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праисторијске винчанске културе и даље кроз исто
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Eт нич ки иден ти тет јед ног на ро да и јед не дру штве не и др жав не 
за јед ни це од ре ђу ју тра ди ци ја, исто ри ја, ет нич ко по ре кло, ре ли-

ги ја, је зик, пи смо, ге о граф ски по ло жај, дру штве ни од но си, исто-
риј ско ис ку ство, оби ча ји и ма ни ри, ма те ри јал но ар хео-ан тро по ло-
шко и ду хов но со цио-пси хо ло шко кул тур но на сле ђе, по ли тич ке, 
кул тур не и еко ном ске ин сти ту ци је и те ри то ри ја. Код од ре ђи ва ња 
ет нич ког (на ци о нал ног) иден ти те та не ке дру штве не за јед ни це мо-
ра се има ти у ви ду да су ет нич ке гру пе и ет нич ки иден ти те ти по 
свом по стан ку ста ри је исто риј ске по ја ве од на ро да и на ци је као 
це ло ви те на ци о нал не за јед ни це и од на ци о нал них иден ти те та као 
ма сов них ко лек ти ви те та ко ји су се вре ме ном из гра ђи ва ли и учвр-
сти ли у епо хи Мо дер не и мо дер ног дру штва.1) За хва љу ју ћи ис тра-
жи ва њи ма број них ар хе о ло га, епи ге не ти ча ра, ан тро по ло га, ет но-
гра фа, фи ло ло га и исто ри ча ра утвр ђе не су основ не од ред ни це раз-
вој них прин ци па др жа во твор но сти и ет но-ге не зе („про хо да ен ти-
те та“)2) у ли не ар ном исто риј ском по сто ја њу Ср би је као дру штве не 
и кул тур не за јед ни це од пра и сто риј ског вре ме на до да нас. До са да-
шњим ар хе о ло шким, лин гви стич ким, епи ге нет ским и ан тро по ло-
шким ис тра жи ва њи ма утвр ђе но је да су се y пра и сто ри ји срп ска 
(„срп ско-сло вен ска“)3) пле ме на-пред-ет ни је са ну кле у сом у По ду-
на вљу и у пла нин ском де лу ју жно од ре ке Ду нав кроз исто ри ју ме-
ша ла са про то-срп ским и оста лим пле ме ни ма са дру гих ге о граф-
ских про сто ра у раз ли чи тим исто риј ским пе ри о ди ма. Мно ги исто-
ри ча ри из раз ли чи тих вре мен сих епо ха су твр ди ли да Ср би по ти чу 
од „пра ста рог на ро да Три ба ла“,4) „Или ро-Ср ба“ или „Или ро-Тра-
ча на“,5) од но сно од по ду нав ских и бал кан ских про то-Ср ба ко ји су 

1) Pe tar Ko ru nić, „Na ci ja i na ci o nal ni iden ti tet: uz po ri je klo i in te gra ci ju hr vat ske na ci je “, Zgo
dovinskičasopis57, 1-2 (127), 2003, Lju blja na, 2003, стр. 163

2) Исто, стр. 179
3) Ми о драг Ми ло је вић, Старисрпскивек, Ван да ли ја, Бе о град, 2008., цит. Мој си је Хо рен-

ски, Ва тро слав Ја гић, Кон стан тин Пор фи ро ге нит
4) Ge or ge Ke dre nos, HistoriarumCompendium ed. Im ma nuel Bek ker, Cor pus Scrip to res Hi-

sto ri ae Byzan ti nae 35-36, 2 vols, Ber lin,1838-1839; La o ni cus Chal co condylae At he ni en sis, 
HistoriarumLibridecem, 1650, LaoniciChalcocondylaeatheniensisHistorianLibridecem, 
in ter pre te Con ra do Cla u se ro Ti gu ri a no, Pa ri si is, MDCL

5) Па вел Ша фа рик,ОпореклуСловенапоЛоренцуСуровјецком, (Прев. Сто јан ка Че ке ре-
вац, ориг. ÜberdieabkunftderSlawennachLorenzSurowieckivonPaulJosephSchaffarik), 
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се у ску пи на ма пле ме на про сти ра ли од ју жног то ка ре ке Ду нав са 
ње ним при то ка ма и Бал тич ког и Цр ног мо ра до Кав ка за и Ка спиј-
ског је зе ра и да су у од ре ђе ним исто риј ским пе ри о ди ма уда ље на 
им срод на пле ме на до ла зи ла из сво јих ста ни шта и „при дру жи ва ла 
се сво јој са бра ћи на Бал кан ском по лу о стр ву“.6) Исто риј ске за пи се 
о про то-Ср би ма као на след ни ци ма пра и сто риј ске по ду нав ске вин-
чан ске кул ту ре и о њи хо вој кул тур ној раз ме ни и пре но су зна ња 
у кон так ту са ис точ но ме ди те ран ским и кар пат ско-цр но мор ским 
кул ту ра ма оста ви ли су мно ги исто ри ча ри и ис тра жи ва ли ар хе о ло-
зи, фи ло ло зи, ге не ти ча ри, ан тро по ло зи и ге о лин гви сти.7) Не ки од 
ових на уч ни ка су на осно ву про у ча ва ња ме зо лит ских и нео лит ских 
ар хе о ло шких на ла зи шта Ле пен ски Вир, Стар че во и Вин ча по ред 
ре ке Ду нав и на осно ву про у ча ва ња сред њо ве ков них срп ских не-
кро по ла уста но ви ли да да на шње ста нов ни штво Ср би је де ли из рав-
не епи ге нет ске и кул ту ро ло шке ка рак те ри сти ке са пра и сто риј ским 
ста нов ни штвом Ле пен ског ви ра и по ду нав ске Вин чан ске кул ту ре, 
као и са ста нов ни штвом сред њо ве ков не Ср би је.8) 

Ар хив Вој во ди не Но ви Сад - Сло вен ски ин сти тут Но ви Сад, по себ на из да ња књи га 
7, Но ви Сад, 1998., http://www.scribd.com/doc/2868779/Па вел-Ј-Ша фа рик-О-по ре клу-
Сло ве на17-18, cit. Si pri jan Ro ber (“ Slo ve ni Tur ske”, Pa riz, 1846); Ka zi mir Šulc “O po re klu 
i se di štu sta rih Ili ra”, Pa riz, 1856, итд. 

6) Си мо Је ла ча, Осаммиленијумасрпскогпорекла, http://www.scribd.com/doc/13864091/
Dr-Si mo-Je la ca-Osam-Mi le ni ju ma-Srp skog-Po re kla, cit. Хе ро дот, Зе ринг, Ка лај, Ша фа-
рик, Иштван фи, Ел Ба кр, Хал ко кон дил, Ро бер Си при јан, Ка зи мир Шулц, Јор нанд, Про-
ко пи је, итд.

7) Ma rio Ali nei, OriginidelleLingued’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, Analternative
modelfortheoriginsofEuropeanpeoplesandlanguages: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 у свом про у ча ва њу то по но ма-
сти ке и ар хи тек ту ре на Бал кан ском по лу о стр ву 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. 
Ра ди во је Пе шић, Оптужујемћутањем, 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: Ре зул та ти про у ча ва-
ња ар хе о ло шких на ла зи шта та ко зва не Три пољ ске кул ту ре до ка зу ју ши ре ње про то-сло-
вен ских пле ме на Тра ча на, Дар да на, Ски та, Или ра, Ме за па, Ја пи да, Пе о на ца, Сар ма та, 
Пе ла го на ца и Да ча на 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 и са овим ре зул та ти ма се укла па ју и от кри ћа њи хо вих крв них 
гру па фран цу ског ар хе о ло га Лу и са Кар пан тјеа.

8) 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“, 
MementаArchaeologiaetEruditiva, Aka de mi ja No va, Пе шић и си но ви, Бе о град, 1999. 
го ди не, стр. 30-44, ци ти ра ју ћи Мар ко тић и Шап ман; B. Slji vic, „Knoc hen fun de in ei-
nem pre hi sto rischen Grab bei Tre be nischte“, Z.Morph. Antrop. XXXVII/2, Stut tgart 1935, 
R. Bur le igh, S. Zi va no vic, „Ra di o car bon da ting of a Cro-mag non po pu la tion from Pa di-
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ГЕОМОРФОЛОШКИПРЕДУСЛОВИЗАСНИВАЊА
СРПСКОГНАЦИОНАЛНОГИДЕНТИТЕТА

Про це су за сни ва ња на ци о нал ног иден ти те та про то-Ср ба у на-
се љи ма Стар че во, Ле пен ски Вир и Вин ча и у дру тим по ду нав ским 
на се љи ма прет хо дио је „про ход ет ни те та“ срп ских про то-ет ни ја 
на ши ро кој те ри то ри ји евро а зиј ског про сто ра по зна тој у за пи си ма 
исто ри ча ра и ге о гра фа под име ни ма Сар бар ска,9) Сер ба ни ја,10) и у 
за пи си ма ан тич ких ге о гра фа и исто ри ча ра Сар ма ти ја11) све до ње не 
по де ле на ад ми ни стра тив не те ри то ри јал не је ди ни це.12) 

Пре ма ми шље њу ра зних на уч ни ка основ ни пред у слов за на се-
ља ва ње од ре ђе них ге о граф ских под руч ја пр вим дру штве ним за јед-
ни ца ма и про то-ет нич ким срод ним пле ме ни ма би ле су зна чај не 
кли мат ске, ге о фи зич ке и мор фо ло шке про ме не. Пра и сто риј ске 
гео-кли мат ске про ме не про у зро ко ва ле су по че так се о ба та да шњих 
дру штве них за јед ни ца и жи во ти ња про ход ним пу те ви ма дуж евро-
а зиј ског про сто ра из прав ца азиј ског кон ти нен та и ле сних сте па 
ре ке Дон и Вол га и дру гих ре ка и при то ка око Ка спиј ског и Бај кал-
ског је зе ра, Цр ног и Азов ског мо ра и кав ка ских и окол них пла ни на. 
Се о бе су се од ви ја ле ши ро ким пу те ви ма об ра слим тун дром и тај-
гом у прав цу ис точ не и сред ње Евро пе, кар пат ских и ро доп ских 

na, Yugo sla via with so me ge ne ral re com men da tion for da ting hu man ske le tons“, Z.Morph.
Anthrop. 70:269-274, 1980., Sr bo ljub Ži va no vić, “An tro po lo gi cal Finds from the Ser bien 
Nec ro pol at Tr nja ne”, ZbornikNarodnogmuzeja IX-X, 1979, pp. 159—175., Ra di vo je Pe sic, 
„On the scent of Sla vic autoc htony in the Bal kans “, Ča so pis Ma ti ce Ise lje ni ka Sr bi je Zavi
čaj,Be o grad,Go di na XXXVI, Maj-August 1989; 344-347; pp. 77-79.; Vla di mir Mar ko tic, 
The VincaCulture, Uni ver sity Press, Cal gary, 1984; Vla di mir Mar ko tic, StarcevoandVinca, 
Har vard Uni ver sity, U.S.A, 1962., Mi lo je Va sić, PreistoriskaVinčaI–IV, Dr žav na Štam pa ri-
ja Kra lje vi ne Ju go sla vi je, Be o grad, 1936. 

9) Ф.Л. Мо ро шкин, Историкокритическиеисследованияоруссахиславянах, СПб., 1842, 
стр. 163-173; Ma spe ro Ga ston, Historieanciennedespeuplesd’orientParis, 1894; 

10) 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, Балканскапитања,
18861905, Штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, 1906, стр. 229, цит. Хе ро дот, Пли ни је Ста-
ри ји, Та цит, Пто ло меј и Стра бон и Јан Том ка Са ски (Joan Plan ka Tom ka Sa skin, Skitske
kartine, prev. Jo van Ra jic, I, str. 28)

11) Гво зден Ву ка ши но вић, Корнелије Тацит о Србима, http://www.scribd.com/
doc/56281028/2008-Kor ne li je-Ta cit-o-Sr bi ma-Gvo zden-Vu ka ši no vić

12) Bart hold Ge org Ni e bu hr, Lecturesonancientethnographyandgeography:comprisingGre
eceandhercolonies,Epirus,Macedonia,Illyricum,Italy,Gaul,Spain,Britain,thenorthof
Africa,etc., Vol. 1, Wal ton and Ma berly, 1853, pp. 281-282; 298: Ри мља ни су по де ли ли 
Ма ке до ни ју та ко што су од ре ди ли ре ке за ње не гра ни це, иако су пла ни не пра ве при-
род не гра ни це. Рим ски Или ри кум је био умет ни и по ли тич ки на зив за грч ки Или ри ои, 
од но сно Или ри цис. У ово под руч је Ри мља ни су у ка сни јем пе ри о ду увр сти ли и део 
Грч ке, та ко да на зив Или ри кум ни је имао исто риј ску асо ци ја ци ју и ни је тач но од ре ђи-
вао ет но гра фи ју ста нов ни штва на том под руч ју.
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пла ни на и па нон ске ни зи је и у прав цу за па да, се ве ро за па да и ју га 
европ ског кон ти нен та.13) Пра и сто риј ска ми то ло ги ја по је ди них на-
ро да го во ри да су се ску пи не пра и сто риј ских љу ди спу шта ле са 
се ве ра пре ма ју гу у по тра зи за хра ном, огре вом и те ри то ри ја ма, од-
но сно из прав ца мит ске „се вер не зе мље“ Хи пер бо ре је као ве ли ког 
коп на око Се вер ног по ла.14) Из овог пр вог пра и сто риј ског ми то ло-
шког вре ме на оста ле су ме ђу про то-Сло ве ни ма, ин диј ским и су-
сед ним на ро ди ма у бај ка ма, ми то ви ма, али и у ма те ри јал ним и 
умет нич ким те ко ви на ма из тог пра и сто риј ског ми то ло шког до ба, 
осно ве за тврд ње не ких исто ри ча ра да су се пр ва древ на та ко зва на 
„ар јан ска“ пле ме на из прав ца се ве ра на се ља ва ла у кон ти нен тал-
ним до ли на ма ве ли ких евро а зиј ских ре ка и да је би о ло шки оп ста-
нак ових пр вих људ ских за јед ни ца за ви сио од сун ца, во де, плод ног 
зе мљи шта и раз ли чи тих при род них по ја ва и кли мат ских усло ва, 
што је про у зро ко ва ло ства ра ње њи хо ве пра и сто риј ске ми то ло ги је. 
Ан тич ки пи сци су сма тра ли да су ми то ви и кул то ви из пр во бит не 
„зе мље на се ве ру“ до шли до но мад ских про то-ет ни ја Ски та са ко-
ји ма су се про то-Сло ве ни (про то-Ср би) ме ша ли у про це су пра и-
сто риј ских се о ба,15) од но сно да су се ми то ви и ве ро ва ња тих ет нич-
ки и лин гви стич ки по ве за них на ро да вре ме ном про ши ри ли на јед-
ном ге о граф ском про сто ру од хи ма лај ских пла ни на у Ази ји до 
сред ње и ју жне Евро пе.16) 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 ди17) 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 

13) Dra go slav Sre jo vić, „Kul tu re sta ri jeg i sred njeg ka me nog do ba na tlu Sr bi je“, Istorijasrp
skognarodaI, Srp ska knji žev na za dru ga, Be o grad, 1994., http://www.rast ko.rs/ar he o lo gi ja/
sre jo vic/dsre jo vic pa le o lit.html

14) Па вел Јо зеф Ша фа рик, ОпореклуСловенапоЛоренцуСуровјецком 
15) He ro do tus, Histories, Bo ok IV, 33). Pa u sa ni as, DescriptionsofGreece 5.7 ff. http://www.ute-

xas.edu/co ur ses/clas si ca larch/re a dings/olympia.html; Stra bo, Geography, Bo ok XI, Chap-
ter 6.2. Та ко ђе ви де ти John Lem pri e re, Bibliothecaclassica;orAclassicaldictionary, T. 
Ca dell, Lon don, 1788; О епи ге нет ској и ми гра ци о ној схе ми ових се о ба 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”, JournalofGenericGenealogy, 5 (2), 2009, pp. 
217-256, http://www.jogg.in fo/52/fi les/Klyosov2.pdf

16) 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“, Rus sian Jo ur nal of Ge ne tics 37 
(12): 1437-1443, MA IK Na u ka In ter pe ri o di ca, De cem ber 2001

17) 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: Ан тич ки фи ло зоф Пла то је опи сао Атлан ти ду као зе мљу чи ји су ста нов-
ни ци би ли бла го сло вље ни бо га тим при род ним ре сур си ма зла та, сре бра и пла ти не, али 
ко ји су се вре ме ном мо рал но ис ква ри ли и ко је је њи хо во бо жан ство Зе ус због по хле пе, 
ко руп ци је и не прав де у њи хо вој зе мљи на кра ју и ка зни ло. 
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се вер но од Цр ног мо ра18) 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“.19) Ми то ло шка сли ка пра и сто риј ског „ар-
јан ског“ на ро да ко ји се до се ља вао са се вер не хе мис фе ре у до ли не 
ин диј ских ре ка,20) за пад ну Ази ју, Бал тик, Цр но мо ре и у сред њу и 
ју го и сточ ну Евро пу у мно гим де ло ви ма по кла па се са из у ча ва њи-
ма 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.21) Ин тер ди сци пли нар но про у ча ва ње 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 
у Ер дељ ским Кар па ти ма (Тран сил ва ниј ским Ал пи ма) као и у не ка-
да шњој Ме зо го ти ји (да на шња Ру му ни ја и Мол да ви ја) и у ју го за-
пад ној Ср би ји та ко ђе 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 ар хе о ло шка и лин гви стич на 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 оре 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.22) Лин гви стич ку, кул ту ро ло шку 
и про то-ет нич ку по ве за ност ста нов ни ка ових ге о граф ских про сто-
ра кроз раз ли чи те исто риј ске пе ри о де по твр ђу је и то по но ма сти ка 
не ка да шњих про то-срп ских ет ни ја у ју жном де лу Бал кан ског по лу-
о стр ва у ко ји ма је про на ђе на пра и сто риј ска грн ча ри ја слич на грн-
ча ри ји из по ду нав ског и вин чан ског оре а ла,23) као и то по ни ми Сер-

18) Па вел Ша фа рик, ОпореклуСловена, стр. 55-56, цит. Пто ломy
19) 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.
20) 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: Исто-
ри ча ри ко ји су про у ча ва ли за пи се ан тич ког исто ри ча ра Хе ро до та сла жу се да је Хе ро-
дот под Тра ча ни ма под ра зу ме вао Ср бе, од но сно да је у за пи си ма ан тич ки пи са ца из раз 
„Тра ча нин“ био хе ле ни зо ван на зив за Ра ча не (Раш ча не) или Ра се. Ме ђу Тра ча ни ма је 
од дав ни на жи ве ло ве ли ко пле ме Раш ћа на или Ра са ко је се та ко на зи ва ло по име ну сво-
је пра по стој би не по ред ре ке Рак ше („Цр ве не ре ке“) у Ин ди ји и по ред ре ке Ра (Вол ге), 
ко ји су у Хе ро до то во до ба та ко ђе жи ве ли и у Ма лој Ази ји и у Тра ки ји на Бал ка ну

21) 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 

22) О. Н. Тру ба чов, ЕтногенезикультурадревнейшихСлавян, На у ка,Мо сква, 1991
23) 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”, JournalofFieldArcheology, Vo lu me 1, broj 1-2, 1974, Bo ston 
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би ца, Сер ба ни ја и Сер бу хов у под руч ју из ме ђу ре ке Дње пар и се-
ве ро и сточ них Кар па та,24) ет но ни ми про на ђе ни на ан тич ким ге о-
граф ским кар та ма у под руч ју око Цр ног мо ра25) и про на ђе на ме ђу-
соб но слич на или исто вет на грн ча ри ја, ору ђе, оруж је, на кит и де-
ко ра тив ни укра си у ар хе о ло шким на ла зи шти ма јед ног ши ро ког 
бал кан ско-егеј ско-ма ло а зиј ско-цр но мор ско-кав ка ско-ин диј ског ге-
о граф ског про сто ра. То по но ма сти ка из под руч ја до ли на ре ка Инд и 
Ганг, Кав ка за, Ка спиј ског је зе ра, Цр ног мо ра (ба зе на ре ке Вол ге), 
Кар па та, Ро до па, до ли на ре ка Нил, Ти грис и Еуфрат и Грч ке,26) се-
вер не при бал тич ке, сред ње и се ве ро за пад не Евро пе и обла сти ју-
жног По ду на вља и ју жног пла нин ског ма си ва на да на шњој те ри то-
ри ји Ср би је, као и ар хе о ло шки на ла зи, ети мо ло шки тра го ви у 
древ ним је зи ци ма с ових про сто ра, ан тро по ло шки и ет но граф ски 
еле мен ти, кул тур ни оби ча ји и за пи си ан тич ких грч ких и рим ских, 
ви зан тиј ских и оста лих исто ри ча ра све до че о по сто ја њу не ка да-
шњег древ ног и по пу ла ци о но ве ли ког на ро да Ср би или Сер би, за-
бе ле же ни у исто риј ским из во ри ма и као Су е би, Се ри, Сор би, чак и 

Uni ver sity for the As so ci a tion for Fi eld Ar che o logy, str. 27, http://www.scribd.com/cor va lan-
gu er ra/d/75455594-Jo ur nal-of-Fi eld-Ar cha e o logy-Vol-1-2-1974; Mi o drag Gr bić, “Prec las si-
cal Pot tery in the Cen tral Bal kans - Con nec ti ons and Pa ral lels with the Aegea, the Cen tral 
Da nu be Area and Ana to lia”, AmericanJournalofArchaeology, Vol. 61, No. 2, Apr., 1957, 
pp. 137-149; Hub bard, R.N.L.B., “An ci ent Agri cul tu re and Eco logy at Ser via”. An nual of the 
Bri tish School at At hens, Vol. 74, 1979, pp. 226-228; C. Ri dley and K.A. War dle, “Re scue 
Ex ca va ti ons at Ser via 1971-1973: A Pre li mi nary Re port” TheAnnualoftheBritishSchoolat
Athens, Vol. 74, 1979, pp. 185-230; M. M. Va sić, 1908. „So ut he a stern Ele ments in the Pre hi-
sto ric Ci vi li za tion of Ser via“, AnnualoftheBritishSchoolatAthens XIV, 1908, pp.319-341.

24) 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, Балканскапитања,
18861905, Штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, 1906

25) Ни ко Жу па нић, СрбиПлинија иПтоломеја:Питање прве појавеСрба на светској
позорници са историјског, географског и етнолошког становишта, Др жав на штам-
па ри ја Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Бе о град, 1924., http://www.scribd.com/
doc/15758157/Sr bi-Pli ni ja-i-Pto lo me ja-oko-Cr nog-mo ra

26) Ja cob Bryant, ANew System or anAnalysis ofAncientMythology,Vol. III, T. Payne, P. 
Elmsly, B. Whi te, J. Wal ter, Lon don, 1807, p. 393-395; 398-399, cit. Peyron, Euri pid, 
Orest.v.930, Apol lon Rhod.L.I.v.14, Dionys. Hal li carn.L.I.c.10, p.9, Stra bo L.V.p.337, 
School. In Dionys.Pe ri eg.v.347, Stra bo, L.VI II, p.519, Pa u san.L.8.p.604, http://www.
scribd.com/doc/40071540/A-New-System-or-An-Analysis-of-An ci ent-Mytho logy-3-Ja cob-
Bryant-1807: Пре дан тич ки и ан тич ки Пе ла зги и Гр ци су за Но је ву бар ку упо тре бља-
ва ли сим бол ме се ца и на зи ва ли су Ар ка ђа не у ан тич кој Грч кој „Си но ви Ар ке” (Но је ве 
бар ке“) или „Љу ди ко ји су жи ве ли пре Ме се ца „Но је ве бар ке““ („Лу нус Де ус“), „Пе-
ла зги од Ар ке“; стр. 487-488: Stra bo, L.11, p. 774, He ro dot. L4.c19. Исто, стр. 494, цит. 
Хе ро дот. C.33: Хе ро дот је за пи сао да су Хи пер бо реј ци, Па нон ци, Тра ча ни и остр вља ни 
Де ло са има ли исто вет не оби ча је; p. 497-498: Стра бон, Еузе би је и Па у зи ни је су пи са ли 
да су Хи пер бо реј ци као рат ни ци осво ји ли мно ге зе мље и да су би ли исте ра се као љу-
ди на се ље ни у Трач кој, Па но но ји, Си до ну, Пе о ни ји и Едо ни ји, а Стра бон, Ари сто фан 
и Хе си ди је пи шу да је ме ђу њи ма култ уз га ја ња ви но гра да и ди о ни зиј ских ба ха на ли ја 
био по себ но рас по стра њен на пла ни ни Хе мус у Трач кој и у Фри ги ји.
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као Спо ри или Спо ра ди - Спар та ни27), Спа ли,28) Си до ни,29) Сор ди-
ски,30) Ски ти,31) Син ги (Син ди), Скла ви ни, Сар ди (Ар ди), Сјар би, 
Си би ри и слич ним на чи ни ма пи са ња тог ет ни ку ма.32) У по ме ну ту 

27) John Gard ner Wil kin son, DalmatiaandMontenegro, John Mur ray, Al be mar ble Stre et, Lon-
don, 1848, pp. 7-12: Исто ри чар и пу то пи сац Ђ. Г. Вил кин сон, про у ча ва ју ћи де ла Про ко-
пи ја Це за риј ског, Ва ле ри ја на Кра син ског и Бо по ву ком па ра тив ну гра ма ти ку за бе ле жио 
је да су кроз исто ри ју Сло ве ни на зи ва ни, ме ђу оста лим на зи ви ма, и на зи вом „Спо-
ри“, од но сно „Сбо ри, Сбе ра ти“ („Ср би“, „они ко ји се са би ра ју и одр жа ва ју на род не 
са бо ре“). Ан тич ки пи сац Ди о дор Си ци лиј ски је за фе ни чан ски град Кад ме ју ко ју је 
са гра дио Кад мо пре не го што се на се лио у Или ри ји на Бал кан ском по лу о стр ву пи сао 
да су Кад ме ју на се ли ли Спар тан ци или „Спо ри“, „Спо ра ди“ („Ра се ја ни“, „Рас по стра-
ње ни“, пре ма ге о граф ском на зи ву Спо ра ди у да на шњој Грч кој). У Ис точ ном Ме ди те-
ра ну „Спо ри ма“ су би ли на зи ва ни и „Љу ди са мо ра“ или Пе ла ги (lat. Pelagicus), http://
www.etymon li ne.com/in dex.php?term=pe la gic&al lo wed_in_fra me=0. Ви зан тиј ски исто-
ри чар Про ко пи је Це зар ски је та ко ђе „Спо ри ма“ озна ча вао Сло ве не, као и мно го ве ко ва 
ка сни је ге о граф и ис тра жи вач Алек сан дар вон Хум болдт ко ји је упо тре бља вао из раз 
„Кар пат ски Спо ра ди“. (Ale xan der Von Hum boldt, ASketchofaPhysicalDescriptionofthe
Universe, Transl. by E.C. Ott and W.S. Dal las, F.L.S. Vol. V, Har per & Brot hers, 329&331 
Pe arl Stre et, Fran klin Squ a re, New York, 1859, p. 328) Ет ни кум Спо ри („σπόρος) био је 
по ве зан са се ја њем, зр не вљем пше ни це и по љо при вре дом. (Webster’s OnlineDictio
nary,Se e ding, http://www.web sters-on li ne-dic ti o nary.org/de fi ni ti ons/Se e ding), а тај из раз 
су ко ри сти ли и Ир ци да опи шу Ски те („ра се ја не“) у зна че њу ре чи „но ма ди“. О то ме 
оп шир ни је у Ed win Gu est, OriginesCelticae(aFragment)andOtherContributionstothe
HistoryofBritain, Ar dent Me dia, 1883, p. 85: Гр ци су но мад ска скит ска пле ме на ко ја су 
се исе ља ва ла са оба ла Цр ног мо ра пре ма за па ду и се ве ру опи си ва ли на зи ви ма „kel toi“, 
„kel to-sku oi“, „ibe res“ и дру гим на зи ви ма за но ма де. 

28) (Ур. Ге ор ги је Остро гор ски), VizantijskiizvorizaistorijunarodaJugoslavije, Pr vi tom, Vi-
zan tij ski-Iz vo ri-Za-Isto ri ju-Na ro da-Ju go sla vi je-Tom-1, СА НУ, 1955, стр. 30, цит. Пли ни је, 
Про ко пи је, Јор да нес, Ша фа рик, Кос, Ма ре тић, Ни дер ле

29) Си до ни, Зи до ни (грч ки Σιδών, од хе бреј ске ре чи „tsuwd“ –„ ло ви ти ри бу, ри ба ри ти“ – 
би ло је дру го име за Фе ни ча не, Σιδωνίοις (Si dō ni o is), у Biblos, http://con cor dan ces.org/
gre ek/4605.htm, цит. OldTestament, Acts 12:20. Фе ни ча нин Кад мо на зи ван је и Си до ном 
(Euri pi des, Bacchae, 171, Transl. by G. S. Kirk, CUP Ar chi ve, 1979, p. 44: Кад мо је на пу-
стио Си дон ску зе мљу и са гра дио град у Те би (Cad me ia).; Ovi di us, Metamorphosis, 3, 
115-137; У књи зи 4. 571 Ови ди је по дру гљи во пи ше о Кад му и Хар мо ни ји да су се „од 
не ка да шњих Си до на пре тво ри ли у „зми је“ у шу ма ма Или ри ка и да ви ше ни не ли че 
на пра ве зми је, јер у Или ри ју они „не бе же од љу ди, ни ти их ра ња ва ју, јер су се сми-
ри ли и за бо ра ви ли шта су не кад би ли.“ Ap pi a ni Ale xan dri ni, DehistoriaRomanorum, 
5.X.I.2, Fir min Di dot. Pa ris.1877; Ap pian, HistoryofRome, „The Illyrian Wars“:Агро нов 
на след ник Или риј је имао не ко ли ко си но ва Ен хе ла (Ен хе леј ци), Аута ри а та (Аута ри а ти, 
Па но ни, Пе о ни, Скор ди сци и Три ба ли), Пер феб (Пар те ни, Да ор ти и Дар си), Мед (Ми-
ди, Ми зи), Та у ла (Та у лан ти а ни). Ta ko đe vi de ti Ap pian, HistoryofRome, Transl. H. Whi te, 
1913, http://www.li vi us.org/ap-ark/ap pian/ap pian_illyrian_1.html#2

30) Stra bo, Geography, VII, c., 293, 296, 313 i 316: Стра бон их је сма трао гал ским пле ме ном, 
али Ap pi a ni Ale xan dri ni у свом де лу De historiaRomanorum,5.X.I.(Fir min Di dot, Pa-
ris,1877), сма трао их је из вор ним пле ме ном на том под руч ју, као и То ма шчек, Кејз нер, 
По ла шчек и дру ги исто ри о гра фи. 

31) Ni ko la De sa de nau, PrehistoricDacia, Part 7 – Ch. XLI.10.III, http://www.pe las gi ans.org/
web si te7/41_10_III.htm: Ан тич ки Гр ци су Ски ти ма на зи ва ли при пад ни ке на ро да ко ји 
је жи вео се вер но од Цр ног мо ра и ан тич ке Трач ке. Пре ма Пли ни ју, на ци о нал но име 
Ски та би ло је Ара меи или Ара ма ни. Ме ђу тим, пре ма Хе ро до ту, од сло вен ских ет ни ја 
раз ли ко ва ли су се они Ски ти ко је су Пер си јан ци на зи ва ли Са ки или Са кои (Sac hoi). 

32) Ma vro Or bi ni, Kraljevstvo Slavena, http://www.za sve.net/bi bli o te ka/slo ve ni/Kra ljev-
stvo%20Slo ve na.pdf: Та ко ђе о то ме ви де ти Re lja No va ko vić, SrbiimeSrbikrozvremei
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те о ри ју укла па ју се и за пи си исто ри ча ра Ма вра Ор би ни ја ко ји је у 
сво јој књи зи КраљевствоСловена,1601. го ди не пи сао да су Ср би 
и оста ли Сла вја ни би ли по ре клом од Но је ва си на Ја фе та и да су 
на се ља ва ли две сто ти не по кра ји на од Ази је до Евро пе, или за пи си 
исто ри ча ра Јо ва на Ра ји ћа ко ји је пи сао да су стра ни исто ри ча ри 
срп ско име из ве ли из име на ре ке Зе брис (Се брис, Сер би ца) ко ја 
те че из ме ђу ре ка Еуфрат и Ти грис.33) Ти за пи си се на до ве зу ју на 
ре зул та те ис тра жи ва ња исто ри ча ра и ан тро по ло га Ми ло ша С. Ми-
ло је ви ћа пре ма ко ји ма су се пра ста ри Ср би из јед не од сво јих пра-
по стој би на у до ли на ма ре ка Инд и Ганг у Ази ји под на па ди ма мно-
го број ни јег су сед ног древ ног ин диј ског, ки не ског, а ка сни је и хун-
ског на ро да, као и због та да шњих при род них ка та стро фа и гла ди и 
бо ле сти, вре ме ном исе ља ва ли са те ри то ри је Ази је у прав цу Ма ле 
Ази је и Ме зо по та ми је и у прав цу Ка спиј ског, Азов ског и Цр ног мо-
ра, бал кан ског По ду на вља и сред ње Евро пе. Од рим ског исто ри ча-
ра Та ци та до ви зан тиј ских исто ри ча ра Ла о ни ка Хал ко кон ди ла, Ге-
ор ги ја Ке дре на и Ду ке исто ри ча ри су за пи си ва ли да су „Ср би би ли 
нај ста ри је са чу ва но име од Сар ма та у илир ској Ср би ји“ и да је на 
бал кан ско-егеј ско-цр но мор ском под руч ју жи вео „је дан те исти ве-
ли ки на род срп ски Сар ма ти-Три ба ли“.34) У по је ди ним европ ским 

prostor, IPA Mi ro slav, Be o grad, 1993, Ми о драг Ми ла но вић, СтариСрпскивек, Van da li ja, 
Be o grad. 2008; Јо ван Де ре тић, АнтичкаСрбија, Те ме рин, Ср би ја, 2000; Ни ко Жу па-
нић, СрбиПлинијаиПтоломеја, Збор ник Ра до ва по све ће них Јо ва ну Цви ји ћу, Др жав на 
Штам па ри ја Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Бе о град, 1924; Мо мир Јо вић, Срби
преСрба,http://www.scribd.com/doc/14426267/Mo mir-Jo vic-Sr bi-Pre-Sr ba; 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, Mi o drag Mi la no vić, Старисрпскивек, Van-
da li ja, Be o grad, 2008., Јо ван Де ре тић, Александар,Велики,царсрпски, http://www.scribd.
com/doc/13864096/Jo van-De re tic-Alek san dar-Ve li ki-Car-Srp ski; Ре ља Но ва ко вић, Срби
ирајскереке:библијске“Четирирајскереке”икавкаскоеуфратскиСрби, Сло вен-
ски ис точ ни ци, Ми ро слав- Су пра ли брос, Пан че во, 1995.; Си ма Ла зин Лу кић, Кратка
ПовјесницаСрбаодпостанкасрпствадоданас, http://www.scribd.com/doc/14757231/
Si mo-Lu kin-La zic-Krat ka-Po vje sni ca-Sr ba; Ни ко Жу па нић, СрбиПлинијаиПтоломеја, 
Збор ник Ра до ва по све ће них Јо ва ну Цви ји ћу, Др жав на Штам па ри ја Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца, Бе о град 1924, Мо мир Јо вић, СрбипреСрба, http://www.scribd.
com/doc/14426267/Mo mir-Jo vic-Sr bi- Pre-Sr ba; Сто јан Бо шко вић, Бал кан ска пи та ња, 
1886-1905, Штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, Бе о град, 1906.

33) Јо ван Ра јић, Историяразнихславенскихнародов,наипачеБолгар,ХорватовиСербов, 
Све ти Ар ха гел ски Мо на стир Ко виљ, Част Пр ва, На Сла ве но-серб ској, Ва ла хиј ској, Во-
сточ ној азбу ци, 1794, http://www.scribd.com/doc/87624463/Jo van-Ra jic-Isto ri ja-Sr ba

34)  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. Та ко ђе ви де ти La o ni cus Chal co condylae At he ni en sis, HistoriarumLi
bridecem, 1650, LaoniciChalcocondylaeatheniensisHistorianLibridecem, in ter pre te Con-
ra do Cla u se ro Ti gu ri a no, Pa ri si is, MDCL: “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.“ 
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хро ни ка ма је та ко ђе би ло за пи са но да су аутох то ни жи те љи Сар ма-
ти је би ли Ср би, од но сно сма тра но је да Ср би по ти чу од нај ста ри јег 
огран ка Сло ве на.35) Исто ри чар и фи ло лог Фран ће ско Ма ри ја Апен-
ди ни је пи сао о про то-сло вен ским пле ме ни ма да су би ли си но ви 
Но ји ног си на Ја фе та и да је ве ћи на њих го во ри ла „илир ско-сло вен-
ски је зик“ ко јим 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.36) Пре маКарловач
комродослову, Хронициповеснихлета и ан тич ким за пи си ма Пли-
ни ја, Ма ри на из Ти ра, Пто ле ме ја, Пом по ни ја Ме ле, Јор да на, Ка си-
о до ра, Ами јан Мар це ли на и дру гих ан тич ких исто ри ча ра, Ср би 
по ти чу од кав ка ских Се ра (Сер ба) ко ји су у по ду на вљу и кар пат-
ским пла ни на ма би ли на се ље ни на под руч ју ко је се у до ба вла да-
ви не Рим ског цар ства озна ча ва ло као „Mon tes Ser ro rum“ („срп ске 
пла ни не“).37) Мно го број ни ори ги нал ни исто риј ски за пи си и ар хе о-
ло шки екс по на ти све до че да су они у ју жном де лу Бал кан ског 
(Хум ског) по лу о стр ва то ком про це са про хо да про то-срп ских ен ти-
те та жи ве ли из ме ша ни са пре ци ма мит ског фе ни чан ског ју на ка 
Кад ма и ње го ве су пру ге Хар мо ни је, Ар ме ни је или Хер ми не, ка ко 
је она још би ла за бе ле же на у исто риј ским за пи си ма, од но сно са 
те са лиј ско-фри гиј ским пле ме ни ма чи ји су вла да ри твр ди ли да су 
по том ци мит ске „кра љев ске ди на сти је Хе ра кле и да“ и „Ар ге и да“38) 

ТОПОНОМАСТИЧКЕИМИТОЛОШКЕОДРЕДНИЦЕ
ПРОХОДАЕНТИТЕТА„СИНОВАНОЈЕВЕАРКЕ“

За пис о Ве ли ком По то пу у Пр вој књи зи Мој си је вој у Ста ром 
За ве ту у Би бли ји, Еп о Гил га ме шу, ста ри вед ски, ме со по та миј ски, 
ан тич ки, по ли не зиј ски, ки не ски, ју жно а ме рич ки, се вер но а ме рич-
ки и дру ги свет ски за пи си, ми то ви и усме на пре да ња о ве ли ким 
по пла ва ма у Ин ди ји и у За пад ној Ази ји где су љу ди жи ве ли по сле 

35) Ro bert Cyprian, Lemondeslave,sonpasse,sonetatpresentetsonavenir, To me I, Пaris, 
1852, стр. 35; 41-42

36) Па вел Ша фа рик, ОпореклуСловена, , стр. 17-18, цит. F. M. Ap pen di ni, Depraest.et.
vet.I.illzr.Rag. 1806

37) Ми лош С. Ми ло је вић, ОдломциисторијеСрбаисрпскихјугославенскихземаљауТур
скојиАустрији; Си ма Лу кин Ла зић, КраткаповјесницаСрбаодпостањасрпствадо
данас, За греб, 1895., http://www.scribd.com/doc/14757231/Si mo-Lu kin-La zic-Krat ka-Po-
vje sni ca-Sr ba, Re lja No va ko vić, Četirirajskereke.

38) To dor Che pre ga nov, HistoryoftheMacedonianPeople, In sti tu te for Na ti o nal Hi story, Sko-
pje, 2008, стр. 8-13: Кра љев ска ди на сти ја кра ља Фи ли па и ца ра Алек сан дра Ве ли ког 
је твр ди ла да по ти че од „Хе ра кле и да“ и „Ар ге и да“, од но сно да је на след на ди на сти ја 
мит ског ју на ка Хе ра кла.
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из град ње Ва ви лон ске ку ле,39) све до че да се ви ше од пет хи ља да 
го ди на пре Хри ста до го дио Ве ли ки по топ пла не тар них раз ме ра. 
Пре ма Ста ром За ве ту у Би бли ји и пре ма мно го број ним свет ским 
за пи си ма о Ве ли ком по то пу, на кон што је ра ни ја ци ви ли за ци ја због 
сво је де ка ден ци је и гре хо ва не ста ла под Ве ли ким по то пом, Бог је 
са чу вао че сти тог Но ју, ње го ву же на и три си на Сим, Хам и Ја фет 
са њи хо вим су пру га ма и жи во ти ња ма у бар ци.40) Они су пре жи ве ли 
Ве ли ки по топ у око ли ни кав ка ске пла ни не Ара рат крај Ка спиј ског 
мо ра и по том ци Но ји них си но ва су вре ме ном би ли по де ље ни на ге-
не а ло шко ста бло на ро да на се ље них по раз ли чи тим кра је ви ма све-
та. Пре ма тим ста рим свет ским пре да њи ма, као и пре ма хро ни ка ма 
јер мен ских исто ри ча ра Мој си ја Хо рен ског и Мој си ја Ка лан ка туј-
ског и пре ма Хро ни ка ма ПовествременихљетЛе то пи сца Не сто ра 
Ки јев ског Си мо ви си но ви су оти шли на ис точ ну стра ну, Ха мо ви 
си но ви на ју жну, а Ја фе то ви си но ви на за пад, ју го за пад и се вер не 
стра не.41) Пре ма Рускојхроницики јев ског ле то пи сца Не сто ра Ча-
сног42) и пре ма ста рој че шкој Далимилскојхроници43) сло вен ски на-
ро ди, од но сно Иљур ци, (Или ри и Лу хи та ји, тј. Лу ги и Ле хи), ме ђу 

39) John C. Whit com bJr., He nry M. Mor ris, TheGenesisFlood:TheBiblicalRecordandItsSci
entificImplicationsBa ker Pub Gro up, 1979

40) Ple ins, J. Da vid, Whenthegreatabyssopened:classicandcontemporaryreadingsofNoah’s
flood Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2010, 97667 pp. 110: Ан тич ка грч ка ми то ло ги ја 
из јед на ча ва Про ме те је вог си на Де ка ли о на (Δευκαλίων) и гра ди те ља Но је ве бар ке Но ју. 
О Ле ле зи ма и Фе ни ча ни ма као по том ци ма мит ских лич но сти ка ква ско-пе ла шко-хе-
лен ског Де ка ли о на и фе ни чан ског Кад ма ви де ти у G. Bon fan te, “The Na me of the Pho-
e ni ci ans”, ClassicalPhilology, Vol. 36, No1, Jan. 1941, Chi ca go Uni ver sity Press, pp. 1-20. 
Та ко ђе ви де ти 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 
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. Та ко ђе о то ме ви де ти I. M. Di a ko noff, ThePrehistoryoftheArmenianPeople, 
Predystoriia armianskogo 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

41) Mo ses of Ka lan ka tuyk,TheHistoryofAluank, Bo ok I, Chap ter II, III, „Ge ne a logy of Ja peth’s 
De scen dants“ (Мов сес Ка лан ка ту а ци, История страны Алуанк, Ере ван. Ма те на да-
ран. 1984), http://www.vos tlit.in fo/Texts/rus5/Ka lank/fra me text11.htm: Пре ма јер мен ском 
исто ри ча ру Мој си ју Ка лан ка туј ском, по том ци из пле ме на Но је вог си на Ја фе та се ли ли 
су се на не ка да шња древ на под руч ја Атро па те не, Ала ни је, Ама зо ни је, Јер ме ни је, Ма-
ла ја, Ка па до ки је, Га ли ци је, Ин ди је, Сар ма ти је, Ски ти је, Бе о ти је, Ати ке, Аха ја, Или ри-
је, Акар ни је, Адри је (Ја дран ског мо ра), Га ли је, Ибе ри је и дру гих ме ста све до Бри тан-
ских остр ва.

42) 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 

43) NejstarsiceskarymovanakronikatakrecenehoDalimila , Ka pi to la1: “Ot Babylon ske ve zea 
o sed mid ca djayzcich“, (25), (30); Ka pi to la2: „O po tat ce jazyka ce ske ho“ у Nejstarsiceska
rymovana kronika tak recenehoDalimila, http://www.scribd.com/doc/47305208/Da li mi lo-
va-hro ni ka
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њи ма Мо рав ци, Че си, Хр ва ти (Бе ли Хо ру та ни) и «Serebъ» (Ср би) 
спа да ју у ин до е вроп ске на ро де ко ји по ти чу од пле ме на Но ји ног
си на Ја фе та.44) Пре ма за пи си ма ле то пи са ца и хро ни ча ра Те о фа на 
Ис по вед ни ка (c.758–817.), Хроникама Ле то пи сца Не сто ра Ки јев-
ског (1056-1114.), Хроникама Мој си ја Ка лан ка туј ског из де се тог 
ве ка иКарловачкомродослову из ше сна е стог ве ка је дан део ста рих 
Ср ба до се лио се из Јер ме ни је и Ме зо по та ми је (не ка да шње зе мље 
Се мар) на оба ле ре ке Ду нав (ко ју су ан тич ки пи сци од Хе ро до та, 
Ва ле ри ја Фла ки ја до Сте фа на Ви зан тиј ског зва ли и „ре ка Но је“,45) 
ре ка Ис тар или Фижн) на Бал кан ско по лу о стр во и ве ро вао је у бо-
га во де Да го на46) пре по ја ве хри шћан ства на овим про сто ри ма.47) 
Исто ри чар и лин гви ста Па вел Ша фа рик је је дан од мно гих фи ло-
ло га и исто ри ча ра ко ји је сма трао да је име Ср би би ло “пр во бит но 
име“ свих Сло ве на, про на шав ши на ан тич ким ге о граф ским ма па-
ма и у за пи си ма Пли ни ја, Пто ло ме ја, Про ко пи ја и дру гих исто ри-
ча ра срп ска име на у обла сти ма ру ских Сло ве на, као и у обла сти-
ма при ба ли тич ких и сред ње е вроп ских Сло ве на, од ко ји је и да нас 
остао ет ни кум ''Лу жич ки Ср би'' и „По лап ски Ср би“.48) При пад ни ке 
ових пле ме на ко ји су на се ља ва ли под руч ја од ре ке Ара рат 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 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“),49) „сјај ни“, „про све тље ни“, 

44) Ре ља Но ва ко вић, Срби и рајске реке: библијске “Четири рајске реке” и кавкаско 
еуфратски Срби, 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.; Tho mas V. Gam gre lidz и Vja če slav V. Iva nov, “The Early Hi story of 
In do-Euro pean Lan gu a ges“, ScientificAmerican, March 1990, pp. 110-116, http://rbe dro-
sian.com/Clas sic/sci am1.htm, ВизантијскиизворизаИсторијународаЈугославије, том 
I, Бе о град 1955, Старисрпскиродословиилетописи, (ур.) Љуб. Сто ја но вић, Срем ски 
Кар лов ци. 1927, стр. 62, J. Scha fa riks, SlawisckeAlteithumer, XI Abschnitt, Le ip zig, 6S4, 
685., Не стор Ки јев ски, Повесть временых лет, часть вторая, Мо сква, Леnjingрад, 
1950,с.209, Љ. Сто ја но вић, с.126; Da vid Adams Le e ming, TheOxfordcompaniontoworld
mythology, Ox ford Uni ver sity Press, 2005, p. 91: О Да го ну као ва ви лон ском бо гу жи та и 
плод но сти из тре ћег и дру гог ми ле ни ју ма пре Хри ста

45) Herodotus, 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

46) Ре ља Но ва ко вић, Срби и рајске реке: библијске “Четири рајске реке” и кавкаско
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; 

47) 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, ци ти ра ју-
ћи Те о фа на Ис по вед ни ка

48) Alek san dar Pe tro vić, ArheografijanarodajugoistočneEvrope, стр. 16-17: 
49) John E. Bow le, (Ed)., TheConciseEncyclopedia ofWorldHistory, Hutchins of Lon don, 

1958. п. 154; Јо ван Де ре тић, КултурнаисторијаСрба, стр. 32; Алек сан дар М. Пе тро-
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„бла го си ља ју ћи“ сар мат ски Аор си, Ала ни,50) Рок со ла ни,51) или сар-
мат ско-скит ски Ким бри (Ки ме ри).52) О њи ма су за пи се оста ви ли 
ан тич ки хе лен ски, рим ски и ви зан тиј ски исто ри ча ри и пи сци као 
што су Пли ни је, Пто ло меј, Се не ка или Псе у до Ма ври ки је,53) као 
и ра зни арап ски, ки не ски, мон гол ски и дру ги пи сци, пу то пи сци, 
исто ри ча ри и ге о гра фи.54) 

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“, Procopius in SevenVolumes, (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“. 

50) Mo ses of Ka lan ka tuyk,TheHistoryofAluank, Bo ok I, Ere van, Ma te da na ran, 1984: Сар мат-
ски Ала ни или Ја зи ге би ли су је дан део по то ма ка древ них па ган ских Ала на (Алу ан-
ка) за ко је је јер мен ски исто ри чар Мој си је Ка лан ка туј ски пи сао у сво јој хро ни ци The
HistoryofAluank да по ти чу 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 ко ји су на се ли ли обла сти Бал кан ског по лу о стр ва, Егеј ско при мор је и остр ва и 
Ма лу Ази ју. Пре ма рим ским ан тич ким пи сци ма Ли ви ју, Вир ги ли ју, Ди о ни зи ју Ха ли-
кар ниј ском, Пли ни ју Ста ри јем и Ди о ну Ка си ју при пад ни ци овог древ ног на ро да су у 
пред-ан тич ком пе ри о ду на кон Тро јан ских ра то ва и при род них ка та стро фа и гла ди на се-
ли ли Апе нин ско по лу о стр во и под име ном Етрур ци и Ра се ни за сно ва ли на Апе нин ском 
по лу о стр ву па ган ску пред-рим ску ци ви ли за ци ју са сре ди штем у на се љу „Al ba Lon ga“. 
Та ко ђе ви де ти http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Al ba ni_(pe o ple), 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. Vic tor Be rard, The 
Pho e ni ci ans and the Oddysey, Transl. by M. L. Hop kins, cit. The ve not, Бо ок 4, 1902, стр. 
197, http://doc hop.com/ima ges/Pho e ni ci ans_09.pdf

51) Chri sten sen, Ar ne Søby, Cassiodorus, Jordanes, and theHistoryof theGoths:Studies in
aMigrationMyth, Mu se um Tu scu la num Press. The Uni ver sity of Co pen ha gen, Den mark, 
2002, pp. 346-348: Пре ма исто ри ча ру Ар не Кри стен се ну рим ски по ли ти чар и пи сац 
Ка си о дор (c.485–c.585.) је на на го вор та да шњег гот ског кра ља Те о до ри ка (471–526.) 
на пи сао на ла тин ском је зи ку де ло ИсторијаГота ра ди лак ше вла да ви не Го та над Ри-
мља ни ма. У тој ка сни је за гу бље ној Ка си о до ро вој ИсторијиГота Ка си о дор је, пре ма 
тврд ња ма исто ри ча ра Кри стен се на, из по ли тич ких раз ло га фал си фи ко вао ан тич ку грч-
ку и рим ску исто ри ју, од но сно улеп шао исто ри ју Го та при пи су ју ћи је дан део исто ри-
је скит ских Ге та (сар мат ских Ала на) Го ти ма. На осно ву те у ме ђу вре ме ну из гу бље не 
ИсторијеГота исто ри чар Јор нанд је на пи сао сво је де ло Гетика (Јор нан дес, Историја
Гота - Гетика, c.551.) јер се, пре ма вла сти том при зна њу,бо јао да би Остро го ти ко ји ма 
је и сам при па дао, на кон по бе де ви зан тиј ског ца ра Ју сти ни ја на и вој ско во ђе Бе ли за ра 
540. го ди не над Го ти ма, мо гли да бу ду пот пу но ис ти сну ти из Ис точ ног рим ског цар-
ства. Ова две по ли тич ка исто риј ска фал си фи ка та Ка си о до ра и Јор нан де са су, пре ма 
ми шље њу исто ри ча ра Кри стен се на, про у зро ко ва ла ка сни ју по гре шну ин тер пре та ци ју 
европ ске исто ри је у чи та вој европ ској исто ри о гра фи ји. (p. 348).

52) Vic tor Kac hur, TheTransCaucasionMigrationoftheRusiTribes. Du blin, Ohio, 1972, pp. 
5-7

53) Se nec ca, Thyestes, 369, Transl. by Frank J. Mil ler, http://www.the oi.com/Text/Se ne-
caThyestes.html; Pro co pi us, “Pro co pi us on the Slavs”, ProcopiusinSevenVolumes; Ни ко 
Жу па нић, СрбиПлинијаиПтоломеја:ПитањепрвепојавеСрбанасветскојпозорници
саисторијског,географскогиетнолошкогстановишта

54) Agustí Ale many, SourcesontheAlans:acriticalcompilation, Iss. 8, Vol. 5, BRILL, 2000, 
pp. 8-9, ци ти ра ју ћи арап ске пу то пи сце и исто ри ча ре Абу Ха мид Ал-Гар на ти, Ал Ма су-
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Про цес се о ба и на се ља ва ња на ро да у раз ли чи тим под руч ји ма 
ис точ ног Ме ди те ра на и окол ним под руч ји ма ан тич ки пи сци су об-
ја шња ва ли Но ји ном об ја вом Бож је во ље ње го вим си но ви ма где да 
се на се ле.55) Пре ма ан тро по ло гу, те о ло гу и ет но ло гу Ја ко ву Бра јан-
ту (1715–1804.), мно ге пр во бит не свет ске ми то ло ги је су сма тра ле 
да је прет по топ ни свет због де ка ден ци је људ ске ра се био из гу био 
Бож ји бла го слов и да је зе мља по ста ла су ва и бес плод на.56) Ан тич-
ки пи сци су за пи са ли да је Бог у пе ри о ду Ве ли ког по то па по ште део 
са мо Но ју, ње го ву по ро ди цу и ода бра не вр сте жи во ти ња у бар ци 
ко ју је Но је из гра дио на пла ни ни Ара рат у кав ка ском пла нин ском 
лан цу за ко ји се сма тра ло да је ре љеф но био нај ви ши пла нин ски 
ла нац на пла не ти.57) Раз ли чи ти свет ски исто ри ча ри-хро ни ча ри, пи-
сци, ге о гра фи, би о ге о ло зи, ар хе о ло зи и ан тро по ло зи су за пи са ли 
да су на кон Ве ли ког по то па на вр хо ви ма ра зних ме ђу соб но уда-
ље них пла нин ских ла на ца у све ту про на ла же ни оста ци мор ских 
ри ба, шкољ ки и жи во ти ња.58) Пре ма ан тич ким грч ким и рим ским 
пи сци ма, а ка сни је и пре ма Ла о ни ку Хал ко кон ди лу,59) Ге ор ги ју 
Ке дре ну и дру гим ви зан тиј ским исто ри ча ри ма, ста ро срп ски Три-
ба ли и при пад ни ци њи ма срод них про то-ет ни ја ко је су по ти ца ле 
из ре до ва Но ји ног си на Ја фе та би ли су у ис точ ном Ме ди те ра ну 
по зна ти као „си но ви Ла ри се“, од но сно као си но ви бо ги ње ме се ца 
Ла ри се, на зи ва не још и Еде са, Ми но ја, Аи Мо нах, Се ле на, Те ба 
и Ни о бе. Они су та ко на зи ва ни пре ма ме се цу ко ји је био сим бол 
Но је ве бар ке или Ар ке, од но сно би ли су по зна ти и под ет ни ку мом 
Ар ка ђа ни или „си но ви Но је“ - си но ви пр вог оца на ро да, до ма ћи на, 
по љо при вред ни ка, ви но гра да ра, гра ђе ви на ра и чо ве ка об да ре ног 
мно гим зна њи ма и ве шти на ма. Но је, или „Пе лазг“, ка ко су га зва-

ди и дру ге та да шње арап ске и пер сиј ске пу то пи сце и исто ри ча ре - За бе ле же но је да је 
про то-сло вен ске Ала не мон гол ски двор на зи вао „хри шћа ни ма грч ке ве ре“.

55) Исто, pp. 229-274. cit. Syncel lus, p.90, Epip ha ni us, I, c.5, Ju stin, L2.c.I
56) Јаcov Bryant, ANew System or anAnalysis ofAncientMythology, Vol. III, T. Payne, P. 

Elmsly, B. Whi te, J. Wal ter, Lon don, 1807, p. 8, http://www.scribd.com/doc/40071540/A-
New-System-or-An-Analysis-of-An ci ent-Mytho logy-3-Ja cob-Bryant-1807

57) Ja cov Bryant, ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology, p. 20
58) Wil li am Wil li ams, PrimitiveHistoryfromtheCreationtoCadmus, J. Se a gra ve, Chic he ster, 

1789, pp. 113-115, cit. Ce dre nus, Sa us su re, Ehr hart, Lan gi us, Plot, Dart mo or, Swe den borg, 
Buf fon, Re a u mur, He ro dot, Plu tarch, Stra bo, Me la, Pa u si ni us, Era stot he nes, Te o trast hus, 
Xant hus Lydus

59) 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: “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.“: „Ср би-Три ба ли су нај ста ри ји на-
род на све ту, то по у зда но твр дим.“
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ли Ар ка ђа ни,60) сво ја зна ња и ве шти не пре нео је сво јим си но ви ма, 
а пре ко њих и свим оста лим на ро ди ма. Као пред став ни ци ме ди те-
ран ског и ма ло а зиј ског пра ста рог на ро да „Ар ка ђа на“ у ан тич кој 
ми то ло ги ји и то по ни ми ји у ра зним вер зи ја ма пи са ња пр во бит ног 
зна че ња Но је ве бар ке, од но сно Ар ке, по ја вљу ју се име на љу ди и 
бо жан ста ва и на зи ви на се ља и ге о граф ских под руч ја као Ар кос, 
Агор, Агрос, Ар ка ди ја, Ара ра ти ја, Ар та или Ар та ни ја,61) Ар са или 
Ра са. Зна че ње ових лич них име на, ет ни ку ма и то по ни ма има ве зе 
са пр вом по стој би ном си но ва из Но је ве Ар ке, са ре ком Аракс на 
пла ни ни Ара рат у Ар ме ни ји (Јер ме ни ји), као и са агри кул ту ром 
(по љо при вре дом и сто чар ством) и ри бо ло вом (Но ји ни си но ви су 
че сто на зи ва ни „љу ди ма мо ра“, од но сно „си но ви ма бо га мо ра По-
сеј до на и бо ги ње ме се ца Ла ри се“).62) Та ко су за чу ве ног мит ског ју-
на ка Хе ра кла или Хер ку ла ан тич ки грч ки и рим ски пи сци и пи сци 
из Си до на и ис точ ном Ме ди те ра ну пи са ли да се он из вор но звао 
Ал ка и ос (Àλκαĩος), од но сно Ар ка лес, („син из Ар ке“, Ар ка-ел, 
Ар кле, Ар клус, Ар ка лус).63) На кон што је Ве ли ки по топ за со бом 
оста вио плод ну зе мљу, гу сте шу ме, је зе ра и ре ке,64) Но је и ње го ви 
си но ви и по том ци учи ли су на ро де на свим стра на ма све та мно-
гим зна њи ма, ве шти на ма и умет но сти ма – кр че њу шу ма, из град њи 
за штит них ка на ла око ре ка, град њи ку ћа и скло ни шта од вре мен-
ских не при ли ка, по љо при вре ди, ви но гра дар ству,65) скла ди ште њу 
хра не, из ра ди оде ће и обу ће и оде ва њу, ле че њу ле ко ви тим тра ва ма, 
сви ра њу и за ба ви66) и пи са њу и чи та њу.67) Због ва жно сти тог пр во-

60) Pa u si ni us, DescriptionsofGreece, , 1.8.c.1.2.4
61) 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.
62) Ja cov Bryant, ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology , pp. 393-395, cit. Di o-

nis. Hal li carn.L1.c.17., Stra bo, L5.399., He rod., L.1.v.580, Step han Byzant., Apoll. Rhod., 
Staphylus Na u e ra to tes

63) Јаcov Bryant, ANew System or anAnalysis ofAncientMythology, Vol. III, T. Payne, P. 
Elmsly, B. Whi te, J. Wal ter, Lon don, 1807, pp. 507-508, cit. Stra bo, L.10.95; Plu tarch. С 
дру ге стра не, не ки ан тро по ло зи и фи ло ло зи из во де Хер ку ло во име из ре чи „хе ра“ („зе-
мља“) и „кле ос“ („сла ва“) или ет ни ку ма Ал ки ди.

64) Ja cov Bryant,ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology, стр. 404, цит. As si us, 
Schol. In Euro pid. Orest. v.930

65) Wil li am Wil li ams, PrimitiveHistoryfromtheCreationtoCadmus, p. 141: Пре ма за пи си ма 
ви зан тиј ског исто ри ча ра Ке дре на Но је је уз га ји вао ви но гра де на пла ни ни Ли ба нон у 
Јер ме ни ји осам го ди на на кон Ве ли ког по то па. 

66) Pa u si ni us, De scrip ti ons of Gre e ce, 1.8.c.1.2.4, Ja cov Bryant, ANewSystemoranAnalysisof
AncientMythology , pp. 404-407

67) He ro dot, History, 5.58.1, Hygi nus, Fabulae, 277: Ан тич ки пи сци Хе ро дот и Хи ги ни је су 
твр ди ли да су Кад мо и Еван дер пре не ли „пе ла згиј ску азбу ку“ у Грч ку и Ита ли ју. 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 
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бит ног про це са „пре но са зна ња“ по та да шње љу де Но је, ње го ви 
си но ви и по том ци су као учи те љи и по ма га чи љу ди вре ме ном у 
на род ним пре да њи ма до би ли ка рак те ри сти ке над на рав них би ћа и 
ми то ло шких бо жан ста ва, та ко да су у мно гим свет ским ми то ло ги-
ја ма и исто риј ским хро ни ка ма, као у слу ча ју ан тич ких ми то ва Ис-
точ ног Ме ди те ра на при ка зи ва ни као Ди о ни зи је, Хер кул, бог Зе ус 
или бог мо ра По сеј дон или су, као у слу ча ју Ки не и Ја па на,68) Но-
је ви си но ви и по том ци при ка зи ва ни и као уте ме љи ва чи њи хо вих 
кра љев ских ди на сти ја Фо хи, Син-Ну69) и Хо анг Ти.70) Сма тра се да 
су на под руч ју ис точ ног Ме ди те ра на у том пр во бит ном „пост-по-
топ ном“ про це су „пре но са зна ња“ ве ли ку уло гу има ле ста ре сло-
вен ске, је вреј ске и грч ке про то-ет ни је.71) Пре ма ре чи ма исто ри ча ра 

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. Та ко ђе ви-
де ти 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.) S. Winn (1981:246ff; 1990:280). M. M. , 1981. PreWritinginSoutheasternEurope:
TheSignSystemoftheVinčaCultureca.4000B.C. We stern Pu blis hers, Cal gary; 1973. The
SignsoftheVinčaCulture:anInternalAnalysis;TheirRole,ChronologyandIndependence
fromMesopotamia. Uni ver sity Mic ro films, Ann Ar bor, Mic hi gan. Ра ди во је Пе шић, Вин
чанско писмо, 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, 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, Staroevropskijezikipi
smoEtruraca,The In sti tu te of Etru scan Stu di es, Chi ca go, 1984: На осно ву ком па ра тив них 
ис тра жи ва ња Шан Ви на, Ра ди во ја Пе ши ћа, Све ти сла ва Бил би је и дру гих са вре ме них 
фи ло ло га утвр ђе но је да су Вин чан ско пи смо и ка сни ја етрур ска азбу ка иден тич ни, да 
Вин чан ско пи смо де ли са Брах ми пи смом пет иден тич них сло ва, са крит ским ли не ар-
ним А пи смом де ли че ти ри, са ли не ар ним Б пи смом два сло ва, са за а пад но се мит ским 
пи смом осам сло ва, 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 иден тич них сло ва, ан гло сак сон ским рун ским пи смом 
че ти ри, те да са гла го љи цом де ли се дам и са азбу ком срп ске ћи ри ли це два де сет сло ва

68) Ja cov Bryant, ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology, p. 583-584; 585-586, cit. 
Ka emp fer, L.2.p.163; L.3,p.204: Пре ма древ ним ве ро ва њи ма Бу да (Ко то бус, Ди о ни зи је) 
је пре нео сво ја зна ња из Ин ди је у Ја пан.

69) Wil li am Wil li ams, PrimitiveHistory from theCreation toCadmus, 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 Jean-Bap ti ste Du Hal de, ThegeneralhistoryofChina, Ј. Watts, Lon don, 1741, p. 272 
(p. 269-277 

70) Derk Bod de, “Types of Chi ne se Ca te go ri cal Thin king”,JournaloftheAmericanOriental
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: Та ко се ве ру је 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“), ко ји је, пре ма 
нај ра ни јим хро но ло ги ја ма исто ри је Ки не био отац ки не ске по љо при вре де, из у ми тељ 
ча ја и за чет ник тра ди ци о нал не биљ не ме ди ци не и за ко јег се сма тра да је лич но сам 
за се јао пр ви пи ри нач и под у ча вао сво је су на род ни ке тех ни ка ма по љо при вре де ка ко би 
из бе гли уби ја ње жи во ти ња.

71) Ja cob Bryant, ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology, p. 407
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Јо ва на Зо на ре о пр вој за бе ле же ној исто ри ји чо ве чан ства по сле Ве-
ли ког по то па: „Сва та зна ња до шла су из Хал де је у Египт и одан-
де до Гр ка.“72) Као сло вен ске про то-ет ни је у ис точ ном Ме ди те ра ну 
у исто риј ским за пи си ма су за бе ле же ни Фри ги (Бри ги), Ли киј ци 
и Ли диј ци, („Спар та ни или „Спо ра ди“), од но сно Пе ла зги,73) Ра-
се ни (Етрур ци) и Фе ни ча ни.74) То, из ме ђу оста лих, до ка зу ју је дан 
про на ђе ни ар хе о ло шки екс по нат из че твр тог ве ка пре Хри ста са 
нат пи сом „Хе ра кло Сло вен“75) и је дан Законик од 232 од ред бе на 
ка ме ном обе ли ску из ма ло а зиј ског гра да Сир би на из осмог ве ка 
пре Хри ста ис пи сан срп ско-ра шким76) фо нет ским пи смом77) слич-
ним пра ста ром вин чан ском пи сму.78) О пред-ан тич ком и ан тич ком 

72) Исто, cit. Zo na ra, v.1, p.33, Syncel li us, p. 102
73) Pliny, Na tu ral Hi story, 7.56, Такoђе ви де ти TheOnlineLiddellScottJonesGreekEnglish

Lexicon, „Огу ги ос“, http://www.tlg.uci.edu/lsj/#eid=31603&con text=se arch: Спар тан ци и 
Ле ле зи, пр ви ста нов ни ци Грч ке, по ми њу се у ве зи са пр вим кра љем ко ји је вла дао Ати-
ком и ко ји је пре жи вео Ве ли ки по топ, кра љем Огу го сом. 

74) John Gard ner Wil kin son, DalmatiaandMontenegro, John Mur ray, Al be mar ble Stre et, Lon-
don, 1848, pp. 7-12: Исто ри чар и пу то пи сац Ђ. Г. Вил кин сон, про у ча ва ју ћи де ла Про ко-
пи ја Це за риј ског, Ва ле ри ја на Кра син ског и Бо по ву ком па ра тив ну гра ма ти ку за бе ле жио 
је да су кроз исто ри ју Сло ве ни на зи ва ни, ме ђу оста лим на зи ви ма, и на зи вом „Спо ри“, 
од но сно „Сбо ри, Сбе ра ти“ („Ср би“, „они ко ји се са би ра ју и одр жа ва ју на род не са бо-
ре“. Ја цов Бра јант, стр. 410, cit. Pa u san. L.3.p.146, Hygi nus, Fab. 143, Euseb. Ver sio Lat. 
p. 1, Steph. Byzant. Spar ti Scho lia in Hom. Odyss., Su i da, Epar ni non das: Ан тич ки Гр ци су 
сма тра ли да Спар тан ци или Спо ра ди („ра се ја ни, „рас по стра ње ни“, пре ма обла сти Спо-
ра ди у Грч кој) по ти чу од Спар то на ко ји је до шао са бо гом мо ра Ди о ни зи јем из Те бе у 
Грч ку и ко ји је био син То ро ме ја, „пр вог чо ве ка ко ји је вла дао“. Pa u si ni us, Descriptions
ofGreece, 1.8.ц.1.2.: Ан тич ки пи сац Па у зи ни је је Спар тан це по ве зи вао са пр вим на се-
ље ним љу ди ма у Грч кој - Пе ла зги ма Ле ле зи ма. О Спар тан ци ма и њи хо вој се о би у Или-
рик ви де ти Cp. scho li um on Euri pi des, Pho e ni cian Wo men, 670, The Pho e nis sae, tran sla ted 
by E. P. Co le rid ge. New York. Ran dom Ho u se. 1938.. 939.935-950; Apol lo do rus, 3.4.1 ff., 
3.5.4; Euri pi des, Bac chae, 1334. Euri pi des. TheCompleteGreekDrama, edi ted by Whit ney 
J. Oates and Euge ne O’Ne ill, Jr. in two vo lu mes

75) The o dor Мommsen, DieUnteritalishchenDialekte, Le ip zig,1850. и T. Vo lan skii, Pamjatniki
pismenostiSlovjandorizdvaHristovoga,Mo skva, 1854, str. 3 (tab I, lb): У ко лек ци ји Ди 
Ми зи нис у ме сту Фер мо на ју гу Ита ли је чу ва се та бла од те ра ко те из че твр тог ве ка пре 
Хри ста на ко јој пи ше IeraklisSclavenos („Хе ра кло Сло вен“). О ми ту фе ни чан ског Хе-
ра кла или Хер ку ле са и Кад ма из ди на сти је Хе ра кле и да ме ђу про то-сло вен ским ста нов-
ни штвом све до чи и мно штво то по ни ма и на зи ва ан тич ких гра до ва на под руч ју на ко јем 
је оно жи ве ло од Цр ног мо ра, Кар пат ских пла ни на до Ср би је и не ких ме ди те ран ских 
зе ма ља. 

76) В.А. Чу ди нов, ОсербскомкамнесзаконамиVIIIвекаизСирбины,Ин сти тут древ не-
сла вян ской и древ не е вра зи й ской ци ви ли за ции, cit. KalinkaErnst:„TituliLiceae,Tituli
AsiaeMinoris,Vindobonae“,collectieteditiauspiciisAcademiaeLitterarumVindobonensis,
v.12,Denkschriften(ÖsterreichischeAkademiederWissenschaften.PhilosophischHisto
rischeKlasse)–Nr.12,http://www.ru nit sa.ru/pu bli ca ti ons/pu bli ca tion_512.php

77) ObeliskizKsantosa.Zakonikpravnih,običajnihimoralnihnačelaSrbapre26002800godi
na, R.D. Đor đe vić (Ur.), Pre vod za ko na Sve ti slav Bil bi ja, Edi ci ja Srpskikoreni, Ser bo na Niš, 
2003.; В.А. Чу ди нов, ОсербскомкамнесзаконамиVIIIвекаизСирбины 

78) Пе шић, Ра ди во је, 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 
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„пре но су зна ња“ ста ро сло вен ских пле ме на го во ри и по да так да су 
ан тич ки грч ки и рим ски пи сци за Ски те, Тра ча не79) и Па нон це из 
цр но мор ског и ис точ ног Ме ди те ра на пи са ли да су би ли до бри у 
фар ма ци ји, од но сно у ле че њу ле ко ви тим тра ва ма, у хе ми ји, фи-
зи ци по љо при вре ди, об ра ди ме та ла, тка њу и ле пим умет но сти ма 
и из ра жа ва ли су им за хвал ност на „пре не том зна њу“ из тих обла-
сти.80) Пр во бит ни ми то ло шки опи си Хер ку ла и ње го вих по то ма ка 
из ди на сти је Хе ра кло и да, као и ори ги нал ни исто риј ски за пи си о 
„пре но су зна ња“ бал кан ско-цр но мор ско-ма ло а зиј ских сло вен ских 
про то-ет ни ја би ли су раз лог да од вре ме на ан ти ке до два де се тог ве-
ка раз ли чи ти свет ски исто ри ча ри твр де да ет ни кум Сло ве ни зна чи 
„слав ни“ или „по зна ти“.81) Упо ре до са до се ља ва њем до шља ка из 
се вер них цр но мор ских степ ских зо на на Бал кан ско по лу о стр во у 
пе ри о ду од сре ди не пе тог ми ле ни ју ма и од тре ћег ми ле ни ју ма пре 
Хри ста, „Вин чан ска“ и „Три пољ ска“ кул ту ра су об у хва та ле ју жни 
ток до ли не ре ке Ду нав и ње не при то ке и Кар пат ске и Ро доп ске пла-
ни не. 

У пе ри о ду од 5.300. го ди не до 3.500. го ди не пре Хри ста при-
пад ни ци ових кул ту ра су би ли по ве за ни пре ко се о ба на ро да,82) 
при ја тељ ства, са ве зни штва и раз ме не ро ба са Ис точ ним Ме ди те-
ра ном, од но сно са Те са ли јом, Ми ке ном, Кри том и ис то ком Ма ле 

79) Гво зден Ву ка ши но вић, Корнелије Тацит о Србима, 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 
Ра ча не Тра ча ни, од но сно „Тхра кои“. 

80) Ja cob Bryant, ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology, pp. 511-517, cit. An tip ha-
nes, Apud At he na em, L.6.p.226, Stra bo, l.16, p.1044, Syncel lus, p.14; Vol.II.p.130, Di o do-
rus, Apol lo do rus, Ta ci tus, An nal.2.c.64, De Pon to, L.2.Elog.9.v.65

81) 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“). 
Ap pian, RomanHistory, 9.App.3.14; Ма вро Ор би ни, КраљевствоСловена (IlRegnodegli
Slavi, Pe sa ro, 1601; Прев. Augu sto Fon se ca), pp. 168-171: „ПовељацараАлександрао
привилегијамаСловенима (Агри а ни ма) у Или ри ку му. Апи ан из Алек сан дри је на зи ва 
Агри а не „слав ни ма“ и „по зна ти ма“, а то је тач но оно што на зив „Сло ве ни“ зна чи.“ 

82) Ha rald Ha ar mann, EarlycivilizationandliteracyinEurope:aninquiryintoculturalconti
nuityintheMediterraneanworld, стр. 49-56: Оста ци ли не ар ног пи сма и грн ча ри је, од 
че га не ки тра го ви има ју ве зе са „ста ро е вроп ским“ вин чан ским пи смом про на ђе ни су у 
ју жном де лу Грч ке у под руч ју не ка да шње Ати ке у пе ри о ду од 2.500 до 2000. го ди не пре 
Хри ста и го во ре о по ве за но сти ма ло а зиј ске Тро је, ме ста Езе ро во у ју жној Бу гар ској и 
остр ва Крит.
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Ази је.83) То по твр ђу је и про на ла зак фи гу ри на же на ко је се по ве зу ју 
са па ган ским кул то ви ма сла вље ња древ не бо ги ње ло ва, плод но сти 
и умет но сти тка ња Ар те ми де у ар хе о ло шким на ла зи шти ма вин-
чан ске нео лит ске кул ту ре на Бал кан ском по лу о стр ву и су сед ним 
под руч ји ма у пред хри шћан ском пе ри о ду.84) Исто ри ча ри прет по ста-
вља ју да је до иш че зну ћа пе ла шке кул ту ре на под руч ју да на шње 
Грч ке до шло на кон до ла ска Хе ле на Да на у са из Егип та на Пе ло по-
нез ко јег је осво јио 1529. го ди не пре Хри ста и по сле то га на ре дио 
да се ње го во име про ме ни.85) У пе ри о ду па ган ских пре дан тич ких и 
ан тич ких ми то ва и че стих рат них су ко ба на раз ли чи тим под руч ји-
ма Ме ди те ра на вин чан ско-три бал ска пле ме на су се под ути ца јем 
рат них су ко ба и при род них ка та стро фа че сто се ли ла и у про це су 
тих се о ба за со бом оста вља ла пи сме не тра го ве ли не ар ног пи сма 
слич ног вин чан ском пи сму.86) Слич ност Вин чан ског, крит ског ли-
не ар ног пи сма, „серб ско-ра шан ског“ пи сма на Обе ли ску у Ксан то-
су (Сир би су)87) у ма ло а зиј ској Ли ки ји из сед мог ве ка пре Хри ста88) 
и Ми но ан ског пи сма,89) 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 

83) Pe ter A. Di mi trov, Thracian Language and Greek and Thracian Epigraphy, Cam brid ge 
Scho lars Pu blis hing, 2009, xvi-xvii, цит. Ar chi bald 1998, 3 и Fol 2000, 63. (http://www.
scribd.com/doc/52101650/Thra cian-Lan gu a ge-and-Gre ek-and-Thra cian-Epi graphy). Та ко-
ђе о то ме оп шир ни је ви де ти у V.V. Hvoj ka, Drevneobitateli, Ki ev, 1913. Осим што су 
илир ска пле ме на по ти сну ли Хе ле ни , та ко ђе су их по ти сну ли и гал ски Кел ти. О то ме 
ви де ти Pa u si ni us, DescriptionsofGreece, 1.4.1.: “Или ре из Те са ли је су по ти сну ли гал ски 
Кел ти.“

84) 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”, str. 62,63, 66: У гро бо ви ма по што ва о ца кул та пра ста ре бо ги ње 
Ар те ми де у ар хе о ло шким на ла зи шти ма на те са лиј ској ре ци Ха ли ак мон (Би стри ца) у 
да на шњој Грч кој, про на ђе на је грн ча ри ја исто вет на и слич на грн ча ри ји по ду нав ског 
вин чан ског кул тур ног кру га, као и вре те на и раз бо ји са ша ра ма и сим бо ли ма слич ни 
они ма на под руч ју вин чан ске кул ту ре.

85) Pa u lus Oro si us, SevenBooksofHistoryAgainstthePagans, Uni ver sity of Li ver pool Press, 
2010, p. 11

86) Ha rald Ha ar mann, EarlycivilizationandliteracyinEurope:aninquiryintoculturalcontinu
ityintheMediterraneanworld, Wal ter de Gruyter, 1996, pp. 83-85

87) Stra bo, Geography, 14.3.6
88) R.D. Đor đe vić, ObeliskizKsantosa.Zakonikpravnih,običajnihimoralnihnačelaSrbapre

26002800godina, (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

89) 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; 
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пре Хри ста90) и слич ност па ган ских оби ча ја,91) 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 егеј ским, цр но мор ским и ма ло а зиј ским ар хе о ло шким 
на ла зи шти ма,92) по твр ђу ју за 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.93) 

Ме ђу ове ста ре на ро де или „си но ве Но ји не ар ке“94) 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 чи ји су на след ни чла но ви би ли вла да ри Ка ран, Те мен, Ма ке-
дон и Ми да.95) За на след не чла но ве ове ди на сти је сма тра ли су се 
краљ Фи лип и ње гов син цар Алек сан дар Ма ке дон ски, ко јег су 
сло вен ски на ро ди у сво јим пре да њи ма зва ли „Ле сан дар Ср бља-
нин“.96) На ју гу пре ма при мор ју, из кул ту ре плод них по ља, ли ва да 

90) 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(1982l992)

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

92) 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

93) О то ме оп шир ни је у Mar 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

94) Edo u ard Le Da no is, LeRythmedesClimats, Payot, Pa ris, 1950, pp. 109-127: На раз ли чи-
те свет ске спи се о Ве ли ком по то пу на до ве зу ју се астро ном ски про ра чу ни о ве ли ким 
кли мат ским про ме на ма ко је су се од и гра ле око 5.000. го ди не пре Хри ста. Ове про ме не 
су се од и гра ва ле на ге о мор фо ло шки знат но дру га чи јем под руч ју од под руч ја ко је об у-
хва та да на шњу Ка ла бри ју, Си ци ли ју и Ту нис, Цр ве но мо ре, Чад ско је зе ро, Цр но мо ре 
и Ка спиј ско и Арал ско је зе ро. Егеј ско мо ре је у том пе ри о ду би ло коп но и спа ја ло је 
Бал кан ско по лу о стр во и Ма лу Ази ју, што је олак ша ва ло кре та ње пра и сто риј ских љу ди 
по том про сто ру.

95) 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

96) Плу тарх, Славниликовиантике 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,сприложениемкраткойгеографическойиполити
ческойисторииороссийскомцарстве, Ве не ция 1772, Рос сиа 1774, cit. Грамотырус
скогоцаряПетра I от 03 мар та 1711); Jo hann Gu stav Droysen, Historiedel’hellenisme, 
E. Le ro ux, Pa ris, 1883-85.1883; 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- Plu-
tarh, Slavnilikoviantike, II, Ma ti ca Srp ska, No vi Sad, 1987., F. M. Appendini,Rjecsosloxje
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са ма ко ви ма и ви но гра да Ла ри се и Ар го са по ни кли су ми то ви и 
при че о Ор фе ју, Хо ме ру, Езо пу, Ахи лу и Тро ји. У овим пре де ли ма 
јед но вре ме је жи вео и мит ски илир ско-фе ни чан ски вла дар Кад мо 
за ко јег се сма тра да је био за слу жан за раз вој пред-ан тич ке и ан-
тич ке пи сме но сти, тр го ви не и ар хи тек ту ре.97) 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 са98) вла да ра Кад ма и ње го ву тра чан ску су пру гу 
Хар мо ни ју, те су они са јед ним де лом на ро да, ка сни је по зна ти у 
исто ри ји као Ја дри, (Сар ди,99) на се ли ли ис точ ну оба лу Ја дран ског 
мо ра100) и њи хо ви по том ци са гра ди ли гра до ве Охрид (не ка да шњи 
Lih nid),101) Бу дву (Bo tvos, Bu tua),102) Ул цињ (Ol ci ni um)103) и Ри сањ 

illir.ital.lat., Du bro via, MDCCCVI, cit. Jo a kim Stul lic Du broc sa nin; 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, Deoriginesuccessibu
squeSlavorum, Ve ne zia, 1532. Та ко ђе ви де ти Ap pian, RomanHistory, 9.3.14: „Три ба ли су 
ве ли ки на род ко ји су Ри мља ни сма тра ли де лом илир ског на ро да и са ве зни ци ма Фи ли па 
и Алек сан дра Ма ке дон ског.“; Плу тарх, Славниликовиантике 2, Ма ти ца Срп ска, 1990., 
Бе о град, стр.101: Јед но од пле ме на из огран ка Ар ге ид ске ди на сти је вла да ра Те ме на би-
ло је пле ме срп ских Три ба ла Тем нић у По мо ра вљу у ко јем је, пре ма за пи си ма ан тич ких 
пи са ца и фи ло зо фа Ари сто те ла и Плу тар ха цар Алек сан дар про вео део свог де тињ ства. 
и Dr Re es’s New Cyclo pe dia, TheMonthlyRevieworLiteraryJournal, Vo lu me XL, R. Grif-
fiths, A. Stra ban, Prin ters Stre et, Lon don, 1797, p. 433: „Пла ни на и град Те ме нин (Tha ma-
nin) у пла нин ском лан цу Ара рат су би ли ме сто на ко јем је и ви зан тиј ски цар Хе ра кли је 
лич но ви део остат ке Но је ве бар ке.“ 

97) Ja cov Bryant, ANewSysteminAncientMithology, pp. 155-156, cit. Hof fman – Aca de mia. 
Hor ni us. Hist. Phi los. 1.7., 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.“

98) 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 
мо ре ко је те че“ („ Oke a nos Po ta mos“)

99) 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, Carniolia antiqua et nova, sive inclyti ducatus Carnioliae
annalessacroprophani, 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. Пре ма Пто ло ме ју (Pto lomy, Tetrabiblos, 
3.13.36) Сар ди су се зва ли Ар ди или Ар деи ; Пре ма Ли ви ју (Livy, History of Rome, 
45.30) зва ли су се Јор ди („Eor da ei“).

100) 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

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

102) Исто, стр. 121, „Cad mus and Har mo nia in Illyria“ cit. Phi lon of Byblus, Step ha nus of 
Byzan ti um

103) 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.“
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(Rhi son)104) и жи ве ли на под руч ју од ре ке Дрим до ре ке Не ре тве пре 
до ла ска рим ске вој ске на те про сто ре.105) Ова за јед ни ца срод них 
пле ме на iz Бу две, Ри сња и Охри да,106) „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“,107) би-
ла је слич на по сво јој кул ту ри фе ни чан ско-фри гиј ској, трач кој и 
цр но мор ској кул ту ри.108) Прет по топ ни, а ка сни је и пост-по топ ни 
прет хри шћан ски пе ри од ни је био са мо пе ри од пре но са зна ња и 
кул тур не раз ме не ме ђу на ро ди ма, не го и пе ри од ме га ло ман ских 
осва ја ња те ри то ри ја и при род них ре сур са ра зних свет ских вла да-
ра. Ге о мор фо ло шко по ве зи ва ње не ка да шњег под руч ја да на шњег 
Бал кан ског по лу о стр ва оф Егеј ског и Цр ног мо ра до Ме зо по та ми је 
олак ша ва ло је кул ту ро ло шки и еко ном ски „про ход ен ти те та“ про-
то-сло вен ских пле ме на са тих про сто ра пре ма та ко зва ним по ду-
нав ским „вин чан ским“ и „три пољ ским“ кул ту ра ма са ну кле у сом у 
ју жном то ку ре ке Ду нав и у ње ним се вер ним и ју жним при то ка ма. 
У вре ме ми то ва о Хер ку лу сма тра ло се да је Хе ра кло са сво јим на-
ро дом са гра дио на пу ту сво јих осва ја ња, осим пу та Ело ра (ViaHer
culanea) у Си ци ли ји, про ла за кроз Ал пе (theAlpesCottiae) и Хер ку-
ло ве це сте у Ибе ри ји ко ју је по ми њао Ру фус Ави е нус109) та ко ђе и 
це сте као пре те чу „Иг ња ци је ве це сте“ (ViaEgnatia) у Трач кој ко ја 
се про те за ла од пра и сто риј ског на се ља Драч до Цр ног мо ра.110) На 

104) 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

105) 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, п. 277: „Ма ке дон ци су би ли Или ри – има ли су исти је зик, исте оби ча је и 
исти из глед као Или ри.“

106) Stra bo, Geography, VII, 7.3.c322; VII,7.8.c.326 
107) Аге нор је још зван и 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 
у хра му Лндиј ске Ате не на Ро до су на ко јем пи ше: „Кад мо до де љу је брон за ни три под 
угра ви ран фе ни чан ским сло ви ма, као што је за пи сао По ли зар у че твр тој књи зи о исто-
ри ји.“ (О про на ла ску та бле ви де ти Chr. Blin ken berg, LaChroniquedutempleLindien,Co-
pen ha gen, 1912, p. 324)

108) M. Pa ro vić-Pe ši kan, NajnovijaistraživanjauBokiKotorskojsposebnimosvrtomnaproblem
ilirskihi predilirskihvezasEgejom, MaterijaliSADJ, 12, 1976, стр. 76-87; Da vid Mal colm 
Le wis, John Bo ard man, TheCambridgeAncientHistory: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

109) Јаcov Bryant, ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology, p. 538, via Pu te o la na cit. 
Pro pert. Eleg. L. 3. 16.. v. 3., Stra bo, L.9, p.375

110) Исто, 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.
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ту це сту и „Кад мо ву це сту“,111) 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.112) 
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.113) 
Исто ри чар Ја ков Бра јант твр дио је за ове ста ре на ро де и њи хо ве 
осва јач ке по хо де да су, иако су би ли моћ ни, на кра ју би ли ка жње ни 
због сво је окрут но сти и па ган ске ре ли ги је, вар вар ства и оби ча ја 
ко ји су упра жња ва ли.114) Иако је по сто ја ла за јед нич ка кул ту ро ло-
шка и про то-ет нич ка ве за из ме ђу „илир ско-сло вен ских“115) пле ме-
на у том пе ри о ду, ова пле ме на су се ипак ме ђу соб но бо ри ла за те-
ри то ри је и при род не ре сур се. У вре ме вла да ви не ар ге ид ске Ка ра-
но ве ди на сти је на Бал кан ском по лу о стр ву екс пло а та ци ја и об ра да 
ме та ла би ла је ин тен зив на све до 510. го ди не пре Хри ста, ка да по-
чи њу су ко би про то-сло вен ских Три ба ла са Го ти ма и дру гим су сед-
ним на ро ди ма око при род них ре сур са на том про сто ру.116) Иако не-
ки исто ри ча ри сма тра ју да Три ба ли ни су би ли рат нич ки на род, већ 
ви ше зе мљо рад ни ци, ко ва чи, ра та ри, сто ча ри и умет ни ци,117) о њи-
ма су ан тич ки исто ри ча ри пи са ли да су за да ва ли ве ли ке про бле ме 

111) Mar je ta Ša šel-Kos, „Cad mus and Har mo nia in Illyria“, Arheološkivesnik 44, 1993, str. 128-
129, cit. P. Li si čar

112) Исто, str. 128, cit. P. Li si čar, K. Kil lian, J. Bo u zek. Та ко ђе ви де ти John Lem priè re, Lo ren-
zo Da Pon te, John Da vid Ogilby, Bibliothecaclassica,or,adictionaryofalltheprincipal
namesandtermsrelatingtothegeography,topography,history,literature,andmythology
oftheantiquityandoftheancients,withachronologicaltable, W.E. Dean, New York, 1838, 
p. 192; John Ant hony Cra mer, AgeographicalandhistoricaldescriptionofancientGreece:
withamap,andaplanofAthens, Cla ren don Press, 1828, pp. 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).

113) Јаcov Bryant, ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology, , 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.

114) Исто, pp. 554-556
115) Па вел Ша фа рик, ОпореклуСловена, , стр. 17-18, цит. F. M. Ap pen di ni, Depraest.et.

vet.I.illzr.Rag. 1806
116) T.N. Sme ka lo va, „Co i na ge al loys of the Nort hern Black Sea lit to ral sta tes“, The Da nish Na-

ti o nal Re se arch Fo un da tion’s Cen ter for Black Sea Stu di es, Pa per de li ve red at the Uni ver sity 
of Aar hus 16 Sep tem ber 2002., http://www.pon tos.dk/pu bli ca ti ons/pa pers-pre sen ted-orally/
oral-fi les/Sme_co i na ge_al loys.htm. Та ко ђе о то ме ви де ти: Codex Theodosianus 1.32.5 
Дра го слав Сре јо вић, ИлирииТрачани–остаробалканскимплеменима, Срп ска књи-
жев на за дру га, Бе о град, 2002.

117) Wal de mar Hec kel, Who’swhointheageofAlexandertheGreat:prosopographyofAlexan
der’sempire, John Wi ley & Sons, 2006., str. 258-259
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у ра ту кра љу Фи ли пу Ма ке дон ском. Јед ном при ли ком су га по ра-
зи ли и при сво ји ли ње гов „сил ни плен“, а успе шно су се су про ста-
вља ли и ње го вом си ну Алек сан дру Ма ке дон ском.118) Ме ђу тим, 346. 
го ди не пре Хри ста краљ Фи лип, у скла ду са, ка ко су ан тич ки пи сци 
опи си ва ли, „ста њем окрут но сти и де ка ден ци је ко ја је вла да ла на 
ње го вом дво ру“,119) на пре ва ру је по бе дио и убио дво ји цу си но ва 
трач ког кра ља Бе ри са де са и отео им зе мљу.120) На кон то га краљ 
Фи лип је при по јио ве ли ки део Трач ке Ма ке до ни ји и ини ци рао раз-
вој ру дар ства и тр го ви не у но во о сво је ном под руч ју.121) Ње гов син 
цар Алек сан дар Ве ли ки ус пео је на кон ве ли ких на по ра да по бе ди 
три бал ског кра ља Сир ма ко ји је 330.-их го ди на сто ло вао у Сир ми-
ју му и пре не го што се вра тио у Ати ну122) иза брао је пет хи ља да 
нај бо љих Сир мо вих вој ни ка-ко ња ни ка. да му као на јам ни ци по-
мог ну у по хо ду на Пер си ју. На кон бор би Фи ли па и Алек сан дра Ве-
ли ког са илир ско-трач ким Ла бе а ти ма и Три ба ли ма, вој ни ци из ма-
ке дон ских, ла бе ат ских, три бал ских, илир ских, трач ких, па нон-
ских, агри јан ских123) и адриј ских (сар диј ских) про то-ет ни ја бо ри ли 
су се за јед но као на јам ни ци у вој сци ца ра Алек сан дра Ма ке дон-
ског и у вре ме вла да ви не илир ске ди на сти је Те у те и кра ља Ар го на 
за јед но су се бо ри ли про тив Ри мља на.124) Та ко ђе трач ки гро бо ви из 
Брон за ног до ба про на ђе ни у ме сту Тре бе ни ште крај је зе ра Охрид 

118) Ma vro Or bi ni, КраљевстоСловена,(ИлРегноделиСлави),Песаро,стр. 6, http://www.
scribd.com/doc/82561611/Ma vro-Or bi ni-Kra ljev stvo-Slo ve na

119) G. S. Shrimp ton, The o pom pus – the Hi sto rian, McGill-Qu e en’s Press – MQUP, 1991, pp. 
170-173; 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

120) Pa u lus Oro si us, SevenBooksofHistoryAgainstthePagans, Transl. by A. T. Fe ar, Li ver pool 
Uni ver sity Press, 2010, str. 126

121) Ar rian, AnabasisBook7.9.3, He ro do tus, History, 5.23: На кон што је осво јио Те са ли ју, 
при мор је Грч ке и Пе ло по нез, краљ Фи лип је и зва нич но по стао ко ман дант та да шње 
Грч ке у екс пе ди ци ји про тив Пер си ја ца.

122) Plu tarch, TheLifeofAlexander, 11.5: Ov de Tra ča ne Plu tarh na zi va „var va ri ma“.
123) Ar rian The Ni co me dian, TheAnabasisofAlexander, Transl. by E.J. Chin nock, Hod der and 

Sto ug hton, Lon don, 1884, стр. 18: Апи ан опи су је Агри ја не као нај ра то бор ни је вој ни ке 
ме ђу па нон ско-трач ко-илир ским вој ни ци ма у вој сци Алек сан дра Ма ке дон ског. Та ко ђе 
Ap pian, Ro man Hi story, 9.App.3.14; Ма вро Ор би ни, КраљевствоСловена (IlRegnode
gliSlavi, Pe sa ro, 1601; Прев. Augu sto Fon se ca, pp. 168-171: „ПовељуцараАлександрао
привилегијамаСловенима (Агри а ни ма) у Или ри ку му про на шао је се кре тар кра ља Ху-
лио Бал да сар. Апи ан из Алек сан дри је на зи ва Агри а не „слав ни ма“ и „по зна ти ма“, а то 
је тач но оно што на зив „Сло ве ни“ зна чи. Пре ма на пи су Бон фи ни ја од пр вог де цем бра 
у Пр вој књи зи град Агриа се на ла зио у Да ки ји. Агри ја ни су пре ма Сте фа ну Ви зан тиј-
ском жи ве ли у под руч ју из ме ђу пла ни не Хе мос и Ро до пи бли зу Ма ке до ни је. Ма ке до-
ни ја је би ла кон ти ну и ра но ко ло ни зо ва на сло вен ским на ро дом и до шља ци ма из Ти ре.“ 

124) Di o do rus Si cu lus, TheLibraryofHistory, 30.9.1–2: Илир ски краљ Ген ци је и Ма ке дон ци 
су скло пи ли мир 169. го ди не пре Хри ста
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и „ту му ли“ ши ром под руч ја те са лиј ско-вин чан ско-три пољ ске кул-
ту ре по ка зу ју ве ли ку слич ност трач ко-илир ско-фе ни чан ских пле-
ме на Дар да на, Едо на, Ен хе ле ја, Ла бе а та, Ар да (Сар да) и Син да 
(Син га).125) Сма тра се да је очу ва ну Повељуопривилегијама у јед-
ној алек сан дриј ској би бли о те ци цар Алек сан дар, два на е сте го ди не 
сво је вла де, до де лио Или ри ма, од но сно „пле ме ни том ро ду Сло ве-
на.“ у знак за хвал но сти за њи хо ву по моћ.126) Пре ма древ ним илир-
ском на род ним пе сма ма и игра ма, Алек сан дар Ве ли ки је на са мр ти 
срп ским на јам ни ци ма дао сло бо ду, од но сно про гла сио их је „па но-
ви ма“ - „го спо да ри ма сво је зе мље“.127) Цар Алек сан дар је вој ни ке 
кра ља Сир ма као на јам ни ке у сво јој вој сци по ве зао са др жа вом и 
кул ту ром Хе ле на и та ко их увео у јед ну од ра ни је ви ше кул тур ну, а 
за тим и пан-хе лен ску им пе ри ју ко ја се про те за ла све до Ин ди је и 
Егип та.128) Ка сни је је кул тур на раз ме на из ме ђу Пе ла зга и Хе ле на 
ути ца ла на за сни ва ње („за јед нич ког“) ди ја лек та про то-Ма ке до на-
ца у до ба вла да ви не Алек сан дра Ве ли ког 356.-323.г.пре Хри ста, 
од но сно на за сни ва ње та ко зва ног „ко и не“ ди ја лек та ко јим су пи са-
ни пре во ди Ста рог и Но вог за ве та и ко ји се вре ме ном на мет нуо као 
пре те ча пан-хе лен ског је зи ка.129) На кон смр ти ца ра Алек сан дра ње-

125) Da vid Mal colm Le wis, John Bo ard man, TheCambridgeAncientHistory:TheFourthCen
turyB.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

126) Ма вро Ор би ни, КраљевстоСловена,(ИлРегноделиСлави),Песаро,стр. 6, http://www.
scribd.com/doc/82561611/Ma vro-Or bi ni-Kra ljev stvo-Slo ve na; Cyprian Ro bert, Le monde
slave,sonpasse,sonetatpresentetsonavenir, To me I, Pa ris, 1852

127) Ro bert Cyprian, Lemondeslave,sonpasse,sonetatpresentetsonavenir, To me I, Пaris, 
1852, p. 31-35: „La ter re des pans, ou se ig ne urs Ser bes“. Као што по ка зу је и при мер Гра
мате руског цараПетраВеликог, 3. мар та, 1711. го ди не и при ме ри пе са ма и књи-
га ду бро вач ких и хвар ских књи жев ни ка Ива на Гун ду ли ћа, Дин ка Зла та ри ћа и Вин ка 
При бо је ви ћа у сло вен ским на ро ди ма је ве ко ви ма тра ја ло пре да ње да је Алек сан дар 
Ма ке дон ски био „Ср бља нин“, ка ко га је на зи вао пе сник Гун ду лић (Ivan Gun du lić, Os
man, 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, De
originesuccessibusqueSlavorum, Ve ne zia, 1532; Ap pian, RomanHistory, 9.3.14; Ни ко ла-
еу Де си ди а ну, Pre hi sto ric Da cia, Part 7 – Ch.XLI.10.III, http://www.pe las gi ans.org/web-
si te7/41_10_III.htm: Пре ма Сте фа ну Ви зан тиј ском Ар ка ди ја се та ко ђе зва ла и Па ни ја 
или Па но ни ја, пре ма име ну древ ног бо га па сти ра Па на. У исто ри ји Дач ке ова реч се 
по ја вљу је у об ли ку „бан“ у име ну кра ља Сан ги ба на. У ју жној Ита ли ји, Бан је зна чио 
„краљ“ или „вр хов ни вла дар“, а у сло вен ским је зи ци ма зна чио је „го спо дар“ или „га-
зда“. 

128) О трач кој ко ло ни за ци ји Егеј ског мо ра го во ри ка рак те ри сти чан при мер остр ва Лем нос, 
при су ство та да шњих Тра ча на у Ана то ли ји и отво ре ни пут ко му ни ка ци ја из ме ђу Фри-
ги је и Евро пе. О то ме ви де ти у Pe tar A. Di mi trov, ThracianLanguage andGreek and
ThracianEpigraphy, Cam brid ge Scho lars Pu blis hing, 2009, pp. xvi ii- xxii, cit. W. Bur kert, 
2004; K. Sams, 1994; 1995; Stra bo, Ge o graphy, X,20.17; XII, 3.20

129) Plu tarch, Alexander, III, 51; M.Z. Ko pi da kis, HistoryoftheGreekLanguage, E.L.I.A., At-
hens 1999, p. 2-13: He ro do tus, History, VI, 56; VI, 43: Ма ке дон ци, јед на гра на До риј ског 
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го во не ка да шње цар ство се рас па ло на број не ма ње кра ље ви не ко је 
су се бо ри ле јед на са дру гом и по сте пе но су се сма њи ва ле и не ста-
ја ле.130) Од 231. до 228. го ди не пре Хри ста за бе ле же но је да је про-
тив Ри мља на ра то ва ла илир ска кра љи ца Те у та, удо ви ца „срп ског 
кра ља Ар го на“, ка ко је њен су пруг био на зи ван у исто риј ским за-
пи си ма.131) Те ра то ве су на ста ви ли на след ни вла да ри илир ске ди на-
сти је све до по бе де Ри мља на над илир ским кра љем Ген ци јем 168. 
го ди не пре Хри ста.132) Стра бон је је дан од ан тич ких ауто ра ко ји је 
пи сао о Или ри ма и Тра ча ни ма да се про сти ру „од Мра мор ног (Цр-
ног) мо ра до Ја дран ског мо ра“133) и као њи хо во пле ме по ме нуо је 
Ар де од но сно Вар де (Ardiaei;Vardiaei),134) ко ји су жи ве ли у Ри сњу 
у да на шњој Цр ној Го ри и у окол ним при мор ским гра до ви ма.135) О 
овом „вр ло по бо жном, пра вед ном и го сто љу би вом на ро ду ко ји по-
шту је ред и ме ђу соб не од но се у дру штве ном жи во ту“ по сто је за пи-
си да су има ли сво је кра ље ве и двор це и ков ни це нов ца у ко ји ма су 
за по шља ва ли уз сво је и хе лен ске рад ни ке и да су одр жа ва ли тр го-
вач ке кон так те са Хе ле ни ма, Фе ни ча ни ма и Етрур ци ма.136) На ан-
тич ким Стра бо но вим и Пто ло ме је вим ге о граф ским кар та ма пла-
нин ски ла нац ко ји је пре ла зио пре ко Бал кан ског по лу о стр ва и ко ји 
је по ве зи вао Цр но мо ре са сред њо е вроп ским Ал пи ма био је озна-
чен због свог ге о по ли тич ког зна ча ја на зи вом CatenaMundi („Спо-
на све та“). У до ба вла да ви не Рим ског цар ства Ри мља ни ма је на том 
под руч ју од ве ли ке ва жно сти за про лаз вој нич ких тру па и тр го вач-
ких про из во да био пут ко ји је спа јао гра до ве Си сак, Срем ска Ми-
тро ви ца, Бе о град и Ниш. С дру ге стра не вла да у Кон стан ти но по љу 
је сма тра ла ва жним пут ко јим су се про да ва ли тр го вач ки про из во-
ди од се ве ра Цр ног мо ра пре ко Кон стан ти но по ља на ју гу и Те са ло-

пле ме на по ко ри ли су трач ка и илир ска пле ме на и као ре зул тат то га њи хов је зик је по-
при мио ути цај је зи ка тих по ко ре них пле ме на. 

130) Livy, HistoryofRome. En glish Tran sla tion by. Rev. Ca non Ro berts. New York, New York. E. 
P. Dut ton and Co. 1912.,Bo ok 45, Chap ter 9

131) Ap pi a ni Alex san dri ni, RomanHistory10,10; E. Pri cot De Sa int-Ma rie, LesSlavesMeredi
onaux, Pa ris 1874, p. 23; Jo an nis Zo na rae: HistoricaAnnalum, Pa tro lo gi ae, Mig ne, Pa ris 
1864, To mus 134, p. 690: Кра ља Ар го на су исто ри ча ри Апи ан и Јо ван Зо на ра на зи ва ли 
срп ским кра љем: „Do mi no Are go ni, Sar di o na rum re gi“

132) Исто.
133) Stra bo, Geography, Bo ok 7; H.C. Ha mil ton; W. Fal co ner (Ed.),TheGeographyofStrabo, 

„Bo ok VII“, Ge or ge Bell & Sons, Lon don, 1903
134) Stra bo, Geography, VII, 5.6.
135) Stra bo, Geography,VII,5,1; VII,5,6; VII, 5,7 (Ри сањ-„Rhi so“). Та ко ђе ви де ти Stra bo, Geo

graphy,VII, 3,8; VII,3,13: VII, 4,3.
136) John Art hur Evans, AntiquarianResearchesinIllyricum, Parts I. and II., Nic hols and Sons, 

25, Par li a ment Stre et, West min ster, 1883, pp. 43-44, cit. Scymnos, V.420 seqq.
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ни ке и Дра ча пре ма За пад ној Евро пи,137) та ко да је због тих тр го вач-
ких и вој них ин те ре са ста нов ни штво Бал кан ског по лу о стр ва кроз 
исто ри ју би ло при ну ђе но да ис тр пи мно ге ра то ве на том под руч ју. 
У за пи си ма рим ских исто ри ча ра о Бал кан ском по лу о стр ву сло вен-
ска пле ме на су би ла озна ча ва на ад ми ни стра тив ним на зи ви ма те ри-
то ри ја ко је су на се ља ва ли, а не њи хо вом ет нич ком од ред ни цом као 
што су то чи ни ли исто ри ча ри у не ким ка сни јим вре мен ским епо ха-
ма. Ис точ ни део пла нин ског лан ца CatenaMundi („Спо на све та“) 
про те зао се до Кон стан ти но по ља (да на шњег Ис тан бу ла) и звао се 
Хе мус, од но сно Хум. Та ко је и Бал кан ско по лу о стр во све до де вет-
на е стог ве ка као при пад но ис точ но под руч је јед ног ши ро ког пла-
нин ског лан ца од сред њо е вроп ских Ал па до Цр ног мо ра нај че шће 
би ло озна ча ва но као Хум ско или Хелм ско по лу о стр во.138)

Од вре ме на ан тич ких пи са ца по сто је раз ли чи ти за пи си да се 
са вр ха Хум ског гор ја мо гу ви де ти ре ка Ду нав, Ја дран ско мо ре и 
Цр но мо ре.139) Уз руд на бо гат ства Бал кан ског по лу о стр ва и та кви 
за пи си о ге о по ли тич ком по ло жа ју тог под руч ја су би ли је дан од 
по ка за те ља за што је оно би ло од ан тич ких вре ме на све до да на-
шњих да на при ма мљи во за ко ло ни јал не и ге о по ли тич ке пла но ве 
ра зних свет ских вој ско во ђа, по ли ти ча ра и еко но ми ста. Од вре ме на 
мит ских Но је вих на след ни ка Хе ра кла и Кад ма, вла да ви не су пру-
жни ка Агро на и Те у те, Алек сан дра Ма ке дон ског, Рим ског цар ства, 
про све ти тељ ских ми си ја Све тог Пе тра, Па вла, Ан дре ја, Ти та и 
оста лих све тих апо сто ла на под руч ју Бал кан ског по лу о стр ва у пр-
вом ве ку по сле Хри ста, за тим од вре ме на вла да ви не ви зан тиј ских 
ца ре ва, срп ског ца ра Ду ша на Не ма њи ћа и осман ских Ту ра ка све до 
да на шњих да на Бал кан ско по лу о стр во је сте на сво је вр стан на чин 

137) Ro nald Syme, Ant hony Ric hard Bir ley, TheProvincialatRome:And,RomeandtheBalkans
80BCAD14, Uni ver sity of Exe ter Press, 2000, p. 206; Wil li am Smith, Ed. Dictionaryof
GreekandRomanGeography:AbacaenumHytanis, cit. Ta fel, de Thes sa lo ni ca, p. 221; Hul-
lman, Geschich. des Byzan tischen Han dels, p. 76

138) Vla di mir P. Pe tro vić; Vo ji slav Fi li po vić, „Newly-di sco ve red Tra ces of the Ro man Naissus–
RatiariaRoad and the Pro blem of Lo ca ting Two TimacumSta ti ons”, Balcanica XXXVI II, 
Bel gra de 2008, 1–312, стр. 32, 38: Та ко ђе на ан тич ким рим ским кар та ма и на Пој тин ге-
ро вој ма пи по зна та Вој на це ста (ViaMilitaris), ко ја је по ве зи ва ла сре ди шњи део Хум-
ског по лу о стр ва од Ни ша до Ја дран ског мо ра озна ча ва на је као Ham me um, Ha e mus 
Mons.

139) Livy, TheHistoryofRome, 5, Bo ok XL, XXII; John Lem priè re, Bibliothecaclassica:or,A
classicaldictionary, G. & C. & H. Car vill, 1833. p. 629, cit. Ma ce do ni can king Phi lip, Me-
la, Polybi us; Ma ria To do ro va, ImaginingBalkan, Ox ford Uni ver sity Press, 2009, p. 23, cit. 
Sa lo mon Schwe ig ger; Phi lip Yor ke Hard wic ke, AthenianLetters, Vol. I, T. Ca dell Jun. and 
W. Da vi es in the Strand, Lon don, 1798, p. xxxiv: „На зи вом Хум озна ча ван је пла нин ски 
ла нац од Или ри ку ма до Цр ног мо ра, ко ји де ли Трач ку од До ње Ме зи је и пре ма при ча ма 
са ње го вих вр хо ва мо гу да се ви де и Ја дран ско мо ре и Цр но мо ре.“ 
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јед но од исто риј ски и ге о по ли тич ки нај зна чај ни јих под руч ја на 
све ту. Ши ро ки ба зен Вин чан ске и Три пољ ске кул ту ре је још у пра-
и сто риј ско до ба спа јао европ ске Ал пе са ју жним то ком ре ке Ду нав, 
а ка сни је из гра ђе не лу ке Драч, Фи ли пи, Со лун и Кон стан ти но пољ 
су по ве зи ва ле Ја дран ско, Егеј ско и Цр но мо ре. Због све га то га ово 
под руч је је од вре ме на пра и сто ри је до да нас би ло сре ди ште па жње 
свет ских вла да ра, вој ско во ђа и тр го ва ца и има ло ве ли ко исто риј-
ско, кул тур но, ге о по ли тич ко и еко ном ско зна че ње.140) 

Ова ква кул ту ро ло шка и ге о по ли тич ка од ред ни ца срп ско ет-
нич ког иден ти те та се у раз ли чи тим пе ри о ди ма кроз исто ри ју на 
тра ги чан на чин од ра жа ва ла на раз вој дру штве них и др жав них за-
јед ни ца и на жи вот аутох то ног ста нов ни штва на овим про сто ри ма. 
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 ма.141) Они су по кр шта ва ли ло кал но ста нов ни штво на под-
руч ју да на шњег Бе о гра да, Ни ша, Тре би ња, Ра шке, Бе ле Па лан ке и 
у дру гим на се љи ма од ре ке Ду нав до Ко со ва и Ме то хи је и вр ши ли 
цр кве ну слу жбу на ло кал ном сло вен ском је зи ку.142) У вре ме вла да-
ви не срп ских ди на сти ја Све вла до вић, Вла сти ми ро вић и дру гих у 
ни зу пред не ма њић ких ди на сти ја на Бал кан ском по лу о стр ву за бе-
ле же но је да су вла да ри ових ди на сти ја „вла да ли у хри шћан ском 
ду ху и да их је на род во лео“.143) 

140) Hicow, “Gre e ce Thanks To The Eg na tia Odos Mo tor way”, http://007d3960fe-
ba012e8d1b1231381a75ee.yot taa.net/thes sa lo ni ki/eg na tia-odos/ro me-2525191.html; Jo na 
Len de ring, “Via Eg na tia”, http://www.li vi us.org/vi-vr/via_eg na tia/via_eg na tia.html. Та ко ђе 
ви де ти John Lem priè re, Lo ren zo Da Pon te, John Da vid Ogilby, Bibliothecaclassica,or,a
dictionaryofalltheprincipalnamesandtermsrelatingtothegeography,topography,hi
story, literature,andmythologyof theantiquityandof theancients,withachronological
table, W.E. Dean, New York, 1838, p. 192: Мост код Стру ге у Ма ке до ни ји на зи вао се 
„Срп ски мост“ (Pons Ser vi lii).

141) 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 

142) 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 у Па вел Ша фа рик, ОименуСловена,цит.Vita
S.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, O. Lu ko vic-Pja no vić, Srbi…
NarodNajstariji. T I. str 62-63, AIZ Dosijе, Be o grad, 1990.

143) Ан дри ја Ка чић- Ми о шић, РазговориУгоднинародасловинског,http://www.ar chi ve.org/
stre am/raz go vo ru god nin00mi o go og/raz go vo ru god nin00mi o go og_djvu.txt; Јо ван Ра јић, Ис
торияразнихславенскихнародов,наипачеБолгар,ХорватовиСербов, Све ти Ар ха гел-
ски Мо на стир Ко виљ, Част Пр ва
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То го во ри да је од пр вог ве ка хри шћан ство по ста ви ло до бар 
те мељ за ус по ста вља ње дру штве ног си сте ма мо рал них вред но сти 
ко ји је мо гао да обез бе ди раз ви ја ње на род не све сти и од нос уза-
јам ног по што ва ња из ме ђу вла да ра и на ро да у др жав ној за јед ни ци. 
Зва нич на по твр да срп ске др жа во твор но сти на ме ђу на род ном пла-
ну уста но вље на је у вре ме за сни ва ња вла да ви не срп ске сред њо-
ве ков не ди на сти је Не ма њић. Пр ви зва нич ни срп ски ар хи е пи скоп 
и уте ме љи вач срп ског пра ва Раст ко Не ма њић (1169/1174-1236.), 
по зна ти ји у исто ри ји као Све ти Са ва, уста но вио је не за ви сност 
Ср би је као др жа ве у ме ђу на род ном окру же њу и пре ма зва нич ном 
одо бре њу та да шњег ду хов ног рим ског по гла ва ра Па пе и ви зан тиј-
ског ца ра и па три јар ха осно вао ауто ке фал ну Срп ску Пра во слав ну 
Цр кву и ар хи е пи ско пи ју. Све ти Са ва је по ди зао бол ни це, шко ле, 
про све ћи вао на род, ши рио ду хов ност, мир и еко ном ски раз вој. У 
исто вре ме об ја вљи ва њем основ ног прав ног ко дек са срп ске цр кве 
Номоканон или КрмчијаСветогСаве „по Бож јем пра ву“ је об ја вио 
и вр хов ни за кон сред њо ве ков не срп ске др жа ве.144) Ти ме је Све ти 
Са ва ус по ста вио ду хов ну, прав ну и ма те ри јал ну осно ву за раз вој 
срп ског ет ни ци те та, др жа ве и дру штва, што су по ка за ли и ве ко ви 
исто ри је по сле тог пе ри о да.

Sa nja Su lja gic
AN ES SAY ON FOR MA TION  

OF SER BIAN ET HNI CAL IDEN TITY
Sum mary

 There are several theories regarding a process of for
mationofSerbianethnicalidentity.Duetothatfactthere
havebeenconducted scientific efforts, starting fromdif
ferentstandpoints,toreexamineandcorrectcertainpre
vious theories and topresent basic determinants of real
Serbianethnicidentity.Inthistextauthor’sobjectiveisto
presentbasicdeterminantsofSerbianethnicidentitythat
hadbeenformedthroughouthistorystartingfromprehi
storicalageofVincacultureinsouthernpartof theDa
nuberiver.Serbianstatehood,andinthiscontextSerbian
ethnicity, too, was officially confirmed in international
environment in time of establishment of Serbianmedie
valdynastyNemanjicwhenfirstSerbianArchbishopand
founderofSerbian lawsciencesRastkoNemanjic (Saint
Sava, 1169/11741236) established Autocephalous Ser
bianOrthodoxChurchandissuedtheSupremeLawofthe

144) Си ма Ћир ко вић, Историја Срба, Књига прва, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 
1981, стр. 322, cit. С. Тро иц ки, Р. Н. Ша пов
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Serbianmedievalstate.Withinthecontextoftheanalysis,
theauthorfocusedontheanalysisofgeomorphologic,to
ponomastic,mythologicandgeopoliticaldeterminantsof
theSerbianethnicidentityusingoriginalantichistoricdo
cuments,earlymedieval,medievaloriginaldocumentsas
wellascontemporaryscholars’documents.
Key Words:Serbianethnicalidentity,Vincaculture,Ser
bianprotoethnies,mytologyofNoah’sArc,Alexanderthe
Great,Cadmus,Christianity,SaintSava,geomorphologic
determinants,toponomastics,geopoliticaldeterminants
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Re su me
Accordingtoopinionofvariousscientistsabasicprecon
ditionforthesettlementofcertaingeographicregionsby
first social communities and protoethnically interrela
tedtribes(protoethnicities)weresignificantclimat,geo
physical andmorphological changes thad had occurred
in prehistorical time from 35.000 up to 12.000 BC. A
mythological layout of a prehistorical “aryan”people
whomigratedfromNorthernhemispheretovalleysofIn
dian rivers,westernAsia, Baltic, Black Sea andmiddle
and southeasternEurope fits researches of angeneticist
AnatolyKlosovwhodiscoveredthatprehistoricalpeople
fromSibiraaregeneticallyrelatedtoprehistoricpeopleof
BalkanPenninsula.
Thereareseveraltheoriesregardingaprocessofforma
tionofSerbianethnicalidentity.Duetothatfactthereha
vebeenconductedscientificefforts,startingfromdifferent
standpoints, to reexamine and correct certain previous
theoriesandtopresentbasicdeterminantsofrealSerbian
ethnicidentity.Inthistextauthor’sobjectiveistopresent
basicdeterminantsofSerbianethnicidentitythatwerefor
medthroughouthistorystartingfromprehistoricalageof
VincacultureinsouthernpartoftheDanuberiver.Author
ofthispapercomparativelyusedanticGreekandRoman
historicaldocuments,originaldocumentsfromByzantian
period,medieval documents aswell asmore recent sci
entificpapersregardingricharcheologicalevidenceand
thedateregardinggeomorphological,mythologicaland
toponomasticdeterminantsofancientSerbianprotoetni
citiestopresentacoherentalinguistic,culturologicaland
protoethnicalrelationofprehistoricpeoplelivingonthe
BalkanPeninsulawithmodernSerbianpeople.Withinthe
contexttheauthoralsopresentedarichscientificevidence
onculturalandethnicalrelationoftheBalkanpeoplewith
otherancientprotoSlavicpeoplesuchasoriginalantic,
Byzantineperiod and medieval historical documents of
Strabo,Herodotus,Pliny,Ptolomy,Livy,Ovidius,Arrian,
Appian, Tacitus, Polybius, Senecca, Zonarae, Chalco
condylae,Orrosius,NestorofKiev,MosesofKalankatuyk,
DalimileChronicle,JacovBryant,WilliamWilliams,Ma
uroOrbini,JovanRajic,OrfelinZ.Stefanovicandother
historians,thearheologicalevidence,f.e.aneightcentury
B.C. Sirbis obeliskstoneCodex inXanthos,MinorAsia
withprotoSerbian letterssimilar toancientVinca letter
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ascribed on it or a fourth century B.C terracotta tablet
withinscription“HerculestheSlav”,etc.
Theauthoralsounderlinedatoponomasticandhistorical
evidenceregardingprotoethnical,linguisticandtopono
masticrelationofancientEasternMeditteraneanArgeid
andCadmusdynastyclaimingtheir“SonsofNoah’sArc”
originwithAlexandertheGreatandotherdescendantsof
the ancient dynastic line and their linguistic and ethnic
relationwithotherprotoSerbianethnicitiesintheBalkan
Penninsula. The author of the text also presented some
important geopolitical determinants of Serbian ethnical
identitywhichmadeinfluenceondevelopmentofitssocial
communitiesandstatethroughouthistoryuptothesedays.
InfinalpartofthetexttheauthorconcludedthatSerbian
people’s statehood and ethnicity were officially confir
med in international environmentwhen firstArchbishop
ofAutocephalous SerbianOrthodox Church Rastko Ne
manjic–SaintSava (1169/11741236)established inter
nationally recognized Autocephalous Serbian Orthodox
ChurchandmedievalSerbianStateundertheleadership
ofdynastyNemanjic.

 Овај рад је примљен 17. фебруара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. марта 2013. године.
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