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Dragan Jovanović
Om de litere şi redactor al ziarului NIN
ARHEOLOG AL UNEI ISTORII FURATE
„Dacă literatura mea nu devine supremul proiect de stat al Serbiei, ea va deveni
cu siguranţă hrana şi energia pe care masonii, scientologii şi puternicii lumii o vor
folosi în scop propriu”.
Cum priveşte lumea largă tezele Dvs.cum că Troia ar fi fost pe Dunăre şi nu în Asia
Mică sau că scrierea din Viniţa e mai veche decât cea egipteană etc.?
Mai întâi să arăt cum priveşte aceste lucruri o lume mai îngustă respectiv aşa zisă elită
a intelectualităţii sârbe care, după natura lucrurilor, ar trebui să fie concentrată în
Academie, universităţi şi alte instituţii de factură înaltă. Această lume elitistă mai
îngustă a Serbiei, în general, trece sub tăcere povestea mea despre Troia dunăreană
după cum a fost trecută sub tăcere un mai vechi roman al meu „Viaţa monahului Sava
Bogumil”, această cu totul nouă versiune despre Sava Nemanici şi despre tradiţia
Sfîntului Sava. Ceeace îmi este cu deosebire drag e faptul că cea mai largă pătură de
opinie, - mă gândesc la cititorii NIN-ului – a primit cu emoţie şi cu pasiune povestea
mea despre Troia dunăreană, în general intreaga reconstrucţie a istoriei de la Lepenski
Vir şi Viniţa până în zilele noastre. Ceeace îmi întăreşte convingerea că mă aflu pe
drumul cel drept e faptul că ale mele cărţi sunt citite şi de elevi şi pensionari şi de către
oameni care au o alfabetizare elementară ca şi de către aceia care sunt în adevăratul
înţeles elita intelectuală a Serbiei şi care e ţinută de o parte nu numai de către
universităţi şi Academie ci şi de către mas-media. Deasemenea ceeace îmi dă putere să
fac ceeace fac este diaspora noastră. De la colegiile americane de elită, Harvard şi
Yale, trecând prin Londra şi până în Australia, cărţile mele sunt prezente la fel ca şi în
cercurile acelei diaspore marginalizate care a plecat în străinătate după pâine şi care
are de asemenea o cultură elementară.
După opinia Dvs. din ce cauză istoria Baicanilor a fost transferată în Mesopotamia?
Nu trebuie să uităm că spaţiul îngust dintre Sirmium şi până la Niş a dat zece împăraţi
romani. Voi îndrăzni să afirm că aceştia au fost oamenii noştri. Cel mai vinovat pentru
acestea e împăratul Constantin, concetăţeanul meu, din Niş, care, din înalte raţiuni de
Stat, a aruncat centrul imperiului din Niş la Bosfor şi a tărât după el întreaga elită
spirituală, intelectuală şi economică. Şi astfel acest spaţiu a devenit un pământ gol cu
care putea face cine ce a vrut.

2

Pentru ce făcut împăratul Constantin această dislocare a capitalei romane ?
Din aceleaşi motive pentru care împăraţii globalizatori actuali doresc să se extindă
până în Irak, fosta Mesopotamie şi Babilon. La fel cum împăratul Constantin a făcut
greşeala cardinală mutând capitala din Balcani la Bosfor aşa văd eu şi expansiunea
Americii. Trăgând într-acolo capitala, Constantin a vrut să facă o nouă istorie
geopolitică a lumii vechi din două motive. A vrut să marginalizeze cât mai mult pe
Alexandru Macedon. Pentru Mine, Isus este un Alecsandru Macedon redimensionat
care e aliniat la noile cerinţe ale creştinismului. După ce s-a stabilit la Bosfor,
Constantin s-a despărţit definiv de aceste meleaguri. De pe aceste meleaguri el mută şi
Ierusalimul şi Vechiul şi Noul Testament. După mine zona dunăreana este pământul
raiului biblic. Patruzeci de toponimii din Vechiul şi Noul Testament sunt de aici, din
Serbia, Kosovo şi Macedonia de vest fiind transferate în Palestina. Reproiectând pe
Alexandru în Isus, împăratul Constantin şi sfetnicii lui de curte (greci şi evrei) au
reciclat acest spaţiu şi au creat în Palestinaun spaţiu nou, spaţiul biblic virtual, cu
Ierusalimul şi templul lui Solomon, despre care nu există nici un fel de documente
cartologice în Ierusalim din simplul motiv că nu putea fi acolo ci a fost undeva aici, pe
Dunăre. Trebuie să Vă amintesc că oraşul lui Solomon e numeşte Nilo, nume care
aduce a Ilon, Ilangea, Ilok şi la Milonavăţ dar înainte de toate aminteşte de il – ul
dunărean (noroi, mâl) de unde provine şi numele de Nil. Chiar în zilele noastre apar
arheologii germani care afirmă că civilizaţia care a existat aici acum 7000 de ani a
înaintat în amonte pe Dunăre şi că ea e cu 2000 de ani mai veche decât cea egipteană.
Eu susţin de asemenea că primul Egipt a fost aici, că Missir = Maciva, Mişar şi că
Egiptul este de fapt o cale egeeană care a străbătut prin valea Vardar- Morava calea
dintre Dunăre şi Salonic. Acesta a fost primul Egipt. Noi avem o cetate Ram pe
Dunăre în care a domnit Ram = Ramses. Herodot notează că cele mei mare faraon
egiptean se numea Ister iar denumirea biblică pentru Dunăre este Ister. Putem vorbi
despre Egipt ca despre o colonie a faraonului dunărean, a imperiului dunărean.
Deci sârbii sunt vechii faraoni.....
Să nu spunem că aceştia au fost sârbi. Să convenim asupra faptului că noi suntem
băştinaşii acestui teritoriu şi a acestui tipar genetic fapt pe care cele mai moderne
analiza ale ADN îl şi confirmă. Să spunem că în unele cimitire de lângă Pojarevaţ a
fost descoperit ADN-ul populaţiei care a locuit aici, acum 40000 de ani. Că îi vom
numi Sârbi, Sloveni sau rezultat al încrucişărilor genetice mai târzii prin care au
rezultat popoare şi popoare .... să nu povestim că unul şi acelaşi popor se numeau
Sciţii, Dacii, şi chiar Celţii. Împăratul Constantin este primul care a „descompus”
istoria lumii vechi şi a recompus-o după cum i-a convenit Romei, adică Vaticanului,
adică grecilor şi evreilor care reprezintă infrastructura tăcută a lumii vechi şi a celei
actuale. Puţină lume ştie faptul, bine cunoscut în ştiinţă, că Vechiul Testament a fost
terminat după Noul Testament. După Conciliul de la Niceea, pe care l-a prezidat
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împăratul Constantin, au fost statutate dogmele despre zămislirea neprihănită şi despre
înviere pe baza cărora a şi început revizuirea Noului Testament, motiv pentru care au
şi rămas în vigoare numai aceste patru evanghelii iar alte patruzeci au fost eliminate
pentru că se potriveau cu această poveste. Abia după aceasta se scrie Vechiul
Testament deşi asta pare o stupiditate. De aceea noi avem astăzi această reproiectare a
lumii vechi în care centrul lumii e plasat acolo unde nu este. Ierusalimul este o
localitate fără nici-o semnificaţie geostrategică, ca şi când am afirma acum că Zlatibor
e cel mai important punct geostrategic al Serbiei deşi se ştie că aici principală
geostrategie este Dunărea şi valea Vardar- Morava.
De ce nu se oficializează aceste fapte, cine are interesul să frâneze aşa ceva ?
Cred că noua istorie a inceput deja sî se scrie. În ştiinţa modernă a arheologiei există
un consens că Troia nu este la Hisarlîc unde a găsit-o Schliemann. Asupra acestui fapt
sunt de acord toţi oamenii de ştiinţă arheologi din Europa.Dacă Troia nu a fost acolo
unde este, atunci se clatină din temelii întreaga aşa zisă civilizaţie europeană care se
bazează pe Homer, Iliada şi Odiseea. Dacă ea se clatină, atunci se clatimă din temelii
nu numai istoria civilizaţiei apusene ci şi cultura ei şi totul se prăbuşeşte ca Turnul din
Babilon. Fireşte că toate acestea se cunosc în actualele centre de putere - Vaticanul,
grupul Opus Dei, Grupul Bilderberg. Acum se încearcă să se strămute temeliile aceste
construcţi astfel încât construcţia să nu se dărâme. Sunt convins că Vaticanul, cu noul
papă, Raţinger, va fi gata să se dezică de dogmele din Niceea despre zămislirea
neprihănită şi înviere, că va fi gata să admită că Isus a fost doar un prooroc care a avut
cu Maria Magdalena o familie. Vaticanul va fi gata la toate acestea numai pentru a
supravieţui. Cred că acestea se vor petrece în următorii zece – douăzeci de ani. Aici
Vaticanul va fi foarte bine întâmpinat de iudeo – masonerie, care domneşte nu numai
în Europa ci şi în lume. Sciziunea dintre Vatican şi iudeo – masoneria mondială a
început în jurul lui Isus şi a dogmelor din Niceea. Isaac Newton, care e considerat ca
fondator al masoneriei moderne, a avut ca axiomă că Isus este doar un punct
matematic. Dacă, din punct de vedere matematic, ne reprezentăm istoria ca pe o
dreaptă infinită, Isus este punctul de la care incepe o aşa zisă eră nouă şi în urma
căreia rămâne aşa zisă eră veche. Deci Isus este o convenţie. Vaticanul va fi în stare să
pună la îndoială însăşi existenţa istorică a lui Isus. Va trece chiar la eresul alexandrin
din primele secole ale creştinismului, pe care a susţinut-o Filon din Alexandria, un
gnostic, cel mai înţelept om al primului secol al erei noi, care a afirmat că Isus este
doar o fiinţă spirituală pe care fiecare om o păstrează în plexul său şi că depinde de
fiecare dacă îşi va dezvolta pe Isus al său din propriul plexus. Acelaşi lucru îl vor
afirma bogumilii din Bulgaria şi ai noştri din Bosnia, apoi Katarii, apoi Patarenii
francezi, Albidjanii sau cum se mai numesc aceste eresuri în Apus. Vaticanul va fi de
acord şi cu aceasta numai pentru a menţine această construcţie putredă a creştinismului
pe care se zace această Europă putredă. Lojile la asta lucrează. Lojile masonice din
Vatican hotărăsc această direcţie nouă în care creştinismul trebuie să moară rămănând
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totuşi viu, în care broasca trebuie fiartă dar să nu simtă că e fiartă. Atunci vor proclama
acestea iar sunt. iată, un cântător sârb balcanic care strigă „cucurigu” inainte de vreme.
V-a spus cineva vreodată că sunteţi nebun ?
Păi, nu mi-au spus că sunt nebun fiindcă e foarte complicat să spui că Dragan
Jovanović nebun când el este redactor la NIN. NIN e alibiul meu că nu sunt nebun dar
se merge în altă dircţie, se afirmă că sunt omul Vaticanului, că sunt mason, sau
scientolog, cea mai nouă şi cea mai puternică sectă care se dezvoltă în Apus şi care are
un punct de sprijin şi în guvernul sârb. Asta mi se spune şi nu fără motiv. Sunt absolut
convins că ceeace fac, de la „Viaţa monahului Bohumil al lui Sava”, în care vorbesc
despre primul genocid pe care l-au săvârşit cei din neamul Nemanja asupra propriului
popor din cauza „Cominternului Bizantin”, până la „Evanghelia după Maria” în care
mama Maria povesteşte cum a fost Isus în India şi înainte şi după crucificare, apoi prin
„Memoriile lui Pilat din Pont” care, în calitate de cel de al treisprezecelea apostol al lui
Isus, a ajuns tot în India, apoi prin „Schiţă pentru o nouă Biblie”, în care vorbesc
despre acea destrucţie şi reciclare şi dislocarea teritoriului Vechiului şi Noului
Testament, merg în întâmpinarea masonilor şi scientologilor, cu toate că mă străduiesc
să merg pe mâna Sârbilor. Dacă literatura mea nu devine cel mai inalt proiect de stat al
Serbiei ea ve deveni cu siguranţă o hrană şi energie bună pe care masonii şi
scientologii şi puternicii acestei lumi o vor folosi în interesele lor. Sunt absolut
conştient de aceasta dar nu-mi pot ieşi din piele. Eu mă ofer Sârbilor. Dacă Sârbii nu
mă vor folosi, vor abuza de mine aceaia cărora le sunt necesare aceste idei şi care vor
fi finalizate împotriva celor mai înalte interese sârbeşti.
Cum aşteptaţi personal acest viitor, cum îl aşteaptă cel care îl indică ?
Nu sunt disperat.... am fost dintotdeauna sportiv şi războinic sfânt, dar văd exact ce
anume se va întâmpla.Ceeace îmi spune în vis acel Korfmann, cel mai mare arheolog
german în viaţă, care scormoneşte prin Troia lui Schliemann: „Ce, nu vrei Troia în
Turcia ? E atunci va fi în Germania. Dar în Serbia nu va fi!”. şi asta se va întâmpla. În
Intendent-ul londonez a apărut un text cum că pe teritoriul Cehiei, Slovaciei, Austriei
şi Germaniei au fost descoperite construcţii monumentale care sunt rezultatul unei
civilizaţii originare din Panonia şi Serbia de nord. Anul trecut, la Novi Sad, s-a ţinut un
simpozion internaţional pe tema scrisorii din Vinţ. Trei zile s-au opintit din răsputeri
ca această scriere să nu se numească scrisoare din Vinţ ci scrisoare din Dunăre. Şi
odată ce e din Dunăre, atunci, futu-l, poate fi şi din Serbia, din România dar şi din
Schwarzwald (Pădurea Neagră). Dacă ceva se numeşte Gamzigrad, e o denumire dată
toponimic. Dacă aici s-a descoperit palatul împăratului Galeriu, atunci e vorba de
Gamzigrad, nu se spune Serbia de Est sau Balcani. Dacă ceva e descoperit pe Dunăre
şi se numeşte Lepenski Vir, atunci acesta intră în literatura mondială sub această
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denumire toponimică. Dacă pe Lună există ceva care se numeşte Muntele lui Tesla, nu
poţi spune mâine, ei bine să nu se mai numască Muntele lui Tesla, să se numească
Muntele lui Ceauşescu sau Muntele lui Tito. Păi, bine dar şi Tito şi Tesla sunt din
acelaşi spaţiu.... de ce insişti să se numească Tesla, de Tito au auzit mai mulţi decât de
Tesla! Sau să se numească Muntele lui Bodiroga sau al lui Maradona! Sau al lui
Kusturica! Toţi ştiu mai multe despre Kusturica decât despre Tesla. Asta e
înşelăciunea, iar eu i-am spulberat, i-am dărâmat în decursul a trei numere din NIN.
Am înţeles că scrisoarea din Vinţ aduce mult cu alfabetul cirilic al momentului.
Douzeci şi două de semne a scrisorii din Vinţ corespund intocmai aceluiaşi număr de
litere cirilice. Scrisoarea din Vinţ a descifrat-o Radivoje Peşić, omul pentru care nu
axestat atunci înţelegere în Serbia cum nu există acum pentru mine. El a fugit în Italia
iar Italienii l-au primit fiindcă, pe baza scrisorii din Vinţ el a descifrat scrierea etruscă.
Prin acest lucru s-a dovedit tocmai acea direcţie de migrare a populaţiei, de la căderea
Troiei – de la Dunăre spre Veneţia şi Lombardia, apoi, în lungul Apeninilor, până la
Etruria, respectiv Laţia, respectiv Roma. Orgoliul italian nu a suferit fiindcă s-a
dovedit că Etrurii provin din Vinţeni dar pentru noi e teribil faptul că scrierea din Vinţ
e cea mai veche scriere din lume, mai veche decât cea babiloniană şi decât cea
egipteană. Epicentrul a ceeace noi numim civilizaţie vestică e Dunărea, prima Europă
a fiinţat pe Dunăre şi de aici a pulsat în cercuri concentrice până la Britannicus şi până
la Kaşmir.
Troia a fost un lanţ de cetăţi de la Delta Dunării până la Novi Sad, care a controlat
coloana vertebrală a primei Europe, adică Dunărea. Pe aici au circulat aurul, argintul,
arama, bronzul, cositorul din care avem atât la Bor şi Majdanek cât şi în Carpaţi.Avem
grânarul Panoniei care azi poate hrăni întreaga Europă şi a putut şi atunci. Această
bogăţie a fost o pradă provocatoare pentru alte popoare sărace. Pregătirile pentru
războiul troian au durat aproape cât războiul însuşi.
Tito şi Ceauşescu au inundat câteva insule pe Dunăre. Cum priviţi acest lucru ?
Tito şi Ceauşescu au inundat jumătate din prima Europă ! Cred că s-a pus problema să
se şteargă urmele vechi, iar Tito a lucrat aici confor recomandărilor Vaticanului şi
masoneriei, el a fost omul lor, despre aceasta stă mărturie şi înmormântarea lui. A fost
cea mai mare înmormântare a secolului 20, înmormântarea lui Voitila e ridicolă faţă de
cea a lui Tito. Mişcările amintite ale lui Tito le-a anticipat Ivo Andrić. Înainte de
inundare şi construirea hidrocentralei Porţile de Fier – pe vaporul care a plutit pe acolo
au fost prezenţi Andrić, Ćosić, Tito, Krleja, elita intelectuală şi de stat a ex Jugoslavii.
Andrić a afirmat că, pentru întrega zonă, aceasta va fi o catastrofă nu numai ecologică
ci şi de civilizaţie. Şi Andrić a fost mason şi a fost precaut, din partea lui e mult şi
ceeace a spus.
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În toată această poveste întrezăresc la Dvs. puţină tristeţe, amărăciune.
Fii atent. Acesta ne este sfârşitul. Dacă scăpăm acest prilej, ne vor recicla în întregime.
Sârbii nu se vor trezi la timp. Se vor amăgi, se vor ţine de ortodoxie până în ultima
clipă. Şi Vaticanul va infăptui totuşi reforma, va spune O.K., nu mai ţine povestea cu
zămislirea neprihănită, dar, ca să fim la jumătatea drumului : a existat, a fost profet, a
avut soţie şi copii, din aceşti copii au provenit toate dinastiile europene. Iar Sârbii vor
ţine în continuare la Sfântul Sava şi la-la-la şi vor fi cu desăvârşire ridicoli. În loc ca
noi să pornim acum primii şi să spunem hai pa !

