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МИРОСЛАВ ДИМИТРИЈЕВИЋ

MAGNA MORAVIA
Прва књига у нашој историографији о Великој
Моравији, огромној србској држави чије се историјско
постојање и географски положај упорно прећуткују у
„званичној историји“, као што се не спомиње ни
област Црнице (Tzernabusca), које су описане код
Порфирогенита. Посебно поглавље посвећено је
Багрдану (Bagrdunu) – Црвеној тврђави крај Мораве и
моћном србском племену Багри - Црвени.
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Напомена: Реч Срби и у присвојном придеву писаћемо и надаље
са словом – Б – србски, србска, србско, јер ми смо Срби, а не Српи,
осим у случају цитирања другог текста у ком његов аутор придев
србски пише као - српски И врло уважени професор Радосав Раја
Павловић, својевремено најбољи студент чувеног и највећег србског
лингвисте Александра Белића, говорио нам је да тамо где језичка
промена, једначење сугласника по звучности, (као у нашем случају)
мења смисао, значење и суштину речи – онда се она не врши. Тога се
држимо и надаље. И још зато што правило каже да када је властита
именица корен изведене речи, онда се она задржава у оригиналном
облику, тј. не мења се, у изведеној речи, као што су Србкиња, Србство,
србски - изведене речи од имена (властите именице) СРБ. „Није
страшно што Срби пишу српским језиком, а не србским, ако знају шта
пишу тим језиком и какве и чије симболе (и у какве сврхе)
користе. Али страшно је ако тога нису свесни, па им се сутра деси да
се ћирилица потпуно укине, а везе са нашим коренима потпуно затру.
У том случају неће бити изненађење да за пола века, или век, на
Балкану живи мало племе Српа, унијата, који пишу Гајевом латиницом
и своје корене траже у Загребу, Бечу и Ватикану“ (Немања С.
Мрђеновић, извор: srbski.weebly.com ). И сам реформатор србског
језика Вук Караџић је овај придев писао са словом – Б: Србска
граматика, Србски речник...У недостатку језичких норматива у
србском језику, поједини лингвисти тврде да је реч – србски –
етимолошки облик, а да је – српски – фонетски облик и да је
исправније рећи – српски. Ако је самом реформатору србског
(фонетског) језика придев – србски – био фонетски облик, зашто
бисмо то сад мењали? Срп-је пољопривредна алатка, а Срб је
припадник народа Срба, дакле србског народа. Корен СРБ мора се
чувати као зеница. Без те коренске морфеме наши потомци неће више
знати ко су, ни чији су, ни да ли су „алатке“ у рукама моћних светских
сила и силника или су достојни потомци најстаријег и најумнијег
народа на свету – србског народа.
Аутор
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Magna Moravia или Велика Моравија је србска
средњевековна земља и држава о којој „званични историчари“
до сада нису написали ни једну истиниту реченицу, упркос
чињеници да
њу спомиње
управо
цар
Константин
Порфирогенит,
њихов
најреферентнији
„историчар“,
у
„темељним“ списима „О церемонијама“ и ДАИ - „О управљању
империјом“, у којима сe Magna Moravia спомиње чак - пет пута.
Два пута у „Церемонијама“ и три пута у ДАИ. Па ипак, ово је
прва књига до сада у србској историографији у којој се говори о
аутономној Великој Моравији јужно од Дунава, на територији
бивше србске земље Медије (Мезије–латински, коју је
верификовао и Тацит у својој Историји). Друга првина ове књиге
јесте та што се у њој први пут обрађује област Tzernabusca –
Crnica, а трећа првина коју доноси ово дело је откриће тврђаве
Багрдан (Багрдун) као Црвене тврђаве, и четврто откриће - да
је србско племе Багри или Црвени живело у долини Велике
Мораве, са главним својим центром у Багрдану – Багрдуну који
по овом елитном владарском слоју и народу и носи назив.
.
НАЈСТАРИЈИ ПОМЕН СРБСКОГ ИМЕНА У ВЕДАМА
Све до почетка 21. века, односно до појаве књиге „Срби
староседеоци Балкана и Паноније“ - у војним и цивилним
догађајима са Римљанима и Хеленима од 1. до 10. века, аутора
др Борислава Влајића Земљаничког, србски „званични
историографи“ су „мудро“ ћутали, односно прећуткивали
Велику Моравију – Magnu Moraviu или terra Moraviu. А када се
појавило ово дело, које је на основу научних аргумената и
чињеница, историјских записа из римских и грчких извора, у
последњем поглављу, открило истину о великој држави у долини
србске Велике Мораве од 10 -12. века, настаје права хистерија,
пре свега „историографа“ из бивиших република СФР
Југославије, али и европских „стручњака“, који скоро у хору
тврде да је Велика Моравија уствари Моравска држава,
(територија данашње Чешке) и да је цар Константин
Порфирогенит управо на њу мислио. При својим „тврђењима“
користе се свим могућим неистинама, од намерно погрешног
тумачења (превођења) речи, сваковрсних искривљавања и
фалсификовања истине до цртања лажних карата. Кратко
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речено, већ деценију и по траје гиљотинирање србске државе
Велике Моравије, а том каменовању се придружују и србски
„тумачи“ историје. Сви се из петних жила труде да изврну
Порфирогенитов опис србске Велике Моравије, њен тадашњи
географски положај и границе - и припишу је Чешкој.
Наша историографија и историја су посве лажне „науке“,
којима се не може и не сме веровати – „здраво за готово“, како
каже наш народ, јер оне тврде како се србско име први пут у
историјским документима спомиње тек у 10. веку у ДАИ и „О
церемонијама“ цара и „историчара“ Порфирогенита, што је
апсолутна лаж и нечувена превара.
Зато ћемо, најпре, читаоце подсетити на истините историјске
изворе старе и нове ере, који спомињу Србе од далеке
праисторије и првих писаних историјских докумената до 12. века
Христове ере. Такође, навешћемо и историјске изворе старе и
нове ере који недвосмислено спомињу и народ Мораве, земљу
Моравију...
Најстарији писани траг о Србима налазимо у светим књигама
Ведама. У Рг веди, у осмој химни (РВ 8. 32. 2) помињу се
лична имена Србинда и КуСурбинда, али у овим књигама
налазимо и име Сербх, као и мноштво других речи, србофоног
порекла и значења, а посебно у географским називима места у
Индији, пописаних у „Географском атласу Индије“, који су
сачинили британски научници после колонизовања овог
потконтинента. Називи места србског порекла и србофоног
изговора у Индији су многобројни, али рећићемо само неколико:
Срба, Сорбана, Сербанија, Морава, Тимок, Млава, Рамна гора,
Ковиље, Мала бара, Бела зора, Град, Кос, Царево, Драва,
Сербистан, Котор, Србељ, Прамен, Сеја, Борје, Чарнигор,
Лугоња, Лакат, Сивоња... И на хиљаде других сличних или
истоветних речи. Аустријски санскритолог Валтер Вист тврди да
је Србинда владар Срба, најбољи Србин. И у савременом
србском језику имамо готово истоветни израз - Србенда.
То
је
прави,
велики
Србин.
Чак и једно божанство у ведским књигама се назива Србенда.
Помињу се и речи Сурија, Сурбија, а односе се на србског бога
Сунце, кога су ведски Срби веома поштовали. Реч Србин се
спомиње и код древних Аријаца у Малој Азији. У древном граду
С(т)рбину, на реци Србици пронађен је камени обелиск стар
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најмање 3000 година, на коме поред осталог пише: “Срби ће
проливати крв бранећи ово место”.
И ХРВАТСКИ ИСТОРИОГРАФ ПРИЗНАЈЕ ПРВОБИТНОСТ
СРБСКОГ ИМЕНА
Чак и један савремени хрватски историограф признаје да је
србско име старије од хрватског: „Istočni Arijci, stanovnici
Serbatije su se prema vedskom sanskrtu nazivali Sarasvati.... “...
живели су у „sjevernoj Indiji, uz rijeku Sarasvati, oko 3750. godine
prije Krista.“/1 Исти аутор, такође, тврди: “Prva država prvobitnih
Arijanaca ili Arijaca… prostirala se na zapadu od Sredozemnog mora
do na istoku 3180 kilometara duge granice, rijeke Ind u Indiji. Na
sjeveru je staroiranska država dosezala obale Crnog mora, a na
jugu do Omanskog i Perzijskog zaljeva. Ukupno je zauzimala pet
milijuna kvadratnih kilometara…”. Дакле медски Аријци,
праисторијски Срби, земље Сербатије, у Индији су имали и град
Сарасвати. Не само хрватски, већ и светски историчари признају
праисторијски србски идентитет- Сарасвати и повезују га са
праисторијским Србима.
СЕРБУЛИ ИЗ АСУРБАНИПАЛОВЕ БИБЛИОТЕКЕ
Др Јован Деретић проналази србско име и у Месопотамији,
на глиненој плочици из царске АСурбанипалове библиотеке у
Ниниви. Плочица потиче 1900 година пре Христа и везана је за
име Нина Белића, господара другог србског светског царства.
Прво је створио Арије Србинда. На тој глиненој плочици на
сумерском пише: “УР Нина сар Сербула”, “Господар Нино цар
Срба (или Србије). У другом глиненом документу из
АСурбанипалове библиотеке пише: „Патеси Сирбурла“. Патеси
или патеши су били управници појединих области у Вавилонији,
а виспатеши су васпитачи (врло велика сличност старосрбског и
савременог србског језика), како су се звали и у србској Медији и
Персији.
1/ Мијо Н. Цурић: Староиранско подријетло Хрвата, Независна
ауторска наклада, Загреб, 1991., стр. 15, 21. и 22
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САРБАНИСИ ИЗ МИСИРА (ЕГИПТА)
У Мисиру, у Египту, гарда фараона Рамзеса Другог била је
састављена од Срба и она му је омогућила победу у бици код
Кадеша, против Хетита. Ту битку је опевао песник мисирски,
Пантаур. Он за њих каже Сарбаниси - срца борбенога.
Али име Срб налази се и у многим топонимима, именима
градова, река језера. Херодот говори о Србовском језеру. То је
залив на Средоземљу где пустињски ветар набаца песак који се
задржи на површини воде, па се тешко прави разлика између
чврстог тла и језера. Према Херодоту ту је у јуришу налетео
неки одред србске коњице и утопио се, па је Србовско језеро
по Србима добило тај назив.
НА ГЛИНЕНОЈ ПЛОЧИ ИЗ РУМУНИЈЕ –
СРБСКО ПИСМО И ЈЕЗИК
Совјетски археолози половином 20. века пронашли су у
Тефтарији (Румунија) глинену плочицу, коју су убицирали у 5700
године пре нове ере. Плочица је ношена око врата и била је знак
промене ауторитета у локалној или широј заједници јер је на њој
писало: “Ђеде, син твога сина хоће државу“. Архаичном
србском азбуком, дакле србским писмом, на србском језику
исписане су речи, којим се тражи наследство трона или
примат у држави или друштвеној заједници древних Срба у
србској Дакији (Дачији). Прва отаџбина Срба помиње се у
списима и као Свето седморечје, предео између седам река:
Дунав, Драва, Сава, Дрина, Морава, Тамиш и Тиса. У Библији
света србска земља Медија зове се Хавила, земаљски рај
Седморечја, на старом Хелму (Балкану). Центар је био у
околини данашњег Београда, на простору где су сада Винча и
Бањица. Археолошко налазиште у Бањици је много богатије
него у Винчи, и ту је нађено више писама него у Винчи, али се у
време Титове владавине ту изградила болница, тако да је
локалитет од пресудног историјског значаја за Србе био затрпан.
(Слична ситуација се догодила и у нишкој Медијани, када је по
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наредби Јосипа Броза тај локалитет избетониран и на њему
подигнути објекти друге намене. А Меди и Медија су били
најразвијенији праисторијски народ и царство, а Ниш – Ниса
један од најстаријих градова на свету – примедба-М.Д.).
Винко Прибојевић, професор теологије са Хвара, деловао је
с почетка 16. века, тврди да је Аристетел потпуно Србин.
Аристотел је пореклом из србске државе Македоније, коју су
на ниво светске славе дигли Филип и Александар
Карановић. Био је лекар у граду Стигару и матерњи језик му је
био – србски. Код краља Филипа био је један од 12 учитеља у
посебној Школи за принчеве у Нијази, коју је похађао и сам
Александар Велики, цар светског србског царства, проглашен за
трећег бога Бака.
СРБСКО ИМЕ КОД ХРОНИЧАРА СТАРОГ И НОВОГ ВЕКА
„Аполоније Александријски, који је живео око 240. год. пре
Христа, пописује србска племена: Себкре, Србе, Облиће
(Обилиће?), Себрениће који су живили у Брегији (данашња
Србија) и састављали су део државе Пријамове; имали су и град
тог имена Себрене — Kebrene. Пеонини — Peones — доводе
своје порекло од Себкрићи — Cрбићи — имали су и градове тог
имена. Они су тако прозвани од свог родоначелника, Пона или
Пеона. Један део овог племена србског народа звао је сe
Србопани — Siropaones или Србогосподари, које је живело у
Троји и у дан. европској Рашки, око Ибра или Марице“. /2
''У западној Азији су живели Срби и БрђаниСрбобрђани"."Срби су имали у Малој Азији велико царство (око
70. год пре Христа), чији се цар звао Облак“. (Страбон)
''У кинеским хроникама се помиње србско царство
Сирбирија, и њихови краљеви, Бане, Јанча, Ранко, а посебно
-----------------------2/ Милојевић, М. „Одломци историје Срба“, Београд, „Никола Пашић“, 2000.
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србски цар Танча са својих 5 синова". (Милош С. Милојевић).
"...Јазиги и Роксолани су Сармати, а Срби су такође Сармати".
(Клаудије Птоломеј). Карл фон Зеде пише:
"Прво и опште име Словена је било Сербли“. Калај тврди:
"По испитивањима најбољих научника, сви словенски народи су
се у прастаро доба називали Србима, а Словени и Анти су били
само огранци ове породице". "Срб није ништа друго него
Сармат, само огранци ове породице". "Срб није ништа друго
него Сармат, скраћено и преокренуто", каже Јан Добровски.
Карион, Ј. вели.: "Од имена Сармати је настало име Сарбат,
заменом слова“. „Бошар каже: Медију данас, већим делом, зову
Серван (2 .I. IV. XXXIII). Ово ''Серван'' читајте - Сербан.
Медијски краљ, који је освојио Асирију, звао се Сарбак. Код
Диодора са Сикеле стоји ''Арбак'', без почетног слова С
(110.II.459).
Други грчки писци помињу овога краља као ''Киаксарес''?
Његов четврти наследник зове се Сарбиан, а код Диодора
''Арбианес'', опет без почетног слова С - 'сима'. Ова два имена
медијских владара, судећи према њиховом облику, делују као
лична имена, пре него титуле. У каснијим временима ми
налазимо код партских и персијских царева титуле ''Сарбараза''.
Такву титулу је имао, чак у седмом веку н.е. цар Хозрое,
''Chosroes Persarum rех Sarbaraza'' (Хозрое персијски краљ
Србски“ – прим М.Д) (149.I.721). Неће бити да је Диодор
изоставио почетно слово 'сима' у овим именима, него је то
учињено цензуром или нечијом грешком. То нијe једини случај
преправке србског имена, него је то стална пракса при издавању
дела античких писаца. То је толико постало ''нормално'' на
Западу, да су те преправке чак потписивали.
Приликом издања дела Диона Касиуса, (видети под бројем
175), инспектор париске Академије Е. Грос, скида почетно слово
С са србског имена и уместо Сардеји, како је било код Диона,
оставља Ардеји. Он ту преправку потписује и на дну странице
даје следеће објашњење. Е. Gros: ''Дајем текст онакав какав је
код Рајмара, изузев Сардијон који сам ја заменио са
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Ардијон.''(175.I.259)./ 3
србско име- прим. М.Д.)

(Дакле Рајмар поштено признаје

Многи историчари (А. Буе, С. Робер, М. Грант) и филолози
(Фик, Шлајхер, Џајлс), за Србе (Словене) кажу да су
староседеоци Европе, а Добровски, вели да је србински језик
најстарији „словенски“ језик са највише корена. Срби су
једини европски народ који има посвећење или култ хероја, који
су божански пореклом или то постају са задатом речи: Само је
бог изнад аманета тврдог, јер, задата реч (иза које стоји одлука)
има обредну вредност посвећења.
По дефиницији, јунаштво је свесна спремност на жртву и
духовна објава те спремности. Отуда, култ хероја како су Срби
звали сваког покојника, стоји у директној вези са јуначком
певанијом, семантички истородне аријском павана, певање,
певанија или пет животних дахова који се састају у грленој
чакри, где добијају могућност преласка у духовну раван!
Средином петог века пре Христа, Херодот је у својој
„Историји“ исписао србска племена Сербала и Серобана и на
територији Скита (Русије), и за ова племена каже да су у
великом поштовању околних племена. Херодот је, такође
тврдио да су „Трачани (Рашани) највећи народ на свету,
после Индуса“, а ти Херодотови Срби су живели на Балкану.
Херодотову тврдњу подупире и Страбон, а „Минхенска
хроника“, писана 750. године, у оригиналу дословце тврди:
„Срби представљају тако велико царство (регнум) да су из
њих произашли
сви словенски народи“. Византијски
хроничар Халкохондило у свом делу „О Турској“ дотиче се и
Срба и за њих тврди:
„Срби – Трибали народ најстарији и највећи, поуздано
знам“.
---------------3/ Деретић, др Ј. И. „Античка Србија“, Темерин, „Југо Пирс“, 2000
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Ову његову реченицу
др Олга Луковић Пјановић
делимично је употребила за назив своје обимне студије „Србинарод најстарији“, књиге која се сматра ремек-делом из области
праисторије, језика и културе Срба.
„Срби су остали Срби кроз миленијуме. Веровање
Срба, њихова садашња православна вера највише се
поклапа са рашанским схватањем загробног живота и
„царства небескога“, што се код Срба спомиње и у народној
песми“. „На основу тога закључујемо да Срби спадају у
најстарије народе у историји“, тврди др Реља Новаковић, /4
„ПРАВИ ЗНАЧАЈ ИМЕНА СРБ“
(По Милошу С. Милојевићу)
„Што се нac самих тиче, и покрај неумрле славе и непобитне
и скоро једине вредности г. Шафарика у оној ствари, скромно
наводимо: да нам се чини да су његови разлози доста
једнострани, да као такви и не потпуни и ако су му сва тумачења
основана на истини и правој и темељњој науци, — ипак нису
потпуна, потпуно исцрпљена и свестрано објасњена. Ово
нарочито излази у речи Срб, Серб, без да је се имало погледа и
на друге произношаје код садањих славен. разних, а некада
бивших чистих и само србских племена и Срба, као укупног и
једног братског срп: народа. Тако нису узалудни изговори
једног и истог имена народњег: Срб, Србин, Серб Сербин,
Србљин, Сербљин, Сарб, Сарбин, Сирб,Сирбин, Серс,
Серсин, Сораб
произношаје код садањих славен. разних, а некада бивших
чистих и само србских племена и Срба, као укупног и једног
братског срп: народа. Тако нису узалудни изговори једног и
истог имена народњег: Срб, Србин, Серб Сербин, Србљин,
Сербљин, Сарб, Сарбин, Сирб,Сирбин, Серс, Серсин, Сораб,
Сорб, Сјабр, Сјабрин, Сибр, Сибрин, Себр, Себрин, Сурб,
Сурбин и т.д.
--------------------4/ Реља Новаковић др Р. „Карпатски и ликијски Срби“ , Београд, 1997.
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произношаје код садањих славен. разних, а некада бивших
чистих и само србских племена и Срба, као укупног и једног
братског срп: народа. Тако нису узалудни изговори једног и
истог имена народњег: Срб, Србин, Серб Сербин, Србљин,
Сербљин, Сарб, Сарбин, Сирб,Сирбин, Серс, Серсин, Сораб,
Сорб, Сјабр, Сјабрин, Сибр, Сибрин, Себр, Себрин, Сурб,
Сурбин и т.д.
Свако то име једног и истог некада само србског, а сада
свију славен. племена, народа, има и своје узроке зашто се
тако произноси и изговара. Ниједна једина речица, ни један
једини звук и глас у сваког народа, није постао без узрока,
који је само њему својствен, а не ком другом и којој другој
речци. Што је који народ у језику богатији, то он и има више,
чинећих, се једнаких речи, које се чине да једно и исто
означавају, а кад се добро проучи, онда излази сасвим
другчије. Тако греше они који држе: да је онај језик богатији, који
једном речју означава више предмета. Тиме се показује само
слабост и неподпуност тог језика, као и слаба и нејачка, управо
недоносна, створна сила тога народа…“/ 5
ПРАИСТОРИЈСКА ГЕОГРАФИЈА
СА СРБСКИМ НАЗИВИМА
ГРАДОВА, СЕЛА, РЕКА, ЈЕЗЕРА...
Пошто се само лаж доказује, а истина се једноставно
показује, и ми ћемо овде само показати један број србских
топонима и хидронима на простору Европе и Азије, али и на
родном Балкану, колевци србској, које је помно пописао
Милош С. Милојевић, али и други историографи нашег времена.
Реч Срб налазимо у најразличитијим облицима:
ГРАДОВИ И МЕСТА СА СРБСКИМ НАЗИВИМА:
Сараба и sinus Sarabicus у Индији код Птоломеја; према
обичном начину читања Сабара; Sarbacum у Сарматији
5/ Милојевић, М. „Одломци историје Срба“, Београд, „Никола Пашић“, 2000.
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европској; Сарбана у Индији; Сарбане у Месопотамији такође
код Птоломеја и на Т. Пејт.; Сарбане у Мигдонији, (Mygdonien)
код Ам. Марцелина; Sarbanissa на Понту; Sarmalia у Галицији;
Саварабатис земља у Индији код Птоломеја; Serbetium,
Servittium у Доњој Панонији на Таб. Пејт., у Итин. Ант. и код
Равенског; Serbinum, такође код Птоломеја; Сермиле у
Македонији код Херодота, Тук. и других; Серпа у Хиспанији у
Итин. Ант; Sirbitum у Етиопији; Sirpium у Италији на Таб. Пејт. и
код Рав; Sorabile на Сардинији у Итин. Ант., код Птол., и Рав.;
Sorba у Карнији код Рав.; Sorbiodunum у Британији у Ит. Ант. и
на новчићима; Sorpara, Soroba у Кападокији код Птол. и на Таб.
Пејт.; Сорва у Арменији на Таб. Пејт.; Sorviodurum у
Винделицији; Суруба у Сарматији ас. код Птол. и др; Срб село у
личкој регији, такође у Арадском округу; Serba село у Хуњадској
жупанији; Serbija село у Зарандерској жупанији; Serbaska село у
Крашовској жупанији; Serbeli властела у Загребачкој жупанији;
Serben село у Liefl. Kr. Venden; Serbešt село у Бихарској
жупанији; Сербљани село у две Банал-регије; Сербовец село у
Берегер жупанији; Серфо, Серфанто острво и место на
северозападу од Сифанто; Серпеиск; Серпухов град у Русији;
Sierpe (уместо Срб'ц) град у војводству Plock; Sirb село у
Марморској жупанији, такође у Бихарској жупанији, као и у
Зарандерској жупанији; Сирби село у Бихарској жупанији и у
Сатмарској жупанији; Сирбова село у Темишварској жупанији;
Sorbygdens област намесника у Јужној Шведској Göteborglän;
Сорви уместо Срби острво код Мореа; Срби, Србец села у
Чешкој; Србац, Србазан, Србце, Србеи, Србиа села у
Бугарској; Србија у Босни; Србица град у Македонији; Zerbst
(Србиште) град у Немачкој... На североистоку Ирана су градови
Сабзавар (Србски Вар), мало даље, Нишапур (да ли Нишка
Ватра или Нин-Шапур). Близу авганистанско-пакистанске јужне
границе и данас тече река Сербас (Србац или Србица )“.
РЕКЕ И ЈЕЗЕРА СА СРБСКИМ НАЗИВИМА:
„Сабрина, Сарва у Британији код Тацита и Рав.; Сарабус у
Индији код Птол. притока Ганга; Саравус, Саруба, Sarvix у
Галији потврђено на карти Т. Пејт, у Итин. Ант., код Аусон. и
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Рав., Сараватес, Сербес у Mauriciji caes код Птол.;
Сермиус
у
Тракији
у
Акт.
С.
Алекс.;
Sirbes у Ликији; Sirbonis, Сербонис језеро у Египту код
Херодота, Страбона, Птол. и др.; Зиоберес, Зиобрис, степска
река у Партији (Parthien) код Куртиуса; Сарабат у Малој Азији;
Сарп водопад на реци Glommenelf у Норвешкој,; Сербе, Сарпа
река у Астрахану, у земљи старих Сирбен Плинија и Птоломеја;
Сарвиз у жупанијама Штулвајсенбурга и Толнера; Сербиша,
Сервиша у Персији; Серпенка (Серпејка), у Русији; Sierpcenica
у Војводству Plock; Серви, Севри у Битинији; Србец, Сорбед у
Тирингену;
Србица у Србији; Сребуша долина и река у жупанији Торда;
Заб, Зарб више река у Персији; Зербис или Зервис у
Месопотамији и многа друга“./ 6
СПИСАК СТРАНИХ ПИСАЦА КОЈИ СПОМИЊУ СРБЕ, ОД
ПРВОГ ДО СЕДМОГ ВЕКА ХРИСТОВЕ ЕРЕ
Наводили смо податке, аргументе и чињенице о Србима у
најстаријим историјским списима, дакле пре нове ере. доказујући
да се име Срба спомиње у најранијој писаној историји света. То
не чинимо да убедимо „владајућу историјску конструкцију“, већ
ради наших читалаца жељних праве истине о свом најдубљем
србском пореклу.
Колико је „званична историја“ нетачна и кратковида, колико
је злонамерна и научно неутемељена, када тврди да се име
Србин нигде не спомиње пре Порфирогенитовог псеудо списа
ДАИ, чак ни у новој Христовој ери, показали смо до сада
убедљиво, а показаће и овај списак страних писаца и хроничара
који у својим делима спомињу име (етник) Срби, а тај списак је
саставио Павле Шафарик. Касније је списак допуњен и
подацима које наводи Грегор Крек и Лудвиг Дифенбах. То су
следећи писци:
----------------6/ Милојевић, М. „Одломци историје Срба“, Београд, „Никола Пашић“, 2000.
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Кај Плиније Млађи (23-79. године нове ере), Тацит (1. век)
Клаудије Птоломеј (70-140 г. н. е.), Јорданес 551. г. н. е),
Прокопије из Цезареје (551. г. н. е.), Јован Ефешки (584. г. н.
е.), Маврикије (582-602). Србско име у седмом веку Христове
ере бележи и Теофилакт Симоката (629) и Фредегар (660. г.
Христове ере).
Дакле, као што смо видели, није тачно да се име Срби
нигде не спомиње пре псeудо списа Константина
Порфирогенита ДАИ. То је одвратна неистина и плиткоумни
покушај да се србска историја уништи и србско име затре.
Нажалост, носиоцима такве библиоцидне а последично и
геноцидне идеје, није пошло за руком да остваре свој
паклени наум до краја. Постоје историјски и писани докази о
Србима, и то из пера страних хроничара, историчара,
писаца, који неумитно демантују тзв. владајућу историјску
науку. У свим приказаним подацима видимо да су Срби
били највећи, најстарији, културолошки и цивилизацијски
најразвијенији народ на свету.
Следећи страни писци и хроничари, који спомињу Србе у
осмом веку па надаље јесу: Павле Ђакон (720-799), Теофан
(817), Ајнхард (770-840), Виндукинд (867), Географ Баварски
(826-890) Географ из Равене ( 886) Алфред Први (871-901)
Вулсфтан и Перипли (990.г.н.е.),
Лав 6. (886-911), Ибн
Фослан (921), Ибн Даста (10. век), Ал Масуди (око 956), Ал
Бекри (9956), Константин Порфирогенит (945-959)
Ибн
Ханкал (976), Адам од Бремена (1076), Ебо (1151-1158), (1158),
Хелмолд (1168), Сакс Граматик (1181-1208)...
МЕЗИЈА – СРБИЈА ПО ТАЦИТОВОМ ОПИСУ
„A премаТацитовој Историји, у којој описује њему савремене
војничке и цивилне догађаје у периоду од 54. до 70. године нове
ере, у римским провинцијама оформљеним на окупираној
територији Срба, идентификовао сам и показао десетак
старопоседничких земљорадничких српских племена највећег
народа Србаља (Трибала), по имену: Морава, Морављани,
Серби, Венди, Серви, Сербани, Сарбати (Сармати), Меди
(Мези), Севери (стари Бореји), Раци (Раси), Свеборуми
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(Свеби), Унди (Винди), Боји (Воји), Урби (Врби), Тоти (Тети) и
она српска племена која носе географске називе по својим
провинцијама у којима живе. која се означавају no провинцијама.
А Српске су провинције, у којима стално живе једино поменута
племена Срба, ове: Панонија са Панонским Алпима, Мезија,
Илирик, Далмација, Вендика на Уни, Либурнија, Вендика уз
крајње северно Јадранско приморје, Рација и Норик као
приалпске провинције. Истовремено Срби живе у западној или
панонској Сарматији, као слободној држави између Дунава
иТисе.
Тацитови налази потврђени су списима доцнијих грчких
хроничара, затим у потоњим хроникама Ајнхарда, Дукљанина и
Порфирогенита, потом повељама владара и властеле у српским
средњовековним државама: Србији, Босни са Доњим Крајем и
Доњој Славонији као вазалској бановини потчињеној угарском
краљу. Порфирогенит је пет пута, у два списа, описао
постојање српске кнежевине Велике Моравије, јужно од
Саве и Дунава са Београдом (почетком X века), на
територији пруженој од Дрине до Видина и реке Искар,
докле је била граница српске провинције Мезије“. /7
ИСТОЧНА ГРАНИЦА МЕЗИЈЕ НА ИСКАРУ И СТРУМИ
(Коментари др Борислава Влајића Земљаничког)
„Дакле, већ овде можемо назначити, a у даљој анализи
доказати, источну границу Мезије, која иде природном линијом:
од ушћа реком Искар, потом реком Струмом до Сера, српског
имењака, кога Тацит и не помиње, јер је саграђен после
Тацитова списа. Пошто се Мезија простире и источно од Старе
Планине, до реке Искар, поменути војни патрициј Јулијан је
пролазио преко превоја са путевима, тј. преко Вршке Чуке и
Кади Богаза у правцу Виндина (Видина, без сумње града Срба Винда); или се верао пешачком стазом преко превоја Св.
Никола; или је ишао путем преко превоја Градина у правцу
Сердике (Софије). Сви овде поменути градови, односно
насеља (Видин, Сердика и Сер) добили су називе по
-------------7/ Б. Влајић Земљанички: „Срби староседеоци Балкана и Паноније“, Београд,
1999.
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Србима, јер су Срби једини чисто словенски генс, на југо–истоку
Европе, којег спомиње Тацит. Остали су се раније или касније
сепарирали од Срба, стицајем разних околности, међу које
спада и незнање o своме пореклу.
Иначе, између Старе Планине и Искара живело је српско
племе Севери – Северци или је тај назив само пермуто од
Серви. Сви ови градови су изграђени почетком II века, за цара
Трајана и његова наследника цара Хадријана (117 - 137),
великих градитеља. Трајан је подигао зидани мост преко Дунава
код Кладова и пут од Београда до моста, вероватно је тада
подигнут и Виндин, као и Гамзиград; док је Хадријан градио у
Атини, затим подигао град на доњем току Марице.
"Janos Thuros/.j, C'ronicon Hungarorum, 1488. Ето од када Угари
пишу патриотску историју, иако до почетка XIII века нису имали
ниједан сачуван документ. A затим je M. Korvin платио Ani.
Hunfini, који му 1496. написа Историју Мађарске. Ако су се по
српском племену Венди називала многа насеља под Алпима,
могла су се по истородном и истозваном народу, и по истом
принципу, називати и подно Старе Планине. За оне што знају да
читају и инвентивно размишљају, тиме је порекло назива
Видина довољно објашњено, a томе се могу додати и доцнији
факти у вези са Видином, као и чињеница да су ту област
између Искара и Старе Планине населили Севери - Северци,
што је очигледно назив пермуто од Серви, комшија западно од
Старе Планине... Једрене, па je логично да је тад подигнут и Сер
на доњој Струми и Сердика на горњем Искару; a тиме је био
спојен Трајанов мост сa путним правцем Видин -Сердика Хадријанов град, па одатле правац за Солун преко Сера.
Без сумње, на природној граници између Мезије и Тракије, од
Сера правцем река Струме и Искара до ушћа у Дунав,
успостављена је и етничка граница обележена етнонимима, тј.
насељима названим по Србима: Сер – Сердика - Видин
(Виндин)“./8
ПРОВИНЦИЈА МЕЗИЈА - ОД БЕОГРАДА ДО ДРАЧА И СЕРА
„Тацит описује само једну Мезију, у истом поменутом
периоду, која се простире од Дунава и Саве средином
8/Исто
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Балканског полуострва, - уз Велику и Јужну Мораву до-Вардара;
уз Колубару и Ибар, па низ Дрим до Драча; иза Старе Планине,
уз Искар и низ Струму до Сера (Сереза), као источну границу
између Мезије и Тракије, - до јужне граничне линије: Сер,
Дорјан, Охрид, Драч; и западне приближно: Скадарско језеро,
ток Лима и корито Дрине од ушћа Лима до утока у Саву. Тако се
може разумети према опису Тацита, c обзиром на покрете њене
војне силе, помињане репере и суседство. Потоњи су смислили
"горњу и доњу" Мезију и област Дарданију (коју Тацит нигде не
спомиње), вероватно због спомињања неког малог скитачког
племена у ранијем или доцнијем периоду, које се убацило у
Мезију, међу земљораднички народ Срба. Од таквих скитница
Римљани су после 270. године спасавали Дечане премештајући
их на десну обалу Дунава, између Тимока и Млаве, тј. у
североисточни део Мезије. Западни сусед Мезије је Илирик,
северни Панонија и Дакија, јужни Македонија иза поменуте
граничне линије Сер - Драч. Илирик је само територијални назив
провинције, становници су Венди и др. српска племена, као што
смо показали код анализе података o Вендима. Мезеји се
спомињу у смислу територијалне припадности, али се
подразумева да су Срби, како смо показали на примеру
помињања Венда у Илирику и Мезији. Наравно, ту су и друга
племена: Раси (Раци), Морављани, Тимочани, Серви, Тоти,
Северци, Венди итд. Спомињање Мезије у појединим књигама
и облицима класирано је у Индексу овако: Moesia (књ. 1, 76, 79;
II. 32, 46, 74, 83, 85; III, 46, 53, 75; V, 26); Moesica hiberna Мезијски зимовник за војску (IV, 54); Moesicae alae - Мезијски
војни сектор или крило (III, 20); Moesicae copiae - Мезијско
богатство и изобиље (II, 32); Moesici auxiliaries - Мезијске
помоћне трупе (III, 18); Moesicus exercitus - Мезијска војска,
пешадија (II, 86; III, 2,9, 11); Мезијска легија - Moesicae legiones
(II, 44, 86; III, 11). Мезију смо већ више пута спомињали, уз друге
осврте на Тацитове белешке. Овде показујемо неколико
ситуација у којима се спомиње активност Мезије, практично,
увек у вези са војним питањима. Ево једне реченице у којој се
спомиње Мезија до Драча (II, 83): "Klassern e Ponto By/antium
adigi iusserat. Ambiguus consilii num omissa Moesia Dyrrachium2''
pedite atque equite, simul longis27 nauibus uersum in Italiam mare
clauderat..." Наш превод: "Морнарица од Византијског мора
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дотерала c налогом сумњиву групу заиста немарних (аљкавих)
плебејаца Мезија Драча (а не мезијских борбених трупа - БВ) и
то јахача (коњаника)...“
СРБСКО ПЛЕМЕ РАЦИ (РАСИ) НАСЕЉЕНИ СУ ШИРОМ
БАЛКАНА O ЧЕМУ СВЕДОЧЕ ДАНАШЊИ НАЗИВИ
ЕТНОНИМА
( Према др Бориславу Влајићу Земљаничком)

Срби са својим бројним племенима и родовима заузимали су целу
територију од Алпа до Црног мора

„O постојању великог племена Раци или Раси сведоче и
данашња српска племена и називи насеља, река и др. топонима,
раширених по читавој територији средњег и западног Балкана,
тј. у Србији, Босни и Херцеговини и садашњој територији
Хрватске. Од презимена нарочито су позната (у Крајини, Банији
и Кордуну): Раца, Раце, Рацетић, Рацић, Ратић, Рашета,
Расић, Росић и др.
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Од етнонима и топонима названих по Рацима, уопште су
познати: у Србији реке Расина, Рашка и Ресава са Ресавицом,
области Расина и Рашка; места Ресник, Раковица, Ресавица и
др. У Истри је позната река Раша и места: Раша код Лабина,
Рашпор код Бузета и Раковци код Пореча. У Босни и
Херцеговини су шире познати топоними: места Рашко Поље,
Рашћани и Рашељка код Дувна (Долмине), затим Расно код
Лиштице, Рашка Гора и Раштани у општини Мостар.
Ко још може сумњати да су због ових чињеница поунијаћени
Срби променили назив српској Долмини? Не постоји ни један
извор да је самозвани или доцније названи тзв. краљ Томислав
икада видео Долмину, јер међу Расе није смео ни главу
помолити од Петра Гојниковића и Часлава Клонимировића
(Радославића).
Ево назива и осталих места у БиХ и Хрватској у данашњим
границама, одчега су у БиХ (по попису из 1991): Рачић општина
Бихаћ; Раковица, Дубица; Ракани, Нови Град; Раковац,
Братунац; Рашљани, Брчко; Рашковци, Добој; Расовци и
Растичево, Д. Вакуф; Рашљево, Грачаница; Растовац,
Калиновик; Ракелић, Раковчани и Расавци, Приједор;
Растовци, Н. Травник; Раковица, Илиџа; Раките и Раковац,
Пале; Раковац, Србац; Рашево, Шековићи; Растуша, Теслић;
Расовац, Требиње; Расовац, Тузла; Рашево, Рашћа Гај и
Рашковићи, Власеница; остала места: Рисовац, Петровац;
Ресановци, Б. Грахово; Росуље, Бугојно; Рошићи, Цазин;
Росуље, Г. Вакуф; Рушевац, Кисељак; Ресник, Хацшћи код
Сарајева; Ресавац, Србац; Росуље, Тешањ; Ресник, Вишеград;
Рекавице, Бања Лука.
У границама (авнојевско - натовске) Хрватске, по Рацима или
Расима, поред поменутих, добила су назив и следећа насеља:
Расоке, Делнице; Растовац, Чазма; Раштевић, Бенковац;
Равно Рашће, Глина; Растовац, Грубишино Поље; Растовац и
Рашћане Горње, Имотски; Растовац Будачки, Карловац;
Расиља, Копривница; Расовац и Росуље, Костајница; Рашћани
и Рашевац, Крижевци; Рушковица, Кутина; Расина, Ресник,
Рушевац и Рушево, Славонска Пожега; Растушје и Рушћица,
Славонски Брод; Раковица и Рушевица, Слуњ; Растовица и
Решетар, Титова Кореница; Растовац, Трогир; Дуга Peca на
реци Мрежници.
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Достигли су Раси и на југ Балкана, јер се по њима назива
Ресен код Охрида, Рашчанско Врело, испод планине Жеден, са
кога се Скопље снабдева водом и друга места.
Наравно, населили су Тацитови Раци-Раси (Срби) и
Ресеновачу, код српског краљевског Кључа, у српској
краљевини Босни, данас у Републици Српској Босни...“ /9
СРБСКО ИМЕ НА РОДНОМ БАЛКАНУ
(Према попису Ђуре Даничића)

Србани - име села у Истри; Србац - место на утоку Врбаса у
Саву; Србанин - презиме, или надимак становника села Ловске
у пакрачком округу; Србарија - име насеља у старој србској
држави; Србар - наесље у Истри, забележено још у 13. веку;
Србарица - место у бујском котару, у Истри; Србат - презиме у
околини Бедне у хрватском Загорју; Србавци - место у старој
србској држави; Србера - име локве у Истри; Србица - село у
старој србској држави; Србија земља;Србија - име града у старој
србској држави; Србина - место у Црној Гори; Србин Ками село у Црној Гори;Србиновић - презиме у Лици; Србинов Луг име пределу; Србињак - заселак у Истри; Србиште - име увале
на острву Сестрњу у задарском котару – Србишче; Србљани географско име у Истри и једног места у Босни; Срб - село у
доњолапском котару у Хрватској; Срб - у средњем веку главно
место унске жупе, која се простирала око врела Уне до утока
Унца; Срб - брдо код места Срб. Срботина - име села у
фочанском котару у Босни; Србица - село у скопљанском
пашалуку од 300 кућа; између којих су око 40 хришћанске, а
остале су закона турскога, али говоре србски; Срб - припадник
народа и место у Лици; Срба - женско личио име; Србан - врста
биљке; Србац - врста траве; Србадија, Србаљски, Србаљство
- исто што и Србство; Србачица - име биљке; Србекања аугментатив од Србин; Србељ – Србљи; Србен - мушко име;
------------------9/ Исто
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Србенда - аугментатив од Срб; Србендић - презиме или
надимак; Србеница парица - накит девојачки у Србкиња;
Србешчица – биљка,
Србетка - презиме или надимак;
Србезан,Србезна, Србезно - слободан, независан, јак;
Србичка - придев од Србица;Србијанац, Србијанка,
Србијански, Србин, Србинство – Србство; Србињ – Србин;
Србити - чинити некога Србином; Срблија – Србија; Србљачки
- што припада Србљацима; Србљак – Срб; Србљак - србска
црквена књига, у којој је сабрана служба и житија србских
светаца; Србљанин - човек из Срба у Лици; Србљење –
србити; Србљи – србски; Србљин - Срб, Србаљ, Србин;
Србљи - исто што и србска земља; Србљин – презиме;
Србљин - име биљке; Србо - хипокористик од Србин. Србобран
- име места у Бачкој; Срборит - врста лепила за кров,
сложеница од Србо, да се покаже, да је производ србски, а не
туђи; Србословенски - исто што и србски; Србовање - именица
од србовати; Србовати - живети па србски начин; Србовлах село у крајинском округу у Србији; Србождер - велики
непријатељ Срба; Србуља - стара србска црквена књига, руком
писана и штампана, у којој језик није помешан с руским;
Србуљица - деминутив од Србуља; Србадија - Серборум
натио; генс Серби; Србекања - аугментатив од Срб;
Србињаски; Србљак - народна поезија...
СРБСКИ НАРОД МОРАВА ПОСТОЈИ ОД ПРАИСТОРИЈЕ ДО
ДАНАС
Владајуће историјско мишљење, и поред свих наведених
доказа и аргумената, чињеница и извора, података и цитата, а
све их не можемо ни навести у овом закључку-поговору, јер би
такав подухват захтевао вишетомних књига), /10
дакле
званична историја, ипак, и поред свег проверљивог и доказног
научног материјала, чињеница и аргумената и даље не признаје
србско име пре 612. године Христове ере. „Званична историјска
наука“ још мање признаје народ Морава, чије
10/ Видети: „Из историје Срба старе и нове ере – сакривена историја Срба“,
аутора Мирослава Димитријевића, ИП „Мирослав“ Београд, 2014. „историјска
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историјско постојање је, такође, научно доказано. Једноставно
србски народ Морава не постоји за „званичну историографију“.
Упркос бројним праисторијским изворима који помињу
народ Морава, упркос географским именима река, планина,
села и градова, краљевства и царстава, епископија и
архонтија који носе име – Морава, а простиру се широм
сељене од Индије, до Ирске, и од Тибета до Роданије
(Француске), „званични србски историчари“ остају глуви и
неми према свим доказима. А нема земље у којој не постоји
име - Морава, било као хидроним, ороним, топониним,
етноним, што је несумњив и необорив доказ да су ту некада
живели Моравци, грана великог србског стабла, за
„званичну историју“ они се не узимају у обзир.
Када смо већ почели од најдаље Мораве у Индији, морамо
да наведемо и речи руског историчара Мороскина који пише да
је „од хималајских до индијских планина живео народ под
именом Сјамскрита или Срби“, творци самскритског или
санскритског језика и писма и такозване ведске културе на
индијском потконтиненту и „у тој унутрашњој Индији биле су
главне државе Празија, иза ње велика држава Сабарска,
затим Сербанија и у приморској Индији–Пановска
(Панонска, можда и Господска) држава“. О србској постојбини
у Индији, о тим ведским Србима – Самскрићанима, сведочи нам
и цитат из „Ритера“ (стр. 29): „Са врха Мера (света србска
планина у Индији, станиште богова на челу са Сварогомпримедба М.Д.), пружају се његове гране као Химават,
Хенакуташ и Нишадес, на којима је живео сурови и одевен у
одело од коже народ Серба или Срба“. Срби су тамо живели на
простору између хималајских и индијских планина, много
хиљада година. О постојању србских држава у Индији говоре и
записи Александра Великог Карановића, цара србског, који је у
четвртом веку пре Христа обновио велико србско светско
царство на три суседна континента. Милош С. Милојевић је
имао увид и у већину познатих географских и историјских
карата, па је, поред осталих, прегледао књигу и карту
„Британска империја у Индији“, коју је средином 19. века
сачинио гроф Бјорнштајерн, на којој се читају типична србска
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имена река: Морава, Млава, Тимок, Драва, Буна, Дунаи
(Дунав), као и називи места: Котар, Рунић, Даљ, Даб, Равна
Гора, Дрвар, Србумпур, Сербинагор, Мићани, Сарбја... Иако
немају индијско значење, у Индији и данас постоје географски
називи: Србица, Сарбалин, Сабије, Пољача, Јарак, Лујан, Гора,
Нана, Божан, Чујан, Драгор, Сањарин, Јара, Неда и на стотине
других назива србскога порекла и значења. Речна — зове се
један предео међу Робом и Ченабом рек: а Баре између Бијаше
и Рабе реке, — Панинпут, Рупара, Куда, Која и Дуб на ушћу
Инда, Котовар, Мирпур, Пињара пл: Гилан, Морава сел: Лака и
Лека пл: Богатор... Дакле, у Индији налазимо две Мораве –
Мораву реку и Мораву село.../11
Масуди даље наводи и племе Сарбин „племе веома опасно
за своје противнике, племе Морава (Моравци), а одмах до њих
Морвани (племе сродно Моравцима), племе Сасин (Саки или
Заморављани, што ћемо касније видети и код Бергмана), онда
племе Баранџаби... Племе Сарбин (Србин), пише даље
Масуди, они су народ окружен Словенима, у
великом поштовању од свих других племена, којима су владали,
а зашто су толико били поштовани, требало би много да се
казује, из разноразних разлога“, наводи арапски хроничар./12
За све казано имамо ових старих и историчких дата у
именима места, народа и т.д. као: Ниш, Драгијана и народ
Драги, Драгићи, Пура, Морава — Margus — Морављани, Суза,
Азара, Рађе, Вера, Лариса — наша Лариса — Нина, или
Ниновија, Загора, Спасин — Spasinu — Борсипа, Гилане и
Морава код дан; развалина вавилонских“. Овде, дакле,
налазимо Мораву која означава народ који се зове -Морава,
заправо Морављани, поред других србских племена/народа:
Драгића, Пурића, Сузића, Спасинића (Спасића) и тако даље, али
истовремено Милојевић бележи и
племена/народа: Драгића,
Пурића, Сузића, Спасинића (Спасића) и тако даље, али
----------------11/ Милош Милојевић „Одломци историје Срба“, Београд, „Никола Пашић“, 2000.
стр. 36
12/ ''Златни лугови'' – Масуди, извор „Свевлад“
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истовремено Милојевић бележи и Мораву „код данашњих
развалина вавилонских“. Очигледно да је реч о месту,
насеобини Морављана или Мораваца, вероватно главном
центру овог племена, главном граду Морављана.
Милош Милојевић проналази Мораву и у Јерменији:
„Даље се спомиње о Рацима у Ерменији, који се зову
Сарбабаре или Сарбапар т.ј. Сарб или Серб, глава, главар
независан, господар... Морави, Брдачор, Цара, Сурб,
„Даље по другим данашњим државама средње Азије, као:
Афганистану, Курдистану, Бухари ,Туркестану и т.д. које се
немогаше обићи без србског имена, стан или станиште,
налазимо ова чисто србска имена: Србјанд, Сикира, Србах или
Сарбах… Сирбанд, или Србад, Meрочак, Сардаба, Србдуба,...
Сарбуан,
Маргилан,
или
Морава,
Гилан,
Дувно,
Јармазар,Сузак, Уратепет, Уратупа, Сигуна р., Ђурђена р.
Балканске план., залив и река Балкан...“ / 13
И тамо у Азији и овде су биле реке и градови тога имена...
Темна — Тemnon планина, вид: наш дан. Темнић...“, пише
Милош С. Милојевић.
И тамо у Азији и овде су биле реке и
градови тога имена... Темна — Тemnon планина, вид: наш дан.
Темнић...“, пише Милош С. Милојевић.
Јован Деретић у свом делу „Античка Србија“, наводећи
Равенског Анонимуса даје још један нови податак о постојању
реке Мораве и народа који се звао Заморавци или
Заморављани, дакле, они који су се настанили и живе – за
Моравом:
„Између земаља Аријане и Бактријане налазила се река која се
на санскритском помиње као Маргус, (што тврди и Милан
Будимир о хидронимији Маргус – наша примедба), а код грчких
писаца као Маргианис, код неких источних народа као Мархава,
„Између земаља Аријане и Бактријане налазила се река која се
на санскритском помиње као Маргус, (што тврди и Милан
Будимир о хидронимији Маргус – наша примедба), а код грчких
се на санскритском помиње као Маргус, (што тврди и Милан
Будимир о хидронимији Маргус – наша примедба), а код грчких
писаца као Маргианис, код неких источних народа као Мархава,
------------------------13/ Милош Милојевић „Одломци историје Срба“, Београд, „Никола Пашић“, 2000.
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„Између земаља Аријане и Бактријане налазила се река која
се на санскритском помиње као Маргус, (што тврди и Милан а
чије је право име било Морава (43. ст.23). Саке, који су живели
преко те реке, називали су За-Моравиас, што значи
Заморавци. Херодот ово име помиње као Хамургиес (39.
VII.64). Грци ту земљу помињу и као ''Аморхеис''.
Тако је краљ племена Дервика, који је био побеђен од
персијског цара Кира Великог, назван краљем Аморхеоса
што је преличено име Заморавља.
Једна владарка Сака (Заморављана), односно Меса-Гета,
помиње се као Зарина, (Зеринех на персијском), за коју се каже
да је била пореклом из аријевске земље и да је наследила свога
мужа на престолу. Владала је у време Астобара краља Медије
(43.ст.23/24)./14
Милош Милојевић је истраживао језичку и културну баштину
Тибета и пронашао је неколико десетина чисто србских назива и
имена:
„Тако да почнемо од Тибета:... Бинча p. наша Винча, Морава
— Бинче гp... Дакле и на Тибету, на реци Бинча (Винча) налази
се град Морава-Бинча. Овога пута Морава је србски топоним
на Тибету, „крову света“. У Италији Милојевић набраја и описује
на стотине србских племена, поред осталих и такозване
Самнићане под редним бројем 7): „Марши, Марућани,
Вестини, Френтани и Пељни, била су племена Самнићана, а
Виргилије назива их Маruvii и земљу њихову Marubia — т.ј.
Морављани, Моравија — Главни град им се, у време
Виргилијево, звао Moreva — Морава и т.д. У Самнићана је био
град Језернија— Aesernia — Бојана, Темна (Темнић)...“ У
поглављу „Трагови живљења србског у Ђерманији“ Милојевић
бележи србске реке: Златица, Нишава, Требињица, Пена,
Травна, Свала, Лаба, Бистрица, Моравица, Дриницa, Тимок,
Љиг, Јасеница, Рибница и т.д. Хрват Фрањо Рачки је такође
писао да су пре Немаца на тим пространствима живели
Полабски Срби, и то племена: Љутићи, Ратари и Моравци. Још
једном се у историјским изворима јавља неуништиво племе,
односно народ Мораваца.

14/ Милош Милојевић „Одломци историје Срба“, Београд, „Никола Пашић“, 2000.
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Чешки историчар Плацки записао је да се за Чешко име чуло
тек у деветом веку, а Чеси рачунају своју државност од времена
кнеза Самка, који је био оснивач Моравског царства, а који је
био уједно и кнез Лужичких Срба. Чеси и Словаци изводе
своју државност и порекло од Срба са Балкана, а од времена
србског Моравског царства у деветом веку, и за себе изричито
тврде да потичу од балканских Срба. Чак и хрватски
историчар Рачки (велики фалсификатор), затим руски
летописац Нестор и пољски научник Суровјецки тврде у
својим делима – да су Срби Венди прастановници Европе.
Павле Шафарик посведочује да су Срби присутни у Европи
најмање 5000 година, односно најмање 3000 година пре
Христа. Средњовековни грчки хроничар Халкохондило, осим
што поуздано зна „да су Срби Трибали народ најстарији и
највећи...“, већ тврди за србског цара Душана да је имао
намеру да опет створи, односно обнови „европску империју
србског народа“. Кроз Норик од југа к сјеверу: Ларић — Larix,
Cиjaнтикa, Вируна, Сироте, Жаботинка, Овилаба, Кукале,
Гравјаци, Упела, Белидрум — Biliandrum, Пучина, Милета —име
лица — Сербјано т.ј. Србјани, Веруга, Јасиница, Залога. И
даље по другим местима: Сава р. Морава, Мокра, Мана,
Треб...“/ 15 Нестор Часни Кијевски је био први словенски
хроничар. У његовом летопису из 1113. године можемо
прочитати: После рушења вавилонске куле, раздвојише се
народи човечанства: населе синове Сима источне стране, а
Хамови јужне. Јафетови синови населе запад и северну страну.
Међу 72 народа био је и словенски народ, од племена
Јафетова... После много времена населили су Словени и
Подунавље где су сада угарска и бугарска земља. Од тих се
Словена неки издвојише и узеше ново име по месту које
населише. Тако се населише на реци именом Морава и
назваше се Моравци...“ / 16 – (Опаска 1)
15/ Мирослав Димитријевић: „Морава и Моравци – планетарни феномен“, - „Из
историје Срба старе и нове ере - сакривена историја Срба“ ИК „Мирослав“
Београд, 2014.
16/ Несторов летопис или повест минулих лета, Београд, „Никола Пашић“,
2003.
(Опаска 1) Од 6. до 22. и од 23. до 29. странице текст је преузет из књиге
„Древна паметарница земље и народа Мораве“, аутора Мирослава
Димитријевића, Београд, 2015.
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„Године 822. Ајнхард спомиње на сабору у Франкфурту
изасланике ових народа: Абодрита, Сораба, Вилца, Бохема,
Мораваца, Boheimorum, Marvanorum, Praedecentorum et in
Pannonia Sclavorum, id est Abodritorum, Soraborum, Wiltzorum,
Boheimorum, Marvanorum, Praedecentorum et in Pannonia
residentium Avarum legationes cum muneribus ad se directas
audivit''. Ајнхард поводом тог сабора јасно каже да је био сазван
ради сређивања прилика у источном делу царства (''ad utilitatem
orientalium partium regni sui.. .". Ради тога он позива изасланике
најпре свих источних Словена, наравно оних који су улазили
тада у састав франачког царства а затим и Авара. Међу
народима чији су изасланици изишли пред цара били су, као
што смо видели, Абодрити, Срби Вилци, Бохемци, Моравци,
Предеценти и Авари.
О архонту Моравије нагађа се веома много, а највише се
помишља на неку архонтију у области реке Велике Мораве...
“./17
Па и поред свих научних аргумената, података, докумената,
историјских записа и хроника старе и нове ере, из врло
поузданих извора, које нико до сада није могао да оспори,
србска средњовековна земља и држава Magna Moravia остала
је „terra incognito“- непозната земља- за већину Срба у
двовековним генерацијама, па чак и за Србе Моравце, народ
који и данас живи на својој великоморавској територији, као и
њихови преци на почетку историје у Лепенској култури и
Винчанској цивилизацији.
Већ поменуте списе „О церемонијама“ и „О владању
империјом“ цара Константина Порфирогенита, „историчари“
бечко-берлинске-ватиканске провинијенције потржу чим треба
поново да „доказују“ како се наводно србско име ту први пут
спомиње у писаним историјским документима, (што смо их
апсолутно демантовали на претходним страницама), али се ти
исти „званични историографи“ не усуђују да кажу да је и у
-------------17/ Др Реља Новаковић: Даи, коментар главе 40, „Где су били Срби од 7. до 12.
века (Moravia's Hiistory reconsidered. А Reinterpretation of Medieval Sources by
Imre Boba, The Hague, 1971, 14—18, 21—27, 76—85 и даље
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време Константина Порфирогенита Србија имала шест
кнежевина, међу њима и самосталну (аутономну) кнежевину
Велику Моравију. Тај података не сме да се обелодани, а кад
се то и чини, онда се србски „званични историчари“ придружују
страним истраживачима и стручњацима „нордијске школе“
(експертима за фалсификовање србске историје) и као „граја
папагаја креште“ како се ради о некадашњој Великоморавској
држави у садашњој Чешкој, а не о Великој Моравији у
поддунавској Србији.
Како се истина о србству незаустављиво обелодањује, све
више расте и број опонената у иностранству, као (не)логистичка,
односно
врло
лоша
„подршка“
србским,
„званичним
историчарима“ који полако, али засигурно губе тло под ногама,
па се њихова инострана подршка труди свим силама, изврћући
историјске чињенице, да помогне својим унезвереним колегама,
који и сами увиђају да говоре неистине, идеолошке конструкције,
односно „историју“ памфлетског карактера, у којој користе
обиље погрдних и дрских речи на рачун историчара који мисле
супротно од њих, уместо да користе аргументе, чињенице и
доказе, које наравно и немају.
На њихову жалост истина је је једна и неумољива, целовита,
па сви њихови покушаји и настојања у том правцу остају
безвредна, а лажни „аргументи“ им отпадају као суво лишће са
грана.
Аутономна држава Велика Моравија, као једна од шест
кнежевина Србије на почетку 10. века одређује нам положај и
источну границу државе и земље Србије. О томе нам говори Др
Борис Влајић Земљанички у делу „Срби староседеоци Балкана и
Паноније“: /18
„За утврђивање територије и границе велике "земље
Србије" на почетку X века, потребно је осветлити мрак и са
српске "кнежевине Моравије": 1) Доња Србија, северно од
жупа Ливно и Цетина и 2) Рашка са којом се "на планинским
странама" и спреда граниче приморске српске земље Дукља
и Травунија. Доња
----------18/ Б. Влајић Земљанички: „Срби староседеоци Балкана и Паноније“, Београд,
1999. ИШ „Стручна књига“ д.п. Београд, 1999.)

30

Србија или Вендика код Тацита директно се спомиње код
другог аутора, a Рашка више пута у Летопису попа
Дукљанина и као епископија - епархија Расон, у оквиру
Охридске архиепископије, у повељи цара Василија II из
1020. године.
Четврту српску област, у границама јединствене велике
копнене етничке земље Србије, аутономну кнежевину
Моравију или "Велику Моравију", северно од Рашке ка Сави
и Дунаву, спомиње Порфирогенит у списима Церемоније и
ДАИ“.
Па и поред свих научних аргумената, података, докумената,
историјских записа и хроника старе и нове ере, из врло
поузданих извора, које нико до сада није могао да оспори,
српска средњовековна земља и држава Magna Moravia остала
је „terra incognito“- непозната земља- за већину Срба у
двовековним генерацијама, па чак и за Србе Моравце, народ
који и данас живи на својој великоморавској територији, као и на
почетку историје у Лепенској култури и Винчанској цивилизацији.
Већ поменуте списе „О церемонијама“ и „О владању
империјом“ цара Константина Порфирогенита, „историчари“
бечко-берлинске-ватиканске провинијенције потржу чим треба
да унизе и униште српску историју.
Грчки цареви Порфирогенит лично и таст му, а истовремено
и савладар Роман, упућују писма за свечаност архонту Срба,
односно „земље Србије“ са њеним областима: Рашком, Босном,
и западном Доњом Србијом – Српском крајином. Писма су
послата: "Архонту Хрватске, архонту Срба, архонту
Захумљана, архонту Конавља, архонту Травуњана, архонту
Дукље, архонту МОРАВИЈЕ ..." Из позива се види да „архонт
Срба“ као владар представља све Србе унутрашње Далмације,
што упућује на закључак да је „земља Србија“ опет уједињена
под кнезом Чаславом, осим АУТОНОМНЕ ВЕЛИКЕ МОРАВИЈЕ,
пошто је њеном архонту послато засебно писмо – позивница./19
Магна Моравиа - Велика Моравија, аутономна кнежевина носи
назив према српској реци Великој Морави, као и према Западној
Морави, а сагласно величини територије насељене
---------19/ (В. Извори II, стр. 77 - 78; Рачки, Документа ... стр. 416, бр. 206).
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Србима и постојећим односима снага. Велика Моравија се
налазила северно од области Рашке, уз ток Велике Мораве,
затим Западне Мораве, највећим делом на њеној левој обали, а
на истоку од Велике Мораве, односно са њене десне стране,
прелазила је обале Тимока и простирала се све до Искара, док
се на северу пружала све до обала Саве и Дунава.
Зато је тврђење антисрбских историчара, домаћих и страних,
да је реч о кнежевини - Моравска (у данашњим границама
Чешке) намерна, смишљена неистина, велика заблуда, односно
бесмислица. Зашто? Па зато што
европска Моравска
кнежевина, пре свега, никада није била на Балкану, нити под
влашћу тзв. Византије, чак не ни у њеном суседству. Па према
томе цар Константин Порфирогенит није јој ни могао послати
позив за свечаност око 930. године.
Поготово не, што после смрти владара Великоморавске
(Чешке) Растислава (870. године), престаје и духовна веза
Царевине са Великоморавском кнежевином, јер емисари
Методије (885) и његови следбеници бивају прогнани из Европе
на Балкан, а од стране Ватикана, који намеће своју вољу
Чесима, Пољацима, Словацима и другим тамошњим словенским
народима, који ће касније примити католичку веру. И овде се
поставља велико питање за кога су радили наводни ћириличари
Ћирило и Методије – за Цариград или Рим? Али то је посебна
тема која тражи много више простора и времена. Значи и због
овог разлога цариградска царевина, коју је тада оличавао
Константина Порфирогенит, није послала позив архонту
моравске кнежевине у Чешкој, јер су сви односи са том
старосрбском-словенском државом били поремећени. Значи
послао је позивницу архонту србске Велике Моравије.
Као што се види у „Церемонијама“, на царску свечаност није
позван ни архонт осамостаљене Бугарске, зато што је Бугарска
од стране Царевине третирана „као пљачкашка и узурпаторска
држава“, а из истих разлога позив није адресиран ни мађарском
владару, прво зато што Мађарска није била балканска земља, и
други разлог је што још увек Мађари нису били покрштени у
Хришћане.
Северни део земље Србије, код Тацита назван Мезија,
заузимала је Велика Моравија, коју пет пута описује цар
Константина Порфирогенит, јасно одређујући њену северну
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границу од реке Тимока и Трајанова моста, преко Београда
до Сермијума (Сербијума), данашње Сремске Митровице.
„Није цар хроничар поменуо српску "кнежевину Велику
Моравију" само у "Церемонијама", као што смо показали, са
осталих шест српских држава и Хрватском. Он кнежевину
Моравију три пута описује и у спису Управљање Царством
(ДАИ). Ево где и како (гл. 13, р. 81, ed Bonn. a код Рачког
Документа ...стр. 413), према нашем преводу: "Мађари ове
народе оштећују (застрашују): на западу Франачку; на северу
Печенезе (Patzinacitae); на југу Велику Моравију, посебну област
окупирану (спендоплоку - sphendoploci), која је сва потпуно
опустошена од Мађара и сама сада подчињена; Хрвати заиста
бејаху планинама ограничени од Мађара". Дакле, из овога се
види да су Срби јужни суседи Мађара, a Хрвати од њих
одељени планинама Горског Котара и делом Велебита.
Разумемо и то да Угари нису окупирали сву Велику
Моравију, већ само опустошили.
Следећи опис Велике Моравије (у гл. 40, ДАИ) гласи овако:
"На овој страни (Дунава), од места данашњег старог споменика,
још живећег (постојећег) моста цара Трајана, до неправедних
зликовачких Мађара, и Београда, који је три дана путовања
удаљен (на растојању) од самог моста, у којем (где) је кула
светог и Великог Константина Василеоса (императора), a c друге
стране (Београда), правцем курса реке (тј. пловне реке Саве БВ) је Сермиум, који је од Београда удаљен два дана путовања;
дотле је Велика Моравија, крштена и цењена, коју Мађари
пљачкају (пустоше) сваковрсно, чији првак бијаше владар
свим насељеним местима"./20
Цар Порфирогенит је србску земљу Велику Моравију описао
и у поглављу 42, ДАИ: "Од Солуна све до реке Дунава, ка
граду Београду, има осам дана путовања, али ако није хитно
напредовање. И управо ту становници Мађари, c оне стране
-------------------20/ Б. Влајић Земљанички: „Срби староседеоци Балкана и Паноније“, Београд,
1999. стр. 102
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Дунава, прелазе у земљу Моравију, исто тако подаље Дунав
и реку Саву. Према доњем делу Дунава, у град Дистрас
утрчавају (упадају) извиднице“.
Др Борислав Влајић Земљанички овако коментарише
Порфирогенитов опис Србије и земље Моравије, као и погрешна
и злонамерна тумачења неких историографа.:
„Из овога цитата произлази да je бесмислено тумачење (у
зборнику Рачког: Документа ... стр. 416, позивом на
Theophul. hist. l, 8, VI, 6) по коме je Дистрас град Силистрија,
близу ушћа Дунава, јер ниједно тумачење историографа,
без позива на овај цитат (из гл. 40) нема смисла, пошто цар
хроничар описује Београд и српску земљу Велику Моравију,
од Тимока до Дрине, у коју упадају Мађари и Печенези, a не
описују Печенега, продужавајући чак у Саркел, царски град".
Тумачење: код Београда, Мађари улазе преко Дунава у
земљу Моравију, али и подаље, ка западу, где прелазе и
Дунав и Саву да би ушли у Моравију. C обзиром да
Печенези упадају у Моравију "према делу доњег Дунава",
они то чине свакако са севера преко Трајанова моста или
крај његових остатака; тј. улазе пре ушћа Тимока (у Дунав),
на којем је граница дела Моравије потчињеног Мађарима.
Бугарска је источно од реке Искар на којој је источна
граница Србије, односно дела њене северне области Велике
Моравије, којег нису подчинили Мађари. Такође Мађари
нису тада за стално заузели ни Срем, јер и у њега улазе
преко Дунава, a затим из Срема упадају у Велику Моравију,
коју нису у целини окупирали, већ је држе у вазалском
положају ради убирања прихода. Сада је јасан и положај
Печенега, па тиме има смисла навод да су они северно од
Мађара, јер се мисли на део територије Велике Моравије
коју подчињену држе Мађари. На основу свега, може се

закључити да се Велика Моравија простире
северно од Западне Мораве до обала Саве и
Дунава, и ка истоку од Дрине до Тимока и преко
Старе Планине до Видина и Искара. To je, по
Тациту, северни део српске провинције Мезије.
Поменути градови су свакако уз ток или у сливу Тимока.
Ми језички разумемо да је Зајечар сачувао име старог
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царског (србског – прим. МД) града Саркела: Sarcel - Sarchel Zarcher - Zaecher - Zaječar, a да je Саркел - Зајечар, потоњи
Гамзиград, откривен недалеко од данашњег места
Зајечара...“ /21
Зашто наша „званична историографија“ одбацује више него
јасне чињенице о постојању земље Моравије, када то исто
тврди и највећи ауторитет за србску и словенску историографију
Павле Шафарик, који „Велику Моравију идентификује са
„правом Србијом“, како је описао и Тацит као Мезију, а то је иста
ова територија коју су у прошлости насељавали опет Срби.
Кнежевину Моравију, као што смо видели, цар Порфирогенит
спомиње као државу са којом има директне дипломатске односе
и која очигледно има (Моравија) висок углед у царским очима.
И сам цар Константин Порфирогенит Моравију подразумева
са градом Београдом „и тиме верификује писмом папе Јована 8.
из 878. године“.
У којим се деловима Порфирогенитових списа спомиње
Magna Moravia, „terra Moravia“ или само Moravia прилажемо
одговарајуће цитате у оригиналу, које смо преузели из дела
„“Срби староседеоци Балкана“ Бориса Влајића Земљаничког:
-------------21/ Б. Влајић Земљанички: „Срби староседеоци Балкана и Паноније“, Београд,
1999. 103 и 104. стр)

ОПИС СРБСКЕ ВЕЛИКЕ МОРАВИЈЕ У СПИСУ
ПОРФИРОГЕНИТА
(На грчком и латинском језику)
"Εν αύτφ 8έ τ« τόπω ι^αλιώ
τ»« Ζβη γ»>ρίβι«:τα· χβά ΐφώτον
ftev έοην τ, τοΟ βοκηλέως Tpaiecvou
γέφυρα** χβτά τ^ν τίίς Τουβιάζ;
άρχίν, έΛοτί St xal Βϊλάγρκδβ·'
awi τριών lifjtfpfiiv τι?? αύτίς ytfuρας, εν ·/) xai έ ιιύργος έοτϊ του
άγίοο χαΐ ρχγάλου Κωνβταντίνοο
του β»Λλέωί· xai κάλιν κατά τϋν
τοΟ wyrstjAOiJ** εχδρορίν έβτν το
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Σέρµκιν έχβνο_ τέ λτ/όρενον, από
τϋς BsirfpiSaEi 6δον έχον Καιρών
δύο, wti άττό των ί»β« ιή ^εγάλκ>
Μορββία ΐ άβάιτηβτος, w Μα έξήλίίψοίν οι ToCpxoi, ·ης ip}jt το epoτιρον ά Σφίνδοκλόχος. -rxtSroe· iuv

IQ iioc autem loco *ntiqaa quaedam
monimenta sujwrsunt, tnter
quae pons Trajani" imperatoris
ad initia Tureiae, et Belgnula*1,
quae triuni diermw itinere ab
ipso ponte distat, ubi turris cst
sancti ac Biagni Constantioi iui·
peratoris; ei rursus aa cursuin
fluraiiiis81 extat Sinniam, quod
Belgrada abest duorum dierum
itinerc; icde nmgna Moravia baptistno
carens, quam Turcac devastaruni,
caiusque prineeps olim
fuit Sphendopiocus. Atque haoc
quidero inxU Istrum fiuinen monumenta
sunt et cognoraina. Ulte-

Ίβτέΐί» ότι obro Θηττχλονίχΐΐΐ ^-έχρι
του ποτβαοΰ ∆ανοΰβεωί, εν ω το
χάστρον ecfri το Βελέγριδχ έτιονοααζόιΐίνον, IffTtv όΧώς -^αχρων οκτώ,
εί xai [d! Sta τάχους τις αλλά µβτά
avmauctiai -s&peu-nTrai. x» χατοιxoum jav oi Toupxot -ϊΜχθεν του
∆ανούβϊως ποτ«{ΐ.οΰ ας τί,ν τήί
Μορα^ίας γΐν, αλλά χχΐ ένθεν µέσον
του ∆*νού{5εωί χ«1 τον ^xfjx ττοταιιοΰ· ά?έ δε κάτωθεν τΰν [ιερών
∆χνούβίω; ττοταΐΑΟΰ τίίϊ Λίοτρις**
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άντίιτίρο: τ, llzr^ivaucia -Kafip^rrat,
scai «ίτ«χρζτίϊ τι xirouuz αύτϋ*
(ίέχρι του Σάρχελ*9 του των Χαζάρων χάβτρονι.
Α Tbussalonica usque ad Danubiuai
ttianeit, in quo urbs Belegrada,
oeto dterum iter est, si
quis non featiuanter sed interquiescens
profieiscatur. Et habitaut
qni(«;m trans Banubium fiumen
Turcae »« terra Moravia, atque
etiiun uiterras Dunuiuuin et Savaiu
fluvios. Ab inferioribus voro
{inrUbus DiUiubii ex opposito Distrae*
7 procarrit Patzinaeia**, ea·
que cxteiulitur ad Sarcel^usquu,
quod Chazarorura oppidum cst
"Οτι τοΐ; Ταύρχαις τα ταιαΰτα
ίθνη TtatpdbtKvTxi, trpei pt£v τ<ί διιτιχώτιραν µίρος ζΰτων τ, Φραγγία,
προ? δε το βορβόηρον οί ΠκτζιναJUTSI, Χ» τρύς το |ΑβΤϊιυφριν<ϊν [*£ρος
•ή «Μγάλίΐ Μοραβίζ Ϋ/τα 'Λ ^ώαχ
του -^EvSosXoxou, ϋτΐί ΧΜ «ζντεΑώ; τ,ιρανίσίΗ) χζρί των τοιούτων
Τούρχων xal τταρ" αυτών ΧΛτϊΐϊχεθτΐ.
Turcis hac gentes contermtnae
sunt: ad oceidcntem Francia, ad
septentrioneii: Patzioacitae, a.d
roiiridiein macna Moravia sive
S[»liendoploci regio, quae otnmiio
a Tureis vastata est et ab ipsis
wm ol>tinetur; Ciirobati vero ad
iimnics Tnrcis ndiaceut./22
22/ Б. Влајић Земљанички: „Срби староседеоци Балкана и Паноније“, Београд,
1999. стр. 105.
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„Сада је потпуно јасно после интерпретације описа
српске Велике Моравије, (јер нам није познато да je o њој
неко пре нас, по јасном извору, писао), колика је величина
територије велике Порфирогенитове савремене "садашње"
или "крштене", тј. цивилизоване Србије, коју ми уопштено
називамо "земља Србија", у значењу: земље свих Срба,
слободних или под нечијим патронатом. Сада смо још
сигурнији у то: да смо правилно извукли закључке
(тумачења) из података, што их је записао Тацит, o српским
провинцијама на Балкану, тј. да се Србија стере од источне
границе Мезије (реке Искар и Струма) до западне границе
Либурније, или доцније Далмације, у "истарском горју"
(Горском Котару).
Наравно, треба поменути и јужну границу "садашње
Србије", као што је цар записао: да Србија, спреда од
унутрашњости и планинских страна према мору, "обухвата
приморске српске земље (Дукљу, Травунију, Захумље и
неретвљанску Силистрију уз ушће Дунава. Према томе, град
Дистрас, имењак Истара, је западно од Видина, у пределу
ближе Трајановом мосту, a према лат. етимону његов назив
значи: подељени град, растављени град (неком природном
преградом). Бугарска држава је стабилно и трајно
стационирана у доњем Подунављу (Понту), источно од
Искара, који је источна граница Србије (тј. области Велике
Моравије), сагласно разграничењу Мезије и Тракије, као што
је нађено по Тациту. Taj део Велике Моравије, од Тимока до
Искара, Мађари нису окупирали“./23
СРБИЈА - ТЕРИТОРИЈАЛНИ КОЛОС
„Порфирогенит описује Србију као територијалног
колоса и јединствену државу: од Расине (не Раса, јер се
тада за Рас не зна!) и Велике Мораве ("Моравији
кнежевини") до Лике и Гацке. (Напомена М.Д: Овде се не ради
о реци Расини, већ о вароши Расни, данашњи Ражањ. Познато
је да Бугари никада нису улазили у област реке Расине, али су
долазили до Расне-Ражња. Овде морамо исправити поштованог
др Борислава Влајића Земљаничког) После смрти оца им
23/ Б. Влајић Земљанички: „Срби староседеоци Балкана и Паноније“, Београд,
1999. Стр. 104
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Властимира (око 855), владала су у земљи Србији три брата у
подељеним покрајинама, вероватно тако што је најстарији
Мутимир управљао централном зоном земље низ сливове
Река Дрине и Босне; средњи Стојимир источним
кнежевинама Моравијом и Рашком; док је најмлађи
Гојник владао западном територијом земље Србије, низ
сливове река Врбаса, Уне, Глине и Коране, тј. кнежевином
Доњом Србијом. Одмах после победе над Борисом
Михаилом, браћа су се нешто посвађала, из чега је
проистекла победа Мутимира, који је развластио браћу у
њиховим покрајинама, чиме је увео принцип једноначалија
(јединства) државне власти, изједначивши државне
интересе са личним, што је допринело снази и јединству
српске државе.
Цар Константин VII Порфирогенит (913-959) географски
описује јединствену етнички хомогену земљу Србију, као
савременик Петра и Часлава. Нема сумње да је цар био
добар познавалац народа и територија свога царства и
суседа, и тиме се оно што као савременик описује може
узимати као поуздан извор, изузев неких грубих грешака у
вези са оријентацијом према странама света или
хиперболичних описа драматичних догађаја“./24
Исто мишљење о положају Велике Моравије има и С.
Пириватрић:
„Мени је занимљиво да се "О управљању царством"
узима као неприкосновени извор, а један други део се
једноставно прећуткује, а тиче се Срба такође. Овде бих се
осврнуо на опис Велике Моравске, која очигледно почиње
од Београда и по овоме она не би била у Чешкој, већ око
Велике Мораве. Ово се слаже и са "Летописом попа
Дукљанина", а такође имамо код Порфирогенита да се
упадом Мађара, становништво Моравске разбежало у
Бугарску и Хрватску. Нисам нашао ниједног нашег
историчара, који се посветио овоме“./25
---------------------24/Исто
25/ С. Пириватрић, Византијска тема Морава и "Моравије" Константина VII
Порфирогенита, Зборник радова Византолошког института 36 (1997), стр. 173201.)
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Петар Пишпеки Нађ заступа мишљење да се централно
подручје Велике Моравске налазило на територији данашње
Србије,
а
сама
Моравска
(Чешка)
настала
је
уједињењемсловенских племена – Бодрића, Срба који су живели
уз Мораву и Тимок. /26 Петар Нађ је у праву када каже да су се
Срби Моравци најпре налазили у поддунавској Морави, као
својој матичној земљи, и да су се потом пресељавали у Европу,
што је само донекле тачно, јер Нађ заборавља или заиста не
зна, да су Срби Моравци прастановници Европе, са другим
србским народима, и да су ту имали државе већ од 3000 година
пре Христа. Чак и чешки историчар Плацки записао је да се за
Чешко име чуло тек у деветом веку нове ере, а Чеси рачунају
своју државност од времена кнеза Самка, који је био оснивач
Моравског царства, а који је био уједно и кнез Лужичких Срба.
Чеси и Словаци изводе своју државност и порекло од Срба, од
србског Моравског царства у деветом веку, и за себе тврде да
потичу од балканских Срба. Чак и хрватски историчар Рачки,
затим руски летописац Нестор и пољски научник Суровјецки
тврде у својим делима – да су Срби Венди прастановници
Европе. Павле Шафарик посведочује да су Срби присутни у
Европи најмање 5000 година, односно најмање 3000 година пре
Христа. Средњовековни грчки хроничар Халкохондило, осим што
поуздано зна „да су Срби Трибали народ најстарији и највећи...“,
већ тврди за србског цара Душана да је имао намеру да опет
створи, односно обнови „европску империју србског народа“.
Почетком 9. века Христове ере, тачније 823. године
одржан је у Франкуфурту на Мајни велики франачки скуп на
којем су учествовали сви владари ондашњих важних народа и
шест поглавара из шест великих србских племена: Бодрића,
Љутића, Срба, Мораваца, Браничеваца, Лужичких Срба и
Вјатића. Потомци тих народа сада су претопњени у друге
европске народе Французе, Немце, Данце, Норвежане и тако
даље, и остали су да живе на тим просторима, попримивши
другу веру и културу, али су сви они генетски Срби и Моравци.
Петар Нађ неће да зна да је народ Моравци пре Немаца живео
на тлу данашње Немачке и да је то постојбина Срба и
------------------------------26/ Петер Пишпеки Нађ, О положају Велике Моравске, часопис EX PANONIA,
Историјски архив Суботица, Суботица, 2000.
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Петар Нађ неће да зна ни то да је наш народ - Моравци пре
Немаца живео на тлу данашње Немачке и да је то постојбина
Срба и Мораваца. О томе нам сведочи и хрватски историограф
Фрањо Рачки који је такође писао да су пре Немаца на тим
пространствима живели Полабски Срби, и то племена: Љутићи,
Ратари и Моравци. Још једном се у историјским изворима јавља
неуништиво племе, односно народ Мораваца.
Тај велики огранак Срба, који је долазио из Индије, на тлу
Европе, западне, средње и северне основао је више својих
држава. Најпре је основао Балтичку Србију 1460. година пре
Христа, потом је, некако у исто време формирао и Белу Србију.
Срби су потом оформили државу Борусију, данашњу Пруску,
око 1200. године пре нове ере, а потом усред Немачке и Европе
- Велику Србију око 700 година пре Христа.
Све наведене тврдње најпре ћемо поткрепити подацима које
нам нуде најпознатији и у своје време најугледнији историчари и
научници, а чија наука није ни до данас оповргнута:
Немац Др. А. Хефнер, поводом серије „Трагање за
коренима Срба“ пише о потонулом граду Винети, који је некада
био највећи град Европе, понос лепоте и назива га „Атлантитом
севера“ или „Србским Амстердамом“. Рибари и сада нерадо
бацају мреже на том делу Северног (некада Србског или Ерског
мора), јер им се чини да чују звук звона са цркава, плач деце и
жамор на улицама.
Отпор асимилацији Срби су пружали све до осамнаестог
века, када су и србска села претопљена у немачку масу. Ипак,
Лужички Срби су остали као „Србско острво“ у германском
народу, као необориво и живо сведочанство да су ту Срби
живели 3000 година пре Немаца и да су ту имали неколико
огромних држава усред Европе, неколико – Великих Србија, о
чему нам сведоче сви релевантни историјски извори страног
порекла.
„Ево шта je o етничкој и територијалној слици и
географском положају Србије и приморских српских
земаља, као и Хрватске, (КОЈА ЈЕ БИЛА ПОД УПРАВОМ
СРПСКИХ КНЕЗОВА Мутимира и Часлава), цар написао /27
-------------------27/ (гл. 30, ДАИ, В. Извори II, стр.ЗЗ)
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Прво је навео, без неког системског редоследа, да се
Хрватска састоји од једанаест жупа, са називима: Хлевиана
(Ливно); Ценцина (Цетина - место); Имота (Имотски); Плева
(пермутован назив од имена римске путне станице Пелве)
западно од Ливна; Песента је вероватно Сењ, односно
Синац у општини Оточац, лат. pes m, pes perrectus, стопа,
дужна стопа, фиг. мало место, увалица, или pestis,
сиромашно, сиротињско, јадно место, планински сточарски
крај, као што и јесте Сењ и цела општина; иначе, ова
Песента нема везе са Песетом (Пестом) са Уне из XIII века;
Тнина је Тињ код Бенковца или Тињан код Пазина,
трансформацијом Тина, Тињ, Тињан, јер не може бити Книн,
пошто "Т" са 6 - сигма чини грчко "тЦ", a не лат.
"С" чит. "К", па Тн не може бити "С" тј."К" у Тпепа, и није
Книн, ве* Тињ; Сидрага је Мошћаничка Драга код Опатије;
Бребера је Брибир у општини Цриквеница; Нона је Нин као
део Равних Котара до Новиграда; Нина је жупа под
Велебитом, од ушћа Зрмање до иза Карлобага;
Параталасија - Параморе је оксобровачког залива до
Новиграда, са градом Кори (Карин).
Цар хроничар наводи у Хрватској и девет насељених
градова, по којима је названа већина поменутих жупа.
Локацију тих градова ми налазимо у следећим пределима:
Belogradun, Белград је место у општини Цриквеници; Belitzin
– Белицин је неко од места: Бело, Бело Село, Бела Водица у
општини Делнице или Белино у општини Бенковац; Tenen је
Тињ, главни град истоимене жупе; Scordona je Скрадин;
Chlebena je Ливно, град истоимене жупе; Stolpun - Столпун
је место Стобреч у општини Сплит или место Столац ,
општина Сињ, a сам Сињ неки виде као жупу Нину, налазећи
joj алтернативни назив Смина - Сињ, што има логичку
подлогу, c обзиром на насељеност Хрвата према Сињу и
Ливну; Ćori je Карин.
У саставу јединствене земље Србије за Властимира
била је и Травунија, a за Мутимира и Часлава све приморске
српске земље, што се потврђује и према Летопису попа
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ГРАД СРБИЈА У ЦЕНТРУ ОБЛАСТИ СРБИЈЕ
ИЗ 4 BEKA У ПОТКОЗАРЈУ ЈУЖНО ОД САВЕ
(у правоугаонику)

Исечак из карте Захарија Орфелина из књиге „Петар Велики“
Истражујући ширење Срба (Словена) у Европи, нарочито у
IV веку, академик Захарије Орфелин је, у историјској
биографији "Петар Велики" констатовао да: "са сигурношћу
можемо тврдити да су словенска племена прелазила са
истока на запад у Европу и много пре" од записаног им имена,
од стране римских и грчких писаца./28
---------------------28/ З. Орфелин: „Петар Велики“ Београд, 1970, стр.85/86
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Дукљанина. Порфирогенит o томе јединству наводи
пример Травуније ( у гл. 34), речима: "Земља Травуњана и
Конављана је једна. Тамошњи становници воде порекло од
некрштених Срба, који су ту живели од оног архонта који је
пребегао цару Ираклију из некрштене Србије до архонта
Србије Властимира. Овај архонт (кнез) Властимир даде
својој ћерци за мужа Крајину, сина Велаиса (Белоја је
роман. од "Велаис" - БВ) жупана Травуније. Желећи да
прослави свога зета, именова га за архонта, учинивши га
самосталним (у границама Србије - БВ). Од овога се роди
Хвалимир, a од овог опет Чучимир. Архонти Травуније увек
су били под влашћу архонта Србије..."/29
(Напомена Б. В.: ДАИ, стр. 53. Под "уједињењем свих
српских земаља" са окупљеним народом, под Чаславом,
подразумевамо: све кнежевине и земље у старим балканским
провинцијама, утврђеним према Тацитовој Историји, при чему су
према Диоклецијановој реорганизацији Далмацији прикључене:
у целини Илирик и Вендика, затим источни део Либурније и
западни део Мезије, док је јужни део Мезије подчињен Византији
и крајњи источни део уз реку Струму и видинска област. Α το
значи, цару савремене и од њега означене, директно или
индиректно, српске земље и кнежевине су: Велика Моравија,
Рашка, Босна, Доња Србија (доцније кнежевине Доњи Крај и
Доња Славонија); Лика, Крбава и Гацка, или тзв. Западне
Стране; затим приморске српске земље: Хум са Паганијом,
Травунија са Конављем и Дукља.)
ПЉАЧКАШКИ УПАДИ БУГАРА
„До почетка Борисове владавине, Срби су њега и
његовог оца Пресијама (иза 836 - 852) ефикасно победили у
трогодишњем рату и повратили у Бугарску престоницу
Плиску. Бугари никада нису окупирали северо–источне
делове земље Србије, ни владали кнежевином Моравијом
--------------------29/ Б. Влајић Земљанички: „Срби староседеоци Балкана и Паноније“, Београд,
1999.
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са Београдом, јер се подаци из папиног писма Борису не
могу историјски и силогистички верификовати (в. у гл. XI) у
таквом значењу. Пљачкашки упад Бугара (924) за Симеона
ушао је дубоко у земљу Србију и преко Сталаћа, Рашке и
приморја досегао до Хума и границе Хрватске у доњем току
Цетине. Но, и тада су Бугари за две године избачени из
Србије, за Часлава, уз помоћ Византије. Без сумње, упад
или рат Бориса Михаила, пошао је од ушћа Расине долином
Западне Мораве па му се туда "до границе, до Расине",
враћа заробљени син, пошто је после тога бугарског пораза
склопљен мир. Но, Расина је само део привремене
окупационе границе; други део је, вероватно, био на делу
Велике Мораве и малом делу Западне Мораве - од спајања
са Јужном Моравом до ушћа Расине. Из извора се сазнаје да
је Расином управљао млади Немања по наследном праву,
пре него што је постао архижупан, чиме се потврђују наши
предњи ставови да су Бугари за Бориса Михаила, око 860.
године, провалили у Србију преко српске области Расине и
привремено се ограничили на реци Расини. Наиме, у
биографији
Живот
Стефана
Немање
од
Стевана
Првовенчаног, каже се да је Немања, "када је одрастао до
младићства, примио част отачаства својег, по имену
Топлицу, Ибар и Расину и зване Реке ..." Нема сумње, нашим
ставом смо оспорили савремену и стару заблуду, да се у
изразу "еос тис Расис" крије град Рас, из чега су, уместо
велике земље Србије, афирмисали "државу" Рашку, коју
Немања и Немањићи нигде и никада не спомињу, као ни
Порфирогенит, ни други грчки извори, већ само Србију.
На крају, показано је да и Дукљанин, у глави IX Летописа,
налази границу Србије - Рашке на реци Лаб, такође са
Византијом. Тако је источна привремена или тренутна
граница земље Србије, истодобно (око 860. године) по
списима два хроничара, била на две реке (два сектора)
источно од Копаоника: на Расини привремена са Бугарима и
на Лабу са Византијом, тј. на истој граничној државној
линији лравцем југ - север. Међутим, етничка тј. национална
граница Срба, још од старог доба, била је много источније:
уз токове Струме и Искара кроз поље Сердике. Део те
српске земље и народа био је ујединио Немања, делом
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његови наследници, a потпуно цар Душан. Византију и
Србију чињени због пљачке и заробљавања народа ради
насељавања у њиховом доњем Подунављу, a не због трајне
окупације територије Србије. Бугарски пљачкашки (а не
"осветнички") поход за Бориса кренуо је из доњег
Подунавља, преко Видина ка Зајечару, Алексинцу и
Браничеву, па им је бесмислено границу тражити на грчком
југу или брдовитом српском југозападу, у једној тачки,
наводно, у граду Расу, кога Срби освајају од Византије тек
1129. године, када се први пут директно за тврђаву Рас
чуло, a индиректно по називу епископије 1020. године у
повељи цара Василија 2“.
ЗАШТО, КАДА И КАКО ЈЕ ФАЛСИФИКОВАН
ПОРФИРОГЕНИТОВ СПИС?
За „званичну науку“ темељни документ о Србима је спис
Константина Порфирогенета ДАИ „О управљању империјом“, где
се наводно Срби први пут званично спомињу под својим именом.
Међутим, и тај једини документ „званичне историје“ јесте
безочан фалсификат, лаж над лажима, што је научно и
доказано. Али ту измишљену историју и данданас предају на
свим катедрама заговорници „званичне историјске науке“, која
већ три века разара српско историјско ткиво, повесно памћење,
уништава свест Срба о самобитности и самосвојности, о српској
величанственој улози у праисторијским и историјским
збивањима.
Када, како и зашто је фалсификовани или псеудо спис ДАИ
настао? Шта је био повод измишљања и дописивања
Порфирогенитовог списа?
Свакако рад Мавра Орбина, врло образованог католичког
свештеника, који је написао чувено дело “Краљевство Словена”,
штампано 1601. године у Пезару. Орбини је приликом писања
овог дела цитирао велики број истинитих античких историјских
извора, тако да је ово
дело за историју Срба било од
прворазредног научног значаја. Хрватски католички свештеници
су га, на жалост, тужили Ватикану, наводећи податак да је много
значаја дао Србима, чак 246 страница, а Хрвате је једва
поменуо. Због тога га је Ватикан изопштио из католичког реда, а
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његову књигу „Краљевство Словена“ забранио. А онда, као „утук
на утук“, десет година касније, 1611. у Лиону, у Француској,
појављује се спис под ауторским именом цара Порфирогенита, а
који су у ствари писали хрватски фратри. Они су направили
нечувени фалсификат, горки компот од историје, помешали
имена и датуме, и пласирали спис у којем се помињу неки
Словени, са назнаком да су они само племе које је у седмом
веку дошло на Балкан. Тај су спис промовисали као
новооткривен, тврдећи да га је Цар Порфирогенит наводно
написао да би свом сину Роману дао упутство како да влада
царевином. Али у тим упутствима нема готово ничега, осим
неких безначајних описа церемонија. Главнину дела, због којег је
спис и фалсификован, чини посебан одељак “О народима”, са
фалсификованим подацима. Научну важност и „значај“ том делу
први је придао извесни Јоанес Лукиус (вероватно покатоличени
Србин - Јован Лукић-прим. М.Д.) из Трогира, Далматинац, у
другој половини 17. века. У време такозваног Илирског покрета
овом „делу“ је дата још снажнија подршка од стране хрватске и
католичке интелигенције. Наводни Константинов спис је
приказиван као ново откриће и главни, а затим временом и
једини историјски извор за најранију историју Срба. После
католичких свештеника и несрећног Јоаниса, овај спис
фалсификују и многи други, а према својим политичким
потребама и освајачким амбицијама, а нарочито после
Берлинског конгреса. И са таквим исконструисаним и лажним
историјским документом, данашњи „званични историчари“
излазе у научну јавност и даље тврдећи да се пре
Порфирогенитовог списа име Србин ама баш нигде не спомиње
у праисторији, нити у праисторијским изворима. А што је
најжалосније, Србска црква подржала је овај спис, и тако се
одрекла шест векова своје црквене и народне историје. У Србији
је Порфирогенет уведен у школске програме, тек после
Берлинског конгреса 1878.год. То је урађено у време када је
Стојан Новаковић био министар просвете у периоду 1880.1883.год.
На почетку ове књиге ми смо показали само део писаних
праисторијски и историјских извора у којима се име Србин и
Морава спомињу много пута, чиме смо, надам се,
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разобличили потуране
историјске науке“.

неистине

од

стране

„званичне

Због свега реченог, преко србске Велике Моравије се
заиста олако прелазило у србској историографији, и уопште
преко многих важних историјских догађаја везаних за Мораву.
Убеђени смо да је то свесно чињено и још увек се чини, јер се
тиме централни србски простор и матица балканског србства
дезавуише, маргинализује и једноставно гура у таму заборава,
како би остала без свог историјског контекста и континуитета.
Моравија је постојала почетком десетог века у Горњој
Мезији, око реке Велике Мораве. У њу су се делом доселили и
Срби из Велике Моравске државе у Европи, када је она
почетком десетог века почела да пропада. Племена народа
Морава су се вратили у своју првобитну постојбину.
Дакле, у у већ описаним границама, у ширем Троморављу,
почетком десетог века, постојала је Србска кнежевина
Моравија, са истоименим главним градом – Моравија. У том
граду било је по свему судећи и седиште Моравске епископије,
према подацима о великом црквеном сабору у Цариграду
879/80. године Христове ере. Чак и у списку епархија
хришћанске цркве у једанаестом веку постоји Моравскобраничевска епископија, смештена између београдске и
кефалонијске.
Због сукоба са Бугарском средином десетог века Христове
ере, границе Моравије (Србије) се померају на североистоку и
истоку, тако да сада имамо кнежевину Мораву која захвата
простор Шумадије, Поморавља и Браничева.
Североисточна граница Србије сада пролази истим правцем
где је некада била граница римске Далмације – од планине Цера
према Руднику.
Даље се граница спуштала на југ између слива Западне и
Јужне Мораве, а на југу негде око развођа Мораве и Вардара и
развође Вардара и Дрима.
Код византијског хроничара Јована Скилице, живео крајем
једанаестог столећа, налазимо опис устанка Мораваца под
вођством Петра Дељана из 1041. године, у ком се спомиње и
град Морава, врло важна стратешка и погранична утврда
Византије према Угарској.
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Кнежевина Морава је била у вазалном положају према
Византији, али је имала је одређен степен самоуправе аутономију, који је био варијабилан у зависности од владара на
византијском престолу. У време владавине цара Константина 7 и
савладара Романа 2, положај Кнежевине Мораве се погоршао,
а то се може видети и по дописима које Цариград шаље
кнежевима србских кнежевина на Балкану у периоду од 945. до
959. године, у којима нема уобичајеног протоколарног обраћања.
УСПОН СРБСКЕ ДРЖАВЕ И КНЕЖЕВИНЕ МОРАВИЈЕ
„Пре хиљаду година велики жупан Часлав, такође наследник
племена Вишеслављева обнавља Србију, чисти је од Грка и
Бугара, успоставља у њој ред и поредак и обједињује многа
српска племена од Дукљана до Срба око Преспе и Солуна.
Часлављева држава захвата и Босну и садању Албанију и Јужну
или Стару Србију. Часлав пошто је умирио Бугаре и Грке, мора
да ратује и са Маџарима које је тешко потукао у источној Босни
на реци Устиколини код Фоче, нешто пре хиљаду година. Он је и
погинуо у борби са Маџарима. Часлава је наследио кнез потоњи
Краљ Владимир, који је своју престоницу помакао ка Скадру на
Бојани. Владимир је на превару издајом убијен од Бугара.
Проглашен је свецем. Још за живота Владимирова многи моћни
племићи су се осамосталили у својим областима после
Чаславове смрти, издвојили су поносни босански велможе и
српску Босну из државне целине. Босна је имала највећи број
Срба старинаца од оних досељених још у ранијим сеобама пре
Христа и имала је најбољи српски сој. И најгори српски
непријатељи грчки хроничари као цар Константин Порфирогенет
увек је зову српском земљом а њен народ Србима. У Зети је
краљевао Војислав, а потом син му Михаило који су водили
многе успешне ратове са грчким царством.“,пише Р.
Новаковић./30
--------------------------------30/ Р. Новаковић; „Где су били Срби од 9. до 12. века“, Београд
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КНЕЖЕВИНА МОРАВА СЕ ПРОСТИРАЛА
ДУЖ МОРАВЕ И ВАРДАРА
„У србским земљама дуж Мораве и Вардара господарио је
кнез Ђурађ Војтех, који подигне своју област против грчког
царства и затражи помоћ и сарадњу зетског српског владара
Михаила, који му пошаље у Призрен свог сина Бодина. Бодин
страховито потуче код Призрена војске грчког цара и узме
титулу цара и Срба и Бугара и Грка. Ово узимање титула
српских, бугарских и грчких царева је не само доказ више, како
се сва држава окреће око владара и око династије, него и доказ,
да још нису биле довољно оцртане и потцртане разлике расне и
народне међу народима који су некад били сви Србљи. Имамо
тако српског принца Шишмана, који је као бугарски цар узео
титулу и цара српског, као што је потоњи Цар Душан био цар
Срба, Грка и Бугара, па чак и цар Романије, то јест римског
царства. Под Бодином, који је живео до краја једанаестог века и
поновно
објединио
српске
земље
српска
држава
средњевековног издања по први пут добива свој европски
значај, боље рећи евроазијски, јер су се сви светски догађаји
тада одвијали на том простору на граничним пределима Азије и
Европе. Бодин је у вези са западним граничним и норманским
витезовима, он у Скадру на свом двору приређује турнире и
прима сјајна изасланства западног племства, он преговара са
Папом и успоставља пре хиљаду година барску архиепископију
на црногорском приморју. Бодин први сматра да је циљ српске
политике да српска држава господари Балканом, а да том циљу
иде изигравајући међусобне опреке и сукобе грчког царства и
западних сила“.
ПОЧЕТКОМ ДЕСЕТОГ ВЕКА
И БОСНА ЈЕ ПРИПАДАЛА МОРАВИ
ОДНОСНО НЕЗАВИСНОЈ АРХОНТИЈИ МОРАВИ
Историграф Есад Рахић у свом делу „Хисторија“, у
поглављу о генези имена Босне, пише:
„Najverovatnije da mnogo prije Porfirogenitova spomena, ime
Bosna (horion Bosna) nije ni postojalo na slavenskom jugu. Ovamo
su ga donijeli Moravljani, koji su, nakon raspada svoje države, u
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velikoj masi naselili područje Bosne i druge južnoslavenske zemlje
na početku X stoljeća. Porfirogenit, govoreći o bosanskom prostoru,
determiniše ga još i ovim nazivima: "ostale sklavinije", „Morava“,
odnosno "nezavisna arhontija". Ali, u drugoj polovini XI st. kad je
pisan "Ljetopis zagorske sklavinije", koji je sastavni dio cjeline
poznate pod nazivom "Ljetopis popa Dukljanina", bosansko ime se
već bilo dosta učvrstilo, pa je prostor od "gornje strane Drine" na
istoku do "gore Borove" na zapadu označen kao Bosna, "Zagorska
zemlja", "zagorska sklavinija", "zagorsko kraljevstvo".
Kao što rekosmo, jedno kratko vrijeme područje Bosne se čak
nazivalo i Morava, a razlikovalo se od Velike Moravske. Javljaju se
i nazivi: Južna Morava, Niža Morava, Donja Morava, Nova Morava
i sl. Imena Bosna i Morava, kako je obrazloženo, velikomoravskog
su porijekla“. Prvi naziv, nastao je po naselju Bosna u današnjem
visočkom kraju, a drugi po Moravskoj (Panonskoj) nadbiskupiji
osnovanoj 869. ili 870. g., a iščezloj početkom IX stoljeća, koja se
prostirala na jug sve do Zahumlja.Ime Morava za Bosnu, koje se
spominje u više historijskih izvora, ubrzo je napušteno. Ni
nadbiskupija se nije dugo održala“. Тако пише Есад Рахић у свом
делу „Хисторија“.
МОРАВСКЕ ЕПИСКОПИЈЕ
Долина Велике Мораве, око њеног ушћа, па до Липљана и
Раса припала је византијској административној јединици – тема
Морава. Међутим, та управна подела задржала се веома кратко
до избијања устанка Срба у Македонији 976. године против
Византије, али то није зауставило осипање србске државе, коју
ће поново васкрснути Часлав и Бодин, као што смо већ рекли. У
деструкцији србске државности важну улогу је имала и Охридска
епископија, која се простирала од Саве, Дунава и Мораве до
Тесалије на југу, и од планине Риле до Јадрана. Имала је 31
епископију, од тога чак седам епископија на територији данашње
Србије, на којима ће се касније, у дванаестом веку,
стабилизовати нова србска држава, и када Свети Сава буде
издејствовао аутокефалност србске цркве. У почетку на
епископским и архиепископским столицама седели су Срби, али
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после смрти првог архиепископа Јована (1019 – 1037) његово
место заузимају Грци, најпре епископ Лав.
У Србији су биле следеће епископије са центрима: 1. НишМокро (Бела Паланка), Топлица (Куршумлија), Свелигово
(Сврљиг), 2. Браничево-Браничево, Морависк (Моравија на
ушћу Мораве), Сфентерон у близини Смедерева, Гронша (
Гружа, а можда и Гроцка), Дивискик (Левач или Темнић),
Истаагланга (Сталаћ), Бродариск (Рамно, Ћуприја), 3.
Београд (Градац око Ваљева), Омцон (Ужице), Главентин (Бела
Црква), 4.Сремска Митровица (Трамон), 5.Призрен –Призрен,
Хвосно, Лесковац (на ушћу Клине у Дрим), Врет (село Брути или
Врмница, југозападно од Призрена, 6.Липљан-област Косова и
Метохије, 7.Рас – долина Ибра. (Опаска 2)
Да се православна српска вера није лако предавала пред
инвазијом католичанства, сведочи податак да су Истрани били
Срби и православци све до почетка 17. века. О томе пише
Слободан
Јарчевић,
наш
најистакнутији
историчар
Аутохтонистичкје историјске школе:
„Почећемо с православним становништвом Истре, тако
удаљене од Дрине, за коју хрватски историчари кажу да је била
граница Истока и Запада; католичанства и православља. Овај
податак ће изненадити (уклањан је из историјске литературе у
обе Југославије). Сведочи да су Истрани исповедали
православну религију све до почетка 17. столећа. Ово је
превише за поимање просечно обавештених Срба и Хрвата, јер
се у хрватској историографији (коју српски историчари нису радо
оспоравали), како смо рекли, граница између православља и
католичанства смешта на реку Дрину. Ни сами Истрани не
верују да су им, не тако давни, преци били православне
вероисповести. Можда зато Хрвати (да би прикрили истину)
присутне православце у Истри повезују с некаквим давним
досељавањем Црногораца. Мада је, додуше, могло бити
досељавање српских породица из Црне Горе у Истру, али треба
занати да су они затицали у новој постојбини православне
староседеоце – који су се, како смо рекли, осећали Србима.
Погледајмо о тим истарским Србима текст једног документа из
-------------------(Опаска 2) Видети дело „Древна паметарница земље и народа Морава“
Мирослава Димитријевића, Београд, 2015.
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17. столећа. Писан је руком загребачког епископа (бискупа)
Бенедикта
Винковића.
Писмо
је
адресирано
вишим
достојанственицима Римокатоличке цркве:
„Узвишена и многопоштована Господо, моји предусретљиви
Заштитници, желим Вам од Бога здравље, срећу, довека.
Блажене успомене Фердинанд Други, Цар Римљана, као Краљ
Угарске и Славонје, установио је, без знања многопоштованог
Фрање Ердељског – тадашњег бискупа загребачког, не
тражећи савета од надбискупа Колаче, ни од његовог
миторполита, истовремено духовног примата Угарске, нову
епископију у Краљевству Славонији, за становништво грчке
вее, схизматике, који се држе грчких заблуда, то је дотичну
епископију поверио извесном Србину, василијанском монаху, по
имену Максим Петровић...Он се, зајдено са свештенством и
народом којем је на челу, све до данас држи грчке схизме, те и
сам, као његови свештеници и павства, задржава тешке
заблуде против истините вере... Најпре би требало да Срби,
одбацивиши заблуде и очистивши се од истих, остану у свом
обреду. А кад би се оканили заблуда и схизме и кад би упознали
Божију службу, помало би могли да се ослобађају и грчког
обреда. Тако је учињено у Истри, Пивки и Красу, као у
Сењској дијацези, у Лици и Драги Винодолској, где су Срби,
код којих су раније важиле сличне заблуде и обичаји,
напустивши грчки обред и одбацивши заблуде, заслугом
добрих католичких отаца, до сада су задржали римске
обреде, које су примили и себе више не називају Србима,
него Хрватима.
У Загребу, 3. 2. 1639, у Господу покорни капелан наших
Узвишених Господстава, Бенегдит Винковић, изабрани
епископ загребачки“
Ако је исповедање католичке вере једног народа неоспорно
сведочанство о уласку тог народа у круг културних народа
Европе, онда видимо да то становници Хрватске нису могли
да учине 1.089. године. Тада су били приврженици православља
– и то жестоки, јер су убили и свог краља Димитрија
Звонимира на Сабору на Книнском пољу 1.089., заговорника
католичанства. Да поновимо, ушли су у тај круг (да
занемаримо чињеницу да ли је Запад, тада, био културнији или
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не од Истока) тек пошто их је тамо увела Угарска – која их је
покорила 1.097 – осам година после убиства Димитрија
Звонимира
на
Книнском
пољу.
/31

Епископије на територији Србије и Велике Моравије
1020.године. (Према повељи цара Василија Другог)
------------------------------31 Слободан Јарчевић: „Није било досељавања Словена на Балкан – они су
староседеоци Балкана и Паноније“, Београд, 09. септембар 7515 (2007) - Српска
политика
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СРБИ НИСУ БИЛИ ТРАЈАНОВИ ПОДАНИЦИ
На Порфирогенита се осврће и пољски историчар Бохуш: „Историја
нигде не тврди да су Срби били на листи народа што беху Трајанови
поданици, у време његовог упада у Азију и војне на Парћане 106.г. Исто
тако, од свих народа што невољко признаше Трајана за свог суверена,
нити један то није робовски прихватио и променио име – зашто би,
једино Срби, прихватили и претворили своје име у знамење роба? Реч
Србин (Сорб) односи се на народ што је окупирао обале Меотиса на
Азову, као и многе друге територије, по Плинију. Односи се и на Венде
из Венланда (Wendenland), региона у Германији, на границама
Бранденбурга, Макленбург – Западне Помераније и Доње Саксоније, са
средиштем у северноисточној Немачкој. После њиховог преласка у
Европу, беху прихваћени од Боема и Хрвата; са потоњима начинише
савез јер су, истовремено, били угњетавани од Авара. То је трајало све
до споразума са Вендима из Марке, што имаше исте проблеме са овим
тлачитељима. Срби су се подигли против Авара потпомогнути својим
принцем Самом; овај их научи како да тријумфују над тлачитељима“.
СРБСКЕ ПОБЕДЕ НАД БУГАРИМА
Порфирогенит бележи: „Када Бугарска беше под влашћу Ромеја,
пошто је умро онај управник Србин, по наследству завлада његов син,
потом унук и тако редом, управници из његовог рода. После извесног
броја година, роди се од њих Вишеслав и од њега Радослав, потом
Просигој, од овог Властимир. Од овог Властимира, Бугари су мирно
живели са Србима као блиски суседи, волећи једни друге, налазећи се
у служби и потчињености према царевима Ромеја, примајући од њих
доброчинства. За владе истог Властимира, зарати против Срба
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управник Бугарске са жељом да их потчини. Али, ратујући три године,
не само да ништа није постигао, већ је изгубио већину своје војске.
После смрти управника Властимира, власт у Србији наследише његова
три сина Мутимир, Стројимир и Гојник, поделивши земљу. За њихова
времена појави се управник Михаило Борис код Бугара, желећи да
освети пораз свога оца Пресијама, те отпоче рат. Срби га тако потуку и
заробе његовог сина Владимира са 12 великих бољара. Због
синовљевих мука тада Борис, премда преко воље, склопи мир са
Србима“. (Глава 32) „пошто је умро онај исти архонт (кнез) који је
пребегао цару Ираклију, њега је наследио у владавини његов син, а
затим његов унук, и тако редом архонти из истог рода. После извесног
броја година од њих се родио Вишеслав (Војислав), а од њега
Радослав, а од њега Просигој, а од њега Властимир и све до времена
овога Властимира Бугари су живели мирно са Србима, као блиски
суседи, волећи једни друге, налазећи се у служби и потчињености
према царевима Ромеја и примајући од њих доброчинства. Током
владавине тог истог Властимира, зарати против Срба Пресијам, архонт
Бугарске, желећи да их потчини, али и ако их је тукао три године, није
ништа постигао него је чак изгубио и већину своје војске. После смрти
архонта Властимира, његова су три сина, Мутимир и Стројимир и Гојник
наследили владање Србијом и поделили су земљу. За њихово време
појави се архонт Бугара Михајло Борис, желећи да освети пораз свога
оца Пресијама и отпочне рат; и Срби га тако потуку, те заробе његовог
сина Владимира, са дванаест великих бољара. Због синовљевих мука,
тада Борис, иако преко воље, склопи мир са Србима. Желећи да се
врати у Бугарску и плашећи се да га Срби негде на путу не пресретну из
заседе, затражи за своје обезбеђење децу архонта Мутимира, Борена
(Брана) и Стефана, који га спроведоше читавог до границе, до Расе
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(Раса). За ову љубазност Михајло Борис их обдари великим даровима,
а ови њему узвратише гостински дар два роба, два сокола, два пса и
осамдесет крзнених хаљетака, што Бугари сматрају да представља
склопљено пријатељство. Кратко време после тога та иста три брата,
архонти Србије, посвађали су се и један од њих Мутимир, надјача и у
жељи да сам влада, зароби она два брата и предаде их у Бугарску,
задржавши под својим старатељством једино сина брата Гојника,
именом Петар, који је побегао у Хрватску, о чему ћемо касније говорити.
Већ именовани брат Стројимир, који је био у Бугарској, имао је сина
Клонимира, којега је Борис оженио Бугарком. Од њега се родио Часлав
у Бугарској. Мутимир, који је протерао оба своја брата и узео власт,
имао је три сина Прибислава(?Првослава?), Брана и Стефана и после
његове смрти њега је наследио његов најстарији син – Прибислав
(?Првослав?). Затим, после једне године, пре споменути Петар, син
Гојников, дошао је из Хрватске те је протерао с власти свог рођака
Прибислава (?Првослава?) и његова два брата, а они су побегли и
дошли у Хрватску. Три године касније Бран нападне Петра али је био
од њега побеђен, заробљен и ослепљен. Две године после тога,
Клонимир, отац Чаславов, побегао је из Бугарске и он је такође дошао и
са једном војском уђе у један од градова Србије, Достинику, с намером
да преотме власт. Петар нападне и убије га и настави владати још 20
година, а његова је владавина почела за време владања Лава(Лав IV
Мудри (886-912))...“ (ДАИ, глава 32)

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА О ВЕЛИКОЈ МОРАВИЈИ
Обиље историјских података, чињеница и аргумената из
најрелевантнијих извора, докумената и списа, из пера
најугледнијих историчара Старе и Нове ере, користећи чак и
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поједине антисрпске изворе и писце, у којима се често поткрала
истина о Моравији и Србима, надам се да смо најпотпунијим
приступом по први пут у нашој историографији овом књигом
дали потврду да се Порфирогенитова Велика Моравија
налазила на простору много ширем од данашње поддунавске,
северне Србије, и да су њене границе покривале скоро све
територије западних државица насталих после распада СФР
Југославије, иначе, творевине српског народа, а на истоку до
Искара или границе Горње Мезије из 1. века нове ере, како смо
и видели код Тацита.
И са географског аспекта, Велика Моравија се налазила у
Србији. Порфирогенит описује Велику Мораву, а знамо да само
Срби имају Велику Мораву. Са леве стране Дунаване постоји
Велика Морава, већ само Морава. Дакле обична, без придева –
велика.
Слив србске Велике, Јужне и Западне Мораве је већи за
десет хиљада квадратних километара, и Чеси никада нису
имали реку под називом Велика Моравија или Магна Моравиа.
Наше три Мораве су дуже за сто километара од Чешке Мораве.
Дакле, назив Велика Моравија – Magna Moravia, достојна је да
носи само српска Велика Моравија, како је Константин
Порфирогенит јасно и описао. Његови заступници
данас, у
погледу описа српске Велике Моравије уопште га не поштују,
иако га у сваком другом делу следе. Значи њега и његове
аргументе поштују само онолико колико им одговара у
антисрбској
кампањи
и
хистерији.

ОБЛАСТ ЦРНИЦА (ЦРНА ЗЕМЉА)
У ВЕЛИКОЈ МОРАВИЈИ
Tzernabusca – Црница или Црна земља споменута је код
Порфирогенита, што се види и на венецијанској карти коју је
израдио католички монах Бандур. Tzernabusca је централни
део србске Велике Моравије. Без обзира што је Tzernabusca
присутна У историјским документима, нико од припадника
немачко-ватиканске идеолошке историјске школе није се њоме
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позабавио, као ни са другим србским географским називима
датим у „Церемонијама“ и ДАИ.
Кроз Параћин протиче река Црница, убележена као
Tzernabusca на Бандуровој карти (Църнабусца, или
Чернобусца, или Църнобуча; скорее всего Църнабуца –
“Черный кусок земли”).Према старосрбском, односно и према
преводу са савременог руског језика, као што се види – Црна
земља би могла бити баш та долина Црнице, Црноречје.
Морамо, ипак, нагласити више могућности у вези са
Цернабуском. Можда се ради о реци која је јасно уцртана као
десна притока Велике Мораве, али и могућност - да се ради о
граду из времена Константина Порфирогенита. Постоји још
једна могућност да је у то време цео овај крај, област око
поменуте реке добио име - Црница, коју је монах и картограф
Бандур уписао као Tzernabusca.
Мислимо да ће пре бити да је у питању ова последња
могућност, односно, да се ради о територији данас познатој као
Црнички крај, односно ради се о целој области која носи име по
реци - Црници (Црна земља).
Не заборавимо ни чињеницу да код села Криви Вир извире
Црна река (Црни Тимок) и да се тај крај и сада званично у
географским и историјским картама зове – Црноречје. Оба
хидронима (топонима) потичу из велике давнине и никада се
нису мењали. Црница извире у Сисевцу и тече према Великој
Морави у смеру – запад, док Црна река (Црни Тимо) извире код
Кривог Вира и тече мало према југу, а онда испод Ртња
наставља у смеру – исток. Обе реке су део кучајске
хидронимије, ту је практично вододелница, развође водотокова,
и некада су обе реке биле много богатије водом.
Долина и кањон Црнице и реке Грзе, њене леве притоке,
био је најкраћи пут из долине Велике Мораве (Велике
Моравије), преко данашње Честобродице и долином Црне реке
(Црног Тимока) до источне Србије, Видинске Србије, Трнске
Србије.
То је била и остала најважнија транзверзала из Велике
Мораве (Велике Моравије) према истоку, најважнији путни
правац, војни и трговачки од праисторије до данас. И данас у
народу Мораве се врло често чује његов стари назив - Видински
пут.
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Ако се подсетимо да је овај путни правац спајао велики
Народни пут низ долину Велике Мораве (касније Виа милитарис,
Цариградски друм) са Гамзиградом и још старијим (вероватно)
Sarcel-om, односно Zharcel-ом (царским градом, данашњим
Зајечаром) и Видином, који носи име србског народа Винда
(Виндин), а који су га и подигли својевремено, онда није случајно
топоним – хидроним Tzernabusca убележен на карти.
Додатну сигурност нам даје и податак да је 333. године
споменут Сарматес, а чију локацију археолози још увек нису
пронашли у околини Параћина, града који хоће да баштини
Сарматес као своје историјско наслеђе и повесни континуитет,
онда ствар постаје много озбиљнија.
Прокопије, познати историчар из 6. века, описујући војни пут
Via militaris, наводи и податак да је Sarmates одмах после
Horeum Margia прво велико место.
Три века раније Француски хаџија у „Јерусалимском
путоказу“ 333. године, спомиње Mutatio Sarmatorum, римску
станицу за промену коња. Овај податак нам говори да се од
станице за промену коња, почетком 4. века, Сарматес развио у
град, и то други по велични иза Хорреум Маргиа, односно
(слободни смо претпоставити) треће градско насеље по
величини у римској Горњој Мезији, односно у долини Велике
Мораве. Нема разлога да не верујемо Прокопију, који је врло
опширно и детаљно описивао грађевине Јустинијана Првог,
цара србско-ромејског царства, (и србског свеца) односно
империја која је за његово доба достигло највећи степен
процвата и територијалног проширења. Уз то Прокопија ни једна
историјска школа не побија, већ напротив он ужива углед и
поштовање код свих истраживача.
На важној раскрсници, најважнијих путева на србском
Балкану, велики Сарматес је морао играти врло значајну улогу у
економском, трговачком и војном смислу, јер је код Сарматеса
(данашњи Параћин) постојала и стална војна посада.
Јиречек и Милер убицирају Сарматес на локацију данашњег
Горњег Видова, док га Феликс Каниц смешта у близини
Сикирице, општина Параћин. Саво Ветнић каже да се налазио у
пределу „Слатина“, северно од Стакларе, а Душан Рашковић
претпоставља да се налазио код данашњег села Стриже...
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Мислимо да је Саво Ветнић, ипак, најближи историјској истини
по питању локације Сарматеса.
Археолози у овом делу Велике Моравије нису сигурни ни где
се налазило поменуто утврђење, односно каструм у околини
данашњег Параћина, а које је уцртао Феликс Каниц, док неки
истраживачи аматери одлазе у неки запуштен стари град који се
налази са леве стране пута Параћин-Зајечар (стари Видински
пут), али пре скретања за одмаралиште на Грзи. Ми нисмо
имали прилике да видимо тај локалитет, већ смо за њега чули
од поменутих истраживача.
Шта спаја, осим коренске морфеме Sar (Sarbi-СарбатиСармати или Срби) и да ли су Sarmates и Sarcel били у стварној
историјској комуникацији можемо за сада само претпостављати,
и то са врло значајном сигурношћу.
Војни пут (Виа милитарис) ишао је поред Дунава на исток два
дана хода до Виминацијума, одакле је скретао на југ кроз Magnu
Moraviu – Велику Моравију и петога дана пешак је могао стићи у
други по величини и значају град у тзв. Горњој Мезији – Хореум
Марги или древни србски Тројан град, односно локација
данашње Ћуприје.
Како је Sarmates одмах после Horeum Margia прво велико
место (према Прокопију), а овај запис је начињен у 6. веку,
можемо претпоставити да је Сарматес био заиста важна
раскрсница Централне Велике Моравије, односно Србије (Горње
Мезије). И данашњи град Параћин, на приближној локацији,
такође, је врло значајна раскрсница модерне Србије.
Из Сарматеса се скретало на исток и долином Црнице,
потом Грзе излазило на Честобродицу и силазило у долину
Црне реке (Црни Тимок). И сама реч Тимок на старосрбском
значи –тамно, тавно, црно...
То двоструко Црноречје (Црнице и Црне реке) одредило
је, ваљда и име овом крају који је код Порфирогенита у
десетом веку споменут као Tzernabusca.
Сарматес и Сарцел (Zharcel - царски град) имали су
очигледно сталну и неизбежну комуникацију.
Постоје материјални докази да се у близини Зајечара
(Sarcel-а односно Zharcel-а) на брду званом Краљевица
налазила топионица злата, и да је ту по легенди боравила
Краљица, кријући се у подземним одајама од пљачкаша из

61

Азије. Брдо није детаљно истраживано, колико је нама познато,
а пошумљено је почетком 20. века.
Дакле и у 10. веку земља Tzernabusca – Црница или Црна
земља, двоструко Црноречје, има свој значај
јер је
спомиње и цар Константин Порфирогенит.
На карти која следи, читалац се може на очигледнији
начин уверити у нашу претпоставку (теоријско откриће) о
значају ове области кроз историју Србије, а пре свега
Велике Моравије, земље и народа Мораве, од дубоке
историјске прошлости до данас.

Tzernabusca – Црница, Црна земља, Црноречје, на Бандуровој
карти, венецијанско издање
(Tzernabusca - (Църнабусца, или Чернобусца, или Църнобуча;
скорее всего Църнабуца – “Черный кусок земли”).
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ДОДАТАК 1 (Карте србске земље)

Србија почетком 9. века заузимала је простор целе бивше
Југославије и значајан део данашње Грчке
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Лазарева Моравска Србија у 14. веку, са властелинствима:
Вука Бранковића, Константина Драгаша, Зете и Босне
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Додатак 2
СРБИ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ БАЛКАНА И АУСТРИЈЕ

„Ha овом исечку карте "Подунавље" (G. Westerman, Groser
Atlas zur Weltgeschichte, 1976), на римском путу SalonaeServitium-Siscia-Celeia-Poetovio-Savaria, град племена Βoi 1,види
се у малом кругу путна станица Pelva, следећа после
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Aeguuma (Aequo, no Itin. Antonini), тј. 25 км. после Читлука и
Сиња, a западно од Ливна, коју је цар хроничар записао permuto
"Плева", a хрватски фалсификатори, већ век и по, хиљаду пута
су је "преместили" уз српску реку Пљеву.у Доњој Србији или
потоњем Доњем Крају, градећи фарсу o "хрватској традицији",
само на основу вести да су у Јајце 1434. дошли фрањевци, па
Твртко II, моли крајишког верског православног старешину да их
не изгони из Јајца; наравно, и присвајачке клерикалне
"традиције" када су Угари од Турака крајем 1464. преотели
српски Доњи Крај и Јајце. Даље се виде станице: у већем кругу
ка северу је Сервицијум, назван у римско доба по Србима
староседеоцима провинције Vendike, чију традицију чува назив
данашњег села Водичево у општини Нови Град. Лево (западно)
у великом кругу пише Pinus M., a το je "истарско горје", данашњи
Горски Котар или Велика Капела , где је штокавска граница и где
Ајнхард, Порфирогенит и Дукљанин налазе границу српских
кнежевина, док су западно од тога Тацитови Срби-Венди и СрбиРаци су делом асимиловани, a преостали део се историјски
сепарирао у данашње народе и државе Словенију и Хрватску.
На северу, јужно од српског Vindobona (Беч) пише у
правоугаонику Β o i i, a το су племенски Срби, као што смо их
показали по Тациту. Ту је и град Savaria престоница Boja (Боја),
односно кнежевине Војке из које се, по Порфирогениту, иселило
пола Срба, да би им Ираклије дао нове земље у континенталној
Далмацији, јужном приморју и Мезији. На карти се виде још неки
етноними названи по староседеоцима Србима или њиховим
племенима: Сирмиум, река Urbanus (Врбас), затим слободна
српска панонска Сарматија написана lazyges, по српском
војводи истог имена, као што смо показали по Тациту. Такође се
виде натписи римских провинција из I в. описаних по Тациту, као
српске земље: Moesia, Illyricium, Dalmatia, Panonia, Noricum,
Vendica, Raetia. Остали топоними и етноними су из доцнијег
периода , али се неки могу идентификовати и из I в. као што су
путне станице које је градио Тиберије (14-37. године)“./ 32
------------------32/ Др Борислав Влајић Земљанички: „Срби староседеоци Балкана“, Београд,
1999. стр 52.
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БАГРДАН (БАГРДУН) –
ЦРВЕНА ТВРЂАВА
Багрдан је село у Средњем Поморављу, 13 километара
северно од Јагодине, у Поморавском округу. Убележен је на
свим топографским и географским картама Србије. Због свог
геостратешког положаја играо је врло значајну улогу у историји
србског народа Мораве и у старој и у новој ери, све до Првог и
Другог србског устанка. Сужење главног цариградског пута
између Велике Мораве и последњих заталасаних обронака
шумадијских брда добио је назив – Багрдански теснац.
Захваљујући њему Срби су током своје историје успешно
контролисали
главни Народни пут с леве стране Велике
Мораве, односно главну балканску магистралу.
Први, за сада познати, историјски запис о Багрдану потиче из
1381. године у повељи кнеза Лазара манастиру Раваници.
Јеротије Рачанин 1704. године помиње у свом путопису Деву
Багрдан као турску паланку. Багрдан је за варошицу проглашен
1841. године и тај статус је имао све до почетка педесетих
година 20. века.
Багрдан носи врло необично име којега више нема, чак ни
сличнога, на србској, односно европској топографској карти. Од
када потиче тај назив? И шта значи? Потиче из далеке
праисторије, највероватније око 1500. до 2000. година пре нове
ере, када су на овом простору живели древни Срби, односно
владајући и витешки слој у тврђави која се налазила на
простору, условно речено, данашњег Багрдана.
Из тог
утврђења владарска елита Срба контролисала је северну капију
Поморавља на левој обали Велике Мораве, односно главни
србски и балкански пут који је ту пролазио, као и данас аутопут Е
75, кроз Багрдански теснац.
У коренској морфеми овога топонима налазимо основу БАГР
или БАГРА. Багра је у древном србском језику означавала
црвено-тамну, пурпурно-црвену боју. Повлашћени владарски
слој, велможе (велики мужеви), кнежеви и краљеви једини су
имали право да носе огртаче црвене – багрене боје. Народ је
њихове владарске кабанице, орнате звао – багренице, које су
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биле најсигурнији знак да они који носе црвено-пурпурне
багренице, припадају најужој владарској касти или фамилији. То
је био повлашћен слој, на челу са господаром и та србска
владарска и борбена елита добила је име – БАГРА.
Не само у праисторији Срба, већ и у средњем веку, приликом
крунисања на великим саборима, наши владари, добијали су
владарске знаке коња, мач и БАГРЕНИЦУ, ПЛАШТ КРВАВО
ЦРВЕНЕ БОЈЕ. Тај владарски орнат – плашт допирао је до
земље, имао је уске рукаве и златом украшене оковратнике. Од
средине 13. века багреница или црљеница имала је припијен
крој уз тело владара, и израђивана је од врло скупе црвене
свиле или плиша, опет богато извезена златним концем.
Сви велики јунаци у нашој народној поезији и традицији
враћали се са бојног поља – „обагрели у својој крви“.Израз
ОБАГРИТИ налазимо и на покрову монахиње Јефимије, који је
везен у славу кнеза Лазара, златним нитима. Прилажемо доказ
о томе да је и почетком 15. века у србском речнику постојала реч
– БАГРА:

Подвучено у тексту: „и обагрити се крвљу својом"
(Превод Лазара Мирковића)
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Потребно је истаћи да на простору западне Индије и
Афганистана и данас многа места имају префикс – БАГРА, па
тако већи број градова се зове – БАГРАМ. Овај податак
потврђује нам старост ове речи, која потиче из древног србског
(рашко-белашког) језика, а пренета је чак и у Индију приликом
првог насељавања под вођством србског цара Арија Србинде.
Зна се да је србска основна боја – црвена. Боја крви. Због
истокрвности великог србског народа, она је и заветна боја. Боја
братимљења. На неким историјским картама код данашњег
Загреба уцртан је град (Б)Аграм. Верујемо да се ради о
БАГРАМУ – али су цензори србске историје на сваки начин
„обогаљивали“ србске називе, имена, географске и етничке
појмове. Па је вероватно тако учињено и са србским градом код
Градишке - (Б)Аграмом. Срби су били познати и посебно цењени
због издвајања и производње – црвене боје из руде живе. На
србском Балкану црвена боја се производила на Авали. Вадила
се из рудника Шупља стена. Био је то живин цинобарит, који је
имао врло широку примену: од бојења до медицинске употребе.
Жене су производиле ову боју, веома тражену у свету, а њихова
заштитница била је богиња Сербона, парнака Бога Сербона или
цара Серба Макеридовића, императора трећег светског србског
царства (после Арија Србинде и Нина Белића. После Серба
Макеридовића у четвртом веку пре нове ере србским светским
царством загосподарио је Александар Велики Карановић).
У даљем етимологисању речи БАГРА долазимо до појма –
багрем. Црвени багрем је аутохтоно дрво. Има га у земљама
око Србског Медитерана, (Меди=Срби и terra (lat)=zemlja) па
наравно, и на србском Балкану. У корену речи БАГРЕН
=БАГРЕМ налази се реч (коренска морфема) БАГ. Баг је Бог, на
старосрбском језику. Багрен је Божје дрво. Дрво од највишег
Божјег поверења. Божанско дрво. А пчеле баш од њега праве
најбољи мед. Србски багренов мед је на врло високој цени и
сматрају га најбољим медом на свету. У Старом завету имамо
доста података о багрену=багрему. Ковчег савеза (Старог
завета), тајанствени сандук, био направљен од багрема дужине
1,75 метара. И шатор од састанка имао је три зида од
багремових дасака, које су биле пресвучене златом. Мојсије је
добио упутство за прављење ових светиња од самога Господа
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Бога. Врло је занимљиво да само Срби су задржали древно име
за багрем - Божје дрво.
Морамо сада етимологисати и другу реч из појма БАГР ДУН.
У језику праисторијских Срба тврђава се називала – ДУН, мада
припадници „званичне историјске школе“ тврде да је дун –
келтска реч за тврђаву или утврђење. Нажалост, већ одавно је
елаборирано у истинитој аутохтоничкој историјској науци (Ранка
Куић, „Црвено и бело, келтско-српске паралеле“) да су Келти
велика грана огромног стабла србског народа и та им то име
потиче од Грка. Они су себе звали Сорбима и Сорбисцима, али
је њихово име, као и имена свих србских племена, увек у
страним хроникама погрешно писано и намерно искривљавано.
Елем, ДУН је зид, тврђава. И данас се србски зидари зову
– дунђери. Посебно су цењени они са југа Србије око Ниша,
Лесковца и Црне Траве.. Код данашњег Багрдана је постојала
тврђава БАГРАДУН или БАГРДУН, што значи – ЦРВЕНА
ТВРЂАВА. Даљом деривацијом ове речи кроз миленијуме
дошло се до данашњег назива – БАГРДАН. Ни после толико
хиљада година име Багрдана се није суштински, битно
променило. А да Багрдун није усамљена тврђава (дун) говоре
нам имена следећих праисторијских србских градова:
СингиДУНум, КапеДУНум, на крају и сама река ДУНав је била
водена ТВРЂАВА – ВОДЕНИ ЗИД, ДУН. То је била дуго времена
неосвојива тврђава која је и најхрабрије брзо односила на онај
други свет НАВ. (ДУН НАВ). Древни Срби су свет делили на ЈАВ
(ЈАВУ), НАВ (ТАМУ) и ПРАВ (НЕБО-БОГ). Отуда вероватно и
потиче србска молитвена, химничка песма „БОЖЕ ПРАВДЕ“. А
именом ПРАВДА – УПРАВДА, ПРАВДОЉУБ звао се у шестом
веку и највећи цар србско-ромејског царства Јустинијан Први,
који је освојио све земље око Медитерана, што после њега нико
није успео да понови. Владао је од 526-565. године. Саградио је
невероватан број тврђава и утврђења, мањих и већих, затим је
саградио и прекрасне храмове од којих је својом лепотом
непревазиђена СВЕТА СОФИЈА или Храм Мудрости Божје. То
се обавезно изоставља из наше историје, па чак тај податак не
истиче ни Србска православна црква. Писао је и богословска
дела и био је дубоко верујући човек.
Свака тврђава је имала своју најјачу, најутврђенију кулу, која
се звала ДОНЖОН кула. Мислимо да је први слог ове речи ДОН,
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само преличено име древног србског назива за ДУН – ТВРЂАВУ
(ДУН жон кула=ДОНжон кула).
Багрдан је археолошки још увек неистражен локалитет, осим
великог броја предмета коњске опреме, који се приписују
Келтима о чему је говорила др Ранка Куић: „Мене су са РТС-а
позивали у помоћ да им објасним шта значе на келтском имена
са локалитета на којима је нешто пронађено из тог времена. За
БАГРДАН сам рекла: Не знам шта је тамо откривено, али тај
назив говори о чопорима коња. И заиста показало се да су тамо
нађене силне коњске опреме“./ 33
Велика је вероватноћа да би се озбиљнијим откопавањем
терена у Багрдану и његовој околини морали наћи остаци
праисторијске тврђаве у којој су владале србске велможе
племена Багри. Коњска опрема пронађена у Багрдану потврђује
нам истину да су србска племена Мораве били врло познати
коњаници кроз стари век. Моравска коњица цара Александра
Великог је била „пробојни гвозд“ за непријатељске редове.
Убеђени смо да би обимнија археолошка истраживања дала
изненађујуће добре резултате и да би се ово наше теоријско
откриће Багрдана као Црвене тврђаве доказало на терену.
Преко пута Багрдана, тачније, преко реке Велике Мораве а на
њеној десној обали, близу села Војске, археолози су пронашли
утврђење у коме се налазе и предмети из праисторије.
Мишљења смо да су ова два утврђења својевремено била у
блиској комуникацији, да су имала одбрамбену и извиђачку
улогу, да су њихове војне посаде контролисале најважнији путни
правац старога Хелма или Балкана. Сигурно да село Војска не
носи баш случајно то име.
На локалитету који се у народу зове „Јеринин град“,
истраживачки тим археолога је пре неколико година открио
материјалне доказе утврђеног насеља из старијег гвозденог
доба, потом утврђење из четвртог века Христове ере, постојање
објекта – куће из тзв. рановизантијског периода, највероватније
из шестог века, као и рано средњевековно насеље. Такође, на
поменутом локалитету у селу Војска пронађен је и покретни
материјал који потиче од праисторије до средњег века:
------------------33/ „Новости“, понедељак, 28. децембар, 1998.
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керамика, накит оруђе, новац... Праисторијско утврђено насеље
налази се насупрот Багрданског теснаца, који представља
северну капију Средњег Поморавља, дакле лежи на изузетно
важном стратегијском месту, јер је утврђење штитило
комуникацију која је ишла дуж Велике Мораве. По свој прилици
од праисторије па до раног средњег века овде су, са одређеним
прекидима, постојала јака фортификацијска утврђења са војном
посадом – војском, по чему је насеље, највероватније, и добило
име, које и данас носи. Већ сама чињеница да је, како тврде
археолози, овај град обновљен у шестом веку, јасно нам говори
да се и у неколико каснијих векова овај град користио у војној
стратегији аутономне србске државе Велике Моравије.
Велика Морава је велика река, а уз велике водотокове, као што
знамо, ницале су и велике цивилизације, у овом случају србска
цивилизација и култура. Даља истраживања овог историјски
веома важног места донеће вероватно нове резултате и доказе
о праисторији Срба у долини Велике Мораве, о којима су са
поштовањем говорили, посебно о њиховој величини, бројности и
снази, хроничари и Старога и Новога века.
Али и у овом случају, као и у многим другим истраживачким
радовима, археолози опет скрећу пажњу на безначајнија
открића. Овога пута за истраживаче на локалитету у селу Војска
било је најзначајније откриће рановизантијског објекта
(највероватније да се ради о кући из шестог века). Ма каква да је
та кућа из шестог века Нове ере, па не може, по логици ствари,
да буде значајнија, од утврђеног насеља из праисторије, дакле
од једног праисторијског тврдог града, а који је старији од те
једне „рановизантијске куће“ најмање хиљаду и пет стотина
година. Упркос чињеници што су и сами немачки историчари
признали своје погрешне и тенденциозне историјске поставке
„бечко-берлинске школе“ и све њене грешке, (као што смо већ
једном истакли у овој књизи), упркос чињеници да се савремени
историчари итекако интересују за србску праисторију, па чак
организују и изложбе у Немачкој, упркос армији страних
научника који све објективније проучавају србску повест или
паметарницу и признају сва њена преимућства, истичу њену
првородност у свему – наши научни радници на пољу
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археологије и даље не смеју да се макну дубље у србску
давнину. За њих све што је старије од 2000 година, не сме да се
истиче, мора брзо да се заборави и затури, маргинализује,
провинцијализује, обезвреди и гурне у таму. А пажња јавности
се фокусира на безначајна открића, у овом случају
„рановизантијска“. А та „Византија“, као што смо већ рекли,
никада није ни постојала под тим именом.
Зарад истине, треба рећи и то да је то била Ромеја. Византија
у свом називу носи наводно пежоративни карактер као мање
вредно Источно ромејско царство од Западног ромејског –
римског. Појам Византије је у науци промовисао „на велика
врата“ и Острогорски, /34 и назив се одмах „примио“ код наших
„званичних научника“, кустоса (чувара) идеолошко-историјске
конструкције, са свим њеним лажима и обманама.
Самим својим стратешким положајем новооткривено
утврђено насеље из праисторије код села Војске, сугерира
на постојање утврђеног насеља и на левој обали Велике
Мораве код Багрданског теснаца, који је одувек имао
капиталан значај за овај део Србије, не само из тзв.
гвозденог доба, већ и од најстаријих времена србске
историје и цивилизације јер је био и остао на главном
путном правцу севера и југа Европе. Ова два утврђења
имају значаја и у раном средњем веку у у централној
балканској Србији, односно у Великој Моравији. /35
34/ Георгије Острогорски: Историја Византије, „Просвета“, Београд, 1993.
35/ Треба нагласити да јe појам Византије лажан. Византијско царство, под тим
именом, никада није постојало. Измислили су га у Ватикану и на Западу, да би се
србска (словенска) историја избрисала, а становници србско-ромејског царства
(тзв. Источног римског царства) подвели под власт Ватикана. Овај пројекат је
настао у 16. веку и од тада почиње да се јединствени океан србског (словенског)
народа дели на десетине мањих држава, измишљених нација и међусобно
завађених. Први пут се појам „Византија“ спомиње 1575. године у књизи „Corpus
Historiae Bizantinae“. (Видети опширније на стр. 176-178 у делу: „Древна
паметарница земље и народа Мораве“, аутор Мирослав Димитријевић, УСУ,
Београд, 2015.)
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СРБСКО ПЛЕМЕ БАГРИ
Срби, бројних племена, међу којима су и БАГРИ-ЦРВЕНИ,
ЈЕДНО ОД НАЈХРАБРИЈИХ, били су неприкосновени господари
Европе од 3.500 година пре нове ере, па све до 1. века старе
ере, када почињу први сукоби Срба, на једној страни, и Гота,
Германа и скандинавских племена, на другој страни
Ј. Б. Роше у свом историјском делу (Hist. De Dane Mare,1740.)
описује србске кнежеве и њихове кнежевине: Сегуба, Теломира,
Јелашина и Богишу. Главни град им је најпре био у СРБИЦИ, а
затим су га пренели на острво Јиланд или Зеланд (Лангеланд).
Ту избијају први озбиљни сукоби Срба и Гота.
Инострани историјски извори спомињу србско племе БАГРИ –
ЦРВЕНИ. Запис о Багрима налазимо и код Widukind von
Corvey, у оригиналном облику „Widukindi Monachi Corbeiensis
rerum gestarum Saxonicarum libri tres“, који је писан у католичком
манастиру Корвеј око 940. године. У овом документу налазимо
податке о томе како се међу србским кнезовима водила борба
око преузимања првенства између Мистава и Селибора „који
своја непријатељства од очева наследише“, пише Корвеј. Кнез
Мистав је био владар великог народа Бодрића (Ободрита – на
немачком), а Бодрићима је припадало и сродно племе Багра.
Кнез Селибор, господар племена БАГРА хтео је да преотме
владарско преимућство од Мистава и постане владар над целим
народом Бодрића, који су били највећи србски народ у Европи, и
по снази и бројности мерили се са другим великим србским
народом Вељића (Љутића).
Католички свештеник и хроничар Хелмолд, жестоко је радио
на покатоличењу Срба у Европи, пре свега Лужичких Срба. Ево
шта Хелмолд пише о племену Бодрића: „Пошто су Бодрићи и
БАГРИ били покорени у 12. веку њихов окупатор Херцог Хајнрих
Лав завадио се са данским краљем, па да би се истом осветио
дозволи покореним Србима да ударе на Данску, што ови одмах
и учине и за неколико дана опустоше сву земљу, а сам краљ се
сакрије на острвима“.
Хелмолд, католички свештеник који је радио на покрштавању
Срба, врло је лоше расположен према Србима, који одбијаху да
промене веру, а његову мисију чињаху неуспешном. Због тога он
настоји да БАГРЕ и Србе уопште представи као лош народ, иако
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је он био изложен дивљачком десетковању од стране Германа.
О племену БАГРИ (ЦРВЕНИ) Хелмолд пише:„Данска је
окружена разним изгиботинама и ОСТРВИМА У КОЈИМА СЕ
КРИЈУ Срби, па их из заседе нападају на све и убијају све.
Разбоји и њихове непрестане борбе са Немцима тако су
свакидашње и велике, да све немачке државице стрепе од њих,
па кад војска немачка навали на ове храбре борце, они сакрију
у јаме жито, злато и сребро, а жене у шуме, тако да непријатељу
ништа не оставе, а саме ратове са Немцима држе за насладу, и
на сваком месту презиру Немце као рђе и страшљивце. Острво
Фембра и Рана напуњена су таквим пиратима, који сваког
заробљеног Немца одмах убијају“.Међутим, летописац Титмар
вели да су Немци били далеко суровији према Србима и чинили
им много већа зла и муке.
Немци су мрзели БАГРЕ и Србе, и под називом Багри –
подразумевали понижавајуће, пежоративно значење, односно
неорганизовану гомилу, руљу. Нажалост, и данас се овај израз
„багра“ употребљава у сличном значењу и то баш у србском
народу, иако вуче своје корене од поносног и борбеног, једног од
најхрабријих србских племена БАГРИ, који су оставили трага и у
називу данашњег места БАГРДАН (БАГРДУН).
Захваљујући Ј. Б. Рошеу који су својој историји Данске
забележио и имена србских кнежева БАГРА, ЗНАМО ЊИХОВА
ИМЕНА. То су били: Сегуба, Тројан, Теломир, Јелашина и
Богиша. А код Хелмуда налазимо кнезове племена БАГРА
Селибора, Тешимира и Прибислава, који је рекао католичком
свештенику Хелмолду да ће Срби примити хришћанство само
онда кад се у правима изједначе са Немцима, који их
немилосрдно угњетавају.
НАРОД РУЈАНЦИ – ДРУГИ НАЗИВ ЗА ЦРВЕНЕ (БАГРЕ)
Ко су Рујанци? На то питање добићемо одговор од Симе
Лукина Лазића, познатог србског историчара: „Но више свију
ових Срба, они најсјевернији Срби дуж Балтичког Мора
основаше Балтичку Србију у Пруској, Поморској (Померану), у
Мекленбургу и Хановеру на сјеверним странама данашње
Њемачке. А од тих балтичких Срба одвоји се велико племе
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Рујанци и насели се још сјеверније у самом Балтичком Мору на
великом острву, које се по њима прозва Рујан, а Швабе га данас
зову Риген. Временом Балтички Срби продријеше чак у Данску,
па тамо основаше Данску Србију. Но у каснијим ратним
походима својим пружаху се балтички и полапски Срби и у
Шведску, Холандију, Белгију, Енглеску, Француску, па чак и у
Швајцарску. али тамо им је свуда брзо траг изгинуо.
Сви ови сјеверни Срби дијељаху се у многа премнога племена.
Најглавнија српска племена бјеху; Полапски Срби, Лужички
Срби, Љутице, Бодрице, Рујанци и Боји илити Бојки, (Боји
живљаху и у сарматској и у чешкој, Бојки, па и данас има у
Малоруса племе Бојки.) За све вријеме свога живота ови Срби
живљаху одвојено сваки за се у своје племенске државице и
мало кад су пословали заједнички, али сви држаху једне обичаје
и говораху једним истим језиком, тако, да им је, ''готово свака
ријеч једнака била''. У прва времена живљаху они са свим
слободно и независно, негђе под изборним, а негђе под
насљедним старјешинама својим. За Србе у сарматској Бојки
зна се, да су имали насљедне кнезове, а Срби Рујанци
имађаху своје цареве и посебно своје царство на Рујану.
Рујанци бјеху врло велики јунаци, те једно вријеме и сва
остала племена српска признаваху њихово првенство и
власт“./ 36
Према писању Милоша С Милојевића на истом простору, поред
племена племена Поморјана живела су и следећа србска
племена: Рани или Ранци, данас поменемчени као Ругијани,
затим Волићи или Вељићи (касније Љутићи), Рујани
или
Рујанци данас понемчени као Ругијани. Србска племена –
народи нису прихватали католичку веру и Срби - Словени су
се враћали старој вери. Рујани су у храму Светога Вида
(Световида) чували његову заставу изванредне величине и боје.
Поштована је као божанство јер су ратници носећи је пред
собом, сматрали да им она гарантује победе и даје потпуну
слободу деловања у току ратних похода.
-----------------------36/ Сима Лукин Лазин, „Кратка повјесница Срба, од постања Србства до данас“
1. издање пишчево 1894. г. 4. издање у Београду, 2003. г.; стр. 18 и 19.
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Багри су, као што смо могли да се уверимо, моћно србско
племе, народ, који је очигледно живео и у долини Велике
Мораве, где је имао своје главно утврђење, свој управни и војни
центар у Багрдану. Били су господари у долини Велике Мораве,
односно у централној Србији, елитни слој, изузетни ратници и
храбар народ витезова и јунака. У још неутврђеном историјском
тренутку, вероватно се пресељавају на север Европе, као и
многа друга племена, и господаре широким европским
просторима много векова. Тек крајем првог и почетком другог
миленијума нове Христове ере почињу озбиљније борбе са
Германима, у покушају да их римокатолички свештеници
покрсте. Одупирање Срба, па и народа Багра - Црвени трајало
је све до 17-18. века, када су Бодрићи, Рујанци-Багри, Љутићи,
Бранице, Моравци и многи други народи србске крви и колена
примили нову веру, и истовремено и упоредо германизовани.
Као докази србског присуства на тлу Европе остала су
географска имена: села, градова, река, планина... Иако су
прилагођена немачком изговору јасно се уочава њихово србско
и србофоно значење. Уосталом и сам назив Багрдуна-Багрдана
недвосмислено говори ко је подигао ову тврђаву у долини
Велике Мораве, и шта значи њен назив.

У дане Божићног поста, Лета Господњег 2015. у Рашевици,
селу древних Срба Рашана, благодари Господа и Духа Светога
недостојни раб Мирослав, на водици Сава,србски списатељ и
паметариста
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„Народне новине“, 1999.
Орфелин, З: „Петар Велики“ Београд, 1970, стр.85/86),
Паусаније, „Опис Хеладе“, Нови Сад, Матица српска, 1990.
Плутарх, „Славни ликови антике“, Нови Сад, Матица српска,
1990.
Петровић, др С. „Сиситем српске митологије“, Ниш, „Просвета“,
2000.
Пешић, др Р. „Велесова књига“, Београд, „Пешић и синови“,
2003.
Пешић, др Р. „Завера порицања“, Београд, „Пешић и синови“
Пириватрић, С. „Византијска тема Морава“ и "Моравије"
Константина VII Порфирогенита, Зборник радова Византолошког
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Пишпеки, Петар, Нађ, „О положају Велике Моравске, часопис EX
PANONIA, Историјски архив Суботица, Суботица, 2000.)
Платон, „О језику и сазнању“, Београд, „Рад“,1998.
Прајс, Р. С. „Хомерова слепа публика“, фељтон, Београд,
„Политика“, 1984.
Прокић, Р. „Средњевековна архитектура Петрушке области“,
Крагујевац, „Светлост“, 1986.
Радојичић, Ђ. Сп. „Григорије из Горњака“, Историјски часопис,
број 3, Београд, 1952.
Радуловић, О. „Срби потомци Трибала?“, Београд, „Политика
Експрес“ 7. 03. 1993.
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Свети Сава и Стеван Провенчани: Житије Светог Симеуна,
Београд, 1998.
''Словенска митологија – енциклопедијски речник'' - ''Цептер'',
Београд, 2001.
Спремић, С. „Деспот Ђурађ Бранковић“, Београд, 1994.
Станчић, Стојић, А. „Најстарији језик Библије...“, репринт, ИПА
„Мирослав“, Београд 1994.
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Стојић, М. „Гвоздено доба у басену Велике Мораве“,
Светозарево-Београд, 1986.
Станојевић, др С. „Народна енциклопедија Срба, Хрвата и
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Филиповић, С. „Српско аријевски речник или архаично српски
речник са додатком корена“, Београд „Пешић и синови“, 2010.
Херодотова историја I, Београд 1988.
Чајкановић, В. „Речник српских народних веровања о биљкама“,
Београд, СКЗ, 1985.
Чајкановић, В., Стара српска религија и митологија, Београд,
1994.
Шафарик, П. „Славјанске древности“, Београд, 1896.
Цермановић-Кузмановић А. и Срејовић, Д. „Речник грчке и
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ОСНОВНИ БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
О АУТОРУ

Мирослав Димитријевић (1950, Рашевица), књижевник, публициста,
новинар, есејистa, историограф, књижевни критичар, антологичар и
сакупљач народних умотворина.
Објавио је деведест књига и девет дела у електронским медијима:
песама,
прича,
романа,
монодрама,
сатире,
монографија,
антропогеографских и историјских студија, есеја, беседа, антологија и
песама за децу.
Превођен је на: енглески, немачки, руски, румунски, бугарски, грчки,
турски, русински, јапански, словеначки и македонски језик. Добитник је
бројних књижевних награда и признања.
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Заступљен је у око стотину антологија, зборника и панорама поезије
и прозе у земљи и иностранству. Један је од најплоднијих сарадника
едиције „Хронике села“ Културно-просветне заједнице Србије. Уврштен је
у две енциклопедије најпознатијих интелектуалаца света на почетку 21.
века у Кембриџу.
Његове монодраме „Ортаци“ и „Заменик“ и комедија „Параћински ТВ
гневник“ (коауторство са Момиром Станисављевићем) извођене су преко
стотину пута у позориштима широм СФР Југославије, и као дипломске
представе на факултетима драмских уметности у Новом Саду и Београду.
Покренуо је и уређивао као главни и одговорни уредник следећа
гласила: часопис за књижевност , уметност и културу „Дани“, први
приватни лист за беседништво „Агапи“, две серије параћинског листа „14
дана“, и „Параћинских 14 дана“, затим подлистак „Ђачки дани“, први
приватни сатирични лист после Другог светског рата „Голаћ“ и едицију
„Прва књига“ у Параћину.
Мирослав Димитријевић је књижевне прилоге објављивао у скоро
свим најугледнијим књижевним часописима и листовима СФР Југославије
и Србије: Књижевне новине, Књижевна реч, Летопис Матице српске,
Поља, Улазница, Повеља, Око, Питања, Путеви, Руковети, Одјек,
Браничево, Развитак, Расковник, Овдје, Фронт, Багдала, Кораци, Дани,
Доба, Студент, Младост, Омладинске новине, Омладина, НОН,
Политика, Политика Експрес, Борба, Наша борба, Глас јавности,
Песник, Јеж, Осмех, Ослобођење, Домети, Венац, Победа, Светлост,
Универзитетска ријеч, Нови пут, Стиг, Стварање, Књижевна збивања,
Наш весник, Вестник, Литературне слово, Тан, Глас, Факк, Рад, Траг,
Село, Дуга, Хаику момент, Хаику новине, Паун, Реч младих, Просветни
преглед, Задруга, Београдско школство, Гамбит, Равно, Ресавски
поштоноша, Глас Подриња, Наш глас, Глас Полимља, Глас Оџака,
Лозничке новине, 14 дана, Агапе, Голаћ, Хроника, Наше стакло, Нови
Поповац, Двоје, Наше дело, Црвена застава, Победа, Кикиндске,
Слобода, Штампа, Параћинских 14 дана, Напредак...
О Димитријевићевом стваралаштву писали су најеминентнији српски и
југословенски књижевници и критичари: Милисав Савић, Бранислав
Петровић, Срба Игњатовић, Милован Витезовић, Драгомир Брајковић,
Радомир Андрић, Радомир Мићуновић, Душко Трифуновић, Саша Хаџи
Танчић, Димитрије Николајевић, Слободан Павићевић, Љубомир
Ћорилић, Верољуб Вукашиновић, Дејан Богојевић, Бајо Џаковић,
Слободан Жикић, Петар В. Арбутина, Гојко Ђоко, Томислав Маријан
Билоснић, Владимир Девиде, Борислав Хорват, Никола Мићевић, Мићо
Цвијетић, Предраг Богдановић Ци, Драган Тодоровић, Милијан
Деспотовић, Милосав Славко Пешић, Живорад Ђорђевић, Борислав
Хорват, Милета Аћимовић Ивков, Срба Ђорђевић, Зоран Петровић,
Мирослав Тодоровић, Владан Ракић, Предраг Марковић, Рајко Лукач,
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Витомир Теофиловић, Петар Ј. Марковић, Никола Владисављевић,
Анђелко Ердељанин, Бане Јовановић, Душан Станковић, Ана Дудаш,
Миодраг Игњатовић, Адам Нинковић, Љубиша Ђидић, Милојко П.
Ђоковић, Радослав Прокић, Анто Ћосић, Алек Марјано, Бранко
Димитријевић, Новак Драшковић, Васил Толевски, Душан Јаковљевић,
Славко Седлар, Милован Вржина, Боро Латиновић, Живан Живковић,
Небојша Миленковић, Зоран Додеровић, Адам Стошић, Момир
Станисављевић, Топлица Симић, Драгица Шредер, Мирослав Тодоровић,
Зоран Петровић, Владан Ракић, Верољуб Вукашиновић, Горан Ђорђевић,
Давид Кецман Дако, Емил Живадиновић...
Димитријевићеве књиге су објављиване, такође, код најеминентнијих
издавача у Београду и Србији: Просвета, Народна књига, Беокњига,
Београдска књига, Апостроф, Удружење књижевника Србије - Књижевна
заједница Поморавског округа, едиција „Хроника села“ Културно просветне заједнице Србије, Политика Експрес, Светлост-Крагујевац,
Багдала-Крушевац, Вук Караџић-Параћин, Легенда из Чачка, Књижевна
келија „Свети Сава“ – Параћин, Захарије Орфелин-Параћин, ИкадПараћин,
Логос-Параћин,
Реч
младих-Ужице,
Развигор-Пожега,
Удружење свесловенске учености-Београд, ИК Пешић и синови Београд, ИП Мирослав-Београд, Биндер - Београд ...
Као уредник и издавач потписао је преко шест стотина наслова, а као
рецензент и књижевни критичар око хиљаду текстова и есеја.
Био је стални или повремени сарадник у великом броју дневних,
недељних и месечних гласила и дописник дневног листа „Наша борба“.
ДЕЛА:
НЕХАЈ КЛАТНА (песме) „Вук Караџић“, Параћин, 1972.
МОЈИ СВЕМИРСКИ ПРЕЦИ (песме), СИЗ културе, Параћин, 1975.
ВЕЛИКА ПОСТЕЉА (песме), „Вук Караџић“, Параћин, 1976.
ПРОЛЕПШАЈ СЕ ОД ПЕСМЕ (избор), СИЗ културе, Параћин, 1980.
ПРЕПОРУЧЕНА ПОШТА (песме), СИЗ културе Параћин, 1982.
ДУГА НАД ЗАВИЧАЈЕМ (избор), СИЗ културе, Параћин, 1982.
ДОСОЉАВАЊЕ АНЂЕЛА (песме), Књижевно друштво „Развигор“,
Пожега, 1985.
ГЕНЕРАЛНА ПОПРАВКА (песме) „Реч младих“, Титово Ужице, 1986.
СЕДМОГЛАВА (песме), „Логос“, Параћин, 1986.
АФОРИЗНИЦА (афоризми), КК „Мирко Бањевић“, Параћин, 1987.
ЖЕЖЕНО (епиграми), „Вук Караџић“, Параћин, 1987.
ВОДЕ ВЕТРОВИТЕ (народне умотворине из Средњег Поморавља),
„Светлост“ из Крагујевца и „Вук Караџић“ из Параћина, 1987.
ТЕЧНА ПШЕНИЦА (хаику), Хаику клуб „Мацуо Башо“, Кула, 1987.
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ХРЕБ (песме), „Вук Караџић“, Параћин, 1989.
СВРБИЈА (афоризми), „Вук Караџић“, Параћин, 1990.
ПОКАЗНИ ДАН СМРТИ (роман), „Вук Караџић“, Параћин, 1990.
ШУШУМИГЕ (песме за децу), „Вук Караџић“, Параћин, 1991.
У ДЕМОКРАТИЈУ, НАПРЕД МАРШ (афоризми), „Захарије Орфелин“,
Параћин, 1992.
УДАЈА ВОДЕ (поема), Књижевна келија „Свети Сава“, Параћин, 1993.
ПЕСМЕ (поезија), „Вук Караџић“, Параћин, 1995.
ЗНАМЕНИТИ ПАРАЋИНЦИ (монографија), Скупштина општине Параћин,
1996.
ЗНАМЕНИТОСТИ ПАРАЋИНСКИХ СЕЛА (монографија), Скупштина
општине Параћин, 1996.
ЈАВНЕ ЧЕСМЕ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН (монографија), Скупштина
општине Параћин, 1996.
СТРАНИ ПУТОПИСЦИ О ПАРАЋИНУ (монографија), Скупштина општине
Параћин, 1996.
НА ИЗВОРУ РЕЧИ (етимолошка студија), „Вук Караџић“, Параћин, 1996.
ЗНАМЕНИТИ ЋУПРИЧАНИ У ПРВОЈ СРПСКОЈ ЕНЦИКЛОПЕДИЈИ
(монографија), Скупштина општине Ћуприја, 1996.
ПЛАНА село (монографија), Радио новинско јавно предузеће „Параћин“,
Параћин, 1996.
МИРИЛОВАЦ (монографија), Одбор за село Српске академије наука и
уметности и Културно-просветна заједница Србије, Београд, 1996.
ХРЕБ (изабране песме) „Народна књига“, Београд, 1997.
БЕСЕДЕ (беседе) „Народна књига“, Београд, 1997.
ДОЊЕ ВИДОВО (антропогеографска и историјска студија) , Одбор за
село Српске академије наука и уметности и Културно- просветна
заједница Србије, Београд, 1997.
РАТАРИ (антропогеографска и историјска студија), Одбор за село Српске
академије наука и уметности и Културно-просветна заједница Србије,
Београд, 1997.
МОНОДРАМЕ (монодраме), „Багдала“, Крушевац, 1997.
ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
(монографија), Скупштина општине Параћин, 1997.
АНТОЛОГИЈА ПОМОРАВСКОГ САТИРИЧНОГ АФОРИЗМА-АПСА ,
„Политика Експрес“, Београд, 1998.
ПАРАЋИНСКИ ТВ ГНЕВНИК (комедија – коаутор Момир Станисављевић),
„Политика Експрес“, Београд, 1998.
СТАРЕ СРПСКЕ МЕРЕ (есеј), (сепарат часописа за књижевност „Дани“) ,
Удружење књижевника Србије - Подружница за Поморавски округ,
Јагодина, 1998.
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ДАВИДОВАЦ (антропогеографска и историјска студија), Одбор за село
Српске академије наука и уметности и Културно-просветна заједница
Србије, Београд, 1999.
ЋИЋЕВАЦ СА ОКОЛИНОМ (антропогеографска и историјска студија),
Одбор за село Српске академије наука и уметности и Културнопросветна заједница Србије, Београд, 1999.
„БУДУЋНОСТ“ ЈЕ УВЕК ИСПРЕД (монографија), Удружење књижевника
Србије- Подружница за Поморавски округ, Јагодина, 1999.
СПОМЕНИЦА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ (монографија),
Удружење књижевника Србије - Подружница Поморавског округа,
Jагодина-Параћин, 1999.
УДРУЖЕЊЕ МС-ВЕЛИКА ПОРОДИЦА (монографија), Параћин, 1999.
БЛЕСАВСКА ШКОЛА (афоризми), Удружење књижевника Србије Подружница Поморавског округа, Јагодина, 2000.
МЛАЂЕ ДРВЕНО ДОБА (поезија), Удружење књижевника Србије Подружница Поморавског округа, Јагодина, 2000.
СТО ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ПАРАЋИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ (монографија),
Гимназија Параћин, 2001.
КЊИЖЕВНИ ЛЕТОПИС ПАРАЋИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ (зборник књижевних
радова), Гимназија Параћин, 2001.
ОДРАСТАЊЕ АНЂЕЛА (песме), „Просвета“, Београд, 2002.
ЧАСТ СВАКОМЕ-ДЕМОКРАТИЈА НИКОМЕ (афоризми), „Београдска
књига“ и „Апостроф“, Београд, 2002.
ПОТОЧАЦ (антропогеографска и историјска студија), Одбор за село
Српске академије наука и уметности и Културно-просветна заједница
Србије, Београд, 2004.
ОДРАСТАЊЕ АНЂЕЛА (песме), „Просвета“ Београд, 2002.
ШАВАЦ (антропогеографска и историјска студија) Културно-просветна
заједница Србије, Београд, 2012.
АФРОДИТИН ДАР (хит роман), „Калиграф“, Београд, 2008.
БЕЛИ МОНАХ, (роман), Удружење књижевника Србије-Подружница
Поморавског округа, Београд-Јагодина, 2010.
ЧУВАРИ ТАЈНОГ БЛАГА (хит роман), Удружење свесловенске учености,
Београд, 2011.
САКРИВЕНА ИСТОРИЈА СРБА, (историографска студија), Удружење
свесловенске учености, Београд, 2011.
ЧУВАРИ ТАЈНОГ БЛАГА, (роман- друго издање), библиотека Бестселер,
„Беокњига“, Београд, 2012.
ГАУМАТА, (роман), Мала класична библиотека, „Легенда“, Чачак, 2012.
ГАУМАТА (роман) друго издање, Удружење свесловенске ученостиБеоград, 2013.
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ДОЊА МУТНИЦА (антропогеографска и историјска студија), Одбор за
село Српске академије наука и уметности и Културно-просветна
заједница Србије, Београд, (2013)
РАШЕВИЦА (историјско-лингвистичка студија), Културно-просветна
заједница Србије, Београд, 2012.
АНТОЛОГИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ХАИКУ ПОЕЗИЈЕ, објављивана у листу
„14 дана“ у Параћину, 1987.
АНТОЛОГИЈА СРПСКОГ АФОРИЗМА, објављивана у листу „14 дана“ у
Параћину, 1987.
САВРЕМЕНИ СРПСКИ АФОРИЗАМ, (скраћена верзија) „Дани“-подлистак
„Параћинских 14 дана“ за књижевност и културу, Параћин, 2002.
РАЗГОВОРИ СА НАЈПОЗНАТИЈИМ СРБИМА, Радио издање Радио
Параћина- емисија „Добротољубље“, 1998.
НОВЕ БЕСЕДЕ , Радио издање Радио Параћина, јутарњи програм, 1998.
ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ БЕСЕДЕ, ТВ издање РТВ Канал М у Параћину (суботом
поподне) 1998.
БЕСЕДЕ (3), објављиване у листу „Параћинских 14 дана“, на страници
„Духовност““, 2000-2003.
МОРАВА И МОРАВЦИ – ПЛАНЕТАРНИ ФЕНОМЕН (антропогеографија)
издавач ИК „Пешић и синови“, Београд, 2013.
ЗЛАТНО ДОБА, (песме) , Удружење књижевника Србије - Књижевна
заједница Поморавског округа, Јагодина-Београд, 2013.
ТАЈНЕ И ЧУДЕСА ГРАДА ЂЕРЂЕЛИНА (роман) награђен на конкурсу
издавача за најбољи рукопис 2014. године, Удружење свесловенске
учености-Београд, 2014.
СРЕЋАН КРАЈ (песме) Удружење књижевника Србије-Књижевна
заједница Поморавског округа, Београд-Јагодина и Српска духовна
академија – Параћин, 2014.
МИРОСЛАВЉЕВО КЊИЖЕВНО ЈЕВАНЂЕЉЕ (књижевна критика о
стваралаштву Мирослава Димитријевића) Удружење књижевника Србије
– Књижевна заједница Поморавског округа, Београд-Јагодина и Српска
духовна академија-Параћин, 2014.
ИЗ ИСТОРИЈЕ СРБА СТАРЕ И НОВЕ ЕРЕ- Сакривена историја Срба –
Изабрана дела, први том, ИК „Мирослав“ – Београд, 2014.
РАШЕВИЦА (други том – зборник докумената) Удружење свесловенске
учености – Београд и Српска духовна академија – Параћин, 2014.
КРАТКЕ ПРИЧЕ О ДУГОВЕЧНОМ (изабране и нове приче) – Изабрана
дела, Удружење књижевника Србије –Књижевна заједница Поморавског
округа,
Београд-Јагодина и Биндер СЗР- Београд, 2014. (Књига је изабрана на
конкурсу Општине Параћин за финансирање најбољих пројеката у
култури 2014.)
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СРЕЋАН КРАЈ (нове и изабране песме – први том) изабрана дела
Мирослава Димитријевића, Удружење свесловенске учености,
Београд, 2015.
ОТАЦ ДРЕСИРА ЗЕМЉОТРЕС (изабране песме – други том) изабрана
дела Мирослава Димитријевића,Удружење свесловенске учености,
Београд, 2015.
РОМАНИ - трилогија 1, изабрана дела Мирослава Димитријевића,
Удружење свесловенске учености – Београд, 2015.
РОМАНИ – трилогија 2, изабрана дела Мирослава Димитријевића,
Удружење свесловенске учености – Београд, 2015.
ДУХОВНЕ БЕСЕДЕ – нове и изабране беседе, изабрана дела Мирослава
Димитријевића, Удружење свесловенске учености – Београд, 2015.
КУКУРЕКОХ (нови и изабрани афоризми), изабрана дела Мирослава
Димитријевића, Удружење свесловенске учености – Београд, 2015.
ДРАМСКО СТВАРАЛАШТВО (монодраме и једночинке) изабрана дела
Мирослава Димитријевића, Удружење свесловенске учености – Београд,
2015.
ШУШУМИГЕ (песме за децу) изабрана дела Мирослава Димитријевића,
Удружење свесловенске учености – Београд, 2015.
КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
НАГРАДА „ДУШАН СРЕЗОЈЕВИЋ“ ЗА СВЕУКУПАН КЊИЖЕВНИ РАД,
КОЈИ ОСТАВЉА ТРАЈАН ПЕЧАТ НАШОЈ КУЛТУРНОЈ БАШТИНИ И
ОПЛЕМЕЊУЈЕ СРПСКЕ ДУХОВНЕ ПРОСТОРЕ, КК „Ђура Јакшић“,
Јагодина, 2015.
НАГРАДА „ЗЛАТНИ ОРФЕЈ“ ЗА СВЕВРЕМЕНИ ПЕЧАТ И ТРАЈАН
ДОПРИНОС СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОЈ БАШТИНИ, Фестивал „Српско перо“,
Јагодина, 2014.
ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ПРИЗНАЊЕ АКАДЕМИЈЕ „ИВО АНДРИЋ“ ЗА
ЖИВОТНО ДЕЛО, Академија „Иво Андрић“, Београд, 2013.
НАГРАДА „РАВАНИЧАНИН“ за изузетан и трајан допринос српској
књижевности, историји, духовности и култури - награда за животно дело,
Српска духовна академија, 2012.
НАГРАДА „ЖИВОЈИН ПАВЛОВИЋ“ ЗА НАЈБОЉИ РОМАН 2011. ГОДИНЕ
– „ЧУВАРИ ТАЈНОГ БЛАГА“, Књижевни клуб „Ђура Јакшић“ и Скупштина
града Јагодине, 2012.
НАГРАДА „СЕЛИМИР В. МИЛОСАВЉЕВИЋ“ за најбољи драмски текст на
анонимном конкурсу Међународног фестивала дечјих сцена – ДОПС у
Јагодини, 2014.
ПОВЕЉА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО-Удружење књижевника Србије - Књижевна
заједница Поморавског округа, 2012.
НАГРАДА КК „ИВО АНДРИЋ“ – Земун, за најбољу причу 2012. године
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поводом годишњице добијања Нобелове награде Иве Андрића
ОКТОБАРСКА НАГРАДА ПАРАЋИНА ЗА КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО,
Параћин, 1987.
ПЛАКЕТА УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ за књижевност и трајни
допринос угледу и развоју Удружења, поводом стогодишњег јубилеја УКСа, Београд, 2006.
ВЕЛИКА ПОВЕЉА Подружнице Удружења књижевника Србије за трајан
допринос и углед књижевничке организације, 2007.
ВЕЛИКА ПОВЕЉА Фестивала поезије „Мајско перо“ у Јагодини, 2011.
ПОМОРАВСКИ ОРФЕЈ, признање за најбољу књигу песама „Хреб“ , 2002.
„САТИРИЧНО ПЕРО“ за најбољу књигу афоризама „Част свакоме,
демократија никоме“, Зајечар, 2002.
НАГРАДА „НАШ ГЛАС“ СМЕДЕРЕВСКЕ ПЕСНИЧКЕ ЈЕСЕНИ, Смедерево,
1990.
ПЕСНИЧКА ХРИСОВУЉА, за трајан допринос српској књижевности,
Српска духовна академија, Параћин, 2005.
ДРУГА НАГРАДА ЗА КРАТКУ ПРИЧУ 2007. на интернет сајту:
www.donstalens.com/fun/satira/price_04.php
НАГРАДА ФОНДА „МИРКО ЈОВАНОВИЋ“ Скупштине општине Крагујевац,
за најбоље уметничко остварење, 1982.
НАГРАДА „СВЕТОЛИК РАНКОВИЋ“, истоимене Народне библиотеке у
Аранђеловцу, за најбољу приповетку, 1983.
НАГРАДА „ЊЕГОШ“ истоимене Матичне библиотеке у Књажевцу, на
конкурсу за најбољу збирку кратких прича, Књажевац, 2003.
ДИПЛОМА „КАЈУХ“ за песничко остварење, Ниш, 1983.
НАГРАДА И ДИПЛОМА „ГОРДАНИНО ПРОЛЕЋЕ“, Сврљиг, 1983.
НАГРАДА и ДИПЛОМА КЊИЖЕВНОГ ДРУШТВА „РАЗВИГОР“ за најбоље
сатирично остварење, Пожега, 1983.
ДИПЛОМА ФЕСТИВАЛА КУЛТУРЕ МЛАДИХ СРБИЈЕ, за најбоље
књижевно остварење, Књажевац, 1975.
ДРУГА НАГРАДА и ДИПЛОМА ЗА НАЈБОЉЕ ПЕСНИЧКО ОСТВАРЕЊЕ
на Сусретима песника Шумадије и Поморавља, 1976.
НАГРАДА и ПЛАКЕТА ЗАЈЕДНИЦЕ КЊИЖЕВНИХ КЛУБОВА СРБИЈЕ, на
песничком митингу, Лазаревац, 1982.
„ЗЛАТНА ХРИЗАНТЕМА“ Југословенског фестивала хаику поезије, Ниш,
1993.
ДРУГА НАГРАДА РАДИО БЕОГРАДА за најбољи афоризам године, 1995.
ТРЕЋА НАГРАДА РАДИО БЕОГРАДА за најбољи афоризам године, 1996.
НАГРАДА ЛИСТА „МЛАДОСТ“ за најбољи циклус прича, Београд, 1979.
НАГРАДА ЛИСТА „НОН“ за збирку прича, Београд, 1985.
ПРВА НАГРАДА ЛИСТА „РАД“ за најбоље песничко остварење, Београд,
1987.
ПРВА НАГРАДА „ПРОСВЕТНОГ ПРЕГЛЕДА“ за најбоље песничко
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остварење, Београд, 1980.
ПРВА НАГРАДА „ПРОСВЕТНОГ ПРЕГЛЕДА“ за најбоље прозно
остварење, Београд, 1982.
ПРВА НАГРАДА ЛИСТА „ОМЛАДИНА“ за најбоље прозно стваралаштво,
Крагујевац, 1980.
ТРЕЋА НАГРАДА ЛИСТА „ОМЛАДИНА“ за најбоље песничко остварење,
Крагујевац, 1980.
ДИПЛОМА ЗА НАЈБОЉЕ ПЕСНИЧКО ОСТВАРЕЊЕ Фестивала културе
младих Србије, Књажевац, 1976.
ДРУГА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛУ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЕЗИЈЕ МЛАДИХ,
Врбас, 1975.
ДРУГА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛУ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЕЗИЈЕ МЛАДИХ,
Врбас, 1977.
ТРЕЋА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛУ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЕЗИЈЕ
МЛАДИХ, Врбас, 1978.
ТРЕЋА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛУ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЕЗИЈЕ
МЛАДИХ, Врбас, 1979.
ДРУГА НАГРАДА ЛИСТА „НАШ ВЕСНИК“ за поезију, Куманово, 1989.
ДРУГА НАГРАДА КК „ЂУРА ЈАКШИЋ“ за збирку песама „Припитомљена
оловка“, Јагодина, 1975.
ДРУГА НАГРАДА КК „ЂУРА ЈАКШИЋ“ за збирку прича „Слатки рулет“,
Јагодина, 1975.
ПРВА НАГРАДА КК „ЂУРА ЈАКШИЋ“ за циклус песама „Плави плајваз“,
Јагодина, 1978.
НАГРАДА ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ „ОМЛАДИНА“, Суботица, 1975.
НАГРАДА ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ „ОМЛАДИНА“, Суботица, 1976.
НАГРАДА ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ „ОМЛАДИНА“, Суботица, 1981.
ЗАХВАЛНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ, Суботица,
1981.
ПРВА НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ ТЕКСТ на Фестивалу дечјих песама,
Параћин, 1985.
ПРВА НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ ТЕКСТ на Фестивалу дечјих песама,
Параћин, 1986.
ТРЕЋА НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ ТЕКСТ на Фестивалу дечјих песама,
Параћин, 1986.
ПРВА НАГРАДА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОМ КОНКУРСУ ЗА НАЈБОЉУ
ПЕСМУ, Лозница, 1982.
ДРУГА НАГРАДА НА КОНКУРСУ ЗА НАЈБОЉУ ПЕСМУ, Организација
Уједињених нација за Србију, Београд, 1975.
ДИПЛОМА ''РАТКОВИЋЕВИХ ВЕЧЕРИ ПОЕЗИЈЕ'' Бијело Поље, 1985.
ДИПЛОМА ''ЛИМСКИХ ВЕЧЕРИ ПОЕЗИЈЕ''', Пријепоље, 1984.
ТРЕЋА НАГРАДА ЗА РАДИО РЕПОРТАЖУ НА ФЕСТИВАЛУ УДРУЖЕНИХ
РАДИО СТАНИЦА СРБИЈЕ (коауторство са Ренатом Балдуинијем),

92

Дивчибаре, 1997.
ПОВЕЉА ТВ БЕОГРАД, ТВ САРАЈЕВО И ТВ НОВИ САД „ЗНАЊЕ
ИМАЊЕ“, Београд, 1982.
ПОВЕЉА САБОРА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ, Супска (Ћуприја),
1995.
ПОВЕЉА ЗА НАЈВЕЋИ БРОЈ ИЗДАТИХ КЊИГА, поводом изложбе
ауторових издања у галерији завичајног музеја, Завичајни музеј, Параћин,
1995.
ПЛАКЕТА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ У ВРБАСУ, Врбас,
1977.
ЗАХВАЛНИЦА ОДБОРА ЗА СЕЛО СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И
УМЕТНОСТИ, Београд, 1997.
ЗАХВАЛНИЦА ОДБОРА ЗА СЕЛО СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И
УМЕТНОСТИ, Београд, 1998.
ПРИЗНАЊЕ ЗА ДОПРИНОС И УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА
ИНФОРМИСАЊА, Параћин, 1984.
ПОВЕЉА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ ЖИВОТА, Књижевни
клуб „Мирко Бањевић“, Параћин, 1982.
ПРИЗНАЊЕ УДРУЖЕЊА ПАРАЋИНАЦА У БЕОГРАДУ, за допринос и
сарадњу у листу „Параћинац“, 2012.
ПРИЗНАЊЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРБИЈЕ – БЕОГРАД,
за развој библиотеке „Хроника села“, 2012.
ПРИЗНАЊЕ ФЕСТИВАЛА „ЋИРИЛИЦА-СЛОВО СРПСКОГ ЛИЦА“,
Петровац на Млави, 2012.
НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ РУКОПИС РОМАНА „ТАЈНЕ И ЧУДЕСА ГРАДА
ЂЕРЂЕЛИНА“ на конкурсу издавача Удружења свесловенске учености –
Београд, 2014.
ЗАСТУПЉЕНОСТ У АНТОЛОГИЈАМА
И ИЗБОРИМА ПОЕЗИЈЕ И ПРОЗЕ
ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ПЕСНИКА: СУРБИТА,САЗВЕЖЂЕ ЗАВЕТИНЕ,
антологичар Бела Тукадруз, Београд 2015.
„ЗРНЦА“-Антологија најкраће приче на српском језику, приредили Дејан
Богојевић и Душан Стојковић, „Легенда“, Чачак, 2012.
„ЗРНЦА“-Антологија најкрајше србске прозе (превод на словеначки),
„Апокалипса“, Љубљана, 2012.
„ПРОЛЕЋНА КИША ПЕСАМА“, „Spring Poetry Rain”, на српском и
енглеском, Никозија (Кипар), мај 2012.
„ЗАВЕШТАЊА“ – зборник најбољих радова књижевника дијаспоре и
матице, Удружење српских писаца Швајцарске, приредио Братислав
Живуловић, Швајцарска (2012)
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА КРУШЕВЦА И ОКОЛИНЕ, приредио Слободан
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Симоновић, Крушевац, 2012.
БИСЕРИ БАЛКАНСКОГ АФОРИЗМА, антологија, приредио Васил
Толевски, Београд, 2011.
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