним Сер ве и ка (Еика – зе мља) на пла ни ни Олим пи ји бли зу не ка да-
шње Спар те: http://hel las.te i pir.gr/the sis/pel la na/en glish/ser veng.htm

122)Dio Cas si us,HistoriarumRomanarum,Ku eh ni a na, 1825, pp. 379, 509: “Sar di ei / Ar di ei”; 
Jo hann-Lu do vic Schönleben, Carnioliaantiquaetnova,siveinclytiducatusCarnioliaean-
nalessacro-prophani, To mus I, Jo ann. Bap ti stae Mayr, 1681, p. 100: “Ar di, ko je Flo ris na zi va 
Var di, a Stra bon Sar di”;  Ni ko la De si di nau, PrehistoricDacia, Part 5  –  Ch.XXXI II.5, http://
www.pe las gi ans.org/web si te5/33_05.htm. 

123)Pto lomy, Tetrabiblos, 3.13.36; Livy, HistoryofRome, 45.30,

124)Thucydi des, HistoryofthePeloponnesianWar, 2.99; Livy,HistoryofRome, 44, 31(штам па-
но у Wil li am A. McDe vit te. York Stre et, Co vent Gar den, Lon don. He nry G. Bohn. John Child 
and son, prin ters, Bun gay. 1850) 

125)Mar je ta Ša šel-Kos,CadmusandHarmoniainIllyria, str. 121-122, cit.Chri sto do rus, Antho-
logiaPalatina, 7,697

126)Исто, стр. 121, cit.Phi lon of Byblus, Step ha nus of Byzan ti um

127)Pli ni us, NaturalHistory, III, 22: „Кол хи ђа ни су осно ва ли Кол хи ниј, ко ји се са да зо ве 
Ол ци ниј.“

128)Pto lomy,Geography, 2.15; Mar je ta Ša šel-Kos, „Cad mus and Har mo nia in Illyria“, стр. 122, 
cit. Pse u do-Scylax, 24-25, He ro di a nus

129)He ro di a nus, TechiciReliquiae, El. A. Lenty. Vol. I, Lip si ae, Te ub ner, 1867, p. 27; 13-17; 
Chri sto do rus, AnthologiaPalatina, VII, p. 697, Đ. Ba sler,„Ne kro po la na Ve lim Le di na ma u 
Go sti lju, Do nja Ze ta“, Glas. Zem. Muz. n.s. 24, 1969, str. 9, 43, Tab. 25, 126/3. Та ко ђе ви де-
ти Ni e bur le, p. 277: „Ма ке дон ци су би ли Или ри – има ли су исти је зик и исте оби ча је и 
из гле да ли су као Или ри.“
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ан тич ки пи сци су ис ко ри сти ли мит ски Кад мов од ла зак на Бал кан-
ско по лу о стр во и ра ста нак ње га и се стре му Евро пе пред њен пре-
ла зак на ле ђи ма би ка на Апе нин ско по лу о стр во да на ме та фо ри чан 
на чин опи шу пра и сто риј ски раз лаз и ка сни ји раз ли чи ти раз вој кул-
ту ра Ис точ ног Ме ди те ра на.130)Још увек ни је по стиг нут кон цен зус 
из ме ђу фи ло ло га и исто ри ча ра о то ме да ли ле ген да о од ла ску Кад-
ма и Хар мо ни је у Охрид и Ри сањ и ши ре њу њи хо ве пи сме но сти 
ме та фо рич но го во ри о од ла ску или по врат ку у те кра је ве јед ног 
де ла та да шњег про то-сло вен ског ста нов ни штва ши ро ко на се ље ног 
по бал кан ско-цр но мор ско-ме ди те ран ском под руч ју.131) Та ко исто-
ри чар Ди о дор Си ци лиј ски у де лу Историјскабиблиотека твр ди 
да су ис точ но ме ди те ран ски Фе ни ча ни пре у зе ли пи смо од древ них 
Пе ла зга и да се „фе ни чан ска, од но сно Кад мо ва еги пат ска азбу ка ко-
ју су пре у зе ли Гр ци“ мо же у ства ри на зи ва ти „пе ла шка азбу ка“.132) 
Ди о дор пи ше да су по пре да њу слав ни трач ки му зи чар и пе сник 
Лин и ње го ви уче ни ци Ор феј133) и Та мир пи са ли пе ла шким сло ви-
ма и оста ви ли на њи ма при чу о де ли ма пр вог Ди о ни зи ја (Пе ла зга, 
Кад мо вог оца),134)као и дру ге при че. Ди о дор на ста вља: „Пе ла шким 

130)Non nus, Dionysiaca 3. 84 ff

131)На се ље ност и се о бе срп ских про то-ет ни ја и про сти ра ње вин чан ског пи сма са под руч ја 
ју жног то ка ре ке Ду нав пре ма Цр ном мо ру и ис точ ном Ме ди те ра ну и обр ну то по ка зу је 
и чи ње ни ца да је у пред-ан тич ко и ан тич ко до ба ре ка Ду нав би ла на зи ва на „ре ка Но је“, 
Оке а нос, Ис тар и Фижн. Пре ма за пи си ма раз ли чи тих ле то пи са ца и хро ни ча ра је дан део 
ста рих Ср ба на кон би блиј ског Ве ли ког по то па из Јер ме ни је и Ме зо по та ми је до се лио 
се и при дру жио ста нов ни штву ко је је жи ве ло по ред ре ке Ду нав („ре ке Но је“).О то ме 
ви де ти Ре ља Но ва ко вић, Србиирајскереке:библијске“Четирирајскереке”икавкаско-
еуфратскиСрби, Би бли о те ка Сло вен ски ис точ ни ци, Су пра ли брос, Пан че во, Ми ро слав 
Бе о град, 1995; Дра шко Шће кић,Сораби-историопис,Са бор на сфе ра, 3, Сфа и рос Ти-
мор, Бе о град Под го ри ца, 1994., http://www.scribd.com/doc/23856582/So ra bi-Dra ško-Šće-
kić, цит. Те о фа на Ис по вед ни ка.Та ко ђе ви де тиHerodotus, W. Be loe,(Transl. Ed.) Vol. II, 
F.C. and J. Ri ving ton at al, Lon don, 1821, p. 406: Da-Nau, Da-Na u sis, Da-Na u bis; Steph. 
Byzant. Vol.iii.229: Da no u sis, Da no u bis. Та ко ђе ви де ти Ma rio Ali nei,OriginidelleLingue
d’Europa. Vol 1: “La te o ria del la con ti nu i ta”, Il Mu li no,Bo log na, 1996.; Vol 2 : “La con ti nu i ta 
del le prin ci pa li aree et no lin gu i stic he dal Me so li ti co all’eta del Fer ro”, Il Mu li no, Bo log na, 
2000. Ви де ти та ко ђе Ma rio Ali nei, AnalternativemodelfortheoriginsofEuropeanpeoples
andlanguages:TheContinuitytheory, “Le ra di ci pri me dell’Euro pa : Stra ti fi ca zi ni, pro ces-
si dif fu si vi, scon tri e in con tri di cul tu re”, 27/28 ot to bre 1999. Mi lan, Italy: Ге о лин гви ста 
Ма рио Али неи је уочио зна чај ну слич ност у тра го ви ма раз во ја ме та лур ги је ме ђу Сло-
ве ни ма на овом под руч ју ко ји до се жу све до Ана то ли је и ис так нуо из ве сност њи хо вог 
жи во та на Бал кан ском по лу о стр ву ве ко ви ма пре прет по ста вље ног на се ља ва ња Сло ве на 
на Бал кан ско по лу о стр во у та ко зва ним  „Ве ли ким се о ба ма“ Сло ве на, Ава ра и Ху на на 
Бал кан ско по лу о стр во у ше стом и сед мом ве ку.

132)Ди о дор Си ци лиј ски, Историјскабиблиотека, 3.67.1

133) Ра ди во је Пе шић, Оптужујемћутањем, Винчанскописмоидругиогледи, цит. Euri pid. 
Al kest. 966-969: Грч ки тра ги чар Еури пид је та ко ђе твр дио да је Ор феј ис пи си вао „трач-
ку абу ку на др ве ним та бли ца ма.“

134)Di o do rus of Si cily, Library ofHistory, Bo ok 19, Vol. 9, c. 53;Stra bo,Geography,VII, 
7.3.c322; VII,7.8.c.326: „Ста нов ни ци Бу две, Ри сња и Охри да са раз ли чи тим име ни ма, 
али ко ји по ти чу од јед не кра љев ске ди на сти је Аге но ра и Кад ма“. Аге нор је био по знат 
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сло ви ма су пи са ли Ор феј и Про на пид, Хо ме ров учи тељ“ и ис ти че 
да је Ти мо ти је на пи сао спев Фригијапе ла шким пи смом „слу же ћи 
се зна ци ма пр вих Пе ла зга и пе ла шким го во ром“.135)Он је твр дио 
и да је пре Кад мо вог пи сма не ко ли ко ге не ра ци ја ра ни је по сто ја ло 
пи смо у ста рој Грч кој ко је је ко ри ште но на јав ним спо ме ни ци ма и 
ко је је уни ште но у Ве ли ком по то пу. Па у зи ни је је твр дио да је он 
лич но ви део у Ме га ри на нај ста ри јем спо ме ни ку у Грч кој из 1.678. 
г. пре Хри ста пе ла шку азбу ку.136) На осно ву тих пр вих до ка за о по-
че ци ма пи сме но сти укле са них на ка ме ну и ка сни је на др ве ним та-
бли ца ма, ли сто ви ма пал ме, ма сли не или на па пи ру и пер га мен ту, 
древ ни пи сци су сма тра ли да су тра чан ски Фри ги, од но сно Ср би-
Три ба ли, ка ко их ви зан тиј ски исто ри чар Ла о ни кус Хал ко кон дил 
озна ча ва,137)би ли „нај ста ри ји на род на све ту“.138)

То се огле да на при ме ру оби ча ја древ них Ру са, Ср ба, Јер ме-
на и при пад ни ка оста лих сло вен ских про то-ет ни ја да пи шу „чр те 
и ре зе“ слич не они ма на вин чан ском пи сму на „бу кви ци“.139) На 

још и под име ни ма По сеј дон или Ки ликс.Di o dor of Si cily, LibraryofHistory, 5.58.2ff: 
Кад мо, син Аге но ра, на пра вио је Фе ни чан ску ко ло ни ју на Ро до су чи ји су ста нов ни ци и 
пре ци би ли на след ни ци По сеј до на. О то ме го во ри от кри ће зва нич не мер мер не та бле са 
фе ни чан ским сло ви ма у хра му Лндиј ске Ате не на Ро до су. (Chr. Blin ken berg, LaChroni-
quedutempleLindien, Co pen ha gen, 1912, p. 324)

135)Di o do rus of Si cily, LibraryofHistory, 3.67

136)Jo hann Jo ac him Eschen burg, Ma nual of Clas sic Li te ra tu re: The first six bo oks of the Iliad 
of Ho mer, li te rally tran sla ted in to En glish pro se, with co pi o us ex pla na tory no tes, and a pre-
li mi nary dis ser ta tion on his li fe and wri tings, Key and Bid dle, 1836, p. 31, cit.Di o do rus of 
Si cily 5.57.75,Pa u si ni us 1.43, Lar cher.Не ки пи сци сма тра ју да су Пе ла зги упо тре бља ва-
ли фе ни чан ску азбу ку упи су ју ћи је на ка ме ну и ме та лу, а да је Кад мо са мо до дао „но ви 
ма те ри јал у њу. О то ме ви де тиJo hann Jo ac him Eschen burg, Ma nual of Clas si cal Li te ra tu re, 
p. 31-36, cit. Scho ell, Hist. Lit. Gr. Li ii, Ch.3; Wer ber, Geschic hte der Schre ib kunst; Diod.
Sic.3.67: Ови пи сци прет по ста вља ју да је Кад мо уме сто ра ни јег те жег на чи на ис пи си-
ва ња сло ва на ме та лу и ка ме ну пред ста вио пи са ње на пал ми ним ли сто ви ма ко је је би ло 
ста ри је од на чи на пи са ња на па пи ру су у Егип ту. До вре ме на Про на пи да, Хо ме ро вог 
учи те ља, Пе ла зги и Гр ци су пи са ли по узо ру на Фе ни ча не и оста ле ис точ не на ро де на-
из ме нич но са де сна на ле во и са ле ва на де сно, пра ве ћи за о кре те на ли шћу, ко ри др ве та, 
ко жи жи во ти ња (пер га мен ту), ме та лу, ка ме ну, др ве ним та бла ма, еги пат ском па пи ру су и 
на не кој вр сти „кр пе ног“ па пи ра, на сло но ва чи, ла не ном плат ну и ка сни је и на па муч-
ном плат ну. 

137)La o ni cus Chal co condylae At he ni en sis, Historiarum Libri decem, 1650, Laonici Chalco-
condylaeatheniensisHistorianLibridecem, in ter pre te Con ra do Cla u se ro Ti gu ri a no, Pa ri si is, 
MDCL; Ма ја Ни ко лић, „Срп ска др жа ва у де лу ви зан тиј ског исто ри ча ра Ду ке“, Зборник
радова Византолошког институтаСрбије, XLIV, 2007, ци ти ра ју ћи Ge or gio Sfran ze, 
Cri to bu li, Du cas, La o ni ci Chal co candylae,Ge or ges Pachyme res, Ni cep ho ri Gre go rae, Me toc-
hi tes, Kan ta ko u ze nos итд.

138) J. B. Ri ves, PhrygianTales, стр. 241, cit. Pa us. 1.14.2, Arr. F.Gr.Hist156 F 82, Apul. Met. 
11.5, Hip pol. Haer. 5.7, Ori gen C.Cels. 4.36, Claud. InEutrop. 2.238–273

139)Ра ди во је Пе шић,Оптужујемћутањем–Записиипредавања(1982-l992), Пе шић и 
си но ви, Бе о град,  2001., стр. 24-25: http://www.scribd.com/doc/46958335/Ra di vo je-Pe sic-
Op tu zu jem-Cu ta njem. Та ко ђе Па вел Ша фа рик,ОпореклуСловена, стр. 33, цит. Су ро-
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јед ну вр сту ста рог „сло вен ског“ пи сма ко је је на ста ло на осно ву 
тих древ них „чер та ми и ре за ми“,140) од но сно на при мер ке Јеван-
ђеља иПсалтира на пи са не на та да шњем ста ро срп ском (ста ро ру-
ском) пи сму гла го љи ца,141) на и шао је у де ве том ве ку хри шћан ски 
ви зан тиј ски ми си о нар Ћи рил у вре ме сво је про све ти тељ ске ми си-
је у Хер со ну на Кри му. Пре ма пре да њу оно му је по слу жи ло као 
осно ва за са ста вља ње ћи ри ли це.142)По је ди ни фи ло ло зи твр де да је 
на ства ра ње ћи ри ли це про све ти тељ ске бра ће Ћи ри ла и Ме то ди ја 
ути ца ла не са мо гла го љи ца, не го и још јед на ва ри јан та ста ро трач-
ко-ма ке дон ског пи сма из оре а ла пра ста ре вин чан ске кул ту ре са др-
ве них та бли ца из 567. го ди не са пот пи сом ма ке дон ског пи сца Трп 
Ру ен.143) Ета па трач ке ор феј ске по е зи је о при род ним зе маљ ским и 
не бе ским по ја ва ма у об ли ку бо жан ста ва ко ји су жи ве ли ви со ко у 
пла ни на ма, али и по е зи је о ви но гра ди ма, по љи ма ма ко ва и ора ни-

вјец ки: „Сло ве ни су зва ли сво је пи смо Буквица или Bogwedza због то га што су по мо ћу 
ње га про по ве да ли Бо жи ју за по вест и уче ње при ли ком све ча ног кул та. Да су уоби ча ва ли 
да пи шу сво је прав не за ко не од ста ри на на та бли ца ма, има мо ви ше нео спор них до ка-
за. У нор диј ским са га ма и пре да њи ма сма тра се да су Ва ни (Wan nen), што зна чи Сло-
ве ни, го то во без из у зет ка про све ће ни.“ Та ко ђе је пре ма одо бре њу та да шњег Па пе на 
сло вен ском пи сму буквицасве ча ну све ту ли тур ги ју на пи сао и Све ти Је ро ним. О то ме 
ви де ти у Ma vro Or bi ni, KraljevstvoSlovena, стр. 6, http://www.scribd.com/doc/82561611/
Ma vro-Or bi ni-Kra ljev stvo-Slo ve na). Та ко ђе ви де ти Стра бон, Географија, 12.8.3: Ка ко је 
пи сао Стра бон, древ ни ма ло а зиј ски Ли киј ци су Ми зе ко ји су до шли из та да шње Трач ке 
(да на шње Ср би је, Ру му ни је и Бу гар ске) и Ма ке до ни је у Ма лу Ази ју на зи ва ли та ко (бу-
ква – „Ми зос“) пре ма вр сти др ве та на ко јој су пи са ли. Због то га по сто ји мо гућ ност да се 
тр го ви на у Ис точ ном Ме ди те ра ну пр во бит но од ви ја ла на древ ном ха ту шком, од но сно 
пе ла шко-ар ме ниј ско-хе лен ском је зи ку.

140)‘’Из на ше књи жев но сти фе у дал ног до ба’’, при ре ди ли: др Дра го љуб Па вло вић; др Рад-
ми ла Ма рин ко вић, Би бли о те ка Про све та, књи га 102, Бе о град, 1975., (Jo han Fri drih, Isto-
rijapisma, 1966.; Đor đe Tri fu no vić, Kapočecimasrpskepismenosti. Pe tar Đor đić, Istori-
jasrpskećirilice, Za ha ri je Or fe lin, Kaligrafijazaizobraženijemladežiserpskeivalahijske, 
1778.), V. Is trin,Vozniknovenije i razvitije pismja, Mo skva, 1965, str. 467.;Ра ди во је Пе-
шић, Вин чан ско писмоидругиграматолошкиогледи, Бе о град, 1995.;The re se Al ber ti ne 
Lo u i se von Ja cob Ro bin son. HistoricalViewoftheLanguagesandLiteratureoftheSlavic
Nations, http://www.hot fre e bo oks.com/bo ok/Hi sto ri cal-Vi ew-of-the-Lan gu a ges-and-Li te ra-
tu re-of-the-Sla vic-Na ti ons-The re se-Al ber ti ne-Lo u i se-von-Ja cob-Ro bin son.html, ци ти ра ју ћи 
Vo sto kof, Ko pi tar, Grimm, Wa cł aw Alek san der Ma ci e jow ski, Istorīаslavenskiprava, Ma ti ca 
srb ska, 1856 и оста ле сла ви сте лин гви сте и исто ри ча ре.

141) Bartholomäus Ko pi tar, Glagolita Clozianus, Pro stat apud Ca ro lum Ge rold Bi bli o po lam, 
1836, стр. 49-50: Ко пи тар је твр дио да су у про шло сти Ру си и Ср би го во ри ли и пи са ли 
гла го љи цом.

142)Sve to zar Ni ko lić,StaroslovenskijezikII, Treb nik, Be o grad, 2001.; V. Is trin, Vozniknovenije
irazvitijepismja, Mo skva, 1965, str. 467.; (Ур.) Дра го љуб Па вло вић, Рад ми ла Ма рин ко-
вић, Изнашекњижевностифеудалногдоба, Би бли о те ка Про све та, књи га 102, Бе о град, 
1975.; Đor đe Tri fu no vić, Kapočecimasrpskepismenosti. Pe tar Đor đić, Istorijasrpskećirili-
ce, Za ha ri je Or fe lin, Kaligrafija;Za ha ri je Or fe lin,Kaligrafijuzaizobraženijemladežiserpske
ivalahijske 

143)Va sil Ilyov, „An ci ent ma ce do nian alp ha bet and la ter re for ma tors: Trp Ruen, St. Cyril and 
Me to di and St. Kli ment Ohrid ski“, http://www.unet.com.mk/an ci ent-ma ce do ni ans-part2/spo-
me ni ci3-e.htm, са „Fac si mi le on the wo o den bar no.15 from the wo o den bo ok from 567 A.D“
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ца ма и уоп ште о по љо при вре ди, мо же да об ја сни за што су ка сни је 
ан тич ки при мор ски умет ни ци и фи ло зо фи ам би ва лент но сма тра ли 
сво је пла нин ске су се де Тра ча не исто вре ме но и вар ва ри ма и чу ва-
ри ма древ них му дро сти.144) 

ПОВЕЗАНОСТВИНЧАНСКОГ
ПИСМАИПИСАМАУАЗИЈИ

Слич но сти и исто вет ност вин чан ског пи сма са по је ди ним ки-
не ским иде о гра ми ма ко ји се од но се на сун це, по љо при вре ду, при ро ду 
и дру штво145) мо же да се об ја сни исто риј ским про сти ра њем зна ко ва и 
сим бо ла ко јим су древ ни на ро ди озна ча ва ли жи вот не при ли ке и при-
род не по ја ве и ве ро ва ња у вре ме ну на кон Ве ли ког по то па.146)На кон 
Ве ли ког по то па на оба ли Цр ног мо ра од пла нин ског лан ца Кав ка за 
до Егеј ског мо ра об ра ди ве ле сне по вр ши не, алу ви јал но на но сно зе-
мљи ште и вла жна ило ва ча147) усло ви ле су но ве се о бе пра и сто риј ских 
људ ских за јед ни ца та ко зва них „Ар ја на“, „Ин до е вро пља на“ или „си-
но ва Но је ве Бар ке“. Та ко се лин гви стич ка ве завин чан ског пи сма 
и ин диј ског брах ми пи сма мо же об ја сни ти пра и сто риј ским им-
пе ри јал ним по хо ди ма древ ног срп ско сло вен ског мит ског осва ја ча 

144)J. B. Ri ves, PhrygianTales, p. 244, cit. Hall, InventingtheBarbarian, p.149.

145)По сто ји и слич ност из ме ђу иде о гра ма у Pinyin Zhōngguó („сре ди шња др жа ва“), Thian 
(„по ље“), Ri („сун це“) и слич но. За Вин чан ско пи смо ви де тиOmniglot, “Old Euro pean 
Script/Vin ca/Da nu be”, http://www.om ni glot.com/wri ting/vin ca.htm, та ко ђе за упо ред бу не-
ких зна ко ва из вин чан ског пи сма ви де ти:http://ma ke do ni ja.tv/ima ges1/In ter vjua/08c.jpg; 
као и Алек сан дер Дон ски, EarlycivilizationandliteracyinEurope-AnInquiryintoCultu-
ralContinuityIntheMediterraneanWorld, edit. Mo u ton de Gruyter-Ber lin-New York 1996.

146)Kui Shin Voo, Rich She e ley and La rry Ho vee, „No ah’s Ark hid den in the an ci ent Chi ne se 
cha rac ters“, JournalofCreation (Pre vi o usly TJ) 19,2 (August 2005), pp. 96-108.Та ко ђе ви-
де ти о то меWil li am Wil li ams,PrimitiveHistoryfromtheCreationtoCadmus, p. 80; 136: 
Ви ли амс сма тра да су Ки не зи на зва ли пр вог чо ве ка Фо хи, а да се име кра ља Син-Ну 
чи та ло као Чин-Нон (Chin-Nong). O Chin-Nong и о уте ме љи ва чи ма ки не ске цар ске ди-
на сти је ви де ти Ja cob Bryant, ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology и Jean-
Bap ti ste Du Hal de,ThegeneralhistoryofChina, Ј. Watts, Lon don, 1741,p. 272 (p. 269-277) 

 Derk Bod de, “Types of Chi ne se Ca te go ri cal Thin king”, Journalof theAmericanOriental
Society, Vol. 59, No. 2, Ame ri can Ori en tal So ci ety, Un vi er sity of Mic hi gan, U.S.A., 1939, p. 
215; Jo seph Ne ed ham, “Bi o logy and Bi o lo gi cal Tec hno logy, Sci en ce and Ci vi li za tion in Chi-
na, Ed. Fran ce sca Bray, Vol. VI, No. 2, Cam brid ge Un vi er sity Press, Gre at Bri tain, 1984, p. 
1: Не ки на уч ни ци ве ру ју да да је Но је ове ко ве чен у ли ку пр вог ки не ског ца ра Хо анг-Ти 
(2.737-2.698. пре Хри ста), по зна тог и по име ну Шен-нунг („Бо жан ски фар мер“). 

147) Wil li am B. F. Ryan, et al., “An abrupt drow ning of the Black Sea Shelf”, Geo-Eco-Ma ri na, 
2/1997,  138: 119–126, Na ti o naI tn sti tu te of Ma i ne Ge o logy and Geo-eco logy of Ro ma nia, 
http://ocean-rid ge.ldeo.co lum bia.edu/Blac kSe aS helf/Blac kSe a Text.html
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Сер ба Ма ке ри до ва148), Хе ра кла, Ба ка149) или Ди о ни зи ја, чи ји по ход 
у прав цу Ин ди је је био обе ле жен огром ним зе мља ним тра го ви-
ма ко ји су оста вља ни у зе мљи или на сте на ма150) у об ли ку пи сма 
„бу стро фе до нон“, од но сно у сме ру на из ме нич ног ора ња плу гом. 
Древ ни ар јан ски на род, по том ци Но је и ње го вог си на Ја фе та из 
ју го и сточ не Евро пе и Ис точ ног Ме ди те ра на би ли су до сти гли до-
вољ но ви сок сте пен еко ном ске, ко му ни ка циј ске,151) тран спорт не, 
гра ди тељ ске и вој не мо ћи да из гра де пра и сто риј ске це сте ко је су 
во ди ле од лу ке Драч у ја дран ском мо ру, пре ко Цр ног мо ра до Ин-
ди је и на траг.152) Им пе ри јал на осва ја ња те ри то ри ја ка рак те ри са ла 

148)Ezio Ba gli ni, Sanpierd’Arena, “Aure lia”, http://www.san pi er da re na.net/Aure lia.htm: Оно 
што је био ан тич ки Хер кул за Ри мља не, то је био Гил га меш за Ва ви лон це, Мел харт за 
Фе ни ча не и Ма ке рид за Егип ћа не.Mor ris Ja strow,  TheReligionofBabyloniaandAssyria, 
Vol. 2, Handbookson theHistoryofReligions, Ginn & Com pany, Bo ston, Lon don, 1893, 
http://www.gu ten berg.org/fi les/20758/20758-h/20758-h.htm#Pa ge_242 : 

 „Не ки на уч ни ци сма тра ју да је Бел-Сарб или Шар-Сарб, бог Бак био ти ту ла а не име, 
као на при мер краљ или го спо дар Сар ба (Ср ба). Не ки фи ло ло зи су чак сма тра ли да из-
раз „сар би“ зна чи пи смо, од но сно лист за пи са ње, али ни су да ли до вољ но до ка за за ту 
тврд њу. Гла гол „са ра бу“ је зна чио и „го ри ти“, од но сно има ло је ве зе са не ким со лар ним 
бо жан ством или бо жан ством ва тре.“ 

149)Sa nja Pi li po vic, „The Triad Ze us, He ra kles and Dionysos: A Con tri bu tion to the Study of An-
ci ent Cults in Up per Mo e sia“, Balcanica, XXXIX, пп. 59-66: У ан тич ком вре ме ну Хе ра кле, 
Бак и Ди о ни зи је су по ве зи ва ни у за јед нич ком кул ту ри на ро да ју го и сточ ног де ла Евро пе. 

150)He ro do tus, Histories, 4.82: Хе ро дот је на сво јим пу то ва њи ма на и шао на ве ли ки оти сак 
но ге у сте ни крај ре ве Ти ра за ко ји се при ча ло да га је ту оста вио ју нак Хер кул на сво јим 
пу то ва њи ма. Оп шир ни је о огром ним бу стро фе дон оти сци ма за ко је је ста нов ни штво 
Сар ма ти је и Ски ти је сма тра ло да их је оста вио Хе ра кло у сво јим осва јач ким по хо ди ма у 
Ni ko la De se de nau, PrehistoricDacia и Pelasgians:  http://ro ma ni an hi storyand cul tu re.webs.
com/pe las gi ans.htm

151)Pli ni us, NaturalHistory, 1, 5.c.29; 1.7.c.56: Пли ни је  је твр дио да је тво рац фе ни чан ског 
пи сма Кад мо био пр ви чо век у све ту ко ји је за пи сао исто ри ју и ко ји је пи сао про зу.

152)Ja cob Bryant, ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology, p. 407; p. 538, via Pu te-
o la na cit. Pro pert. Eleg. L. 3. 16.. v. 3., Stra bo, L.9, p.375; p. 538, cit. Stra bo, L. 7. p. 496.; 
An to ni nus. p. 317.; Hi e ron,Sur ri ta. Cli mat. Sext. pars no na. p. 267; Mar je ta Ša šel-Kos, „Cad-
mus and Har mo nia in Illyria“, Arheološkivesnik 44, 1993, str. 128-129, cit. P.Lisičar,K. 
Kil lian, J. Bo u zek.: У вре ме ми то ва о Хер ку лу сма тра ло се да је он, по знат још и под на-
зи вом Бак, Ди о ни зи је или Сер бо Ма ке ри довса сво јим на ро дом са гра дио на пу ту сво јих 
осва ја ња, осим пу та Ело ра (ViaHerculanea) у Си ци ли ји, про ла за кроз Ал пе (theAlpes
Cottiae) и Хер ку ло ве це сте у Ибе ри ји та ко ђе и це сту-пре те чу „Иг ња ци је ве це сте“ (Via
Egnatia) у Трач којко ја се про те за ла од на се ља Драч до Цр ног мо ра. На „Хе ра кло ву“ 
и „Кад мо ву це сту“,ко је су по ве за ле Егеј ско мо ре пре ко Те са ло ни ке са лу ком Драч и 
ју жним Ја дра ном, на до гра ђе на је ка сни је „Иг ња ци је ва це ста“ пре ко ко је се оба вља ла 
тр го вач ка раз ме на про из во да из ис точ ног Ме ди те ра на пре ма ју жном Ја дра ну и пре ко 
ан тич ке Ма ке до ни је пре ма до ли ни ре ке Мо ра ва у Трач кој.Јаcov Bryant,ANewSystemor
anAnalysisofAncientMythology, , Dionys.Per.V.1189, Cli mat. Sext. pars no na. p. 267. Ole-
a ri us. L. 7. p. 403. Struys Tra vels, c. 20. p. 222: Ме ђу ан тич ким на ро ди ма сма тра ло се да 
је мит ски Ди о ни зи је на пра вио пут Ни са (Nysa) пре ма Ин ди ји и да је на том пу ту пра вио 
за штит на утвр ђе ња слич на оном у Дер бен ду у Јер ме ни ји, ко је је слу жи ло за ко му ни ка-
ци ју из ме ђу Цр ног и Ка спиј ског мо ра. 

 Та ко ђе ви де тиJohn Lem priè re, Lo ren zo Da Pon te, John Da vid Ogilby, Bibliothecaclassica, 
W.E. Dean, New York, 1838, p. 192; John Ant hony Cra mer, Ageographicalandhistorical
descriptionofancientGreece:withamap,andaplanofAthens, Cla ren don Press, 1828, pp. 
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је окрут ност и де ка ден ци ја у скла ду са вар вар ским оби ча ји ма и 
па ган ском ре ли ги јом тог вре ме на,153)али она та ко ђе на сво је вр стан 
на чин све до че и о по ве за но сти раз во ја по љо при вре де и раз во ја пи-
сме но сти на ши ро ком ге о граф ском под руч ју Ис точ ног Ме ди те ра-
на, не ка да шње Ски ти је и Ин ди је. Мит ски осва јач Сер бо Ма ке ри-
дов, Бак или Ди о ни зи је154) опи сан је као мит ски лик Са ра бе шва ра 
(„Лорд Са ра ба“) или као прет ход но оте ло тво ре ње Бу де у пра ста рој 
ин диј ској ми то ло ги ји.155) Ико но гра фи ја у опи си ва њу мит ског ли ка 
Са ра бе у ми то ло шким ста ро ин диј ским епо ви ма под се ћа не са мо 
на ан тич ког мит ског Хе ра кла ко ји је при ка зан на ан тич ким ме ди-
те ран ским ва за ма и ам фо ра ма ка ко уби ја ла во ве и зми је, не го има 
слич но сти и са срп ско сло вен ском бо ги њом зе мље, пти ца, ме две да, 
плод но сти и сун ца и ме се ца Ар те ми ду, од но сно са бо ги њом Сар-
бис.156)

73-74: Све до два де се тог ве ка у упо тре би за мост код Стру ге у Ма ке до ни ји био је на зив 
„Срп ски мост“ (Pons Ser vi lii).

153)Јаcov Bryant,ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology, pp. 554-556; G. S. Shrimp-
ton, The o pom pus – the Hi sto rian, McGill-Qu e en’s Press – MQUP, 1991, pp. 170-173;  „Pho-
e ni cia“, DictionaryofGreekandRomanGeography,illustratedbynumerousengravingson
wood, Wil li am Smith, LLD. Lon don. Wal ton and Ma berly, Up per Go wer Stre et and Ivy La ne, 
Pa ter no ster Row; John Mur ray, Al be mar le Stre et. 1854., http://www.per se us.tufts.edu/hop-
per/text?doc=Per se us:text:1999.04.0064:en try=pho e ni cia-geo: Та да је сим бол окрут не Хе-
ра кло ве си ле би ла ва тра, од но сно им пе ри јал ни по хо ди су би ли као зли ове ко ве че ни у 
њи хо вим па ган ским ве ро ва њи ма. Та ко ђе о „де ка ден ци ји на ан тич ким дво ро ви ма“ ви де-
ти Po liybi us, “The ex tra va gan ce of The o pom pus’s ac co unt of Phi lip II.”, http://webs for.org/
ale xan der/mi nor/polybi us.asp

154)TheOdesofJohnKeats, Ed. by A.R. We eks, W. B. Cli ve, Lon don Uni ver sity Tu to rial Press, 
19?, http://ia600304.us.ar chi ve.org/4/items/ode sjohn00ke a tu oft/ode sjohn00ke a tu oft.pdf, pp. 
42-46: Слав ни бри тан ски пе сник је опи сао Ди о ни зи ја или Ба ка, од но сно трач ке оби ча је, 
ма ни ре и ве ро ва ње у по хо ду Ба ка на Ин ди ју. 

155)О то ме ви де тиЈаcov Bryant,ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology. Та ко ђе 
ви де ти N. R. Wa rad pan de,ThemythicalAryansandtheirinvasion.Bo oks & Bo oks, 2000,
pp.43,46:Са ра бе шва ра (“Lord Sa rab ha”) се у Бу ди зму по ја вљу је као прет ход но уте ло-
тво ре ње Бу де. Древнистаросарбатскивладарисуутиммитовимаописаниподиме-
нимаСрбинда,Даса,Илубиша,Анарсани,итд. У епу Махабарата Шар ба или Сар ба је 
при ка зан као мон струм ко ји уби ја ла во ве. О слич но сти мит ског јер мен ског, хат ског, гет-
ско-трач ког ју на ка Шан да на, по зна тог та ко ђе и под на зи во „Бе ли, Сјај ни“, ко ји је уби јао 
ла во ве, Хе ра кла и Сар бе ко ји је уби јао На ра ши му, као и о слич но сти при ка за ин диј ских 
ми то ва о Ши ви Са ра ба и бо ги њи пти ца и зе мље Ар те ми де и Ате ни по гле да ти ан тич ке 
бур гон амро фе и ју жно е трур ске ва зе на “Black Fi gu re Pot tery”, http://en.wi ki pe dia.org/
wi ki/Black-fi gu re_pot tery и Rao, T. A. Go pi nat ha(1997). ElementsofHinduiconography, 
Vo lu me 2. Mo ti lal Ba nar si dass Pu blis hers. pp. 171–173. 

156)Su i dae, Lexicon, To mus II, Oxo nii, E Typo grap heo Aca de mi co, 1834, Ed. Lu dolp hum Ku ste-
rum, Tho mas Ga is ford, http://ia600204.us.ar chi ve.org/7/items/su i da e le xi con pos02ku stu oft/
su i da e le xi con pos02ku stu oft.pdf, p. 3300: “Σιβυλλα Φργια, η, κληυεισα υπο τινον ΣΑΡΒΙΣ” 
– „бо ги ња Си би ла из Фри ги је по име ну Сар бис“; Jo an nis Al ber tus Fa bri ci us,Bibliotheca
græca:sive,Notitiascriptorumveterumgræcorum,quorumcunquemonumentaintegra,aut
fragmentaeditaexstanttumplerorumemss.acdeperditis, Tom 9, C. Li e be ze it & T.C. Fel gi-
ner, 1737, p. 787: Фри гиј ска Си би ла се зва ла Сар бис, Ка сан дра или Та рак сан дра. Та ко ђе 
ви де ти Hellēnismos:mēniaiaethnikē epitheōrēsis,1906,„The sa u rus Gra e cae Lin gu ae“, cit. 
Su i da:Име фри гиј ске Си би ле, ко ју су на зи ва ли САР БИС нај ве ро ват ни је по ње ном по ре-
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Не ки са вре ме ни исто ри ча ри у то ку ис тра жи ва ња ми то ва о 
пра ста рој не ста лој зе мљи Атлан ти ди157) твр де да су се пре жи ве-
ли ста нов ни ци ове не ка да шње мит ске зе мље по ме ша ли са сво јим 
срод ни ци ма хи пер бо реј ског по ре кла у обла сти се вер но од Цр ног 
мо ра158) и да су ту за сно ва ли но ву Пра по стој би ну Ин до е вро пља на 
чи је име се вре ме ном ме ња ло из „Бха рат“ у „Ара та“, „Ар та“ и „Ар-
та ни ја“.159)Та да шњи Ар ја ни вр ши ли су слич не об ре де па ра лел ној 
по љо при вред но-сто чар ској по љо при вре ди у до ли ни ре ке Ду нав и 
ње ним при то ка ма и ис точ ног Ме ди те ра на, укљу чу ју ћи ту и на чин 
ора ња сли чан на чи ну пи са ња у ста ро фе ни чан ском и етрур ском 
„бу стро фе дон“ пи сму. Је зик и пи смо ци ви ли за ци је Ба ра та или Де-
ва („ве да-ба ра та“) имао је свој нај ста ри ји об лик у ин до а на то лиј-
ском пи сму.160) 

Сам на зив Ба ра та, пра ста ра зе мља сло вен ских Ар ја на, био 
је по ве зан са Но је вом пла ни ном Ба рис (Ба ра та, Ар та, Ар та ни ја), 
а на чин обе ле жа ва ња сло ва у азбу ци по ка зу је тра су ко јом се рас-
по сти ра ло ис точ но ме ди те ран ско фе ни чан ско пи смо чи ји је тво рац 
био мит ски ју нак Кад мо. Као и у слу ча ју ин диј ске ми то ло ги је по-
што ва ња кра ља пред вод ни ка и кра ве и би ка као све тих жи во ти-
ња, та ко и у Кад мо вој фа ни чан ској азбу ци пр во сло во зна чи пред-
вод ник, бик, краљм,161) уз по сто ја ње по је ди них ар ха ич них вер зи ја 

клу. Са бо ги њом Сар бис и кра љем Оке а нос, чи јег по ре кла је на вод но био краљ Трач ке, 
би ли су по ве за ни и ре ка Стру ми ца у да на шњој Ма ке до ни ји, пла ни на Ида у Ви лу ши 
(Тро ји) и краљ Крит ко ји је до вео на род са остр ва Крит у Ви лу шу у Тро ји (Apol lod. 2. 1. 
2, Хesiod, Theogony, 339, Vir gil, Aeneid 3.104). Та ко ђе ви де ти Ge or ge Hempl, Mediterra-
neanStudies,IVEtruscan,VVenetic, Stan ford Uni ver sity Press, 1932, pp. 87, 89

157)Pla to, Critias, Transl. by B. Jo vett, The In ter net Clas sics Ar chi ve, http://clas sics.mit.edu/Pla-
to/cri ti as.html: 

158)Па вел Ша фа рик, ОпореклуСловена, стр. 55-56, цит.Пто ломy:Ге о граф Пто ло меј је 
за бе ле жио да су Сар ма ти жи ве ли на це ло куп ној те ри то ри ји зе ма ља из ме ђу ре ке Ви сле, 
Кар па та и ре ке Вол ге и на ви со ком се ве ру азиј ске Сар ма ти је ко ју на зи ва „Hyper bo ra ei 
S., Ba si li ci S., Hip pop ha gi S”.

159)Vi jaya Bha ra a ti, TheDeciphered Indus-Harappan, http://www.scribd.com/doc/86660649/
The-De cip he red-In dus-Ha rap pan-In do-Ana to lian-In scrip ti ons, cit. RigVeda (RV10.75.5-6): 
„Пре не го што су степ ски Ар ја ни ушли у тај крај, мо гу ће је да су из прав ца за па да у 
кре та њу ка ис то ку ана до лиј ски Ар ја ни до шли и на се ли ли се у до ли ни ре ке Инд.“ Та ко ђе 
ви де ти о „Кра љев ским Ски ти ма“ RigVeda, 1999: VII.65 и Алек сан дар Асов,  “Атлан ты – 
Арии – Сла вя не. Ис то рия и ве ра”, с. 313, Гранд фа ир пресс, Мо сква, 2000.

160)Vi jaya Bha ra a ti, TheDecipheredIndus-Harappan., S.W. J. Lam berts, TheEthnicityofthe
SeaPeople, p. 99, http://re pub.eur.nl/res/pub/7686/Wo ud hu i zen%20bw.pdf: Сма тра се да су 
Пе ла зги са Кри та и за пад не оба ле Ли ки је опи сме ни ли Фи ли стин це, од но сно пре не ли 
им по зна ва ње Ми кеј ског пи сма.

161) “The Gre ek Age of Bron ze – Troyan War”, http://www.sa lim be ti.com/mi ce nei/war.htm, Хи-
ги ни је, Фабуле, Алек сан дар Па рис, (91, XCI), Ка сан дра (Алек сан дра, Сар бис) 93, XCI-
II.,Ro bert Fischer, „Die Ah hi ja wa-Fra ge. Mit einer kom men ti er ten Bi bli o grap hie“, Dresdner
BeiträgezurHethitologie26, Har ras so witz Ver lag, Wi es ba den, 2010.  p. vii, 125., cit. Emil 
For rer, ‘Vor ho me rische Gri ec hen in den Ke ilschrift tex ten von Boghazköy,’ MDOG 63, 1924, 
pp. 1-22
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об ја шње ња тог пр вог сло ва та ко ђе и у астро ном ској кон сте ла ци ји 
зве зда на не бу. На кул ту ро ло шку по ве за ност ма ло а зиј ске Ана до ли-
је и Ин ди је ука зу је та ко ђе и оби чај „бу стро фе дон“ пи са ња на ли сту 
пал ме и дру гих би ља ка трач ко-гет ских на ро да ко ји су жи ве ли на 
под руч ју не ка да шње Тро је,162) мно штво то по ни ма са из ра зом „Срб“ 
или „Ср би“ на том под руч ју и ети мо ло шка исто вет ност, слич ност 
мно штва ре чи ко је озна ча ва ју по ро дич ну, род бин ску и дру штве ну 
хи је рар хи ју у ста ром сан скрит ском163) и срп ском је зи ку,164) као и и 
ре зул та ти из у ча ва ња епи ге не ти ча ра Ана то ла Кљо со ва пре ма ко ме 
су пра и сто риј ски на ро ди из Си би ра ге нет ски по ве за ни са пра и сто-
риј ским на ро дом Бал кан ског по лу о стр ва.165)

О епи ге нет ској и лин гви стич кој ве зи ста рих Ср ба на том 
под руч ју го во ре и за пи си из до ба Рим ског цар ства о ста ро срп ским 
тр гов ци ма-ко ња ни ци ма ко ји су у про шло сти „вла да ли тр го ви ном“ 
на под руч ју од древ не Ски ти је до Рим ског цар ства.166) 

Пре ма ан тич ким пи сци ма у вре ме вла да ви не рим ског ца ра 
Аугу ста „Ис ток је жељ но иш че ки вао слав ног ме си ју ко ји ће осло-
бо ди ти свет од ди вља штва, као што је би ло пред ви ђе но ста рим спи-
си ма и про ро чан стви ма, та ко да је и ки не ски цар био про ме нио свој 
на зив из „По бед ник“ у „По ми ри тељ“.167)Јо ван Иса и ја је Спа си те ља 
озна чио као већ ног Оца. Све ти Дух се по ја вио у об ли ку Го лу ба ка-

162) Mal lory, J. P., InSearchoftheIndo-Europeans:Language,Archaeology,andMyth.Lon don: 
Tha mes & Hud son,  p. 38f, 1989

163)Аrthur Ant hony McDo nell, APractical Sanscrit Dictionary, DigitalDictionariesofSouth
Asia, p. 351, Emi le Bur no uff, EssaisurleVeda, Pa ris,1863.; Алек сан дар Фо мич Вељт ман, 
АтилаиРусија IVиVвека, http://www.scribd.com/doc/8123521/-IV-V-; Lo renz Su ro wi ec-
ki, ÜberdieAbkunft derSlawen nachLorenz Surowiecki,1828; Х. Шу стер-Шевц, По ре кло 
и исто ри ја ет но ни ма Serb, “Лу жич ки Ср бин”,http://www.rast ko.rs/rast ko-u/je zik/hsu ster-
sr bin.html; Дра шко Шће кић,Сораби-Историопис, Сфа ри ос-Ти мор, Бе о град-Под го ри ца, 
1994., Ми лош С. Ми ло је вић, ОдломциисторијеСрбаисрпских-југославенских-земаља
уТурскојиАустрији, Пр ва све ска, Др жав на штам па ри ја, Бе о град, Ср би ја, 1872., стр. 
8-30

164)To mo Ma re tić, Slaveniudavnini, Na kla da “Ma ti ce Hr vat ske”, Za greb, 1889., http://www.
ar chi ve.org/stre am/sla ve ni u dav ni ni01ma re go og/sla ve ni u dav ni ni01ma re go og_djvu.txt; Ми о-
драг Ми ло је вић,ОдломциисторијеСрбаисрпских-југославенских-земаљауТурскоји
Аустрији, Пр ва све ска, Др жав на штам па ри ја, Бе о град, 1872, (Об но вље но из да ње, Гра-
фос, Пан че во, 1996.Ana to le Klyosov, “DNA Ge ne a logy, Mu ta tion Ra tes, and So me Hi sto-
ri cal Evi den ce Writ ten in the Y-Chro mo so me, Part II: Wal king the Map”, JournalofGeneric
Genealogy, 5 (2), 2009, p. 217, http://www.jogg.in fo/52/fi les/Klyosov2.pdf

165)Bha ra a ti, TheDecipheredIndus-Harappan: Су мер ски – па тра (ве да) и вар та (бар тер-тр-
го ви на) = Ба ра та (љу ди ко ји су би ли го спо да ри тр го ви не у ра ни јем до бу).Осер ским 
тр гов ци ма ви де тиRa oul Mcla ug hlin; “Silk Ti es: The Links Bet we en An ci ent Ro me and 
Chi na“, HistoryToday, Vol. 58, Ja nu ary 2008

166)Wil li am Wil li ams,PrimitiveHistory, p. 69, cit. Hist. 5.13, Su e to ni us, Vi ta Ve spa si a ni; pp. 
69-70

167)Јовановапосланица, 4.9, Светокрштење, Ма теј 3.16-17; Су е то ни ус, Се не ка, Гро ти ус, 
(Amian Mar cel li nus, RomanHistory, 23.1.2-3).
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да је Исус кр шта ван и ис пу ње ње свих про ро чан ста ва су све до чи ли 
ње го ви Све ти апо сто ли и след бе ни ци и по це ну сво јих жи во та.168) 
Још шест-се дам  ве ко ва пре до ла ска Хри ста илир ско-трач ка па ган-
ска про ро чан ства, слич но ста ро за вет ном про ро чан ству изра ел ског 
Да ни ла из Ва ви ло на о до ла ску Ме си је,  гла си ла су да ће до ћи ме-
си ја Со ли ош (Христ), умре ти и ус кр сну ти. Та про ро чан ства су би-
ла ра ши ре на по чи та вом Или ри ку у до ба Ма ке дон ских и Рим ских 
осва ја њасве до до ла ска хри шћан ских Апо сто ла из Је ру са ли ма ко-
ји су љу ди ма у пр вом ве ку об зна ни ли да је Христ до шао, умро и 
вас кр снуо, ис пу нив ши та ко сво је бо жан стве но по слан ство. За то су 
Апо сто ли и мо гли ла ко да из вр ше сво је ми си је по кр шта ва ња од Је-
ру са ли ма до Срем ске Ми тро ви це.169) За вре ме вла да ви не Рим ског 
цар ства у пр вом ве ку на Бал кан ском по лу о стр ву апо сто ли Све тог 
Пе тра и Па вла су осно ва ли епи ско пи ју у Срем ској Ми тро ви ци са 
ло кал ним би ску пи ма, епи ско пи ма и ђа ко ни маи по кр шта ва ли ло-
кал но ста нов ни штво вр ше ћи цр кве ну слу жбу на ло кал ном сло вен-
ском је зи ку.170)Мно ги ан тич ки и ви зан тиј ски мо на си, пи сци, те о-
ло зи и хро ни ча ри за бе ле жи ли су да је апо стол Ан дреј по кр шта вао 
ста нов ни штво Тра ки је и Ски ти је.171) Ова исто риј ско-лин гви стич ку 
чи ње ни цу мо же да об ја сни слич ност је зи ка и пи сма нај број ни јег 
цр но мор ског сло вен ског пле ме на Иљ ме ни  са њи хо вим за пад ним 
су се ди ма, кар пат ским Ср би ма.172) Ове ста ре сло вен ске кне же ви не 
по ста ле су по но во кул ту ро ло шки по ве за не у де ве том ве ку пу тем 

168)Ano nim ni autor, Serbskabesedaulatinskompismu,Franz Selch, Beč, 1860, Sve ska I, „Illyri-
ca“, str. 42-43, http://sr.scribd.com/doc/25781253/Serb ska-Be se da-u-La tin skom-Pi smu, cit. 
Dion Cas si us, LIV.34).

169) Lju bo mir Sto ja no vić, Starisrpskirodosloviiletopisi, Srp ska kra ljev ska aka de mi ja, Srem ski 
Kar lov ci,1927., str. 46, 53, 194. О цр кве ној слу жби би ску па Ни ке те Ре ме зи јан ског на под-
руч ју Хо мољ ских пла ни на, Ти мо ка, По мо ра вља и По ду на вља ви де ти уПа вел Ша фа рик, 
ОименуСловена,цит.VitaS.Theodos.ap.Pag.T.II. p. 9; I. Zo na ras,Hronika,  Ru ski Pre vod u 
Vo ko lo man skom Ma na sti ru. Na pe ce tan u Ct 31 Istor. I Drevn. Rus. U Moskv. Univ. 1847 god, 
str 58; Pe tre Mo ca nu, „The Car pat hian-Da nu bian-Pon tic Spa ce – the Ge o grap hi cal Area of the 
Birth of the Ro ma nian Chri sti a nity, An nals of the Uni ver sity of Cra i o va – Se ri es Ge o graphy, 
vol. XI,2009; Mi los S. Mi lo je vic. OdlomciIstorijeSrba. Tom I. str 208-210

170) Euse bi us, Church Hi story III.1, Adrian Ra du le scu and Ion Bi to le a nu, IstoriaDobrogei, Con-
stan ta, Ex Pon to, 1998), p. 155; Hyppo lit hus of Ro me, OntheTwelveApostles, PG.X cols. 
951, FHRD, 1, p. 713.. Mi hail Di a co ne scu, Antologiede literaturadaco-romana [AnAnt-
hologyofDacian-RomanLiterature] (Bu cu re sti, Co ri feu, 2007), p. 412.; Mir cea Pa cu ra riu, 
„Ro ma nian Chri sti a nity“, TheBlackwellCompaniontoEasternChristianity, (Ed. Ken Pa rry), 
John Wi ley & Sons, 2010, p. 186, cit. Hip po li tus of Ro me d.  236; 186-189 

171)Д. Ни ко лић, „Сло вен ско пра во“, http://www.rast ko.rs/rast ko-ukr/isto ri ja/dni ko lic-slo ven-
sko pra vo.html; Ра ди во је Пе шић,Оптужујемћутањем

172) Va sil Ilyov, „An ci ent ma ce do nian alp ha bet and la ter re for ma tors: Trp Ruen, St. Cyril and 
Me to di and St. Kli ment Ohrid ski“, http://www.unet.com.mk/an ci ent-ma ce do ni ans-part2/spo-
me ni ci3-e.htm. О да љем раз во ју и ши ре њу ста ро сло вен ског цр кве ног је зи ка ви де ти Bo-
okofEaster, http://slo vo-aso.cl.bas.bg/ima ges/Si nai-XFR_analysis.jpg: Ком плет ну вер зи ју 
Новогзавета на цр кве но сло вен ском и ста ро грч ком је зи ку су из ме ђу 330.-350. го ди не 
на пи са ли гла го љи цом све ште ни ци ма на сти ра Све те Ка та ри не на пла ни ни Си нај (ра ни је 
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хри шћан ских ми си ја ца ри град ске бра ће Ћи ри ла и Ме то ди ја ко ји 
су по зна ва ли осно ве ста ро сло вен ског је зи ка, том је зи ку при ла го-
ди ли по себ но пи смо и пре ве ли на ње га нај ва жни је бо го слу жбе не 
тек сто ве.173) 

Пи сме ност као део срп ског иден ти те та и др жав но сти у вре-
ме ну пре не го што су бра ћа Ћи рил и Ме то ди је син те ти зо ва ли ћи-
ли ри цу као пи смо до ка зу је и нат пис на са чу ва ном пр сте ну срп ског 
кне за Стро ји ми ра Вла сти ми ро ви ћа (c.836-851.) ко ји има кру жно 
нат пи сно по ље са кр стом око ко је га пи ше на азбу ци „Бо же, по мо зи 
Стро ји ми ру!“.174) Ка сни је о раз во ју пи сме но сти сред њо ве ков не Ср-
би је све до че цр кве ни до ку мен ти Мирославовојеванђеље (1185) и 
Вукановојеванђеље (1197-1199), те основ ни прав ни ко декс срп ске 
цр кве Номоканонили КрмчијаСветогСаве, ко ји је у исто вре ме 
„по Бож јем пра ву“ био и вр хов ни за кон сред њо ве ков не срп ске др-
жа ве.175) Сма тра се да су на кон за ме не ста ро сло вен ског пи сма срп-
ско сло вен ским пи смом у дру гој по ло ви ни два на е стог ве ка цр кве ни 
до ку мен ти из тог ве ка од и гра ли не са мо пре суд ну уло гу у еван ге-
ли за ци ји, не го и у укуп ном по гле ду на умет ност и раз вој дру штве-
них од но са у сред њо ве ков ној Ср би ји.176) Та кви цр кве ни прав ни 
за ко ни су ујед но сво јим ду хов ним и прав ним са др жа јем син те ти-
зо ва ли ли не ар ни исто риј ски раз вој срп ског пи сма, као и ли не ар ни 
исто риј ски раз вој дру штве ног уре ђе ња ста ро срп ских по ро дич них 
и се о ских за јед ни ца са еле мен ти ма ге рон то кра ти је, па три јар хал но-
сти и ме ђу соб не со ли рад но сти њи хо вих чла но ва.177)

Сер бал) у Егип ту.Тај ма на стир је по се тио за чет ник опи сме ња ва ња срп ског на ро да Све-
ти Са ва на свом хо до ча шћу по Ис точ ном Ме ди те ра ну. 

173) Ј. Је вре мо вић,„Пе чат срп ског кне за Стро ји ми ра“, ГласЈавности, 27.07.2006., Бе о град: 
Pe ter, Prin ce of Ser bia,http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Du klja: Та ко ђе по сто ји и пе чат кне за 
Пе тра од Ду кље из де се тог ве ка на ко јем пи ше ћи ри лич ним сло ви ма „Пе тар Ар хонт 
Ду кље Амин“.

174)Си ма Ћир ко вић,Историјасрпскогнарода, стр. 322, ци ти ра ју ћи С. Тро иц ки, Р. Н. Ша пов

175)Исто, стр. 218-220, str. 226, str. 292.

176)Си ма Ћир ко вић,Историјасрпскогнарода,Књигапрва,Срп ска књи жев на за дру га, Бе-
о град, 1981.;Дра го слав Сре јо вић,„Кад смо би ли кул тур но сре ди ште све та“, ТИА Ја нус, 
Ars li bri и Кре мен, Бе о град, 2001, Би бли о те ка Ла ви ринт, Књи га 10

177) Сима Ћирковић, Историја српског народа, Књига прва, Српска књижевна задруга, 
Београд, 1981.; Драгослав Срејовић, „Кад смо били културно средиште света“, ТИА 
Јанус, Ars libri и Кремен, Београд, 2001, Библиотека Лавиринт, Књига 10
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SanjaSuljagic

THEIMPACTOFDEVELOPMENTOFVINCA
LETTERONFORMATIONOFSERBIANIDENTITY

Summary
In this pa per aut hor pre sen ted a link bet we en for ma tion and de-

ve lop ment of pre hi sto ric Vin ca let ter with de ve lop ment of et hni cums 
„Serbs“ and „Slavs“ analysing ori gi nal hi sto ri cal do cu ments and pre-
hi sto ric and hi sto ric events re gar ding this is sue. Wit hin the to pic of the 
pa per the aut hor analyzed tem po ral and spa tial di stri bu tion of the  pre-
hi sto ric Vin ca let ter, so-cal led „Ser bi ca“ let ter, as a pre cur sor-let ter of 
ot her let ters in the Me di ter ra nean re gion and ot her parts of Euro pe. By 
this analysis the re are set star ting po si ti ons for mo re sub tle ela bo ra tion 
of the im pact of de ve lop ment of li te racy of an ci ent Ser bian pro to-et hnic 
gro ups on the ir „walkthro ugh of en ti ti es“ from pre hi story up to the se 
days, as well as the im pact of the ir li te racy on for ma tion and sub stan tial 
esta blis hment of Ser bian na ti o nal iden tity.
Key Words: Vin ca cul tu re, Ser bi ca let ter, di stri bu tion of Vin ca let ter, bu kvit sa, 

gla go lit sa, cyril lic let ter, Sa int Cyril and Met ho di us, Sa int Sa va, 
No mo ka non, na ti o nal Ser bian iden tity
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ogonia;Ho mer, Iliad;Ho mer,Odyssey; Hygi nus, Fabulae; Hyppo lit-
hus of Ro me, OntheTwelveApostles;Isi do re of Se vi glia, Origin;Livy,
HistoryofRome, Mar ce li nus;RomanHistory;Non nus, Dionysiaca;
Pa u si ni us,Descriptions of Greece; Phi lo stra tus the El der, Imagines;
Пин дар, Олимпијскеоде; Pla to, Cri ti as; Pli ni us, NaturalHistory; Plu-
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Resume
In this pa per aut hor analyed first use of let ters, na mely a pre hi sto-

ric Vin ca let ter cal led „Ser bi ca“ in hi story of Ser bia, its ori gins, di rec ti-
ons of tem po ral and spa tial di stri bu tion and its im pact on for ma tion of 
Ser bian na ti o nal iden tity. The aut hor al so analyzed a link bet we en the 
de ve lop ment and di stri bu tion of the Vin ca let ter and the ori gin of et hni-
cums „Serbs“ and „Slavs“ in ori gi nal hi sto ric do cu ments and pre hi sto ric 
and hi sto ric events. Wit hin the analysis the aut hor fo cu sed on the ori gin 
of so me pre hi sto ric sto ne mo nu ments with the signs writ ten in pho ne-
tic and pic to graph let ters in the Bal kan re gion and un der li ned its com-
ple men tary com pli an ce with ori gi nal hi sto ric do cu ments and hi sto ric 
chro nic les men ti o ning cul tu re of an ci ent Serbs in the re gion of Bal kan 
pen nin su la, Black Sea and Eastern Me di ter ra nean re gion. Of spe cial in-
te rest for com pa ra ti ve un der stan ding of lin gu i stic and hi sto ric tem po ral 
and spa tial di stri bu tion of an ci ent Serbs du ring the ir mi gra ti ons on the 
re gion from the Bal kan, Eastern Me di ter ra nean, Ca u cu sus, Black Sea 
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to In dia is lin gu i stic si mi la rity of the an ci ent Vin ca let ter with an ci ent 
Ma ce do nian, Etru rian, San scrit, Troya and Ca u cu sus mo un tain in scrip-
ti ons. In that con text the aut hor un der li ned equ a lity of clo se si mi la rity 
of an ci ent „bu strop he don“ way of wri ting, which was cha rac te ri stic for 
an ci ent in scrip ti ons, Ho mer and Pin dar’s po ems and scripts of an ci ent 
pro to-Ser bian et hnic gro ups of Pe las gi ans, Thra ci ans, Illyri ans, Sar ma-
tian Alans, Aryans and Etru scans. The aut hor al so un der li ned si mi la rity 
of pre hi sto ric pa ga nic sign of the Sun (so-cal led „il le“ – Ili um, Ili os, 
He li os“) in pre hi sto ric ar he o lo gi cal si tes of Le pen ski Vir, Star ce vo and 
Vin ca on the sho res of the Da nu be ri ver  of to day’s Ser bia, Ili na Go ra 
in to day’s Ma ce do nia and ar che o lo gi cal si te of Troya as the symbol of 
the Sun as a so ur ce of li fe for pre hi sto ric pe o ple, as well as si mi la rity in 
the ir jo int an ci ent mit ho logy re gar ding mythic fi gu re of Ili os (He li os) 
ri ding the car ri a ges or the plo ugh and mythic fi gu res such as He rac lo, 
Ar te mis (Sar bis, De me tra, Sybil la), Di o ni si us, Kad mo and Har mo nia, 
Achylle us, etc. It is al so com pa ti ble in terms of epi ge ne tic fac tors of 
the se an ci ent pro to-Ser bian et hnic gro ups re gar ding the tem po ral and 
spa tial di stri bu tion of the ir an ci ent let ters, pa ga nic mytho logy, pot tery 
and ot her ar he o lo gi cal evi den ce, tra de con tacts, cu stoms and man ners, 
etc. In the con text a part of the pa per is fo cu sed on fin dings of so me mo-
dern Ser bian, Nort hern Ame ri can and ot her lin gu ists who re se ar ched 
and con fir med equ a lity or si mi la rity bet we en the Vin ca and Etru rian 
an ci ent let ters and par tial si mi la rity of  the Vin ca let ter with Cre te Li-
ne ar A, Li ne ar B, In dian Brah mi, We stern Se mi tic, Old Phe ni cian, Old 
Gre ek, An glo-Sa xon Ru nic, La tin, Buk wit sa, Gla lo lit sa and Cyrri lic 
let ters. Then in the pa per sen se the re is analyzed a hi sto ric link bet we en 
an ci ent mytho logy re gar ding the Gre at Flood and the Ark of No ah and 
esta blis hment of the an ci ent Vin ca and Troy cul tu res as well as so me 
im por tant tra de and mi gra tion ro u tes from Euro pe to Asia at that ti me. 
In that sen se the aut hor un der li ned si mi la ri ti es bet we en an ci ent Vin ca 
let ters and mytho logy with so me an ci ent Chi ne se and In dian let ters and 
mytho logy. Furt her de ve lop ment of an ci ent Vin ca let ters, Ho mer and 
Pin dar’s po ems and emer gen ce of an ci ent Sla vic buk wit sa, gla go lit-
sa and cyril lic let ters is re la ted to esta bo lis hment of first Sla vic sta tes 
and first do cu ments on the law and so cial or der in the se sta tes writ ten 
in pre-cyrri lic and cyrri lic let ters. The aut hor then ma de a li ne ar hi sto-
ric link bet we en the se first sta te do cu ments with la ter sta te and church 
do cu ments is sued in the ti me of Ser bian me di e val dynasty such as Mi-
ro sla vo vo Je van dje lje (1185), Vu ka no vo Je van dje lje (1197-1199) and a 
ba sic le gal co dex of Ser bian Ort ho dox Church and Sta te No mo ka non or 
Krm ci ja Sve tog Sa ve which con si de rably in flu en ced esta blis hment of 
le gal or der in so me Estern Sla vic sta tes la ter du ring me di e val cen tury 



СПМброј4/2012,годинаXIX,свеска38. стр.319-352.

352

and de ter mi ned main me di e val and post-me di e val le gal and spi ri tual 
di sco ur se for Ser bian na ti o nal iden tity and cul tu ral hi story.

* Овај рад је примљен 20. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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