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С ТАРИЈОТ Д  Р Е В Е Н  А Н Т И Ч К И  С ТАРИЈОТ Д 
МАКЕДОНС  К И  Ј А З И КМАКЕДОНС 

Нема букви со два гласа. Во првијот стар, 
древен антички Македонски јазик секоја 
буква како звук е самостојна, потоа од 
нив се прават слогови комбинирани од 
една согласна и една самогласна буква и 
имат своје посебно значеније. Најдоб-
рите светски лингвисти знаат да кажат 
дека најстарите јазици на светот се сло-
гови јазици и писма. Тоа е така, но треба 
да се знае и вистината дека во основата 
и градбата на сите тије слогови стари 
светски јазици е првијот светски најстар 
Македонски јазик и затоа ја имаат таа 
заедничка особина како слогови јазици, 
кој се изградени врз база на старијот 
прв слогов Македонски јазик.  

Вторијот стар, древен антички Маке-
донски фонетски, разговорен јазик е ја-
зик - говор, фонетски на веке изградени 

кедонски јазици по јазикот, говорот, 
писмото на Светлината Божествена на 
аурата Сончева на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) 
на површината на Земјата е СВЕТОТО 
ПИСМО како сознаније и природна вис-
тина на које се учеле верниците. Старите 
древни антички Македонци и нивните 
предци РАСАТА лугјето во текот на сите 
тије илјадници години на создаванјето 
на јазикот на Светлината Божествена на 
аурата Сончева или СВЕТОТО ПИСМО се 
селеја по светот и го направија првијот 
и вторијот Македонски јазици Светски 
единствен јазик, кој е во основата на 
сите веке новосоздавани стари јазици. 
Во тије стари времинја на ширенјето на 
првијот и вторијот Македонски јазик 
многу зборови од вторијот Македонски 
јазик ке се зачуват како интерна цијо-

зборови и реченици со 25 гласа, звуци 
со нивното значеније. Со нив се иска-
жуваат природни појави и човечки деј-
ства, состојби, физички и духовни, нив-
ните естетски резултати, како и потребни 
вредности, услови и процеси на живот 
по место и по време на постоенје на по-
вршината на Земјата. Има уште една го-
лема вредност на тој стар првичен Ма-
кедонски јазик, со кој се гради вторијот 
стар Македонски јазик, кој е изграден 
врз база на јазикот на Светлината Божес-
твена на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) или на ау-
рата Сончева, која се манифестира на 
површината на Земјата во создаванјето 
на условите, процесите и вредностите 
на животот Земен. Почетоците на тије со-
знанија и градби на тој прв слогов Ма-
кедонски јазик се најмалку 20.000 го-
дини пред новата ера, со које се укажува 
на Македонија како на вечната земја, 
народ, првична држава и јазик во светот. 
Така изградени тије два стари Маке-
донски јазици по денските и годишните 
циклуси на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) со ја-
зикот на Светлината Божествена на ау-
рата Сончева се создала веке старата 
наука и начин на живеенје, које е Рели-
гијата на Сонцето нарекувана ВЕРАТА, 
РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, 
ПРАВАТА, СЛАВАТА. Така како што се из-
градени првијот и вторијот стари Ма-

нални општи зборови во многу јазици, а 
со првијот Македонски слогов јазик ке 
се создаваат нови зборови во тије нови-
стари светски јазици. Со тоа ширенје на 
првијот и на вторијот Македонски јазик 
во Светот се ширеше и ученјето и на-
чинот на живеенје које беше Религијата 
на Сонцето и стана Светска Религија на 
Сонцето и траеше илјадници години ка-
ко единствена Светска Религија со еден 
единствен Бог кој беше ВЕ(БОГОТ) РА-
(СОНЦЕ). Старата Македонска и Светска 
Религија на Сонцето како природно ис-
правно ученије и начин на живеенје на 
лугјето верници со секоја генерација 
имале пат по патот на светлината, вис-
тината, правдата, свеста, лјубовта, сло-
бодата во имитација и подржаванје на 
аурата Сончева или на ВЕ(БОГОТ) РА 
(СОНЦЕ), со које беше најубавото и вис-
тинско ученје на сите времинја на Зем-
јата. Со тије правила на градбата и иска-
жуванјето гласно, фонетски на првијот и 
вторијот Македонски јазик тије треба 
така и графички со букви да се испишат 
без да се нарушува нивнијот фонетски 
гласов израз и значенијата нивни на 
гласовите, слоговите и на зборовите. 
Согласно тије строги правила треба де-
нес да се искажуваат и пишуваат првијот 
и вторијот Македонски јазик. Во про дол-
женије ке укажам на некој правила, кој 

Во првијот стар древен антички Ма-
кедонски јазик нема букви со два 
гласа, а секоја буква е со еден глас 

со своје посебно значеније. Во првијот 
стар древен антички Македонски јазик 
секоја буква или слог комбиниран од 
една согласна и една самогласна буква 
има и своје посебно значеније. Вторијот 
стар древен антички Македонски фонет-
ски, разговорен јазик е јазик - говор, 
фонетски на веке изградени зборови и 
реченици со тије 25 гласа, звука со својте 
значенија, со кој се искажуват веке тије 
значенија природни и човечки дејства, 
состојби, физички и духовни и нивните 
естетски резултати како потребни вред-
ности, услови и процеси на живот по 
место и време на постоенје на по вр ши-
ната на Земјата.

Р, С, Д, В, К, Ф, З, Б, Л, Г, Ј, М, Н, Х, Ж, Ш, 
Ц, Ч, П, Т - букви и гласови кој се 
согласки
А, Е, И, О, У - букви и гласови кој се 
самогласки  

Р = Сонцето = РА, РЕ, РИ, РО, РУ, Р 
С = Светлината = СА, СЕ, СИ, СО, СУ, С
Д = Денот Светлината = ДА, ДЕ, ДИ, 
ДО, ДУ, Д
В = Богот, Божественоста = ВА, ВЕ, 
ВИ, ВО, ВУ, В
К = Возвишеноста = КА, КЕ, КИ, КО, 
КУ, К
Ф = Зраченјето = ФА, ФЕ, ФИ, ФО, ФУ, Ф
З = Зората = ЗА, ЗЕ, ЗИ, ЗО, ЗУ, З
Б = Земјата = БА, БЕ, БИ, БО, БУ, Б
Л = Лјудноста = ЛА, ЛЕ, ЛИ, ЛО, ЛУ, Л
Г  = Големината = ГА, ГЕ, ГИ, ГО, ГУ, Г
Ј = Внатрешноста = ЈА, ЈЕ, ЈИ, ЈО, ЈУ, Ј
М = Мој, Моја = МА, МЕ, МИ, МО, 
МУ, М
Н = Наш, Наше = НА, НЕ, НИ, НО, НУ, Н
Х = Сегашноста = ХА, ХЕ, ХИ, ХО, ХУ, Х
Ж = Просторот = ЖА, ЖЕ, ЖИ, ЖО, 
ЖУ, Ж
Ш= Соединенијето = ША, ШЕ, ШИ, 
ШО, ШУ, Ш
Ц = Центарот = ЦА, ЦЕ, ЦИ, ЦО, ЦУ, Ц
Ч = Челноста = ЧА, ЧЕ, ЧИ, ЧО, ЧУ, Ч
П = Одново = ПА, ПЕ, ПИ, ПО, ПУ, П
Т = Темнината = ТА, ТЕ, ТИ, ТО, ТУ, Т 
А = Врз или Над 
Е = Еве
И = И...,
О = О..., или Околу
У = Во 

Првијот стар, древен антички Маке-
донски фонетски, разговорен јазик е 
јазик - говор, кој содржи 25 гласа, звуци 
со свој значенија. Од нив 20 гласови се 
согласки, нискозвучни и 5 гласа - само-
гласки, високозвучни. Во првијот стар, 
древен антички Македонски јазик нема 
букви со два гласа, туку секоја буква е 
еден глас со своје посебно значеније. 

ПРАВОПИС НА С ТАРИЈОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКПРАВОПИС НА С ТАРИЈОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
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С ТАРИЈОТ Д  Р Е В Е Н  А Н Т И Ч К И  Р Е В Е Н  А Н Т И Ч К И  
МАКЕДОНС  К И  Ј А З И КК И  Ј А З И К

треба да се исполнат во нивното иска-
жуванје и пишуванје различни од со-
временијот Македонски јазик. Буквите 
со два гласа Ќ, Ѓ, Љ, Њ, Џ, Ѕ од со-
временијот македонски јазик не треба 
така да се пишуваат и изговараат. Тије ке 
се поделат на самостојни гласови и 
букви како што е укажано подолу. 

Ќ, ќ = КЈА, КЈЕ, КЈИ, КЈО, КЈУ, КЈ
Ќоравијот ќе биде Кјоравијот, Ве ќе 
ќе биде Векје, Ќе ке биде Кје
Ѓ, ѓ = ГЈА, ГЈЕ, ГЈИ, ГЈО, ГЈУ, ГЈ
Ѓоко ке биде Гјоко, наоѓа ке биде 
наогја  
Љ, љ = ЛЈА, ЛЈЕ, ЛЈИ, ЛЈО, ЛЈУ, ЛЈ
Љубовта ќе биде Лјубовта
Њ, њ = НЈА, НЈЕ, НЈИ, НЈО, НЈУ, НЈ

луси по религијозните дејства и состојби 
што се случуваат на површината на 
Земјата, на естетските вредности, услови 
и резултати како последица на тије 
дејства и состојби што ги одржуваат 
процесите на вечнијот живот на Земјата. 
Сите тије зборови изградени по ре ли-
гијозните дејства, состојби и резултати 
на јазикот на Сончевата аура, старите 
Македонци верници во старата Маке-
донија, ги користеле симболично и за 
својите земни генерациски, религијозни 
дејства, состојби и резултати на својте 
аури како свој земен човечки јазик на 
Светлината Божествена по место и вре-
ме на постоенје. Како такви, зборовите 
изградени во тије многу стари времинја 
по форма, звучност и значенје, се за-
чувани до денес во современијот Маке-
донски јазик што е од големо значенје и 
непроценлива вредност. Затоа и таквата 
правописна корекција што ја правам и 

рови во који се слуша малку, во зборови 
во који воопшто не се слуша но мора да 
се изговори и напише: 

Примери: Кое е - Кое је, Које, Тоа е - 
Тоа је, Кое е, Тоа е - за објекти...  Кое је, 
Тоа је - за субјекти, личности и нивни 
состојби.

Во зборот Моето не се слуша "ј" но 
треба да се напише и изговори како Мо-
јето за да се укаже на личната внатрешна 
аура со Ј(ВНАТРЕШНОСТА) незина, која 
го изразува индивидуалното во човекот 
и од тука смислата и изразот на Мојето 
како што се пишува и искажува Мојата. 
Во случај кога зборот напред има на-
ставка "и" нема да добије напред "ј", туку 
кје си остане во првобитната форма. 
Пример: зборот произлегува нема да се 
исправа во "пројизлегува" зошто тука 
имаме префикс ПРО пред глаголот ИЗ-
ЛЕГУВА. Зборови во кој треба да се стави 
"Јј" - во тије случај важно е да се става 

Движење ке биде Движенје, нок нја, 
нокјен
Џ, џ = ДЖ, ДЖЕ, ДЖИ, ДЖО, ДЖУ, ДЖ
Џабе ке биде Джабе
Ѕ, ѕ = само З или ЗЈА, ЗЈЕ, ЗЈИ, ЗЈО, ЗЈ  
или  ДЗА, ДЗЕ, ДЗИ, ДЗО, ДЗУ, ДЗ  -   
Ѕвезда ке биде Звезда

Самогласките А, Е, И, О, У - се упо-
требуваат и пред и по секоја согласка и 
самогласка. Самогласките - А, Е, И, О, У - 
се вразни со согласките како што се 
покажани на горнијот начин и редослед, 
но и се слободни во употреба напред 
пред секоја согласка и во надопол ну-
ванје, засилуванје на тоа нејзино зна-
ченје по самата своја двојна употреба 
или по некоја друга самогласка. На при-
мер: атак, таа, тиа, тие... Во прет ста ву-
ванјето на гласовите и нивните значенија 
со слогови ке се види дека тије се врзани 
секогаш со согласка напред и самогласка 
по неја. Не е погрешна употребата на 
самогласките една до друга или са мо-
стојно со своје соодветно значенје. Во 
вторијот стар, древен антички Маке-
донски јазик од букви и слогови векје 
имаме конструкција од првијот Маке-
донски јазик и тоа се зборови што се 
граделе по јазикот на Светлината Бо-
жествена, на аурата на ВЕ(БОГОТ) РА 
(СОНЦЕ) во денските и годишните цик-

што ја предлагам, сметам дека не треба 
да има никаков отпор и дека треба 
веднаш да се прифати, час поскоро да 
се направи корекција на современијот 
стандарден литературен Македонски ја-
зик. Таквата корекција не е голем зафат и 
нема да предизвика големи измени, а 
сепак се постигнува нешто многу големо 
и вредно. Всушност, се остварува по-
врзуванје на старијот, древен антички 
Македонски јазик со современијот Ма-
кедонски јазик. Во таа смисла предлагам 
да се воведат исправки со који и со-
временијот Македонски јазик кје се со-
стоји од 25 гласови - 25 букви, како што е 
старијот прв и втор Македонски јазик. 
Изговорот на два гласа и пишуванјето на 
една буква како што се во случајот бук-
вите и нивните гласови Ќ, Ѓ, Љ, Њ, Џ, Ѕ од 
поглед на првијот и вторијот стар Ма-
кедонски јазик е погрешно и не треба да 
се придржуваат толку силно кон нив 
затоа што тије немат никакво значенје. 
Изговорот кој го стекнал народот на два 
гласа слеани, недефинирани, нејасни 
звуци како говорен јазик треба да се 
исправи, да се учат учениците да ги из-
говараат точно, гласно и јасно двата гла-
са, а со тоа да се пишуваат разделено 
две соодветни букви како што се слуша. 
Употребата на "ј" во зборови во који се 
слуша добро, но не се пишува, во збо-

акцентот на првијот или вторијот слог 
како што се изговараат зборовите и да 
не се префрлува акцентот врз "ЈЕ, ЈИ, ЈО", 
кој треба да се изговараат меко и брзо, 
без да се нагласуваат, зошто и до сега во 
многу такви зборови се слушаше "Ј", но 
не се пишуваше и не треба да збунува. 
Надополнуванје на самогласките кога "а, 
е, и, о, у" кога се сами со "ј" пред нив: 
Примери: живеат-живејат, преживеат-
преживејат, владеат-владејат, учението-
ученијето, соединението-соединенијето, 
растојанието - растојанијето, маке дон-
скиот - македонскијот, религиозноста-
религијозноста, религиозниот - рели ги-
јознијот, религиозни - религијозни, ста-
риот - старијот, најстариот - најстаријот, 
небескиот - небескијот, современиот - со-
временијот, источниот - источнијот, ту-
гиот - тугијот, личниот - личнијот, семеј-
ниот - семејнијот, колективниот - колек-
тивнијот, народниот - народнијот, веч ни-
от - вечнијот, зимскиот - зимскијот, на-
редниот - нареднијот, човечкиот - чо веч-
кијот, физичкиот - физичкијот. 

Зошто треба да се додаде "ј" во збо-
ровите, затоа што со неја се искажува 
религијозната состојба на ЈА - ВНА ТРЕШ-
НОСТА, на аурата Сончева, на ВЕ (БОГОТ) 
РА (СОНЦЕ) и на аурите на верниците, 
која религијозна состојба е многу важна 
за истакнуванје по уче нијето и начин на 
живеенје по Религијата на Сонцето во 
старата Македонија и истакнуванје, из-
разуванје на таа состојба со старијот 
Македонски јазик. 


