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ВОВЕД
Досега сум пренесувал книги на други автори. Во оваа книга истото го продолжувам. Книгата е „Словенска митологија“ на Луј Леже:1
„Има прилично време, како моето внимание прв пат го скренав на словенската митологија. Кога год. 1865. го започнав своето истражување за преобраќање
на Словените во христијанството, морав да се запрашам: какви беа релиогиозните
појмови на незнајбожичките Словени ? Па тогаш во своето деленце за Кирил и Методиј [1] им посветив дваесетина страни. Во тоа време тие беа доста нови; ама и се
ослонувале на еден дел на документи, кои тогаш се сметале за автентични, а кои од
тогаш веќе се огласени за лажни. Во год. 1880. пок. доајенот Лихтенбергер ми
учинил чест со молбата своја, за неговата Encyclopédie des sciences religieuses да му
дадам едно резиме од словенската митологија. Тоа за мене беше прилика, поново
да се вратам на проучувањата, кои во останатото не сум ги губел од вид. Мојот превод на Несторовата Хроника, на која му посветив толку години, еднако ме потсетувало на тие деликатни прашања“.
Се говори за Словени за време на Кирил и Методиј, кои го ширеле Божјото
Слово. Тогаш Русите, како повеќебожци, не биле Словени туку „роцки народ“ оти
тие пишеле со рецки (руни).Значи, тие биле Рецкари. Во својата тајна мисија во Русија Солунските Браќа го ширеле христијанството. Следи Русите го прифатиле Божјото Слово.Затоа само тек потоа Русите се изјаснале за Словени. Тоа било само во
860 година,не порано,што го запишал цариградскиот патријарх Фотиј (860 година).
„Членокот од Енцикопедијата на верските науки, знатно е проширен и преработен, поново е печатен во Revue de l’Histoire des Religions. Оттаму засебно е отпечатен и пуштен во свет под името: Esquisse sommaire de la mytologie slave (Парис,
Leroux, 1882). Отпечатена во мошне мал број примероци, оваа книжица одавно е
исцрпена. Поново е печатена во другата свеска на моите Nouvelles etudes slaves.
Пишувајќи го оваа резиме, јас пред сé сум размислувал, да ја задоволам француската публика, на која словенските дела се непристапни кои воопшто не ги знае,
во кои во германските книги би можеле да најдат озбилни податоци за овие тешки
прашања.Така се случи,самиот сум учинил услуга и на самите Словени, за кои едно
такво критичко резиме навистина оскудевало. Г. Стојан Новаковиќ, тогаш министер просвета во Србија, еден од нашите најспремни другари, го превел тоа мало
делце, и го отпечатил во Просветниот Гласник, бр. 1. год. 1883. Овој превод е препечатен во листот Slovinac, кој тогаш излегувал во Дубровник. Од друга страна,
одличниот славист, г. Поливка ми направил чест со својот превод на чешки на мојот Esquisse во Sbornik Slovanskŷ, кој го уредувал пок. В. Едвард Јелинек, год. 1883
(бр. 8 и 9). Тој на својот превод му додал интересни белешчички. Подоцна, трудот
г. Горницки, професор на гимназија во Пензи, излегло и едно руско издание во Филологическъі (Воронежь, 1898)“.
Авторот истакна: „во кои во германските книги би можеле да најдат озбилни податоци за овие тешки прашања“. Ова било само поради тоа што до реката Рајна живееле тн.Словени, а нив Бонифациус ги покатоличувал. Велам, таканаречени
Словени, затоашто до реката Рајна живееле Склавини, а склавина=област и тоа на
битолски: склава=с клава - в = кла=клаи=клай=клај. Склавини имало и во Африка.
1

Louis Leger, La Mithologie Slave, 1901. Превел на српски Рад, Агатановиќ, Белград 1904- Интернет.
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„Уз тоа и најодлучните слависти Ралстон во Athenaeum (8. април,1882) Јагиќ
во Archiv für slav. Philol. (т.VI, стр. 318) Beaudouin de Courtenay во Журналь Мин.
Нар. Просвіъщен (март, 1882) беа го примиле тој мој скромен покушај со таква симпатија, која ме нагнала, поново да се латам и проширам. На жалост потребата на
моите лекции на Collège de France долго морале моето внимание да го одвлечуваат
на други предмети. Прва должност на професорите е да обучува. Тој нема права понатаму да ги развива проблемите све додека не ги задоволи потребите на своите
ученици“.
Значи, во Германија во 19 век продолжило да се германизираат/теутизираат
тн.Словени, иако поимот Герман бил тн.словенски Бог, а според Густав Вајганд
(1924) името Герман било тракиско- Македонија со името Герман е преполна- што
важи и за Теути според Теута илирска кралица- Илирија била сосед на Бригија итн.
„Тек 1895. год. можев да му посветам два семестри излагање на словенската
митологија. Овие лекции грижилово се прегледани, печатени се како расправа од
1896. год. во Revue de l’ Histoire des Religions. Три најважни лекции засебно се отпечатени. (Покушување за Перун и св. Илија; за Световидот и боговите на завршеток вид, за царот Трајан во словенската Митологија.) [3] Двете се читани и во Академијата на Натписи, кои се заинтересирале за новините во овие студии“.
Се говори за царот Трајан. Поимот Траиан=Траѝан=Трајан е 100% тн.словенски, тој да трај. Тој бил роден на 18. септември 53 или 56 после Христос, во Шпанија=Спанија, од Спан=с пан=Пан. Тој бил пастирски бог и шумски демон. Значи,
тој бил поврзан со шумата. Токму затоа Спан=с пан останало 100% тн.словенско.
Следи пан=пан, н + ј = њ, пањ, дури паница, а на битолски пањца- таа се прави од
пан=трупец на дрво. Не случајно пан на полски, чешки и словачки бил/е господар.
Тој бил господар на шумите, во кои пасат овците, а нив ги пасат=чуваат... пастири.
Трајан бил цар (98- 117 година). Тогаш немало било какви живисуштества
испраени на две нозе, чие име би било Словени. Такви немало нити ‘рбетници...
Да се додаде дека за Словени се прави најголем фалсификат, а тоа било дело
на берлинско- виенската школа, чии Германци биле 100% Склавини=тн.Словени:
Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=Склавини и Словени=Словени според Слово, а Логос се преведувало со Слово. Повеќе за ова во моите претходни книги.
Според Енциклопедијата Ларус, (Словените=Склавините, Р.И.) им се „непознати на Римјаните до V-от век“. Значи, до 5 век н.е. немало било какви Словени.
„Прикупувајќи ги во оваа една книга сите тие трудови на долгото стрпение,
не кријам, да ги видам сите со што се оскудева, да би се подигнал еден дефинитивен монумент... Тој монумент уште никој не го подигнал; и сумњам дека тој икогаш
ќе може да постои. Ни најмалку не можеме да се надеваме, дека за Словените ќе
имаме онакви трудови, какви во нашиот век имала митологијата: Индуси, Грци, Латини, Келти или Германи. Градбата е мошне ретка, а писани или неми споменици
ни по која цена не можеле да ги заменат со хипотези“.
Белците за време на леденото доба, со траење 1.000.000- 500.000 години, биле повлечени во Леватот, кој до 4.000 г.п.н.е. бил налеан со морска вода- до море.
До каде стигнале Белците има градежи (пирамиди...), писменост. Се населил
и јужниот Балкан. На него живееле Бригите. Нивни простори денес се брзјачки. За
европските автори Келтите биле Бриги. Следи по пропаста на Македонија Рим Македонците ги колонизирал низ континентот: Европјаните биле Бриги и Македонци.
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Низ Европа биле пренесени руните. Тие биле тн.словенски со мноштво тн.
Кирилични слова. На нив пишеле Етрурците, основачи на Рим. А и Германите итн.
„Од кога младиот руски научник Кајсаров го објавил во Гетинген 1803. своето дело: Versuch einer slavischen Mithologie in alphabetischer Ordnung, [4] излегло
на свет многу трудови за словенската митологија. Ова дело му привлече внимание
на Дубровски, кој му посвети една критичка студија во една свеска со разноврсна
содржина на Slovin-a (второ изд. Стр. 263. и понатаму). Ни самиот Дубровбски не
бил верзиран во тоа прашање; ама со она критичко око, кое го карактеризира, тој и
на Кајсеровите и неговите наследници им ставил на опрез од какви варливи тенденции на човечката леност. ‘Им советувам на идните митолози, вели тој, да не се ослонуваат на позните писатели, туку зад секој членок да ги наведуваат најстарите
споменици.’ “.
Се гледа,дека тн.словенска митологија била во 19 век,но никако порано,само
пелазгиска=тн.словенска на варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов јазик.
„На жалост, ги имаме мошне малку овие стари споменици. Што за мене се
однесува, дека секаде сум ги следел советите на овој првосвештеник на славистиката. Сум сметал за должност поново да ги прочитам во оргигинал сите латински, грчки и словенски пишани споменици, кои се однесуваат на предмет на овие студии.
Држам, узгред да сум открил и неколку детаљи, кои на моите претходници им биле
одмакнати. Па исто така себе си допуштив да изнезан и неколку нови хипотези“.
Коине (тн.грчки) бил дворасен јазик, како што бил арамејски и староегипетски. Коине го заменил староегипетски во Египет и тоа за време на Бригите (Македонците) Птоломејци. Следи тој да биде Птоломејов Александријски јазик. Негова
двојна „копија“ од 240 г.п.н.е. и 15 век н.е. бил латински јазик.
„Освен студијата за Кајсаров, Дубровски немал прилика, да се бави со словенската митологија. Таа морала да му привлече внимание на Шафарик. Освен неговите трудови за Русаљките, Сварог, и, на жалост, расправата за Црнобог бамбершки, која поново е печатена во III св. на целокупните дела на неговите Sebranй spisy (Праг, 1865.), тој составил индекс на митолошките словенски имиња, кои се најдуваат во додатоците на II св. Slovanske Starožitnosti (втори изд. Праг, 1863). Овој
индекс беше програм за една словенска митологија, која не ја напишал. Тука се најдуваат доста имиња, кои денес мораат да се избришат од митолошкиот ред, и да се
вратат во област на машти (Карус, Каревит, Кродо, Полел) или фолклорот (Кошчеј,
Хастерман, Весна итн.)“.
Значи, 19 век на словенството создавал и збрки. Па тоа било само вештачко.
„Год. 1842. Хануш ја објавил во Лавов (Лемберг) својата книга Die Wissenschaft des Slavischen Mithus. Денес ова дело не би можело да се употреби без опасност. Толку исто може да се рече и за Ханушовите трудови на чешки кои се однесуваат на митологијата (ипак треба да се иземи Bajeslovnŷ Kalendár, кој е повеќе репертоар на фолклорот). Во останатото сите трудови на овој период се унакажени со
употреба на лажни документи“.
Видливо е како само во 19 век било омасовени словенството и дури со лаги.
„Срезњевски во Харков во Русија ја објавил 1846. својата мошне поучна расправа за светилиштата и црквените обреди на незнајбожечките Словени“.
Значи, на повеќебожци=Хелени. Русите пред да го прифатат христијанството, тие биле само Хелени. Хелени биле жителите на Атина во 6 век, кои не сакале
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да го прифатат еднобожеството=христијанството. Следи Јустинијан во 529 година
да ја затвори Атинската академија, која ја основал уште Платон. Кога Евреите во
Александрија го прифатиле повеќебожниот=хеленскиот јазик коине, тие се изјаснале за Хелени.Следи коине да стане и прв христијански јазик. Кога Русите го прифатиле Божјото Слово на коине, тие тек оттогаш станале коински=тн.грчки Словени.
Затоа никогаш немало хеленски,грчки и словенски народ.Сé ова е само лага.
„Во членците кои му ги дал на Ригеровиот Slovnik Naučnŷ (чешка енциклопедија) и на Прегледот на прашкиот музеј, Карло Јарамир Ербен пружил знатна граѓа за изучувањето на словенската митологија. Тој помислувал да ги прибере во
едно дело, што извесно би било мошне корисно, ама и тоа дело не би го имало оној
апсолутни критички и одреден карактер. Смртта не му допуштила да го изврши ова
превземање. Освен тоа што употребувал лажни документи, Ербен намерно ги помешал митологијата и фолклорот. Така тој 1866. читал во Краљ. Во Научното Друштво во Праг, и објавил во Časopis Českého Muzea (истата год. стр. 35) еден труд за
Космогонија на незнајбожните Словени, по песните на галициските Рутени. Овој
труд, се сеќавам, направил многу ларми за митолошкиот свет. Всушност тој нас не
можел да не поучи со ништо ни со словенското ни со новото. Песните и галицијските легенди, со кои Ербен се служел, е чиста позајмица и лажни- апокрифни книги, те. од христијанската книжевност“.
Значи, словенството и неговата митологија се само лаги на во 19 век.
„Да и словенската митологија одлучно би влегла во областа на науката, би
требало прво да се очисти нејзиниот терен од лажната граѓа, која на него се нагомилала. Напредоците на критиката последните години најпосле допустиле, да се
оствари и оваа претходна погодба. Без сумња областа на словенската митологија на
тој начин постанала мошне тесна; ама се знае откаде мора да се почне,- ако секогаш се знае, каде се оди“.
Следи сé што било, било само во 19 век: фалсификати и чистењето од нив.
„Големото руско Афанасиево дело: Возреніе Славянъ на природу (3. св. Москва, 1866. до 69.) уште и денес е еден најдрагоцен репетоар; ама писателот сака
све да наврати на митолошката теорија во корист на времето во кое пиши, и митологијата тука се дави во фолкорот.[5]Во останатото тој бил мошне малку критичен“
Сé што било, сé било само во 19 век. Во тој век Македонците биле антички,
со свое наследство од античка Македонија. Следи Стефан Верковиќ да собери дела
за македонското наследство на Македонците за Филип, Александар, Букефал итн...
Доказ се Бригите (Македонците) во Пакистан- тие не го познаваат поимот Словени.
„Озбилно треба да се биде резервиран и при книгата на пок. Котљаревски.
Погребни обичаји на незнајбожните Словени (Москва, 1868). Ова дело сум го читал некогаш во друштво со својот пок. пријател Бергењ (Bergaigne). Тој беше мошне одушевен, па ми предлагаше, заеднички да го преведуваме. Покрај сето мое
почитување спрема успомените Бергењови и Котљаревски, кои ми беа драгоцени
пријатели, држам, дека можам да речам, нашиот труд би бил залуден. Од две стотини страни кои таа свеска ги содржи[6], денес можат да се задржат одвај педесет.
Котљаревски користел лажни споменици,- и ма тој да се бранел,- арапските споменици кои ги цитирал, ми изледаат, дека многу помалку се однесуваат на Словените во Русија, отколку на Варјагите, те. на скадинавските вселеници“.
Видливо е дека 19 век бил само век на фалсификати за некакви Словени.
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И авторот, Луј Леже, ја одбегнува вистината, затоашто тој говори дека Варезите не биле Руси туку Скадинавци. Да не се изуми дека поимот рус до денес е само македонски рус=рус, но не руски. И следи Русите да се Раси=Реси, според реса=
реца=рецка. Исто било и со Вареги, г=ж, варежи=ва режи- режење=рецкање на рецки=рески. Спореди со Марија Тереза=те реза, како Тесалоника=те Салоника...Варезите и Викинзите биле ист народ со еден ист јазик венетски=тн.словенски, со свои
руну=рецки. Нивни симбол биле роговите на бригиското=брзјачкото говедо, но не
на континенталното говедо.Германското...и во Скадинавија било само бригиско. На
врвот на лаѓите Викинзите имале тело на бригиска змија и глава на солунски лав...
Според авторите (Велс...),Русите се разбирале со Викизите.Тие биле Венети.
Се говори за во Русија, Полска, Чешка, Словачка и склавинска=тн.словенска
Германија, но не Македонија. Па таа до 1809 година била до реката Дунав. И Цојне
го внел поимот Балкан, сé до Балкански Полуостров: антички=етнички Македонци.
„Во книгата на Фаминчин (Famintsyne, Famincyne): Божества древнихь Славянъ (Петроград, 1884.) нема ни десетина страни, кои можат да се употребат“.
А тој век поимот Словени станал политички на берлинско- виенската школа.
„Во својата навистина строга критика за ова дело (Archiv, t. IX, стр. 168.) г.
Јагиќ им дал паметни совети на сите митолози.[7] Нарочито ги ставал на опрез од
злоупотреба на фоклорот, и против страста, секаде да се видат само митоси. Приметувал, дека што повеќе секаде се гледа митологија, се предизвикува реакција на
скептицизмот, и научниот дел цел да ја изгуби својата вредност. Одличниот музиколог Фаминчин не беше ни најмалку спремен за проучување на словенската митологија, уште помалку за споредно изучување на оваа митологија во нејзините односи спрема митологијата на индоевропските народи.[8]“
Се потврдува дека само во тој 19 век се омасовило словенството со митови.
Исто така, во тој век е внесен најголемиот фалсификат Индоевропјани. Такви и никогаш немало и не можело да има, затоашто Индијците биле темни а Европјаните бели. А во Индија стигнале Белците од Источното Средоземје. Такви биле
Ведите со својот санскритски јазик, кој бил пелазгиски=тн.словенски. Нивната митологија била и тн.словенска. За да се потврди дека немало преселби од Исток кон
Запад, од Индија во Европа, доказ бил биволот. Тој за Индијците бил преносно средство. Бидејќи тој до новата ера доспеал до Месопотамија, до новата ера не можело
да има Индоевропјани.Индијци (Цигани) во 14- 15 век биле населени на Пелопонез,
денес нивни музички инструменти се бузуки. Па исто така, бивол има покрај Дунавјето. На тие исти простори има монголско- индиска овца. Истиот случај е со свињата. Следи на тие простори добиени се медитерански и подунавски мешани свињи меѓу монголско-индиската и балканската свиња шишка (реска со реси,за рецки).
Што се однесува за Европјаните, тие се со балканско- малоазиско потекло.
Значи, само пелазгиско=тн.словенско. Токму затоа говедото и коњот биле балкански, што важело и за свињата, козата, овцата итн., како и растенија=култури итн.
Бидејќи биволот бил и афрички, а континентите биле споени, сите темни раси биле се со заедничко потекло. Околу 13.000 г.п.н.е. Монголите од Источна Азија
се префрлиле во Америка, а некаде околу 8.000 г.п.н.е стигнале во Јужна Америка.
Следи доказот дека во Централна Азија и Јапонија Белците стигнале пред Монголите. Тоа било околу еден милениум. Тие донеле домашни животни и растенија.
Следи од Источна Азија Монголите да стигнат дури до Балтичко Море итн.
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„Како пример реакција на скептицизмот, ќе наведам еден занимлив членок
на Кипричников, во Журнал Мин. Нар. Просвіъщен (септембар, 1885). После ова
покушување кој сета словенска митологија ја става на дваесетина потполно невредни страни, изгледа, дека во него не останува ништо друго, до одречување на сите
истражувања за предметот кој нас не занимава. Па ипак не е баш така“.
За мене е најбитно, што сите автори се само од 19 век, но не порано. Исто
така, што авторот прави разлика меѓу Русите и Скадинавците. Па тие им припаѓале
на белата раса. Денес Русите имаат јазик на Белци, а Скадинавците и на Монголи.
„Год. 1870. на она на неколку журни страни кои ги напиша за Ригерова Чешка Енциклопедија (Slovnyk naučnŷ, т. VIII стр. 603- Праг), Ербен вели:
‘Словенската митологија е една најтешка гранка на славистиката;за неа многу се пишело; ама освен неколку добри членци за поедини прашања, уште еднакво
се очекува еден одреден труд во целина.’ Неколку години подоцна пишеше Крек во
Archiv für sl. Philologie: ‘Што се однесува на словенската митологија до денес постигнатите резултати ни најмалку не одговараат на потрошеното време. Никој подобро таа состојба не може да ја сфати отколку оној кој би превзел да отфри све
она што му припаѓа на хаосот на противречните хипотези основани најчесто на расудување или на a priori.’ (год. 1876. стр. 134)“
Па таа тн.словенска митологија со преселбите по долината Вардар- МораваДунав итн. стигала низ ненаселениот, подоцна недонаселениот, континент. Па тој и
до денес се донаселува од и преку Балканот, никако обратно. И токму затоа тн.словенска митологија и никогаш не постоела.Доказ: Зевс=Перун св. Илија=Хелиос.Библиско име Елисавет=ели савет, с=з: ели=или=Илиос=Хелиос е 100% тн.словенско.
„Овие резултати, кои така е тешко да се добијат, Крек превзел да го забие во
извесен број страни своето убаво дело:Einleitung in die slavischen Literaturgeschichte,
II изд. (Graz, 1887. стр. 378. до 440). На јазик пристапен на мнозина учен и луѓе тие
пружаат едно кратко збиено резиме,скоро потполно и доволно јасно за она, што изворите ни кажуваат за словенската митологија. Во ова резиме често пати се бележи
многу подолго отколку ли текст на кој се однесува. Читателот, неук на овие студии,
би рискирал во ним потполно да се изгуби. Потполно праведно ценејќи го и ова
убаво дело, јас мислам, дека тоа ни малку граѓа не исцрпило, и во една француска
испишана книга, или бар по начин на француски, има место сосема другчие да се
работи“.
Па за туѓи читатели тоа би требало подобро да се дообјасни. Во Македонија
тн.словенски богови Перун и Герман не се преселени на Балканот, затоашто такви
преселби никогаш немало. Па за такви никогаш не бил пронајден доказ/наод: животно, растение, превозно средство или дел од него, дрвен или метален ден донесен
на Балканот. Секој оној кој такво нешто пронајде, да ја добие најголемата награда.
„Книгата на г. Крек нарочито е управена на словенските читатели: поради
тоа тој изоставил мноштво ситници, за кои претпоставува да се познати, и кои малку читатели и ќе покушат да трагаат по оригиналните споменици. Тој уште прима
уз тоа и некои споменици, кои денес се огласени за апокрифни.
По мое мислење едно потполно и јасно дело за словенската митологија мора
да ги исцрпи основните пишани спомници, отресувајќи ги понајпред од сите фанстатични врски и зближување со другите споменици,или ослободувајќи ги од беспослени хипотези и збрки на фолкор словенски, германски или дури индоевропски“.
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Да се повтори, до реката Рајна биле Склавини. А нив Бонифациус (8 век) ги
покатоличувал. Пак, склавинските традиции, за кои пиши Бонифациј, споредени со
наводите на Херодот (5 век п.н.е.), биле тракијски. Значи, сé било само балканско.
Според авторите, Траките и Илирите говореле еден ист јазик. Пак, илирски
бил тн.словенски. Значи, едно исто само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
„Мислев,да на таков труд сум наишол во книгата Н. Мбchal-a: Nákres slovanského bajeslovi.(Скица од словенската митологија),која е печатена во Праг 1891.год.
‘Покушајите за митологијата, говореше г. Махал во својот предговор, мнозина се растурени по разните словенски збирки, нигде нема еден труд во целина. За
неа се чуствува потреба. Затоа сме решиле, да принасоберам главни факти од словенската митологија во една целина, која ќе претставува резиме на сите легендарни
идеји на словенските народи.’[9]“
Бидејќи се говори за словенски народи, мора да се повтори. Италија била населена со Илири, а во Италија се говорело на илирски јазик. Според Себастијан Долчи (18 век н.е.), „До денес во Апулија постојат цели градови, основа на најстарите
населеници, кои се служат со илирскиот јазик“. Ваков опстоил и 19 век. Значи, латински бил службен јазик, како народен илирскиот. Исто така, во Италија имало
Венети, доказ Венеција (Venetia), што важи низ цел континент. Тие имале руни, а
вакви биле Етрурците. Со руни пишеле Германците. Пак, Германија била источно
од реката Рајна, а западно од неа Галија. Значи, источно од реката Рајна биле Склавини. Нив Бонифациј од 8 век најпрво ги покатоличивал како „најодвратна и најгадна од сите раси“. Следи авторовите Словени не биле Словени според Божјо Слово, туку само Склавини, а склавините биле области. Ако Склавините би биле Словени, тогаш Склавини би морале да бидат Словени. Склавини имало на Пелопонез,
Епир со Арбанија (р=л), тн.домовина на тн.Словени (Романија и Унгарија- трагикомедија денес таму нема тн.Словени, извор без вода не бил извор), Австрија, до реката Рајна...Шпанија,Северна Африка и Азија.Следи Словените станале политички.
Ако би имало Склавини според склавина=област на варварски=пелазгиски=
тн.словенски јазик, би морало да има Сатраписти на новоперсиски, Провинцијци на
латински и Темани на коине.Бидејќи ова не се прифаќа, Словените биле политички.
„На жалост, од две стотини дваесет страни на оваа книга, само шеесет нив
говорат за словенската митологија. Остатокот му е посветен на фолклорот, легендите кои предизвикуваат метеролошки појави, космогонични приказни, личности
или традиции, кои навистина постојат кај Словените, ама дошле во ним од христијанските преданија или од страни легенди. На тој начин тој почнува со една глава
за космогоничните идеи на Словените, кои се врзуваат за христијанските легенди и
апокривни книги.Треба уште да се видат за Рахманите, Перхта, Луција (Rachmanes,
Perchta), светачките денови: Понеделник, Среда и Петак“.
Се говори за христијанството, кое било македонско со мноштво повеќебожни македонски традиции. Следи тн.словенски денови Понеделник, Среда и Петок.
Бидејќи кај Унгарците до денес деновите се на тн.словенски јазик и тие се Словени.
„Цел овој дел позајмен од фоклорот заслужува навистина да се преведе.
Словенскиот фолклор е бесконечен; на неговото изучување се посветени засебни
листови во Чешка (Českŷ Lid), во Полска (Wista), во Русија (Живая Старина), во
Хрватска (Zbornik za narodni život), во Бугарија (Сборникь за народни умотворния),
во Србија убаво уредуваниот ‘Караџиќ’.
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Да се присобере и резимира све што досега излегло за фолклористиката, нам
не знам колку ни би требало туцина свески“.
Фолклор, според фолк, бил на германски: Volk=фолк=полк, полковник водач на луѓе (народ), полка=народно х-оро. Следи волк=волг=волгар=вулгар до вулгаркоине/латински јазик. Народен коине бил грчкиот, а народен латински Франковиот јазик. За Бург, р=л, се говори кај Тацит во Германија...,а во Бугарија е Бургас...
„Покрај сé благородниот и корисниот труд на Махалов, ипак ми било неможно да се оди по него на така пространото и лошо ограничено земјиште.[10]
Покрај овие специјални трудови, морам да ги споменам, како мошне помошни и корисни трудови на г. Јагиќ, Брикнер, Маретиќ, кои се објавени во Archiv für
slav. Phil., на трудовите на Александар Веселиновски, кои излегле во Извіъстія Петроградске Академије Наука. Овие трудови и многу други растурени по најразлични збирки ќе бидат споменати во свое време и на свое место.
Мене ми се чини, дека просторот на словенската митологија е едино обележие и ограничен со пишаните и немите споменици- ако ги има,- кои се однесуваат на
незнајбожачкиот период на историскиот живот на Словените; ако уште овие пишани или неми споменици може да објасни или дополни какво народно предание, јас
и на нив се повикувам (нпр. Предание за култот на куќните богови, за појмовите за
оној друг свет). Ама не сметам, дека фолклорот е нераздвоен и битен дел на митологијата. Од тоа однапред се оградувам, оти би било мошне долго да се истражува
во која мера тој би можел да биде изменет со христијанските легенди, позајмици од
соседните народи (Грци и Арбанаси кај јужните Словени; Финци, Фарјаги, Татари,
кај Русите; Германци кај Чехите или Полјаците). Ни по која цена не сакам поново
да отпочнам колку со корисно толку и опасната Афасаниева книга“.
Вакви народи никогаш и немало. Денес во Европа се говорат еднорасни јазици на Белци (Пелазги), дворасни јазици на Пелазги и Црнци (Семити) и трорасни
јазици- дополнително со монголски на Готите=Татарите со свој бугарски бог Асен.
Пак, поимот Греики од време на Отон I се употребува за Македонците.
„Ако од принцип го одбив фолкорот- освен во извесни јасни обележани случаеви,- јас исто така од опрезност или скептицизам, како што ќе се види, одлучно ја
отфрлив и литванската митологија, за која не знам ништо. Намерно ги отфрлувам
сите теории, сите системи: ги пренабрегувам сите врски,- ма колку тие биле привлечни,-со митологијата на источните народи, на класичниот или германскиот свет.
Ги собирам растурените одломци по пишаните споменици, со кои ме зближиле и
спријателиле повеќе од триесетина години равносно изучување; но не тврдам дека
и систематски и ќе ги групирам.
Оваква каква е, оваа ќе ја потполни една празнина во нашата научна литература, ако смеам да речам- на европската научна литература. Симпатиите со кои
моите словенски колеги ги прифатиле покушајите кои неа и претходеле, ми допушта, да се надевам, дека тие исто така ќе учинат и спрема оваа книга. Тие во неа
ќе најдат некои ситници кои ги нема ни во едно порано дело, а покрај тоа и извесен
број хипотези или толкувања кои не ги наметнувам, ама за кои на се земам потполна одговорност. Содржината на тие страни ќе биде извесно за многу читатели не
Словени едно откритие; тие ќе учинат, уверен сум, дека од нашите книги, од нашите репортоари потполно да изчезнат сите грешки, кои до сега ги расипувале, и кои
еднакво се повторуваат. Овој покушај можда ќе им влива желба на поучените и по-
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вештите од мене, уште подлабоко да проникнат во овие деликатни истражувања.
Но на жалост, све додека би чуствувале оскудица во пишаните и немите споменици
на незнајбожачките времиња, нам ќе ни биде мошне тешко да се постави словенската митологија на иста нога, на која стои митологијата на останатите индоевропски народи.
Мај, 1901. год.“
Авторот погоре истакна: „јас исто така од опрезност или скептицизам, како
што ќе се види, одлучно ја отфрлив и литванската митологија“. Пак, балтословенската група на јазици биле тн.словенски. Бидејќи и Литванците биле Словени, а тој
за неа вели: „за која не знам ништо“. Дури тој пиши: „Котљаревски користел лажни
споменици,- и ма тој да се бранел,- арапските споменици кои ги цитирал, ми изледаат, дека многу помалку се однесуваат на Словените во Русија, отколку на Варјагите, те. на скадинавските вселеници“...„Финци, Фарјаги...кај Русите“. Да не се изуми дека во претходните книги истакнував дека континенталните автори пишат дека Келтите биле Бриги со бригиска писменост итн. Во прилог наведував дека во Британија и Скадинавија во првите римски векови има преполни имиња на места, реки и планини како на Балканот, Меровингите потекнале пред Христос, во исто време како христијани се појавиле Меровингите и Баските, за јазикот на Баските, македонскиот ритам на Скотите седумосмини...Па сé тоа биле македонски колонисти.
Исто така, тој вели и: „Ни по која цена не сакам поново да отпочнам колку
со корисно толку и опасната Афасаниева книга“. Токму во неа ќе се види дека Зевс
бил Перун. Значи, без неандерталски=мајмунски Словени, туку раса=народ=јазик:
Белци=Пелазги=варварски (пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски).
Па затоа без Индоевропјани, кои би биле темно-бели. Значи, шарени-шарки.
ГЛАВА ПРВА
Извори за словенската митологија
„Словенски хроничари; руска Несторова хроника; Чешка хроника Козмина,
Далимилова, полска хроника Длугошева.- Страни хроничари: Адам Бременски, Хелмолд, Титмар, Сакс Граматик, Knytlinga Saga, историчари на Отон Бамбершки, византиски хроничари.- Неми споменици.- Јазик.- Апокривни извори“.
Источноромејските (тн.византиски) хроничари никаде не говорат за некакви
живисуштества Словени со човечки лик кој на Балканот се населил од неандерталскиот континент, а неандеталот бил само мајмун. А тој не се парел со човекот и од
него не останал наследник. Цела Европа била балканска со домашни животни итн.
„Доста се многубројни извори за словенската митологија;ама ни еден нам не
ни дава доволен број податоци ни можноста, да добиемо потполна слика за целина
на оваа митологија. Но при све тоа, тие нам ни ја расветлуваат природата на извесен број божанства, начин на кој се обожувани- култот, обредите и празноверијата
на незнајбожачките Словени“.
Повеќебожество било кај Белците. А истите богови имале различни имиња.
„Немаме неми споменици за овој култус, или бар немаме такви, да би биле
неоспорни на автентичноста. Оние кои долго се сметани за доста верни, како идоли
во Прилвиц, Лав во Бамберг, денес се огласени за лажни. Неколку нејасни одломци
во храмот во Аркона, на островото Рујн, еден- малку сумлив- идол пронајден во Галиција, неколку вајарски дела до денес сочувани во данцискиот музеј, кои не се мо-
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жда ни словенски ни митолошки,- тоа е све што нам ни останало за она така богатиот словенски култус, чии идоли и храмови така радо ги опишувале: Адам Бременски, Хелмолд, Сакс Граматик, Титмар, биографите на Отон Бамбершки и руската
Несторова хроника.[11] Немаме никакви пишани словенски споменици (текстови)
од незнајбожачкото доба. Песните и народните приказни, чие потекло се губи во
темнината на она време, се измениле постепено под влијание на христијанските
идеји или страните книжевности“.
Стои: „денес се огласени за лажни“. Веројатно, оти немало германски народ.
„Главни пишани споменици, кои се однесуваат на митологијата, есте дела на
христијанските споменици, со дел словенски, како што е писателот на Руската хроника, најчесто страни, а што е полошо, германски свештеници. Надахнати со најдлабока омраза против словенскиот паганизам, тие на нив се осврнуваат само кога
сакаат да ги истакнат ‘срамните’ незнајбожачки обреди, и во душата своја да го
оправдаат уништувањето на идолите и рушењето на нивните светилишта.[12]“
А бидејќи, според Нестор (11- 12 век), Русите потекнале од Илирија, Русите
биле Илири=Балканци. Во нивниот грб го има бригискиот светец коњаник Ѓорѓија.
Се говори за германската „омраза против словенскиот паганизам“. Тоа го
почнал Бонифациј во 8 век,кога тој ги покатоличувал Склавините источно од Рајна:
Сипријан Робер истакнува “...уште од време на Карло Велики, се што било
од онаа страна на Рајна, тоа не било Франкија, туку ‘Славија’...“. За Шулц: “до изворите на Рајна, Дунав, Сава и до устието на Елба. На целиот тој простор живееле
без прекин Траките“. Следи источно од реката Рајна биле Склавини како Траки.
„Пишани споменици, кои се однесуваат на словенската митологија, треба да
се трагаат:
1) Во првобитните хроники на словенските земји кои се пишани во народот;
2) Во латински, германски или дански хроники, како: Титмар, Адам Бременски, Сакс Граматик. Книтлинге Саге (Knytlinga Saga), или во германските хагиографи (нпр. во биографот на Отон Бамбершки;
3) Во византиските пишани споменици: Прокоп, Константин Порфирогенит,
кои даваат само кратки податоци; (Тн.византиски извори пишат за Склавини, Р.И.)
4) Во арапските пишани споменици (Massoudi, Ibn Fozlan) кои мошне се нејасни, те треба најозбилно да се контролираат; оти треба најпрво да се реши, дали
тие, говорејќи за тоа, ги подразбираат Словените на стара Русија, или скадинавските Варјаги (Нормани); (Варјагите биле Венети=Склавини, како и Норманите, Р.И.)
5) Во денешната фолкористика, во црквените обреди, приказни или песни,
во колку тие податоци ги потврдуваат ракописи;
6) Во теолошките списи на средниот век кои целат на незнајбожачките обреди, кои црквата ги забранувала;
7) Најпосле во јазикот, кој со своите најстари па и денешни облици сведочи
и во минатите векови, и кои нам нарочито со својата топономастика допушта да се
изнајде, или бар да се нагодува: за местата на кои се врши обред. Тој нам уште ни
кажува и какви идеји се сврзани за лица, идоли, разни обреди и настани од верските животи на незнајбожачките Словени“.
Се говори само за склавински=тн.словенски јазик. На таков говорел и Отон I
со двајца синови (Самуил, вториот не се знае) на македонскиот гувернер Никола.
Значи, се работи за „германски или дански хроники“.Таму биле Склавините.
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Олга Луковиќ- Пјановиќ2 ја наведува Руската енциклопедија: „Сербската граница- линија, која ја воспоставил Карло Велики (9. век) против Полабските Словени. Таа сербска граница се протегала од саксонската граница (од долниот тек на реката Елба, старата сербска Лаба), па долината на реката Елба, реката Сала, па Чешката Гора кон срединиот тек на реката Дунав, до Источна, или Панонска Област.
Основна точка на упориштата на таа граница биле: Бардовник, Шезел, Магдебург,
Хале, Ерфурт, Халштат, Форхајм, Регенсбург и Лорх. Но тие места биле исто толку
утврдени, колку и точките на пограничната трговија со Словените. Подоцна многу
утврдувања на српската граница постанала претстража на германската агресија на
земјите на Полабските Словени“. (Алба=а лба=лаба=Лаба, Р.И.)
Значи, Саксонија била католицизирана, па следело на другите наведени простори. Поимот Серб е според срб=срп. Секаде, каде што има рамница, таму се сеело и жниело. Токму затоа секаде имало Срби: од Балтикот до Сирија со се Египет.
Словенските хроничари од разните словенски земји
„За познавање на првобитна Русија Несторовата Хроника содржи еден неоценлив документ. Овој хроничар пишел на крајот на XI и почетокот на XII век.
Русија била званично во христијанство преобратена 988. г. Затоа овој аналиста можел тогаш да ги познава синовите на првите Христијани и да прибере точни податоци за култусот на нивните предци. Тој, повеќе-помалку, нам ни пружа точни поединости за Перун и Велес,за Дажбог, Стрибог, Мокош, Симаргл.Ако и некои имиња се изопачени со класичните успомени, ги има и кои се апсолутни вон секоја сумња, и чие постоење е утврдено и со други пишани споменици. Тој нам ни дава за
овие идоли, повеќе-помалку, детаљни податоци, за жртвите ним принесувани, за
жреците, Русалиите (незнајбожачките празници), и згодите. И Новгородската Хроника ги потврдува извесни текстови на Несторовата Хроника.
Еден наставувач на првобитната хроника (ракопис викан ипатски), говорејќи
под год. 1114. за богот Сварог, доста се оддалечува од својот предмет, па го вметнува богот на сонцето Дажбог, Египќаните, итн. Во овој став како и имињата на
извесни божанства, споменати во основната хроника, не е тешко да се најде странски влијанија. (Египтјаните биле Белци само со закосени очи, Р.И.)
Податоците кои ги дава руската хроника се дополнуваат со некои средновековни книжевности, зборници или разни религиозни збирки на преводи на византиските пишани споменици, кои со имињата на словенските боженства, или оние
кои бар така се викаат, ги толкуваат елинските богови. Црквените проповеди чинат
само нејасна алузија на незнајбожачките верски обреди. Одломокот на епската поезија под името: ‘Слово за полкот на Игор’ содржи неколку такви митолошки алузии. Признавам, дека тие се мошне сумливи. Дали е можно да на еден христијански
среден век, на еден просветен човек, на свештеник, допаднало да предизвикува незнајбожачки успомени, да повикува ветрови, внуци Стрибогови, во два маха да повикува еден руски кнез, внук Дажбогов, да го изедначува сонцето со големиот бог
Хорзин, говорејќи кнезот Вишеслав го претекнува ходот Хорзин ? Признавам дека
ова хуљење на верата, под перото на еден христијанин на средниот век, изгледаат
мошне неверојатни.[13]“
Авторот, кој потекнувал од западните простори на реката Рајна, само ја студирал литаратурата. Меѓутоа, на Балканот биле познати само тн.Олиписки богови.
2

Олга Луковиќ- Пјановиќ (1993): „Срби...народ најстарији“, НПА „Мирослав“, Земун.
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Следи „со имињата на словенските боженства, или оние кои бар така се викаат, ги толкуваат елинските богови“. Па Ромејците и Русите биле еден ист бел народ со исти богови, само со различни имиња. Тие биле хеленски- според Хелиос.
„Чешкиот хроничар Козма од Прага (XII век), татко на чешката историја, раскажува со својот, час книжевниот а час простачкиот латински јазик, доживувања
на чешките легендарни кнежеви: Крока, Љубише, Пшемисла, Неклана, Хостивида,
итн. Ама мошне резервиран во све што се однесува на словенската митологија. И
кога ипак мора да учини каква алузија на боговите на незнајбожачкото време, Козма им дава класични имиња:[14] ‘Ergo litate diis vestries asinum ul sint et ipsi vobis
in asylum. Noc volum fiero summus, Jupiter et ipsi Mars, soroeque elus Bellona atque
gener Cereris lubet’...Може ли од овој став да се заклучи, дека Чесите ги обожавале
Перун (Јупитер), Световид (Марс), една божица на војната, и еден бог на пеколот,
чии имињаи постоења воостанато ништо нема да докажува ? На други места (кн. II,
8) Козма вели, дека кнегињата Тета го научила народот да ги обожава Ореаде Дриаде, Хамадриаде, па додава,- што е поточно,- sicut et hactenus multi villain velpagani
hic latices seu ignes colit, iste lucos et arbores aut lapides adorat, ille montibus sive collibus litat, alia quae ipse fecit, idola surda et muta rogat et orat.[15] Од овој став јасно
се гледа, дека Чесите обожувале идоли. На жалост одовде не гледаме ни имиња на
тие идоли. Друг еден, не помалку интересен, споменик го споменавме во почетокот
на III глава. Тој набројува незнајбожачки обреди кои ги укинал кнезот Бретислав II,
жреци, врачеви кои ги прогони, и тоа е све.[16]“ (Марс=м Арс=Арес, јарец, Р.И.)
Се истакна: „Козма...раскажува со својот, час книжевниот а час простачкиот
латински јазик“. Значи, со латински и вулгарен(народен) латински јазик.
Значи, имињата на исти богови биле на различен јазик, а јазици биле варварски=пелазгиски=тн.словенски, кој бил склавински, и латински јазик. Токму затоа и се потврдува, никогаш немало посебни словенски народи.Тие биле 100% лага.
„Далимилова стиховна хроника, која душата своја ја позајмила од Козмината хроника, исто така не додава ништо позитивно на оние така темни податоци на
својот прототип. Ипак, бидејќи таа е фразологија на неговиот духовен отец (прототип). Така таа кажува, дека старите Чеси ги викале нав стан на мртовците:
‘Potom Kroh jide do navi’
(потоа Крок иде во нав). (do=до, но не во, Р.И.)
Ако малку се исправи текстот на извесен начин, таа ќе ни каже (II, стих 6)
дека Чех (Cech) се отселил од Хрватска во Чешка, носејќи ги на своите плеќи сите
свои предци (dĕdky své), те. своите куќни богови (penates)“.
Следи преселбите биле по долината Вардар-Морава-Дунав носејќи го своето
„Пулкавината хроника (XIV в.) исто така постанала од Козмината, потполно
молчи за верата на незнајбожачките Чеси. Содржи неколку доста темни алузии на
културата на брандербуршките Словени: ‘cum in dicta marchia gens adhuc permixta
Slavonika et Saxsonika gentilitatis ritubus deserviret et coleret ydola’.[17] И малку понатаму (околу год. 1153), нам ни открива, дека во Брандербург постоел еден идол
со три глави,[18] и него го обожавале Словените и Саксонците“.
Значи, се работело не за Словени туку Славоники + к = Склавоники. Такви
биле и Саксонците. Меѓутоа, до ова време Саксонците биле покатолизирани. Не се
говори за германизирани со германски јазик- па тогаш имало само латински јазик.
За да се потврди дека и Саксонците биле едно исто, значи 100% без Германци, се
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наведува и: „И малку понатаму (околу год. 1153), нам ни открива, дека во Брандербург постоел еден идол со три глави,[18] и него го обожавале Словените и Саксонците“.Следи почнало од 8 век со Бонифација што продолжило без прекин до 12 век.
„Gallus- оваа хроника[19] (прва година на XII век), која во останалото и не е
полско потекло, навлаш го поминува незнајбожачкото доба. Све што нам кажува за
Полјаците пред христијанството есте: дека биле полигамисти: ‘Istorum gesta quorum
memoriam oblivio velustatis abolevit et quos error et ydolatria defoedavit, memorare negligamus’.[20] На друго место (кн. II, глава XLII), тој ги споредува незнајбожачките
Пруси со ѕверовите“.
Значи, и Прусите биле Склавини, кои во 19 век ги обединале склавинските
Германи со трачки традиции. Па до денес Прусите се со тн.словенски презимиња...
„Хрониката на учителот Виќентија не помалку ги мрази и избегнува незнајбожачките ствари, те на нив ни најмалку не се потсетува“.
Се потврдува, она што го започнал Бонофациј продолжило,сé до со Хитлер...
„Прв хроничар, или подобро историк полски во средниот век, кој се бавел со
верата на незнајбожачките Словени, есте архиепископот Длугуш, или Longinus, кој
при крајот на XV век (од 1455- 1481) ја пишел својата Historia Poloniae. Во тоа време во вистинската Полска веќе беше неколку векови потополно нестанало паганизмот, и последните години мошне малку му се придавало на Длугошевите податоци за старите божанства не неговата земја. Недавно г. R. Brьckner[21] се трудел,
што се однесува на словенската митологија, да го оживее Длугоша. Длугош ја сака
полската домовина. Не пропушта ништо што се однесува на зачетокот на неговиот
живот. Само, како тој е преполн со класичната митологија, се труди да ги пронајде
своите богови кај старите Полјаци, и најпосле ги најдува шест.[22] Изедначувајќи
го Јупитер со Yesza, Марс со Liad, Венус со Dzydzilely, Плутон со Nijo, Дијана со
Dzevanа, Церер со Marzan. Тој знае и за богот на времето (temperies) кој се викал
Погода, богот на животот Zywie; тврди дека во Гњезн бил и еден храм на прв ред:
‘delubrum primarium ad quod ex omnibus locis fiebat concressus.’ Очигледно на неа
многу влијаела и христијанската идеја. Бидејќи Гњезно, како католичка митрополија, седиште на примасот, тој би сакал, тоа да ја играло истата улога и во незнајбожачкото време. Тој говори за храмовите, идолите, свештениците, светите дрва,
жртви (дури и во луѓето), годишните светковини, од кои некои, упркос христијанството, се сочувале и денес, а едно се и вика Стадо. На него се гледа влијанието на
класичните и христијанските успомени: да се зема имиња на поедини божествени
облици, кои се поновуваат во овој или оној народен рефрен. Но при све тоа, со обѕир на сиромаштвото на словенските извори кај западните народи, неговото сведоштво не е сосем за одфрлување.Ако идентичноста на Плутон и не е спорна.Не е помалку вистина, дека таа олуја е сродна со nav кај Чесите, што нам ни помогнува подобро да го растолкуваме“.
Повеќебожеството биле едно исто, само со разни имиња на разни простори.
Бидејќи авторот бил католик, тој не врши споредување со тн.Олимписки богови. Следат збрки. Бидејќи Келтите=Галите биле Бриги, а другите преселби биле
од македонските колонисти по пропаста на Македонија, тие биле само балкански.
Преселбите продолжиле по долината Вардар- Морава-Дунав.И се било исто.
„Брикнер уште пронашол[23] неколку податоци во една збирка на црвени
беседи на полско-латински јазик,сочуван во петроградската библиотека.Тој таа зби-
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рка скоро ја објавил;се однесува нарочито на нашите митски суштества.Еден од тие
податоци ни ги објаснува и Длугошевите заблуди“.(Полски:вулгарен-латински,Р.И)
Значи, „Словенските хроничари од разните словенски земји“, но не балканските.Следи на Балканот немало тн.словенска митологија,туку само една: ромејска.
Страни хроничари
„Додека чешките и полските хроничари намерно го пренабрегувале незнајбожачкото доба во историјата на своите народи, странците, кои нам ни ги раскажуваат борбите на Германците и Данците со денес веќе нестанатити балтички Словени, или напорите на германските мисионери да ги преобратат во христијанството,
повеќето се подобро информирани. Нарочито во нивните сведоштва да се заблагодари, што ние денес можеме да имаме доста јасна слика за религиозниот живот на
балтичките Словени и оние од Лаба, а особено жителите на островот Рујн. Ние забораваме, дека во X век сите земји од десната страна на Лаба и Сале (иземајќи го
пределот измеѓу устието на Лабина и текот на реката Трава) беа уште населени со
словенска раса“.(Склавинската раса Бонифациј во 8 век ја истребувал-до денес,Р.И)
Се говори само за преобратување не во христијанство туку само во католицизам, затоашто католицизмот бил само околу Рим, а се друго било под христијанскиот правец под Цариград. Значи, први христијани станале Македонците, а веќе
се истакна дека Келтите=Галите биле Бриги, а Бригија влегла во Македонија со Филип Македонија. Па следи и колонизирање на Македонци за време на Римјаните. И
ширењето на македонското христијанство. Рим прави пуч кај Меровинзите, чии наследници биле Франките. Оттогаш се потиска христијанскиот правец од Цариград.
Следи Бонифациј во 8 век, а и борбата на учењето од Цариград што го подржувале
Солунските браќа Кирил и Методиј. Па тоа било во спротивност на католицизмот.
Така постепено се потиснувало македонското православие, кое се заменувало со католицизмот. Значи, тоа продолжило до ден денес- да се истреби православниот род.
А ова може да се претстави и со Богородица. Таа била заблудена како Бригијка, значи само Македонка.Таква била и во Католичката Црква. Во неа таа се заменувала со Семирамида,која била проститутка:Боже прости и што таа се тутка (вјава...). Следи дури во ренесансата, кога во Рим доспева учењето на повеќебожеството, Платонизмот, чесната Бригијка Марија да се замени со месопотамска блудница.
„Адам Бременски (од Бремен) учител во истиот варош, каноник на градската
катедрала е писател на Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum. Тој живеел во
првата половина на XI век; становал на границата на Славија во еден град, кој захтевал да постане нивна христијанска архиепископија. Одел во Данце, можел да ја
испитува архипископската архива, да слуша приказни на разни мисионери. Во својата Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum тој ја раскажува историјата на оваа
архиепископија и историјата на поблиските народи, нарочито на Скадинавците и
балтичките Словени; во III кн. го изложува трудот на кнезот Gottschalk- на преобраќањето во христијанството на Бодриќ, бреговните жители на Лаба и Балтичко море. Принцип му е, да не се задржува на незнајбожачките ствари: ‘Inutile est acta credentium scrutari.’ Ипак му одмакнуваат повеќе занимливи ситници за нашата студија. Така (кн. II, глава XVIII) тој накратко го опишува варошот Ретра (Rhйtra) со неговиот храм, подигнат во чест на демонот quorum princes est Radigast; ја потврдува
(II, 40, 41) одвратноста на Словените спрема христијанството и нивното лошо постапување со христијанските попови; приказната (III, 60) дека во овој ист град Ре-
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три и владикатата Јован бил принесен на жртвата на богот Радгост.[24] Нам ни се
докажува дека становниците на Рујн биле повеќе одани на култот на злобните божанства отколку останатите Словени (Descriptio insularum, 18). Во неколку маха набројува мачење, кое го искусиле христијаните од некрстените Словени, или оние,
кои од христијанството се повратиле во својата стара вера. На жалост ни на памет
не му паднало, да ни даде и за идолите словенски и нивниот култ онакви потполни
поединости, како што го дал (глава: XXVI, XXVII, XXVIII) за скадинавските божанства: Тора, Водан и Фриги (Fricco). Се верува во извесно сродство суеверјата на
Саксонците, Словените и Швеѓаните(I, 8).[25] Неговата омраза на паганизмот не му
пречи, да ги истакне и добрите особини на незнајбожачките Словени (II, 19). Често
цитира извештаји на очевидци. Неговото уверување не се колеба. И ние треба да
жалиме, што нам ни дал така малку податоци“. (Славија + к = Склавија, Р.И.)
Македонците како христијани си внесле свои традиции од повеќебожеството. Па заради почитување на Сонце, коледе... не следела омраза кон православието.
Едно е да се приложи жртва во чест на бог, а друго е да се казни лош човек.
Авторот пиши: „Котљаревски користел лажни споменици,- и ма тој да се бранел,- арапските споменици кои ги цитирал, ми изледаат, дека многу помалку се
однесуваат на Словените во Русија, отколку на Варјагите, те. на скадинавските вселеници“....„за скадинавските божанства: Тора, Водан и Фриги (Fricco)“.Па сé до денес Тора, според тор, Водан=в ода н- водата оди и не се враќа-и Фриги=Бриги биле
и останале тн.словенски.Денес македонскиот е бригиски говор само на белата раса.
Меѓутоа, денес скадинавските јазици, на Данците...се и монголски. Значи,
тие се одродиле од својот род.Како доказ дека тие биле Бриги=Фриги и Македонци,
и авторот потврдува: „Се верува во извесно сродство суеверјата на Саксонците,
Словените и Швеѓаните“. За бригиското и македонското потекло во моите книги.
„Хелмолдовото дело Chronicon Slavorum есте, како што и самиот наслов кажува, е најважен извор за историјата на Словените во средниот век. Со потекло Холштинац, Хелмолд и бил свештеник на црквата во Либек, парох на парохијата Боза
околу езерото Плен (Ploen) во земјата на Словените Вагринац (Wagriens).[26] Во
сојуз со владиката на Олденбург Вицелин и Геролд се придружил на нивните напори да ги покрсти незнајбожачките Словени. Во таа мисија тој бил испратен кон ним
околу 1155., и е примен од кнезот Прибислав, чие гостопримство мошне го пофалува. Прибислав бил христијанин, Хелмолд воостанатото има доста лош појам за
Словените, без сумливост услед нивната оданост на паганизмот: ‘Slavorum animi
naturals sunt infidi et ad malum proni ideoque cavendi’.Ги вика ‘natio prave et porversa’
(I, 27). Нивната земја е за нив ‘terra horroris et vastae solitudinis’. Во останатото признава, дека Германците спрема нив лошо се однесувале. Со Словените, со кои тој
се бави, се освен Вагринаци уште и Љутиќи и Бодриќи измеѓу Лаба и Одра. Нивното преобраќање во христијанството, или нивното повраќање во ова после отпадништво, го чини главниот предмет на неговата хроника; тој пиши: ad laudem Lubecensis eclasiae (посвета на книгата. Се користел со Адам Бременски од кого многу позајмува (testis est magister Adamus). Тој исто така се служи со запишаните преданија
и приказните на словенските старци, ‘qui omnes barbarorum gestas res in memoria tenent’. (I, XIV). Изгледа, дека ги знаел и поединостите од Адам Бременски: за верата
на незнајбожачките Словени, за култот на Црниот Бог (I, 52), за култот на Богот
Провен (83), за идолот Подага, за храмот во Ретра и на богот Радгост, за Сиви, бо-
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жицата Полабљана, за боговите кои имаат и кои немаат свои идоли; тој ни кажува,
дека Словените сакале да прават идоли со повеќе глави (што тврдат и други пишани споменици), дека се верува во постоење на еден најстар бог, од кого сите други
произлегле; дека имаат свети шуми (83). Се знае дека постоел Световид, бог на островото Рујн, и мисли дека тоа е исто божество како и свети Вид на корвејските калуѓери. Главата 52. и 83, во неговата прва книга, и глава 12. на другата книга есте
најважен извор за нашата студија, и ако тие ипак не се едини, како што мисли еден
коментатор на хрониката, г. Воелкел. Оваа хроника не ја преминува годината 1170.
[27]“. (Slavorum+к=Склаворум:Enklave-Exklave=en/ex klave+с=склаве=област, Р.И.)
Се истакна: „се верува во постоење на еден најстар бог, од кого сите други
произлегле“. Па тој бил врховен бог, како што било во Бригија и Египет. Да не се
изуми, што запишал египетскиот крал Псаметих 7 век п.н.е., дека Бригите биле постари од Египтјаните. Од 7 век п.н.е. до 12 век н.е. народот само си надополнувал.
Склавинскиот јазик бил само варварски, како што бил во Македонија и дури
во 10, 11, 12... век. Приск (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) „мешајќи
се со разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу себе го говореле својот варварски јазик“. Без тн.грчки (коине), а варварски=пелазгиски.
Се говори за Склавините и „дека Германците спрема нив лошо се однесувале“.Следи Франките=Германците вршеле само покатоличување.Пак, германскиот
протестанстки јазик на Лутер, според тн.словенски поим лут, спореди и со Љутиќи,
земал важност со Гете, Браќата Грим..., и Бизмарк бил Склавин.Без германизирање.
„Титмар (роден 976, умрел 1018) бил каноник во Магдебург, и го пратил царот Хенрих II во неговите походи против полскиот кнез Болеслав Храбри. Год.
1009. постанал владика во Мерзебург. Овој град, лежејќи на Сали, на самата граница на Саксонија и Словенија, беше од словенско потекло. Името му значи, дека лежи измеѓу шума : месе- измеѓу, бор- шума. Титмар надахнат со своите класични
успомени, му дава и друга етимологија. Сака да го врзи неговото потекло за Римјаните: Et quia fuit haec apta bellis et in omnibus simper triumphalis antique more Martis
signata est nomine’. Ипак тој знае и словенска етимологија, на која алузира: Posteri
autem (те. Словени) Messe, id est mediam regionis, nuncupabant eam vel a quadam virgine seducta’. Неговиот германски патриотизам се буни на помислата за словенската митологија. Намерно ги изостанува истражувањата на незнајбожничката историја на својата диецеза, и своето раскажување го започнува од крајот на IX век.
Мерзебург во ова време бил на самата граница на германските племиња. На десната страна на Сале живееле разни народи, членови на големото семејство на Србите
или Сорабите“.(Магдебург=Магде бург:Магде=Магда и денес македонско име,Р.И)
На варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик бил бург, р=л, булг, б=в, вулг,
у=о, волг=волгар, волг=Volk=фолк=полк-а. Преселбите по долината Вардар= Морава- Дунав си продолжиле од православното Источно Римско (Ромејско) Царство.
Значи, се разликува само католичка Саксонија и некатоличка Склавинија.
Католицизмот се проширувал вон Саксонија на преостанатите Склавини со
балкански традиции,а се дошло дури „на самата граница на германските племиња“.
Тие биле само на склавински простори. Во прилог е и пивото. Тоа било тракиско...
Тогаш имало само католицизам, кој бил во борба против некатолицизмот. А
тој католицизам ја уништил склавинската митологија- важи и денес за тн.Словени.
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Се истакнува за „германски патриотизам“. Таков немало сé до со 19 век.
„Како- така Титмар морал да прибере неколку белешки за нивниот јазик, и
во прилика ги наведува: ‘Belogori, quod putcher mons dicitur’ (IV, 56) ‘Bele knegini,
id est pulchra domina’ (X, 4); ‘Bolizlaus qui maior laus interpretatur’ (IV,45);и Dobrawa,
quae bona interpretatur (IV, 55). Сите негови преводи не се така среќни, нпр. кога го
преведува Medeburu (дрво богато со мед) со mel prohibe. Тој има воостанатото јаки
разлози, што не ги сака Словените. Два негови претци (I, 10) погинале во борба против нив. Природно е што нивната незнајбожничка вера му изгледа гнасна. ‘Cum
exacranda gentilitas ibi veneraretur’ (VIII, 59) ‘Quamvis autem de his aliquid dicere perhorrescam, tamen, ut scias, lector amate, vanam eorum superstitionem…’ (VI, 23). Но и
пред неговите предубедувања ипак му одмакнало и по кој драгоцени податоци. Тој
нам ни кажува и некои имиња на свети места, како pagus Silensis (VIII, 59), света
шума Жутибор (Zutibore).[28] Споменува една безимена божица, чија слика Лутиќите ја носеле на своето знаме. (VIII, 65). Се тврди дека кај некрстените Словени
све се свргнува со смрт (I, 14). Ама ова тврдење бива услед историјата за вампирите. Титмар во основа е суеверен; ама сака да опишува снови, утвари. Кога од неговото тврдење би можело да се заклучи, дека Словените не верувале во вампири, тоа
навистина би било едно занимливо сведоштво во нивна корист. Тој знае, дека тие
имале идоли (III, 19). Најпосле и покрај сите негови мразења, ипак посветува цели
две страни опис на варошот Редарв (Редаринаца), кој го вика Riedegost, и кој бил
еден од главните светилишта на нивната вера. Во противречност е со Адам Бременски, кој на тој варош му дава име Ретри, а на богот Радгост (Redigost). Тој го опишува храмот во овој варош, идолите, особито оние на богот Сварожиќ (Zuarasici);
[29] и сведоштвото, кое тој го дава за култот на својот бог, се потврдува со писмото
на свети Брина на царот Хенрих II. Титмар знае, дека постоеле и свештеници, кои
вршеле култ на овој бог, и го опишува пророштвата правени со помош на светите
коњи, што исто така се потврдува со сведоштвата на Сакс Граматик и Отон Барбершки.[30] Се знае дека кај Лутиќ храмови и идоли се мошне многубројни. Хелмонд
скоро така кажува. Титмар пиши: ‘Quot regionеs sunt in his partibus, tot temple habentur et simulacra demonum singula ab infidelibus colunter.’ (VI, 25) И Хелмол вели: ‘Praeter penates et idola quibus singular oppida redunabant’ (I, 63). [31]“.
Значи, некатоличките Склавини огорчено се бореле против католицизмот.
„Сакс Граматик е Данец. За неговиот живот малки се знае. Бил свештеник. И
умрел првите години на XII век. Бил придаден на личноста Апсалона, епископ Лунда во Сканија,[32] еден од најзаметни државници и прелати на средниот век.[33]
Апсалон бил таен советник на кралот Валдемар, и тој го наговорил овој удар на Вендите или некрштени Словени, те тој напад се свршил со пад на варош Аркон 1168,
кога и островото Рујан потпадна под данска власт, и словенскиот паганизам бил
сосем уништен. На повик Апсалонов Сакс ја напишал својот Gesta Danorum. Тоа е
еден фин и еден елегантни прозаиста; е полн со латински класицизам, нарочито од
Валерија Максима. Дали тој бил очевидец на настаните кои ги раскажува ? Ова
може само да се претпостави, ама и не тврди. Во овој случај епископ Апсалон, кој
учествувал во сите тие крупни настани, се погрижил, по своја прилика, да му даде
за нив озбилни податоци. Неговиот дански патриотизам можда е поогнена од христијанската му вера. Тој се користел, а тоа нам и тој сам ни го кажува во овој предговор, со старите народни песни (‘maiorum acta patrii sermonis carminibus vulgata’),
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кој се потрудил и го превел на латински, потоа приказните на Ислаѓаните (Tylensium) и кажувањето на владиката Апсалона (‘Absalonis asserta docili animo stiloque
complete cure habui’).“
Меѓутоа, Венди=Венди и Склавини=Склавини. Значи, имало дури политика.
Стоеше: „кој се подрудил и го превел на латински“. Следи тој го превел од
склавински=тн.словенски со своите руни, во кои имало тн.Кирилични слова.
Франките како Македонците говореле само пелазгиски=тн.словенски јазик.
Ова се потврдува со наводот на Стјепан Антолјак,3 дека двата синови на македонскиот гувернер Никола, биле кај Франките со Отон I во Кведлингбург.
За ова тој истакнува дека во 973 година стигнале двајца пратеници, а на стр.
341 пиши: „...дека тоа биле или двајцата браќа на Самуил или пак самиот Самуил
со едниот од своите браќа...
Единствена е јасно дека и тие се вратиле задоволни во својата земја, зашто
на Отон I му се ласкаше нивната забележителна посета во рамките на вака бројна
делегација. Затоа, како и со нив исто така водел посебни разговори на словенски јазик, а спроти нивното враќање им дал богати подароци“.
Во фуснотата стои: „Во врска со Отоновото значење на словенскиот јазик
еве што пишува современиот историчар Widmannd: ‘…Praeterea Romana lingua...
Sclavinicaque loqui…’ “. Значи, не се работи за словенски туку склавински јазик.
Ова било повод што кралевите низ Европа се прогласувале со Библијата преведена на тн.старословенски јазик. Според Ф. В. Мареш, преводот на Библијата од
Методиј беше единствен во тогашна Европа и претставува најдобар превод и досега не е направен таков превод во оригинално-преносна смисла. Таа ја разбирале
Франките...Следи кралевите во Рејмс се прогласувале со неа. Значи, со „Рејмското
глаголско евангелие“ полагале заклетва француските кралеви. Битно е дека тоа било и меѓу 11-15 век. Меѓутоа, ова евангелие намерно е запалено во тн.Француска
револција, што е само разбирливо, да се уништи македонската писменост. Затоа преостанале само недоизгорени пергаментни листови од кои 19 се рекоинструирани.
Инаку Франковиот јазик бил само вулгаренлатински и тој како народенлатински бил службен низ Европа. Значи, само едно никогаш немало етнички народи.
„Неговата историја на Данците е едини значаен документ, кој ние го имаме
за борбите на рујнските Словени со Данците, за Аркона, големото светилиште на
словенскиот паганизам,за култот и уништувањето на идолите Световидови.Во оној,
што се однесува на ова божество, Сакс многу е попотполен од Хелмонд, те јасно,
дека бил добро за све обавестен.Но како и Хелмолд тој го брка Световид со светиот
Вид.Ова занимливо мешање на незнајбожачкиот бог и христијанските светци лесно
се објаснува со оние мисли, кои тогаш кружат. Иако изгледа дека е малку фанатик,
ипак (на Сакс Граматик) не може да му се префрли, дека имал предрасуди на својот
век и својата каста. Ние уште му должиме и на драгоцените податоци за култот на
Руѓевид, Торевид и Поренциј (Rugievithus, Porevitus, Porenutius), за пророштвата,
жртвите и сујевериците на рујнските Словени. За све тоа Апсалон му дал сите податоци.[34]“
Се говори за Словени од Склавини, а без Анти, Венети и Словени од слово.
„Покрај историјата на Сакс Граматик се метнува и Knytlingа-Sagа (Historia
Knytidarum) те. историјата на Книдовите потомци. Таа е средена под надѕорот и на3

Стјепан Антолјак, „Средновековна Македонија“, Том прв, Мисла, Скопје, 1985.
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стојување на владиката Апсалон. Содржи само неколку видови кои се однесуваат
на времето, кое нас не занимава. Се потврдува со приказните на Сакс Граматик, дури ги дополнува, оти нам ни кажува имиња на три божества, кои ги нема кај Сакс; а
тоа се: Турипид, Пизамар и Црноглав (Turipid, Pizamar, Tiamoglavios). Првите две
имиња мошне тешко да се протолкуваат; последното е појасно, и очевидно значи:
бог или идол црна глава (čarnoglavy). Ма како биле мршави неговите податоци, не
треба да се пренабрегнат. Книтлинга Сага ја обфаќа данската историја од почетокот
на X век, и се свршува со годината 1187. Му се припушува на Олаф Торзон (Olaf
Tordson). Може да се мисли, дека го познавал Саксовото кажување, и дека тоа го и
поттикнало, да ја состави својата книга. Ужасно ги изопачува особните имиња. Така кнезот Prislav е Freedevus. Без сумливост подобро не поминале ни имињата на
божанствата. Како тој е современик на последните настани, кои ги раскажува, можел да прибави и извештаји, кои ги нема кај Сакс Граматик.[35]“
Следи при покатоличувањето да им се промени името- се говори за крстење.
„Биографијата на владиката на Отон Бамбершки содржи еден особито значаен документ за изучување на словенската митологија. Со потекло од Швабија,
Отон се родил во втората половина на XI век, во младоста боравел некое време во
Полска. Допринел на бракот на Владислав Херман со Јудит сестрата на царот Хенрих IV.Научил полски, те тоа му се учинило знатно корисно во неговите мисии кај
Словените.[36] По повраткотот во Германија постанува владика во Бамберг, и бил
посветен во Рим 13. мај 1106. г. Во Полска оставил големи успомени. Год. 1123 . го
повика кнезот Болеслав III да ги покрсти Померанските Словени; тој оди таму, каде
го прими кнезот Вратислав, хритијанин (е покрстен во Мезебеург). Отон ги посети
варошите: Pyrice, Камин, Волин, денес Wollin, Љtetin, Koleberg (денес Колеберг),
[37] подигна цркви,го намести и еден владика за Померанија во Волин.Во оваа своја прва мисија на заминување се изродило многубројно отпадништво. Во почетокот
на год. 1128. се вратил овој апостол во Померанија преку Магдебург, ги посети Хавелберг,Узноим,Волегост,Штетин,Волин,и се врати во дијацезата месец декември“.
Се говори, дека научил полски јазик. Меѓутоа, никогаш до 14 век немало
полски дела за да има било што пишано на тој јазик. Следи Кохановски Јан (15051572. г.) се смета за творец на полската поезија, правејќи од полскиот јазик угладен, хармоничен, прецизен и содржаен. Па тој пишел на латински и на полски.
„Ебо (Ebbo) калуѓер од Бамберг го напишал околу 1151. или 1152. свој Vita
Ottonis. Тој го познавал владиката, се користел со раскажувањата на неговите другари, особено со раскажувањата на попот Удалрик (Udalric), кој Отон го пратил во
неговата втора мисија, и, како изгледа, бил еден поверлив и интелигентен посматрач. Ебо понатаму е сведок мошне достоен на поверување за све што се однесува
на втората мисија. Помалку е поуздан за првата мисија. Соопштува едно автентично писмо владичино на папата. Тоа е еден мошне совесен човек, како што изгледа, неспособен за каква побожна подвала. Нему човек може да му се повери, ипак,
наравно не заборавува, дека тој е човек на средниот век и тоа црквен. Верува наравно и во чудесата, и фанатизмот на Померанците: Tanium esse gentis illius ferocitatem, вели војводата полски, ut magis necem ei inferred quam iugum fidel subire parata
sit. Раскажува, дека жителите на градот Јулина (името му е од Јулија Цезар !) почитуваат еден столб подигнат во чест на големиот човек. После разни пречки најпосле владиката Бернард ги склони жителите на Јулина, да се покрстат, и ги обучи
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своите мртви да го сохрануваат во гробовите, а не по шумите или полињата; повеќе
да не метнуваат стапови над гробовите,[38]повеќе да не подигнуваат куќи за идоли,
повеќе да не ги прашуваат за совет пророчниците, да не прибегнуваат на враџбини.
Жреците јулински се заверише и против животот владичин. Тие однесле еден идол
на Триглав, го повериле на чување на една старица, која го скри во шуплина на едно дрво. Владиката подигна во Јулина две христијански цркви; па што подобро да
придобие љубов и наклоност на новопреобратените, тој ги стави двете цркви под
заштита на два светци словенски: св. Војтех (Адалберта) и св. Вацлава, двајцата со
потекло од Чешка (кн. I).
Книгата II се враќа на историјата на градот Јулина, кој го подигнал Јулија
Цезар,и кој уште го чува неговото копје.Овој град бил чуен по култот на еден идол,
чие име, на жалост, не е забележен, и кој тука го привлекувал секој година голем
број народ. Покрстувањето било сосем површно, привидно. Многу незнајбожци по
своите куќи ги криеле малите идоли, украсени со сребро и злато. На опш народен,
традиционален празник светот доаѓал на гомила; кога му ги одземале идолите, тој
одма се враќал на паганизмот. Штетин и Јулин имале по три планини: на највисоката стоеше идол Триглав. Една приказна од втората Отонова мисија нам ни кажува дека тие идоли имале одело или некои други подвижни украси.[39] Кога владиката дошол во градот Хологаст, еден жрец облече на себе одело на идол, се направи
бог, да би ја постигнал својата едноверност. Отон потоа оди во Хозегов, денес Гуцков, каде најде величенствени храмови (magni decoris et miri artifice), за кои жителите потрошиле три стотина таланти. Нам не ги ја кажуваат вистината, колку вредели тие таланти. Жителите на Отон му ги понудиле парите, да не им ги гиба светињите. Тој ја одби понудата, им ги поруши идолите. За ним ебо нам ни пружа драгоцени поединости. Тие биле, вели тој mirae magnitudinis et sculptaria arte incredibili
coelata. Без рака, извртени очи, отсечени носеви, овие идоли на неколку пара волови се одведени на ломача. Ова сведоштво се сложува со Титмаровиот чуден начин.
(V, 23) ‘Hulus parietes variae deorum, dearumque imagines mirfice insculptae éxteriis
ornant… interius autem dii stant manu facti, singulis nominibus insculptis galeis atique
loricis terribilter vestiti…’.
Ебо нам ни опишува во Штетин некои мошне тешки разбирливи споменици
за незнајбожачкиот култ. Тоа било во градот, вели тој, pyramides magnae et in altum
more paganico muratae. Од една од тие пирамиди, која очевидно имала религиозен
карактер, држел проповед владиката. Дали тоа биле гробови или предикаоници ?
Ебо, на жалост во своето и премногу краткото раскажување, нам не ни дава никакви точни податоци. Отон (18) потоа оди, да се моли на Бога, под еден орев[40] или
подобро под една леска (idola consecratum), која се најдува покрај еден извор, и наредува да се исече. Штетињаните го замолиле, да го поштеди тоа дрво, чиј плод ги
исхрануваше чуварите. Тој пристана. Повеќе отколку еденпат ќе наидеме на текстови кои говорат за светите дрва.[41]“. (Леска=лес ка: Алесио=а лесио..., Р.И.)
Се говори за потеклото на Македонците од Арг во Орестида. Пак, Орестида
=орест ида произлегува од орев, кое било свето дрво. Следи и Арг=а рг=рог од прч,
кој бил Арес=арес=јарес=јарец на Бригите. Келтите биле Бриги. И колонизирањето
на Македонците од страна на Римјаните. Следат преселби сé до денес, а не обратно.
„Херборд не го познавал Отон. Ipsum autem in came non vidi, вели тој; ама
нашол еден член од првата владикова мисија, кој му ги дал и оние поединости на
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Ебо непознати. Тој на своето раскажување му дал литерарни облик дијалог измеѓу
Тимона, молител на манастирот св. Михаил во Бамберг, и калуѓерот на истиот манастир Сифрида. Тимон бил во служба кај владиката цели пет години. Тој го прател
Отон во неговата прва мисија. Раскажувањата кои Херборд ги метнува во неговата
уста, мошне живи и полни дух; изгледа дека ги пишел под непосредно влијание на
самите настани и дека ги раскажувал каков интелигентен приповедувач. Херборд
често се служи со Ебовите раскажувања и кажувања на калуѓерот Прифлин. Многу
е и поучен и пописмен од својот претходник. Тој им поставува во уста на своите
лица долги говори. Германските историчари не се сложуваат за вредноста на неговото дело. Жафе (Jaffй) е мошне строг; Кепке и Клемпен (Kopke, Klempin) му се
наклонети. Котљаревски така го цени, да човек може да му се повери. Петров го дели Жафеов со скептицизам. Херборд и Ебо се дополнуваат на некои места: Херборд
е пополн за првата мисија, а Ебо за втората.[42]
Херборд наравно лошо е расположен спрема Померанците, за кое вели, дека
се вероломен народ (II, 6), па ја наведува нивната варварска свирепост (4, 7, 11, 24)
и незнајбожачкиот фанатизам (II, 26).[43] Тој нам ни кажува, дека кај Померанците
постоела една свештеничка каста (II, 29), дека имало храмови, кои се викаат continae и fana (ib. 31.) Ова име continue го буни, и тој се стара, да го протолкува на латински јазик: Sclavica lingua in plerisque vocibus latinitatem attingit, et ideo puto ab eo
quod est continere continas esse vocatas’. Потоа го опишува тоа continue, припишувајќи им некои ретка величественост, го набројува нивното благо.[44] Се раскажува
дека владиката однел од овие кантини еден идол на Триглав, кој подоцна го испратил во Рим, да го посведочи својот верски тријумф. Покрај еден од тие храмови се
најдуваше еден даб и еден свет извор.Понатаму се раскажува за постапувањето при
гатањето, за што служел едно чудновиден коњ, кој владиката го продаде на страна:
asserens hunc magis quadrigis, quam propheciis idoneum (II, 33).[45] Кога целата варош била покрстена, се опирал уште еден друг жрец, кој го чувал ова животно. Незнајбожачките храмови биле порушени, идолите разлупани и искршени (II, 36). Упркос своите предубедувања, тој со фалење ги споменува почитувањето и гостопримството на Померанците. Во книгата III го опишува непријателското држење на
жрецот спрема христијанството (III, 4), нивните напори и подвали само да се спротистават на неговите успеси. Открива во градот Хологост: (ib. 6) храм на богот Жеровид (Gerovit) qui lingua latina Mars dicitur, еден свети штит, кој го сокрил еден прождливи жрец; па потоа простран и величествен храм во градот Gozgaugia (sic !)
(Гуцков). Незнајбожците така многу полагале на тој храм, па молеле, да се сочува,
па дури и да се посвети на христијанското боголслужење. Ама владиката се спротистави, и храмот како и сите идоли, беше уништен. Градот Штетин, за кои Отон мислеше, дека целиот го покрстил, со еден дел се вратил во паганизмот. Херборд сведочи за смртта на еден од тие жреци, кој полудел (ib. 25) можда на очајување, што
морал со своите очи да ја гледа пропаста на народната вера.[46]“.(Марс=м арс,Р.И.)
Значи, не се говори за словенски туку склавински јазик- само обласен јазик.
Се истакна: „Покрај еден од тие храмови се најдуваше еден даб и еден свет
извор. Понатаму се раскажува за постапувањето при гатањето, за што служел едно
чудновиден коњ“. Во прилог е серијалот на пари со ликот на Персеј е претставен со
царска лента, со орел кој држел молња. Тој бил Зевс=Перун. Следи Херакловиот
стап во дабовиот венец. Затоа монетите ковани во време на Персеј се со реверс со
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натпис МАКЕ, дабов лист и орел. Зевс на реверсот го има орелот и змијата. Па тие
биле Зевсови симболи. Тие се гледаат во Битола на Саат- Кулата и споменикот на
Филип Македонски. Исто така, Херклеа Линка=лин ка, со река која линее од извор.
Да не се изуми дека Зевс=Бик, а Посејдон=Пастув. Тоа било само бригиско.
Бригиски бил бог Арес. Денес Европа покра јаречка е и лавова (солунска...).
„Трета биографија за Отон Бамбершки се должи на некој безимен писател,
за кој може да се нагодува, дека бил калуѓер во манастирот Прифлинг. Тој се користел со Ебо и Херборд, ама исто така го употребил и раскажувањето на некои црковни луѓе (quae a notis religiosisque personis), кој јасно не означува. Нарочито тие раскажувања се со легендарен карактер. Неговото дело е мошне кратко. И тој верува
во приказната за Цезаровото копје; на градот Јулин Цезар му го дал своето име.
(Дали се чудите што името на Јул. Цезар се става и кај балтичките Словени, кога
некои би сакале името Световид да се замени со свети Вид !?). Ја повторува фанстатичната етимологија continue.Ги знае двете. Го споменува култот Триглав и еден
коњ, кој служеше за гатање.
Византијски писател, кој пиши за Словените: Прокоп, Константин Порфирогенит, Леон Ѓакон мошне се воздржливи при пишење за верата словенска. Прокоп
Цезареац живеел во VI век, го прател Велизар во неговите војни во Азија, Африка и
во Италија. Тоа е озбилен историчар, кој ни најмалку не ја пушта на волја своето
вообразилие. Дел од неговата историја, кој нас не интересира, есте оној, кој се бави
со војните против Готите, и раскажувањата, кои тој ги прибрал, се најчести резултати на неговите лични посматрања. За словенската митологија нам ни дава кратки ама драгоцени податоци, можда под влијание на христијанските или незнајбожачките идеји. Тој кажува: дека Словените го обожувале еден највисок бог, кој произведува гром, реки, нимфи, да не знаат за судбината (De bello gothico, t. III, c.
XIX). Ова последни кажување не се потврдува со современата фолклористика, нити
пак со текстовите на средниот век“. (Велизар=в елисар: елис=Хелис=Хелиос, Р.И.)
Ниеден ромејски автор не пиши за било какви Словени- такви никогаш немало- туку само за Склавини. Вакви живееле до реката Рајна со тн.словенски јазик.
На него се Прокоп=про коп, Константин=кон стант (станат=вечен) ин, Порфирогенит=пор (пора) фиро (фиро=пиро) генит (женит: ген=Гена=Жена), Леон (лео + в =
лево=лаво), Ѓакон=ѓак он. Ама и Уистинијан,у=в, Вистинијан, вистина, уста=иста...
Бидејќи на Балканот митологијата била тн.Олимписка,немало словенска.Таа
била вон Балканот. Па словенската митологија била тн.Олимписка со други имиња.
„Вториот византијски писател, Леон Ѓакон, Константин Порфирегенит, даваат на изгред некои податоци, кои на своето место ќе бидат испитани. Леон Ѓакон
живеел во време (X век) кога Византијците беа во вечен допир со Бугарите и Русите. Конст. Порфирогенит, чија книга за темите (области на царството) е така драгоцен прилог на историјата на X век, намерно го изоставил говорот за незнајбожачките ствари“. (Во „обласи на царството“ никогаш немало етнички народи, Р.И.)
Бидејќи на Балканот не биле во употреба други имиња за тн.Олимписки богови, авторите не можеле да пишуваат за други богови со потекло вон Балканот, Па
такви и никогаш немало. Како што немало тематски народи, немало ни склавински.
„Руските теолози нам ни даваат податоци. Така, Хиларион (XI в.) еден од основачите на манастирот Печерскій во Кијев, во своите: Разговори за законот (на верата) даден преку Мојсеја, и вистината која на земјата ја донел Исус Христос и ја
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става незнајбожачката Русија во христијанска: ‘Ние повеќе не се викаме слуги на
идолите, туку христијани; не градиме повеќе капишча (незнајбожачки храмови) туку Христови цркви; не го жртвуваме повеќе едниот другиот, туку Христос за нас се
жртвува.’[47]“.
Кијев бил основан после 6 век н.е.- со продолжување на преселбите-. Русите
биле Венети, како што имало Венети и низ континентот,ама и во Италија со Кијево.
Со тоа што се говори за жртвување, што било канибалистичка одлика на Црнците (Семитите), внесено во Библијата, тоа било внесено и во „Илијада“... Бидејќи
тн.Словени, кои живееле вон Балканот, имале врска со Балканот, жртвувањето на
Црнците го прифатиле од тн.библиска „Илијада“.Па тие биле со балканско потекло.
„Други писмени извори, повеќето анонимни, наведуваат повеќе-помалку точни ама осакатени имиња на поедини божанства, кои ги обожувале некрстените
Руси.[48]“
Во Русија повеќебожеството било пренесено со преселби на Белци од персиските, малоазиско- балканските простори, за кои пиши Херодот (5 век п.н.е.), ама и
подоцна, дури и за време на новата ера. Напротив, за христијанство се говори само
за 9 и 10 век, никако порано. Следи жртвувањето да биде и од различните времиња.
Ликорезни споменици- јазик
„Немаме автентични споменици, или бар такви, на кои би можеле со извесна
поузданост да им припишеме некое божанство. Христијанството во живот ништо
не оставило од храмовите, кои ги опишувале: Хелмолд, Сакс Граматик, Титмар,
или на историјата на Отон Бамбершки.Идолите, кои биле безброј сите се уништени.
Оние пак кои уште постојат сите,- освен безначајните остатоци на храмот во Аркон,- се со сумлива автентичност. Такви се: барељев во Алтенкирхен на островот Рујн; идолот најден во Збруч (Zbruc), а денес се чува во збирката на Краковската
Академија; неговите снимки сме ги донеле на крајот на книгата; неколку груби ликорези, кои се чуваат во данцишкиот музеј, а прв пат се објавени во Arhiv für Antropologie 1894.[49] И нивните снимци се на крајот на оваа книга. Ако овие споменици
се словенски, како што се може да се претпостави, тие ни најмалку не одговораат
на описите на оние текстови од средниот век. Тие немаат ништо заедничко со нестанатите идоли, кои нам Титмар радо ни ги претставува како примероци на извонредна вештина.[50] Еден мој ученик ја пропатувал скоро Германија. Го молев, да
побара во некој музеј какви било остатоци на словенскиот култ. Но тој ништо не
пронашол“.
Значи, цела Германија била склавинска со тракијски традиции. Па од време
на Бонифациј(8 век)католицизмот=германизмот сé склавинско=тракијско уништил.
Па токму затоа германските народи биле само едно:католизирани Склавини.
„Јазик.-Ако нестанале неми споменици,ликорези, останало гласовно.Во еден
мошне интересантен дел Миклошиќ ја проучувал христијанската терминологија на
словенските народи.[51] Оваа терминологија и сама е наследница на една незнајбожачка терминологија, која може да се употреби.Се состои од двојни елементи; едни
се чисто словенски, а другите се позајмени од страните јазици. Немајќи намера цел
словенски речник да го наведуваме, ние овде ќе означиме само понешто.
Да почнеме со името на божанството. Зборот, кој сака да го означи богот, и
денес уште во сите словенски јазици е ист- бог. Него не го донел христијанството.
Го најдуваме меѓу имињата на незнајбожачките божанства, кои се наведени во ру-
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ската Несторова хроника: Стрибог, Дажбог; во Хелмолд: Црнобог (Zcernoboh, id est
deum nigrum).[52]“
Името бог и тн.словенски богови имале Ведите,Персијците,Египтјаните итн.
„Се смета, дека овој збор е истоветен со санскритскиот bhaga. Тоа е еден
епитет на богот, и особено име на едно боженство од Ведите (староперсиски baga,
старобактриски bagha.- бог). Bagha на санскритски значи: благосостојба, среќа. Тешко е да се одреди, дали словенското значење доаѓа од ова прво или друго значење.
Покрај зборот бог, и сите останали, кои ја означуваат идејата на боженство, го наоѓаме: богат, убог, збожје (жито, пченица на малоруски), збожо (Zbožo, fortuna, pecus), среќа, дика на лужичко-српски; во чешкото zbozi- имање, трговија. Некои писатели ги раздвојуваат овие две смисли, и би сакале да видиме за нив по два различна корења. Оваа разлика не е потребна, оти идејата за Богот, среќата и доброто лесно едната другата ја објаснува“.
Значи, Белците како народ имале една иста митологија- до со разни имиња.
„Како антитеза на пансловенскиот збор бог најдуваме исто така пансловенскиот збор бес (бяась- зол дух). Изгледа, дека овој збор е постар и од христијанството, кое сосема просто го препишувале зборот διαβολος и δαιµον. Миклошиќ ја
поврзува за коренот би- удри, тепа. Можда тоа е тој збор, кој се најдува во името на
она божество на островото Рујн и кое Книтлинга Сага го вика Pisamar“.
Христијанството било македонско и со Птоломејовиот Александријски јазик
коине. Бидејќи Птоломејците биле Бриги, значи Македонци,тој бил и тн.словенски.
„Втот збор чорт (чёрть) се најдува во рускиот, малорускиот, полскиот, чешкиот, лужичко- српскиот (и во литванскиот) и во словечки, во глаголот чортити
(чертити)- презрети, проколнувати. Овој збор апсолутно не е познат на старословенски, српски и бугарски јазик. До сега не се знаела неговата етомологија. Јас радо ќе ја поврзам за старо горно- германско scrato (види понатаму глава за домашните богови).“.
Значи, „старо горно- германско scrato“ било само склавинско=тн.словенско.
„Обредни места.- Збор божница (божница) означува во старите руски хроники на христијанск светилишта. Заради означување на христијанските храмови, христијански јазик го создал зборот: церковь, црква или костель која одговара на својота- горно-германска chirichha (која и сама постанала од грчкиот κιριακον[53] и латинското castellum“. (Црква е 100% само варварски=пелазгиски=тн.словенски, Р.И.)
Авторот не признава дека во континентот имало и христијански правец кој
бил под Цариград со јазикот коине, а негова двојна „копија“ бил латински во 240 г.
п.н.е. и 15 век н.е. Меѓутоа, латински не бил народен, туку венетски=тн.илирски=
тн.словенски. Токму затоа и во 18 век во Италија бил илирскиот јазик во употреба.
И се потврдува, дека ништо немало на друг јазик,туку на склавински=тн.словенски.
„За незнајбачкиот период имаме еден збор, кој го наведува Херборд, историчар на Отон Бамбершки. Тоа е зборот contina, со кој тој самиот означил храмови
на островото Рујн. Овој збор доволно објаснува со словенскиот јазик; старословенски кьшта (контја), значи куќа: контина, исто како и храм значи божја куќа. Оваа
етимологија ми изгледа многу поверојатна од онаа која ја предложува германскиот
издавач Херборда: полски Konczyna.Konczyna значи просто крај, свршеток и ништо
значајно нема со поим на една граѓевина“.
Тн.старословенски јазик бил солунски говор, а стои за тн.словенски говори.
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„Старословенскиот збор храмь првобитно значи: верска куќа. Зборот капиште,[54] кој го наведуваат многубројни словенски извори значи првобитно место
каде се чуваат идоли (капи). Исто така кумуриштето есте место каде се најдуваат
идоли. (Храм=х рам, тој бил рам со рамка.Значи,тој бил градеж или за градеж, Р.И.)
За означување идоли ние имаме во старословенскиот јазик пет разни зборови: кап, балван, истукан или стукан, кумир и модла“.
Бидејќи старословенски јазик бил од солунски говор, а Белците говореле со
свои пелзгиски=тн.словенски говори (јазици), залудна е споредба само со тој јазик.
„Кап значи идол, се најдува уште и како капиште која по смисла на наставката- иште[55] значи идол или храм за идол. Ми изгледа дека не би било тешко
овој збор да се приближи на зборот кип, кој уште и денес постои во словенскиот и
српскохрватскиот јазик, и значи статуа. Овој збор се најдува и во унгарскиот кйг.По своја прилика е турско потекло: кер, кеб на ујгурски јазик (ист. Туркестан) би
значело, првобитно, идоли на простачките народи соседни на Словените. Балаван е
турски збор. Истукан е трпни придев од глаголот истукати,- вајарите. Кумир на прв
поглед мета на словенската физиономија.Од него постанало кумириште, место каде
се слават идоли. Останатала само во рускиот, а во другите словенски јазици не преминала.Миклошиќ вели, дека овде се надѕира финско потекло (Etym. Worterb. sub.
Voce): kumarsaa- почитува (Веске[56] пиши kumartaa и го врзува за моравскиот
komans). Но учениот лексигограф ова потекло му изгледа малку веројатно, нема вели, така стари позајмици од финскиот. Модла, изгледа чисто словенско потекло, и
очевидно има некои врски со глаголот модлити- молити, која под разни облици
употребува денес, каде што значи храм, и во полскиот каде значи молитва. Ја нема
во рускиот, иако овој има збор молити ся“. (Статуа, у=и, стати- стои усправно,Р.И.)
Се говори за кип. Бидејќи и=у, куп. Следи с + куп = скуп (Скупи). Кипот=
купот се правел од бакар (купрум): Купар=Кипар остров на кој се вадел бакар. До
каде што дошле Белците=Пелазгите се користат пелазгиски=тн.словенски зборови.
Според Херодот,Бригите ја создале Анадолија и Ерменија.Токму затоа турскиот јазик е бригиски=брзјачки говор со туѓорасни примеси:монголски и црнечки.
Со тоа што авторот не го бара зборот кумириште... во Македонија, се греши.
Финците биле Финети=Венети со тн.словенски јазик и со турски примеси...
Пак, рускиот и српскиот јазик биле/се тн.старословенски и падежни јазици.
„Појамот за жртва изразен е во чисто словенските зборови обять (обеќана
ствар), жрети (принесувањена жртва, жртва). Изгледа (по Миклошиќ, sub voca), да
сака да значи приближно: хвалити, усносити. Првобитно и постоела само во старословенски и руски. Заколъ δφαγή-она што се заколи (од коренот кол-клати); треб
(од корен тереб, искати) треба []57 она што богот ишту: И прιйде (Владимиръ) кь
Киеву, и творяше требу кумиромь.[58]“ (Кол..дерам=дерм=кожа,а таа се дере, Р.И.)
Тн.старословенски бил од 9 век, а Белците говореле и пред тој век не со милениуми туку со милиони...години. Рускиот е во 19 век од тн.старословенски јазик.
„Корен треб влегува и во голем број географски имиња. Треба да се знае, дека местата, кое го носи тоа име не се места на стари обреди.[59] Вакви места е
мноштво многу во Полска, Чешка, во земјите, во кои становале лапските Словени;
мошне се ретки во Русија. Во една прилика нарочито ќе се вратам на распространетост на нивното значење. Молитвите се кажуваат со глаголот модлити-молити,
кој се најдува во сите словенски јазици, и доаѓа од коренот модла- идол. Во својата
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студија за христијанската митологија на словенските јазици (§ 28) Миклошиќ овој
збор му го припишува на санскритски mrd ‘conterere’, и нагодува, дека тој повратен
глагол, чиј предмет е во датив, значи првобитна мисла за скрушување: да се моли
на Богот- да скруши пред Богот. Но тој подоцна ја оперекол таа етимологија. Оти
навистина е тешко да се одвојат модлити од модла“.
Во Централна Азија, длабоко на исток на денешната територија на Кина се
открија тохаревски текстови, кои укажуваат, меѓу другото, на јазик (на семантички
план) близок до балтословенската групација. Исто овде се говори за Ведите со свој
санскритски јазици. Првите биле Кавказци. Ама и вторите биле од Запад, затоашто
темните Инди и белите Веди не можеле да потекнуваат од исти простори. Значи,
Белците биле еден ист народ со пелазгиски=тн.словенски јазик, како и на Платон.
„Христијанскиот поп во Словените се вика со засебен збор свештеник, свяшченикъ. Зборот овој, постанал од коренот свет- свять- есте превод на грчки ιερεύς,
латински saceredes. Го означува оној, кој нарочито се бави со светит ствари. Појамот за свештвото морал да им биде непознат на незнајбожниците: и за тоа прашање;
дали тој корен свет првобитна не значел појмот сила, моќ.[60] Кај Русите беше незнајбожачки збор жрець, која го означува оној, кој врши верски обреди (види горе).
За оваа идеја немаме збор кај останатите словенски народи“. (Поп=пап-а, о=а, Р.И.)
Се говори за коине, кој бил по смртта на Александар Македонски. Од него
во 19 век бил создаден еладски (тн.грчки). Во тн.грчки речници скоро за 60% збора
нема толкување,и за нив стои само архаичен.Тие биле/се пелазгиски=тн.словенски.
Бидејќи преселбите биле од и преке Македонија, основата на зборот мора да
се трага само во Македонија. Токму затоа и за сила=с ил а: ва + сила = Васила=
Васил а; Σ=С-ила=Ил=Илиос=Хелиос.Па со с + Ил = Сил=С’л...Слонце - л = Сонце.
„Кај западните Словени: Чеси, Полјаци,[61] Лужички Срби, се најдува денес
зборот кнез, ksiądz, што значи кнез, и доаѓа од горногерманскиот kuning. Овој израз
е почитување, сличен на зборот monseigneur, кој кај Французите се дава: на народните кнежевини, принцовите и прелатите; или е слична на зборот дом од доминус
латински. Можда она потсетува на незнајбожачката доба, кога без сумња, племенскиот вршител бил и вршител на верските обреди и принесување на жртви. Напоменуваме дека овој збор нарочито се употребува кај Чесите и Полјаците, те. во тие
две земји, каде никакви пишани извори не докажуваат, дека имало незнајбожачки
храмови и свештенички касти.[62]“ (Признавам само истогласно: кнез=кнез, Р.И.)
Бидејќи Пекинг=пе(град) кинг(владетел) бил монголски,исто било со kuning.
Да не се изуми дека Готите биле Татари со својот бугарски владетел Асен,
име кое денес е во масовна употреба во Бугарија,но не во Германија.За нив се лаже.
Што се однесува дом е само на јазик на Белци тн.словенски: дом, домашно...
„Покрај свештениците- жреците најдуваме и чаробници, врачи: влъхвъ, руски волшебникъ. Ова име се најдува само во старословенскиот и рускиот јазик. Се
сврзува со стариот корен велс (vels), влъснати.- муцати, мрмљати. Врач, чаробникволшебник би бил оној, кој мрморел тајанствени зборови. Кај Полјаците и Чесите
тој се вика: čarodėjnik, czarodziej, оној кој чини чари- čary. Во чешката и западната
словенска сага значи црта, бразда. Дека тоа не означува оној, кој обожува црти,
знакови, слова ? Во чешкиот уште се најдува: černoknižnik, во полскиот czarnoksiežnik, оној кој се служи со црни книги. Овој збор извесно е подоцна, помлада од незнајбожачкото доба“.
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Што се однесува за влав, в=х, влах, кој бил како Велс во Британија или Велес во Македонија, а денес Волос во тн.Грција, бил ромејски поим. Поим на Белци.
„За идеите кои Словените ги имале во оној друг свет, и пишаните извори и
режникот ни дава мошне нејасни податоци. Зборот nav (нав) изгледа, дека значи
место, каде мртовците одат после својот живот. Ние за него ќе расправаме кога ќе
би говореле за идеите на Словените за бесмртните души.[63]
Зборот рај е примена во христијанската терминологија каде во сите јазици
словенски значи рај. Очигледно и таа е за време на незнајбожачкиот период одговорала на слична идеја. Црквата христијанска можела значи да ја прими без стегнувања“.
Бидејќи Келтите=Галите биле Бриги овде во прилог е бригискиот поим рает
+ ј = рајет=рај ет. Реката Рајна (рајон а=женски род) извира од Раетската планина.
„Во погребните обреди нам ни оставиле стари текстови два збора: стравa и
tryzna.Едниот го потврдува Јорнандес а другиот руските аналисти.И покрај спротивните мислења. (Види расправа ор. Крек, Einleitung, стр. 435.) јас не се устежувам
да видам во страв, која се славела по смртта Атилова, словенски збор- даќу.[64]“
За време на Атила немало Словени. Па такви никогаш и немало до 5 век н.е.
„Руските хроничари бележат,да се тризне на славење во чест на мртвите(Летопись по ипатскомоу спискоу, стр. 30, 37, 44; по Лав. Сп. Стр. 77, 81, 87, 116). Јас
држам, дека тризна е сроден на страв Јорнандесовиот. И тоа е еден вид даќа. Ми се
чини, дека карактерот на тризна е доволно јасно објаснува во пратеништвото на руската кнегиња Олга (X век) на Древљанима: ‘Ево ме, доаѓам к вама, спремите доста
медовина (медъι многоу), покрај градот, таму каде сте погубиле многу мажи; сакам
да му направам тризна на својот маж’ (даќу подушје).
Бидејќи ги обележивме сите автентични или веројатни извори за словенската митологија, вреди да се речи и за апокрифните, лажни извори, кои све до последните години ги расипувале сите дела, кои се однесуваат на нашата студија, наведувајќи на крупни грешки и многу научници, како: Грим, Хануш, Лелевељ, Ербен,
Иричек, Палацки, Котљаревски. На нивните дела луѓето уште се повикуваат. За тоа
не е позгора да се обавестат читателите за неточностите, кои тие не можеле да ги
избегнат.
Една од најдрските мистификации на XVIII в. била фабрикацијата тв. привлични идоли и натписи, кои ги красат. Потоцки, Лелевељ, Колар, дале да се занесат на тие груби измислувања. Не навлегувајќи во поединости оваа долга мистификација, доволно е да ги упатам читателите на членокот на г. Јагиќ во Achiv f. Slav.
Phil. ( т. в. п. 193- 215, и II, п. 388). Покрај привлечните идоли и такавиканите руски
натписи во Микаразин (Miиkarazyn) може да се стави и лаф од катедралата во Бамберг, сам за се потполно автентичен; ама г. Шафарик мошне погрешно мислел,
дека во него открил руски натпис, на кој би му го дал името Црн бог.[65]
Исто така треба да се означи како лажен и потполно измислен портретот Радогостов, кој ги краси некои Хелмолдови (Lьbeck, 1659.) и други германски изданија.[66]
Во XIX век Чешка издала цела серија текстови, кои се однесуваат на среден
век, од кои митолозите долго црпеле материјал, од кој денес ипак мораме да се одречеме. Да ја напоменеме најпрво песната позната под името Љубушин суд и Краљодворскиот ракопис[67] (kralevdvor). Од него се позајмени: описи за некои божан-
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ства: Бијес, Трас, Морана (Bies, Tras, Morana),за судбината на душата после смртта,
итн. Сосема другчи знаменит фалсификат есте оној за Mater verborum. Тоа половина век ги труело сите изданија посветени на нашата студија. Библиотеката на прашкиот музеј содржи еден ракопис Mater verborum, вид на латински речник, компилација на Саломон III, владика од Констанца. Таа е компилација, како што се чини, од XIII век. Уз неа има и германски и чешки објаснувања. Извесен број објаснувања е автентично. Све оние кои говорат за словенската митологија се фабрикувани во XIX век. Јас недавно ги побројав во Revue d’histoire des religions (год. 1881, т.
IV, стр. 134. и 135.). Овде ги наведувам поново, заради читателите, употребувајќи
да не паднат во иста грешка, во која упаднале сите мои претходници.[68] Песни, такавикани Словенски Веди, кои ги објавил покојниот Верковиќ; српските песни, кои
ги издал пок. Милојевиќ во Белград, се огласени се за неверни, чим се појавиле.[69]
Тоа навистина е штета, оти овие фанстатични збирки необично го прошириле хоризонтот на нашите студии“.
Верковиќ собирал преданија во источна Долна Македонија. Сите тие имале
врска со Ведите во Индија, како и за античките Македонци со Филип, Александар,
Букефал=бук (бука=буца) фал (фал=пал=пали)- само машки расплодник: бук=бик.
Македонците биле антички и етнички. Македонија до 1809 г. била до Дунав.
Никаде ги нема Словените на Балканот. Значи, Балканците биле домородци.
ГЛАВА ВТОРА
Врховен бог
„Дали Словените знаеле за еден врховен Бог, кој во нивниот Пантеон би господарел, како Зевс во елинистичкиот а Јуптер во латинскиот Пантеон ? Прокоп
Цезареац во една знатна глава, посветена во војните против Готите, ги опишува
обичаите на Словените, па наведува неколку зборови за нивната вера. Ние ќе извадиме оттаму еднаш за секаде, бидејќи на нив ќе се навратиме повеќе пати“.
Белците имале еден врховен бог. Тој на разни простори имал и разни имиња.
Само Прокоп за војните со Готите пиши за вон Балканот, а не на Балканот.
„ ‘Словените, вели тој, веруваат да постој еден Бог, кој произведува гром, и
кој е едини господар на васионата; тие му жртвуваат марва и други секојвидни жртви. Не знаат за судбина, и не допуштаат, таа да игра икаква улога во човечките
ствари. Кога услед болест или војна им се закани опасност до смрт, тие се заветуваат, ако се спасат, дека на богот одма ќе им принесат жртва. И чим се спаси, тие тоа
навистина и го чинат, и веруваат, дека со таа понуда на богот себе си животот си го
откупиле. Сем тоа тие обожуваат реки, нимфи и други божанства, и за време на жртвовање тие гатаат’.[70]“
Прокоп не го употребува поимот Словени, туку само Склавини- обласници.
„Ова сведоштво се однесува на Словените, соседи на византиското царство.
Што се однесува на северните Словени имаме кај Хелмолд скоро еден таков ист
став (I, 83): ‘Измеѓу разните богови, на кои им се припишува власт над полињата,
шумите, над жалостите и веселбите, тие не порекнуваат: дека едниот бог им заповедува одзгора, од небеса, на сите останати. Тој свемоќен Бог се занимава само со
небески ствари. Сите други имаат свои засебни занимања, и своја работа, па и нему
му се покоруваат.Тие произлегуваат од неговата крв,и вотолку се поважни, воколку
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се поблиски на тој Бог на боговите.’ На жалост, нити Хелмолд ни кој друг споменик со нешто потврдува ова што овде е речено за генеалогијата и сродството на
словенските богови. Можда хроничарот овде просто и чисто се подал на влијанието
на успомените од класилните стародревности. Измеѓу сите божанства, кои ние ги
знаеме, само за две, и тоа натежувајќи, може да се извлече некоја сродничка врска:
Suarasici, или што ќе биде Сварожиќ, син Сварогов; Porenutius кој би можел да биде
каков Пореновиц- Перуновиќ- син Перунов; и тоа е све“. (Следи у=в, Р.И.)
Авторот потврди дека Словените биле „соседи на византиското царство“.
„На едно друго место, изгледа, Хелмолд сакал да речи: дека тој е Бог на боговите- Световид, покажува ипак желба, да го помеша со св. Вид (II, 12). ‘Световид, Бог на земјите на рујанските Словени задобил првенствена власт над сите словенски богови. За наше време му испраќале уште годишни поклони- данок, и го признаваат за Бог на боговите не само на земјата на Вагринаците, туку и на сите останати словенски области (illum deum deorum esse profitentes).’
Ма како се викал тој врховен Бог, балтичките Словени го замислувале како
‘преполн слава и божанства’, во колку тоа, навистина, може да се суди по сведоштвото на еден биограф на Отон Барнбершки. Ебо раскашува (II, 1) дека мисионерот
св. Бернар го презел, во словенскиот град Јулин да проповеда католичка вера. Тој
тука се јави босоног, во мошне бедно одело. Вродениците го запрашале: што сака.
Тој изјави, дека е слуга на вистинскиот Бог, творец на небото и земјата, дека од него самиот е испратен, нив да ги спаси од идолопоклоничните гревови. ‘Што, му рекле тие, зар не можеме да веруваме, дека ти си весник на вистинскиот, врховен Бог,
кој е така славен и полн со секојдневни богатства, кога ти си така јаден и жалостен,
да ни обувки на нозете немаш ? ... Ти го навредуваш вистинскиот Бог !...’ Отон Бамбершки водел сметка за таа лекција, па се појави меѓу Словените во највечичествено закана. Во останатото Ебовиот текст не е јасен, и она што Словените говорат за врховниот Бог, може воопште да се примени и на христијанскиот Бог.
Мирот склучен 945. год. измеѓу Словените и Грците, за кого говори и Несторовата Хроника, содржи оваква клаузула: ‘дека Русите христијани кои го повредат овој договор да бидат казнети од свемоќниот Бог, а оние кои не се крстени, да
се лишени од секоја помош на Богот и Перуна’.[71] Овој безимени Бог кој се истакнал и пред Перун, есте можда тој врховен Бог словенски Пантеон, ама тој нема
засебно име. Можда е баш и христијански Бог внесен сосема просто во текстот на
договорот на навалувањето на самите Грци, на кои Перун не им изгледал доволно
јемец. Изгледа, дека Перун бил врховен бог на Русите. Во еден старословенски превод на легендата за Александар Велики, кои го наведува Афанасијев,[72] зборот
Перун есте превод на грчкиот Зевс. Во српските народни песни, каде се најдуваат
јасни траги на паганизмот, често се најдува една заклетва во ‘вишниот Бог и свети
Јован’. Овој вишни Бог е очевиден христијански Бог“.
Бидејќи Перуновото име не се среќава на Балканот, Балканците биле само
едно и единствено домородци со својот Зевс, за кого преводот за Русите бил Перун.
Пак, Русите потекнале од Илирија. Па затоа Русите биле само Илири. Значи,
само едно: Балканци. Следи Зевс во Венетија, која била Русија, добил име и Перун.
Според С. Прибичевиќ,4 „најголемиот од сите Перун, бог на громот, претставен со голема сребрена глава и мустаќи направени од злато. Така паганскиот бог
4

Стојан Прибичевиќ (1990), „Македонија нејзините луѓе и историја“, Македонска книга, Скопје.
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на громот Перун станал св. Илија, чии тркала над облаците предизвикувајќи громотевици“.(Перун=Зевс=св.Илија,од Илиос=Хелиос=Сонце, за Белците врховен, Р.И.)
Не случајно Зевс на Крит се викал Велихан, х=к, Великан. Следи Критјаните
во 1913 година го знавале бугарскиот јазик, но не грчкиот само од 1868 година.
Царевите од Цариград и руските кнезови меѓусебно говореле на варварски=
пелазгиски=тн.словенски јазик. Токму затоа на коине меѓу кнезовите и царевите не
опстоил никаков договор. Ова се потврдува со наводот на Оболенски: “Нема непосредни докази дека византиските мисионери во Русија намерно ја поттикнувале
словенската народна традиција, но нејзиното брзо ширење по 989 година и потполното исклучување на грчкиот од литургијата- и тоа во време кога Руската црква ја
водат свештеници кои биле поставени од Цариград“. Со тоа што коине бил исклучен од Цариград, во кој бил само службен а не народен јазик, на царевите во Цариград народен јазик им бил само варварскиот=пелазгиски=тн.словенски.
„На чешки јазик има име на човек Svéboh, и име на места svébohy. Ербен а
после него и Поливка претпоставувале, дека во тој облик се крие името на оној првобитен и врховен Бог: Svйboh- оној, кој е Бог сам по себе. Овој облик воостанатото се најдува само во Чешка. Во чешкиот и во словачкиот се најдува облик praboh, prab?h. Предметокот (префикс) пра одговара на латинско per, и на германски
ur: Perdeus, Urgott, стар Бог, изврсен Бог. Другите словенски[73] јазици не знаат за
овој облик, кој во останатото и не го потврдуваат никакви пишани споменици. Чешкиот јазик исто така има облик: Pŕeb?h, во изразот: Ach Bože, Pŕebože; обликот
Rozbožе (иста смисла) во унтерјекција Ach Bože, Rozbože. Предметокот roz значи
што и prĕ. Дрско би било да се заклучи од овие денешни изрази, дека таков облик
постоел и пред христијанската периода.[74]“. (Пре=пре, пра=пра- прастаро, Р.И.)
Меѓутоа,сé наведено не се однесувало на Балканот,каде се употребувал Зевс.
„Воопшто словенските текстови нам не ни даваат никакви докази, кои би ги
потврдиле зборовите на Прокоп Цезарејац и Хелмолд“.
Следи на Балканот имало само домородци. Досега никој не пронашол наод/
доказ дека на Балканот имало преселби на Белци.За Монголите има, но не за Белци.
ГЛАВА ТРЕТА
Два врховни бога на руските и балтичките Словени Перун и Световид
„Два системи: руски и балтички. -Перун според старословенски руски писаним споменици; неговиот култус во Русија.- Божество со слични имиња во други
словенски земји: Паром, Провен, Porenutius.- Перун и Св. Илија. -Даб- свето дрво.Световид Бог на Рујн; негов култус.- Световид и Свети Вид.- Тобожни Световид во
Галиција.- Богови на свршеток- вид (-вит): Руѓевид, Жеровид ( во Галиција.Богови на свршеток-вид (-вит):Руѓевид,Жеровид(Gerovit) итн.-Некои објаснувања“.
Значи, не се работело за словенски народи, туку само едно: различни имиња.
Ама се истакна и: „Перун и Св. Илија. -Даб- свето дрво“.Сé тоа било за Зевс.
„За словенската митологија постојат два различни системи на извори: руска
која ја потврдуваат старословенските руски извори, и системи на полапските Словени (околу басенот на реката Лаба) и балтичките Словени, која ја потврдуваат латинските извори со германско потекло. Измеѓу нив двете нема никаква врска ни односи. Што повеќе можат да се наведат некои божества, како Прон, Поренуције, чии
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имиња одвај потсетуваат на Перун, и Сварог на Руската хроника, кое може да биде
лесно.- Бог би знаел за каква врска, -сроден со Suarasici- Сварожиќ на германските
писатели, на рускиот Волос, за кого се мисли, дека се најдува мошне далеку од Балтикот, а тој е на бреговите на Лаба во чешкиот Велес“.
Стои за руска од старословенски извори и балтички Словени од латински
извори со германски потекло. Па Германците биле само покатоличени Склавини.
„Кога ги проучиме двата врховни Бога на овие два системи: рускиот Перун
и Сведовид рујански, ќе испитаме посебно, во колку тоа е можно, и една и друга
оваа митолошка система, руска и балтичка, ќе ги означиме сличностите и нивните
допирни точки, ако ги има“.
Перун
„Перун е оној меѓу боговите на словенскиот Пантеон, за кого имаме најповеќе пишани извори. Неговиот култус нам ни го потврдуваат непосредните текстови. Неговото име се поновува повеќе пати не само во руската Несторова Хроника,
туку и во оној така занимлив договор, кој Русите го склучиле со византиската царевина 907. и 945. год.[75] Русите полагаат заклетва на првиот договор преку своите
мечеви во име на Перун, својот бог, и Волос, богот на стадото. Вториот договор е
уште поизразит: ‘Ако некој владетел (кнез) или некој од народот руски го повреди
ова што овде е напишано, да погине од своето оружје, да биде проклет од Бога и од
Перуна како вероломник’. Хроничарот уз тоа додава: ‘Утреден утрото Игор ги свикува пратениците (грчки) и оди на брдото на кое беше Перун и тука положи заклетва со сите свои поглавари, кои беа некрстени: ‘а Русите христијани положиле
заклетва и на црквата (капелата) св. Илија’. Јас навлаш ги подвлекувам овие зборови; оти малку подолу ќе покушаме, да видиме: каков однос можел да постои измеѓу
незнајбожачкиот бог и библискиот пророк.
Перун уште еднаш е призван како највисоко божанство во договорот, кој
Светослав го склучил 971. г. со Грците. ‘Ако не го ушчуваме и не го успоштуваме
она што горе го изјавивме, нека сме проклети од боговите во кои веруваме, од Перуна и Волоса, богот на стадото.’
По истата хроника 980 год. кнезот Владимир во Киев на едно возвишение
поставил повеќе идоли, на прво место идолот Перунов. Тој бил направен од дрво,
главата му била од сребро, а брадата од злато. Околу него биле поредени останатите божанства: Хорз, Дажбог, Стробог, Симаргл, и Мокош, кои сите ќе ги испитаме.
И на Перун како и на сите им се принесувани жртви. Друг еден кнез Добриња му
подигнува еден идол на Перун на бреговите на реката Волхова, покрај Новгород.
Год. 988. Владимир се покрсти; па нареди да се порушат сите идоли; едни ги
согори,а другите ги фрли во огнот: ‘Тој издаде наредба,Перун да се приврзе на коњ
за опашката, и така долу го свлече до испод Боричева во поток; потоа им нареди на
дванаесторица луѓе,да го тепаат со удари.Додека тие така го влечеле по потокот,некрстените луѓе над ним плачеле.Тогаш,бидејќи така го повлекле до Дњепр,го фрлиле во неа. Владимир им рече на своите слуги: ‘Ако некаде се заустави, оттурнете го
од брегот, додека не го премине водопадот, а тогаш оставете го’. Ветар го донесе
до еден брег, кој тогаш се нарече Перунов брег, и кој и денес го носи тоа име.’
На тој начин уште на почетокот на XII в. со едно топографско име беше сочуван во околината на Киев сеќавањето на Перун. Ова име изчезнало мошне рано
од околните предели. Ама се најдува ипак на други места. Г. Н. Барсов[76] го бе-
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лежи едно Перуново во Волгиниот басен, и едно име Перун близу В. Новгород, на
левиот брег на Волхова, на место каде беше Перуновата статуа, која ја разори владиката Аќим, кога Новгород бил преобратен во христијанството. Новгородската
хроника вака нам ни ја раскажува таа епизода:
‘Год. 6497 (989) се покрсти Владимир. Владиката Аќим дојде во Новгород, и
ги разори сите жртвеници (требишта), го обори Перун, и нареди да се фрли во Волхово; и го влечеле по блатото тепајќи го со камшик и стапови; еден зол дух влезе во
Перун, и почна да кука: ‘Ох мене несреќен ! Јас сум паднал во немилосливи раце’.
И тој премина преку големиот мост, се фрли на својата батина на мост, те уште и
денес лудаците се удираат со таа батина, да им учинат задоволство на злите дуси.
Потоа нареди, да (Перун) никој не го прими, и еден становник од Пидбе[77] оди на
утро на брегот на реката во час, кога Перун приспеа до брегот, го турнаа со една
притка: ‘Доста довде си јадел и пил, мали мој Перун, продолжи и понатаму да пловиш’ ! И сатанскиот предмет изчезна’.[78]
Овие исти поединости се поновуваат и во компилација под името: Кратки
анали на новгородските цркви, која се најдува во иста збирка во која и хрониката.
Мошне е занимливо и сведоштвото на оној попољачениот Италијан Гвањинија, кој
год. 1578. објавил дело под името: Sarmatiae Europae descriptio. ‘На ова место, вели
Гвањанин, се издигнуваше некогаш Перуновиот идол, баш онде каде денес е манастирот Перун, викан така по името на овој идол. Тој- идол, бил обожуван од Новгороѓаните. Претставувал човек како во рака држи огнен камен; е сличен на громот,
оти зборот ‘перун’ кај Русите и Полјаците значи гром. Во почест на својот идол гореше и ноќе и дење оган наложена од дабово дрво. Ако од невнимание на слугите,
кои мораат да го чуваат, овој оган да се угасни, сите, без никакви милости, одма би
биле осудени на смрт.’ “. (Храст=даб, кој горел во огнот, врска со Зевс, Р.И.)
Бидејќи на Балканот „перун“ не означувал гром, Перун немало на Балканот.
Пак, на дабовиот пан, н + ј = пањ, се прави крст, кој бил симбол на повеќебожеството. Следи муслиманите, нарочито Албанците, не го сакаат дабот за огрев.
Врската на Белците со своето Сонце=Хелиос сé до Јапон=јап (Јапет) он=ан.
„Овие така одредени поединости носат мошне озбилен карактер на вистиноста; но прашањето е само: откаде Гњанини можел да ги земи ? ...
На овие чисто историски податоци можат да им се додадат и други. На името Перун се наидува во мошне многу пишани споменици на XIV и XV век, кој се
однесува на верата на старите Руси.[79] Ќе ги наведам само најглавните. Една галициска карта од годината 1302. споменува како знак на обележување на некој
имот еден храст под името Перунов даб.[80] во еден став на романот за Александар
Велики името Зевс е преведено со Перун.[81] Во еден апокривен споменик, На Дијалог на трите светци, се чита: ‘има два анѓели громовници, елински Перун и еврејски Хорз.’ На тој начин постоењето на Перун како бог громовник во Русија е утврдено со цела серија неоспорни пишани споменици. Дали тој оној врховен Бог за
кого говори Прокоп Цезареац (θεςν ένα απά ντων κύριον) ? Тоа не може да се потврди; но тој извесно е оној громовник на византиските историчари. (τίς αςτράπής όηµιυργςν).[82]“
Бидејќи Еврејите го имале Зевс=Перун,како Хорз, никогаш немало Словени.
„Кај јужните Словени, Срби и Бугари, Перуновото име не се споменува во
никакви историски споменици. Ама се најдува во една народна песна, која Раков-
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ски ја забележал.[83] Но овој текст е мошне сумлив, зборот перун и смисолот гром
(види понатаму) не постои во српскиот ни во бугарскиот. Затоа човек е принуден
да се обрати на неколку географски, ботанички или други имиња. Така името перенуга или перуника е заеднички збор и за Бугарите, Србите и Хрватите, и значи iris
germanica. Некои заприметувале, дека тој збор доаѓа можда од зборот veronica, па
со народната етимологија расипана. Ама veronica нема ништо заедничко со iris germanica. Од друга страна се скренува внимание дека кај Србите таа билка се вика и
богиша, и дека лечи извесни болести (богиша- божја билка). Се наведува во Бугарија планината Перин, па би сакало, да е таа Перунова планина. Оваа истовеност ја
допуштаат и големите авторитети: Миклошиќ и Крек. К. Иричек [84] многу повеќе
веријатност му го припишува овој збор на елбасанскиот пердон што ќе се рече: зајдување (сонце)“. (Сонце било Хелиос, и во Цариград историски имало Пера..., Р.И.)
Бидејќи на Балканот „Перуновото име не се споменува во никакви историски споменици“, Балканците биле само домородци со својот Зевс- никако Словени.
Зевс=Бик и Посејдон=Пастува- никогаш немало тн.словенско говедо и коњ.
„Исто така се покушува да се утврди, дека и кај Словенците постои името
Перун, како име на човек. Крек, кој и самиот е Словенец, наведува едно село Перун
(Перуња вес), еден врв на брег Перун; една шума Перун се најдува во околината на
Пољица, во Хрватска. Но би требало да се знае, од кога постојат овие имиња. Можда се скорешни. Оти името Перун, ако и постои како такво, зар не може да биде
сосем просто еден надимок ?- Да тргнеме малку северно, ќе најдеме во словенечките народни песни (кои ги собирал Колар), едно име Паром кое фрла громови:
Bouh Parom zaoblacom;
A vidi to nahnĕvany.
Treski zahrmi jej do čela
Hned i z deckem zkameriĕla.
(Разлутен Бог Паром зад облаците, го виде тоа, и наеденпат фрли гром, и таа
била одма скаменета).[85]
Или ова: Za onijeh časov
Za starych Bohov
Za Boha Paroma.
(Во она време, во време на старите богови, во време на богот Парома.)
Ова се класични наводи. До сега никој не ги оспорил. Па ипак би сакал да ги
видам потврдени и со други сведоштва, освен Коларовиот.[86]
Би сакал да знам и од кое време се; Колар имал страховита вообразилие, а
мошне малку критички дух. По чешкиот Kott-ов речник (sub voce-Перун) се најдува
и во словачките земји облиците Парам и Барам, глаголи peruntati-да удри со гром, и
еден придев perunski, кој се однесува на гром. Во Чешка не постои име Перун во
старите автентични пишани споменици Него го наведуваат како име на лица (Крек,
стр. 389). Ама тоа е можда како и во словечкиот еден прост надимок. Имиња на извршители на работи со наставак ун не се ретки во чешкиот јазик: bĕhoun, тркач,
kr?kloun, викач итн.
Кај балтичките и полапските Словени четврток се викаше перендан.[87]
Овој збор изгледа скована од германски Donnerstag. Но дали перен значи гром или
бог на громот ? Дали и Хелмолдовиот Proven, треба да се види Перун ?[88] ‘Ние
одевме на онаа страна на Славија, и влеговме во една шума. Тука измеѓу старите
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дрва видовме дабови посветени на Провен, богот на оваа земја. Оградени биле со
шумска ограда, низ која се влегувало на двојна врата. Во сите села на оваа земја
има мноштво куќни богови (penates) и идоли; ама ова место е главно светилиште за
цел овој предел. Народ, крал, свештеници, сите тие доаѓаат заради судење на спорови. Пристапот во светилиштето е допуштен само на свештениците и на оние кои
сакаат да принесат жртва, или на оние кои им се заканува опасност од смрт, а не им
е откажано правото за азил. Оти Словените толку ја почитуваат ова своја светиња,
да не допуштаат, да со непријателска крв окали ни ходник на нивниот храм.’ “
Стои Славија + к = Склавија, во која дабовите му биле посветени на Перун.
Тој бил Зевс.Зевс бил балкански, а источно од реката Рајна сé било само балканско.
„Кај Хелмолд воостанатото се најдува уште еден бог Прове:[89] ‘Deus Altenburgensis terrae’- особено почитуван во Стар-град. Овој бог нема кипови (‘quibus
nullae sunt effigies expressae’). Овие имиња: Прове и Провен можда се идентични со
Перун. Хелмолд знае не само за идолот, туку и за име на свештеникот- жрецот, кој
го служел.[90]
Бог Порунције (Porenutius), по сведоштвото на Сакс Граматик, е почитуван
во Аркон, на островото Рујн.[91] Ова име би можело да претставува име на Пореновиќ, Поренов (Перунов ?) син. Немаме така озбилни примери за сродството на
словенските богови. Во секој случај, описот на ова балтичко божанство не приличи
така на оној опис кој нам ни го дава Руската Хроника за Перуновиот идол. Идолот
во Аркон имаше четири лица, а петто лице на градите; левата рака го дофатува челото на ова лице, а десната брадата. Ни малку не може да се замисли еден бог гром
во така медитативна положба.[92]
Во Полска исто така има извесен број места, кои и денес се викаат Peruny,
Piorunow. Тоа, мошне лесно, се места на кои некогаш паѓал гром, па од него дури
се изведени и некои зборови. Се знае за некои камења под името piorunek:[93] Една
приказна од Галиција на округот Tarnobrzeg, кај Lasovakis-ѓана докажува, како изгледа,во овие предели уште живее споменот на Piorun-a или Перуна незнајбожачки.
[94] Ево таа приказна се преведува: ‘Некој господар обичаваше да оди недела во
лов. Една недела тој оди во лов, и кога беше време на служба божја, тој ништо не
беше убил. Наеденпат еден црн облак го отвори небото, и во далечина се чу гром.
Господарот погледа и запази во реката една голема и груба црна тица, каде стои на
еден камен. ‘Ништо не сум убил, рече во себе. Бар оваа тица да ја убијам’- Во исти
мах се сети, дека во својата ловачка торба носи еден благословен метак веќе седум
години. Со него ја наполни својата пушка, нанишани, и тицата паѓа. Господарот ја
дофати, ја погледа, оти никогаш не видел така гадна тица. (П + тица = птица, Р.И.)
Штета, рече тој, што сум изгубил еден меток за ваква тучирина’. Но тој чу
зад себе глас, кој му рече: ‘Не жали ни малку, што тоа си го направил; еве веќе седум години како ја гонам таа тица, и никако да ја фатам. Додека ти неа си ја нишанил, јас тебе те нишанив; и да тие неа не си ја убил, би те убил јас тебе’. Господарот се поплашил, погледа и виде пред себе еден човек како џин, велик како дрво,
наоружан со долга пушка, како дрвено стебло. Тоа беше Pieron, кој секогаш ги лови
овие гадни тучирини. Таа се вика брзолетица, оти мошне брзо лета. Пиерон го дофати господарот за раката и долго со ним разговарал; еден на друг му ја гледал пушката, и Перун му рече на господарот, да повеќе никогаш недела не лови, па тогаш
одлетал како ветар.’ “
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Значи, џин, велик како дрво-Великан=Даб=Зевс=Перун=Св.Илија.И во Америка, каде стигнала флотата на Александар Македонски, имало и Дивови.
„Овде сме ги присобрале сите пишани извори, во кои се јавува името Перун
или под својот оригинален облик, или повеќе-помалку изменет. Тој е бог на громот
и на бурата. Ние навлаш ги посетуваме оние предлагани врски со литванскиот или
санскритскиот јазик.[95] И не прибегнувајќи на сумливите сличности, името Перун
доволно се објаснува со словенските елементи. Оунъ,- унъ есте наставок кој го означува извршителот на работата. Се најдува и во старословенскиот јазик: б?гоунъбегалец, віъдунъ- маѓионичар. Уште и денес мошне добро се употребува во рускиот: опекунь- заштитник, говорнь- брбливко; игрунь- играч итн. Ние од друга страна
знаеме од рускиот, полскиот и словачкиот дека перун, piorun, paron значи гром. Другите словенски јазици го употребуваат за означување на тој збор исклучиво коренот грем или гром. Што значи корен пер ? Тој покажува една напорна мисла, еден
силен удар.[95] Перь на старословенски јазик значи удар.[96] Перим значи оној кој
удира, тепа. Тоа е епитет кој навистина и доликува на богот гром“. (Пера-м, Р.И.)
Рускиот и српскиот јазик биле тн.старословенски јазици, а и од изложеното.
„Во оној свој овде често споменат став, Прокоп Цезареац може да мисли на
Перун. ‘Тие познаваат еден едини Бог, произведувач на гром, и му жртвуваат марва
и други разни жртви.’ (De bellе gothico,III,14.). (Беле=бела битолски за борба, Р.И.)
Онаа улога, која Перун ја игра во Пантеонот на незнајбожачките Словени, ја
игра и пророкот Илија во фолкористиката на христијанските Словени, а особено
оние кои останале најверни на првобитните традиции: кај Русите, Србите и Бугарите. Видовме напред, во оној договор склучен измеѓу Русите и Грците, како некрстените Руси полагаат заклетва пред Перун, а крстени пред св. Илија. Дали е тоа
чиста случајност, што библискиот пророк овде се става спрема богот на громот ? “.
Русија била населени, според Херодот, од персиските, малоазиските и балканските простори. Преселбите продолжиле, а и помасовни по 6 век н.е. Следи да
биде основан Киев, Новогород, Москва... И тоа продолжило најмасовно со исламот.
„Во Библијата св. Илија се јавува како господар на сите природни елементи.
Водата и огнот му се покоруваат. Тој му јавува на кралот Ахаба, дека седум години
не ќе има ни роса ни дожд, значи додека тој не каже. Тој од небото го спушта
огнот, која сажиже жртва. Тој и ја најавува и ја враќа дождта на засушената земја.
Тој стој пред Вечност. ‘И еве, Вечност поминува, и велики бесен ветер, кој ја ломи
планината, ги крши стените, одеше испред Вечноста. Но Вечноста не беше во тој
ветер.После ветерот се чу трес, ама Вечноста не беше во трус.По трусот дојде оган,
и Вечноста и во него ја нема. После огнот се зачу еден тенок и пријатен звук.’[97]
Св. Илија не умира со природна смрт, веќе со чуден начин е однесен на небо
... ‘И како оние одеше понатаму по патот, и одејќи говореле: Ево едни огнени коли
и огнени коњи; и тие ги раздвоиле едни од други. И Илија се качи на небеса со помош на еден вихор. А Јелисије (негов ученик) гледајќи го, викаше: ‘оче, мој, оче
мој !’ и повеќе не го виде’.[98]“
Бригискиот коњ бил однесен во Египет во 17 век п.н.е.- ништо пред тој век.
Бидејќи во Египет имало само говедо, но не коњ, Хиксите биле Бриги. Тие
во Месопотамија, Арабија и Египет го донеле својот коњ и говедо. Не случајно,
очите на фараоните биле нормални, но не како на Египјаните, а вакви денес се Берберите. Најбитна е што погребната кола на фараоните ја влечеле бригиски говеда.
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„Очевидно овие приказни морале да ги очарат маштите, кои веќе биле обземени со митос за божанството,кое во атмосферата управува со природните настани:
со гром и молња.Еден научар грчки г.Политис,во својата студија за сонцето (Ήλιος)
во народните грчки предавања, се грижел, да го изедначи св. Илија со Хелиос. Исто
зближување го учинил Волтер во својот Dictionnaire philosophique. Мошне е можно,
дека истоветноста на овие два збора влијаело на машта на Грците, кои биле верски
учители на Русите. Култот на св. Илија во грчките земји се развил на еден сосем
особен начин. Повеќе црквиња и манастири цариградски беа ставени под негова
заштита; најповеќе им се посветувале цркви на висовите.[99] Тринаесетиот ден на
авгуските календа славеле Грците позоришни цркви заради успомените на вознесението на св. Илија на небото.[100]“ (Ήλιος=Илиос-Ил... „ил врне ил грме“, Р.И.)
Молња=секајца=Σ=Сила=с ил=Ил=Илос=Хелиос: С + Ил =...Слонце=Сонце.
Руската Киевската црква била бригиска на Охридската архиепископија.
„Меѓу лицата на Стариот Завет, Илија беше очевидно еден од оние, кој најживо ја обзеде маштата на руските новокрстеници, Словени и Варјаги. Тој ги потсетувал во ист мах и на словенскиот Перун во скадинавскиот Тора, кого на колите
го влечат два впрегнати јарци, те силата на варницата од облакот, и пронес на екот
на громот. Од сите христијански светци св. Илија е прв кој Русија го признала. Тој
е еден од оние, чиј култус и до денес останал најпостојан и најпопуларен. Рускиот
селанец уште и денес ја слуша онаа кола, која на небото ја однеле библиските пророци. Св. Илија го признаваат и против раните зададени со огнено оружје, те. оружје кое грми, пука. Го признаваат, дека фрла громови, молњи и копје против божјите непријатели. Од него зависи: росата, дождот, туч, суша. Службата на неговиот ден кажува, дека тој може да даде или да го задржи дождот, во време на сушата
се чита ваква молитва: ‘св. Илија со својот збор го задржува дождот, и својот збор
го пушта. Ти се молиме, о Господе, слушни ја неговата молитва и испрати нам дожд од небото на земјата.’ Неговиот ден се слави 20. јули, те. во време на најголемите бури и најголемите суши“. (По наш календар на 2. август=Св. Илија, Р.И.)
Илинден бил/останал македонски: Херонеа...востание 1903,АСНОМ и денес.
Се истакнаа два јарци, а јарец=ј арец=арес бил бригискиот бог Арес. Денес
Охриѓани велат: „Аре што правиш“, а Битолчани: „Але шо праиш“.Значи,„По-Боже
што правиш“. Врвот на лаѓите на Викизите имале тело на бригиска змија и глава на
солунски... лав.Денес наследниците на Викинзите како симбол ги носат роговите на
бригиското говедо. Бикот бил Зевс, а коњот Посејдон. Па на бродовите поморците
ја поставале главата на вепар=в епар=ебар или нерез=не рез=рези=режи=рецки. Нашата свиња шишка, која била како шишка, има и име ресавка,с=з,резавка=реза в ка.
„Новгород имаше во средниот век две цркви, една Илија дождовит,а втората
Илија сушниот. И во едниот и во другиот се носеше литија, спрема потребите на
земјоделците.
Рускиот селанец очекува да види на 20. или бура или дожд. Суво време на
тој ден претскажува многубројни пожари. Кога светецот се вози во своите огнени
коли, тој го штеди полето на милостивите луѓе, а ги пали и пустоши земјите на тврдиците и грабливците. Во курската и воронешката губернија се остава на свршување на жетвата по еден прегрш врзан со класја, во чест на пророкот Илија.[100] Тоа
се вика врзување брада на св. Илија.[101]
Дали тоа би можела да биде некој нејасен спомен наПеруновата златна брада?
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Во некои области уште се празнуваат вистинските принесување на жртви.
Во губернијата Калуга се заколи еден брав, го испечат, па месото го изедат, а собраните пари и ги даваат на црквата. На други места се заколи вол, или теле, па се
соберат на гозба, и го изедат: или уште повеќе: заколат неколку јагнина, па го носат
месото на поповите, да го благослови.[102]
По една легенда од Буковина, Богот виде утредента по создавањето на светот, дека рајот е пополнет со злобни души, кои сатана ги беше створил. Тој му нареди на св. Илија, да ги покрени молњи и громови. Илија пушти толку громови и толку вода, да сите злобни души на врат на нос попаднаа на земјата. По една друга
приказна од истата област, Богот, бидејќи го создал светот, исто така створил гром
и молња, па ги повери на ѓаволот. Ама тој така лошо ги употребувал, да Богот му
нареди на Илија, од него да ги одземи и врати на небото.
И кај јужните Словени улогата на св. Илија не е помалку знатна. Тој ужива
кај нив епитет на громовник.[103] и завзема мошне големо место во народната епопеја. Народните песни нам ни приповедуваат, како светот бил поделен измеѓу св.
Јован, св. Петар и св. Илија. Илија добива во својот дел облаци и гром. Тој ги казнува лошите луѓе затворувајќи ги небеските извори ‘така и самите ситни деца се
принудени да лижат сув песок’.[104]“
Видлива е врската на Русите со Илирија- таа во новата ера била на Балканот.
„Илијиниот ден во Бугарија е празничен ден, званична светковина. Во некои
окрузи на тој ден се прават некои обреди мошне слични на оние, кои напред ги споменавме во Русија, и који имаат некој особит незнајбожачки траг.[105]
Чехот г. Ворочек, бавејќи се год. 1886, во Бугарија, присуствувал на едно
празнување на св. Илија во Јаворов на 20 км од Филипопол.[106] Ево кратка содржина на неговиот опис. (Токму и за Илинден- битката на Херонеа Филипова, Р.И.)
Селаните почнуваат со светковното колење на една јуница на брегот обрастен со даб. Клањето на ова говедо има вистински верски карактер. Извршителот
на жртвата ја вади капата, се прекрсти, исто така прават и сите присутни; тој пристапува на клање, говорејќи: ‘Нека нам св. Илија ни биде на помош’. Кога говедото
е заклано, тогаш го исечат месото, го стават во лонец, да се вари. На оваа работа
присуствуваат само луѓе. Кога месото се свари, тогаш доаѓаат и жени и деца. И тие
се прекрстат, говорејќи: ‘Нека нам свети Илија ни биде на помош’. Потоа поп и црквењакот приоаѓаат со кадилица, кропионица и восочни свеќи. Попот ја осветува
водата. (Место луѓе треба да стои мажи, Р.И.)
Жените донеле садови; некои донеле и леб, ракија и вино. Секој добива една
мала порција чорба и малку месо. На тој начин се направи еден полски ручек. Свеченоста се завршува со традиционално оро.’
По Ворачек оваа свеченост се обавува во најголемиот дел на пределот околу
Родопите. Во овој предел тој наведува уште многу рушевини на цркви посветени
на св. Илија.
Во српските и хрватските народни песни св. Илија се вика уште и небески
кочијаш. Тој по заповед божја ги туче со громот зло духовите. Покрај тоа ја игра
уште и оваа улога: го јади месецот, и цел би го појал, да Бог не го нахнадува одма
она што тој го појаде.[107] Словенците замислуваат себе си ветрови како завадени
браќа, кои го проведуваат времето сваѓајќи се. Св. Илија на нив пушта дожд, да ги
умири.[108] (туч-тучи: туче=тепа=бија, Р.И.)
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На тој начин св. Илија се јавува кај Русите, Србите, Бугарите и Словенците
како светец на громот, велики господар на дождот, ветровите и бурите. Не е дрско
да се претпостави, дека неговиот култ ги заменил обредите на словенскиот Зевс,
Перун, чие постоење така јасно го докажувале старите руски пишани споменици“.
Врската е со Македонците, чии традиции останале антички=етнички: гозби,
свечености, ора... Меѓутоа, кај нив постоел само Зевс, но никако и никогаш Перун.
„Дабот бил дрво посветено на Перун како и на Зевс“.
За да се потврди кажаното се дополнува со Коледе. Еден ден пред Бадник се
зема даб, смрека и круша ранародница (ја одредува плодноста) за коледе (бадников
оган). Пак, огнот бил во врска со Учењето на Калачакра, а ова користење на првобитната енергија, било наречено Учењето на Огнот (Агни). Па тоа било на Ведите.
„Напред го сме споменавме оној галициски споменик, кој го означува еден
Перунов даб како полски белег; а исто така и Хелмолдовите зборови за оној друг
даб, кој фигурира во храмот на богот Провена. Во Животот на владиката на Отон
Бамбершки од Херборд[109]се споменува исто така еден голем даб,кој беше недалеку од Штетин;близу него извираше еден извор.Народот го почитуваше,како да во
него станува бог.Конст.Порфирогенит споменал кај Словените во Русија[110] уште
еден даб. Тој приповедува едно патување на Русите по Дњестр. ‘Кога дошле, вели,
на острово св. Ѓорѓе, тука ја принесле својата жртва, оти тука се најдува еден мошне голем даб; и тие принесуваат на жртви живи тици. Пободат стрели околу дрвото
и на нив, по свој обичај, помеѓу парче леб, месо и све она што имаат. Тогаш влечат
коцка дали треба да се заколат тици и да ги изедат, или да ги остават живи.[111]“.
Бидејќи Бригија била коњарска, следи доказ дека Мала Азија никогаш небила коњарска. Свети Ѓорѓи “како јунак на коњ се бори со змев...на ова подрачје кападокоскиот маченик добил атрибут коњаник“, моја книга за тн.Троја. Тој во Бригија=Брзјакија постанал коњаник. Свети Ѓорѓија бил Крали Марко, Прилеп итн.
„Чешкиот хроничар Козма, која грижливо го избегнува секој малку поточен
детаљ за незнајбожачкиот култ, говори само за култот и дрвото (locus et arbores) не
бележејќи го нарочито дабот. Еден друг чешки споменик, омилијар на прашкиот
владика, исто така споменува култ на гајеви и дрва, ама не го споменува даб.[112]
Позитивно ова дрво се споменува во Хајековата хроника (XVI век). Хајек заслужува малку поверување во све шо се однесува на чиста историја. Но тој можда бил
подобро информиран за народните верувања. Тој раскажува (од год. 991) дека на
брегот на Петрин (Lorenzberg) кој господари во Праг на левиот брег на Влтава, Чесите, за време на зимата, ложат оган покрај еден голем даб; и покрај огнот се јавуваат некои фанстатични облаци. Кај Србите еден вид даб се вика грм. Овој збор вас
ве гони, да го сравните со коренот грм- од грмети. Ама грьмъ и старословенски има
многу поопшта смисла; тој значи скуп, кита дрвйтв[113] и нема ништо заедничко
со блискост, која не постоела во првобитно доба“. (Грм=жбун=буш=буша-ва, Р.И.)
Зевс со дабот и другата симболика за Зевс биле бригиски- види мои книги.
Световид- (Свантовид)
„Ако Перун бил велик бог на киевска и новгородска Русија, Световид бил
велик бог на Словените на островото Рујн. Тоа нам ни сведочи Хелмолд во гл. 52.
на својата хроника: ‘меѓу многубројните словенски богови господари Световид
(Zvantevith), бог на земјата Рујана. Тоа е оној Бог, чија прорекувања се најизвесни.
Другите богови покрај нив се тек полубогови. Да и нарочито почитување би му
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укажувале, му принесат, по обичај, на жртва секоја година по еден христијанин, кого го одредуваат со коцка. Сем тоа му испраќаат секоја година од своите словенски
краеви разни дарови за жртва. Нарочито го обожуваат и почитуваат овој бог; не допуштаат во него лесно да се колни, ниту пристапот во него да се умрља ма со што и
во самата војна.[114] Од сите страни на областа доаѓаат тука Словени, да им се прорекува, и испраќа штогод за жртва. Трговците кои доаѓаат во оваа земја, не можат
ни да продадат ни да купат што, ако не принеле на жртвата штогод поскапоцена од
својата роба. Тек после оваа жртва, тие можат да ја обават својата трговија’ “.
Каде стигнале Готите,постои жртвување на луѓе-дело на темните раси. Следи до денес кај Темните да има канибализам. Не случајно, на просторите каде што
во континентот биле Готите во вториот милениум н.е. бил и канибализмот. Токму и
затоа Франките, според арапски извори, во Цариград со Мала Азија биле канибалисти. Дури Монголите јаделе коњско месо,како и во континентот, но не Бригите итн.
Ова се потврдува со наведеното што следи- да не се валка и во самата војна.
„На друго место[115] Хелмолд раскажува како 1168. данскиот крал Валдемар нападнал со голема војска и знатна флота на островото Рујан. Го освоил островото, а жителите, да би се собрале, пристануваат на све што барал. Тој нареди, да
му се донесе еден мошне стар идол на Световид, кого го обожувале сите Словени;
па заповеда, околу вратот да му се врзи конопец, да се исече на парчиња, и да се
фрли во оган. Тој го разори и неговиот храм, му го уништи култот, и го оплачка сето негово благо... Малку понатаму, Хелмолд, кој, како што малку после ќе видиме,
го идентификува Световид со Свети Вид или Гиј (Guy), ја изнесува уште важноста
на Световидниот култ: ‘Тој бил прв меѓу сите словенски богови, оној кој давал најславни победи, кој прорекувал најпоизвесни прорекувања. Така се гледало уште во
наше време не само Вагринците, туку и сите останати словенски области, како секоја година испраќаат дарови на Рујан,извикувајќи на Световид богот над боговите.
Кај нив кралот спрема свештеникот е во мало почитување. Оти свештеникот толкува прорекувања, чита судбини. Тој зависи од судбината, а кралот и народот зависи
до него.[116] Каткога тие принесуваа жртви и по некој христијанин, и тврдеа, дека
на боговите нарочито им се допадаѓа христијанската крв.- Еден дел злато и сребро
грабнато од непријателот се сипаше во Световидната ризница’ (I, 38)“.
До денес Бригите не обожаваат крв. Таа за нив не била чиста. Следи до каде
што стигнале Монголите (Готи...) се обожува крвта: се прават колбаси крвавици...
„Култот Световидов уште го споменува и Сакс Граматик:
‘Беше кај Словените кај Аркона на Рујан еден идол кој го обожувал нарочито вродениците и народот од околината, но лажно е прозван со името свети Вид.’
[117] Уште понатаму тој го опишува храмот во Аркона: ‘во пред градот беше едно
место, на кое се издигаше еден мошне убав дрвен храм, почитуван не само по величественоста на неговиот култ, туку и по идолот, кој во себе го криеше. Надворешноста на овој храм била украсена со диви грубо обојен дрворез (accuratio calamine) кој претставува разни предмети’.[118] ‘Во него се влегува само низ една врата.
Околу самиот храм беше двострука ограда: надворешната ограда биле покриена со
црвен кров, внатрешната е составена од застори, кои држат четири коца, а со надворешната ограда се допираше кровот. Во зградата беше грдан идол, многу поголем
отколку во природата; имаше четири врати и четири глави,[119] две напред, а две
зад плеќи; и напред и позади една изгледа да гледа на десна, а другата на лева стра-
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на. Брадата е избричена, косата истрижена, како што носат Рујани; во десната рака
еден рог направен од разни метали; секоја година свештеникот го полни со вино
(меро);[120] и по состојба на овој пијалок, тој ја претскажуваше жетвата таа година.
Левата рака држи еден лак спуштен низ телото. Една мантија го покрива идоловото
тело и се спушта до нозете. Идолот беше сограден од разни дрва и така вешто споени, да составувањето можеше да се примети тек после највнимателното испитување. Нозете се допраа за земјата, ама не се гледа, како за неа бил утврден’.
‘Покрај идолот се гледа: една узда, седло и други разни знаци на божанството. Нарочито се довеле на еден колосален меч, чија канија и балчак беа од сребро и мошне значајно изрезани.
‘Ево како се светкуваше големиот празник на овој идол. Еденпат во годината, кога се собира летината, се собере гомила народ испред храмот, па принесуваат
на жртвата животинска глава, и сите учествуваат во оваа религиозна гозба. Свештеникот, кој противно на обичајот на земјата носи брада и мошне долга коса, един
имал право да влезе во светилиште. Ден пред таа свеченост, тој грижливо го очистил цел храм, каде тој исто така едино има право да влезе внимавајќи добро да не
диши додека е тука. Кога му треба да вдише воздух, истрча на врата, божанството
да не би било окружено со допир на човечкиот дах.[121]“.
Повеќебожците и православните биле небричени и со долга коса, што би морало да важи и за боговите, како спротивност на католицизмот.И затоа следи: „Свештеникот, кој противно на обичајот на земјата носи брада и мошне долга коса“.
„‘Утредента, кога се собере светот пред вратите, попот (жрецот) земе сад од
идоловите раце, и испитува: дали течноста во садот се смалила од порано обележаниот знак. Ако есте, тој ја претскажува оскудицата, сиромаштвото во производите во идната година; во спротивниот случај претскажува изобилност. По овие
знаци тој унапред обавестува, дали ќе има малку или многу корист од земјоделските производи. Потоа тој пијалок од минатата година се просипа по нозете идолови
во вид на преливање на жртвата, па наполни рог со нов пијалок. Одавајќи му на кипот почитување, чинејќи, да му нуди да пие, почнува тогаш од него свеченото призивање да бара секакви добра за себе и за татковината, богатство и слава за граѓаните. Тогаш одеднаш проголта све она што било во садот, поново го наполни, па го
метнува во десната идолова рака.
‘После ова донесат пред кипот еден тркалезен и како стас човечки висок колач, полиан со мед; свештеникот оди зад колачот, и го прашува народот, дали го
виде.Ако одговори дека го виде, тој ја изјави желбата: догодина да не го види. Оваа
желба значи: не поповата или народната среќа догодина да биде подобра, туку догодишната жетва пообилна.[122] Потоа го поздрави народот во име на идолот, го
опоменува, да остане постојан во својата побожност и во принесување на жртви, а
затоа му обеќава извесна награда во победа на суво и на море.
‘Остатокот на денот му е посвете на гозба: јадат месо на животни на жртва
принесени. Тие тогаш ги наведуваат и на неумереност. Но на овие гозби да се повреди умереноста и трезвеноста (да се пренајаде и напие), значи да се направи акт
на побожност. Сите луѓе и жени секоја година даваат за култот на богот по една паричка. На попот му доделуваат третина на пленот како тој да допринел на победата.
За својата служба тој има три стотини коњи и толку коњаници. Све што со оружје
или со крадење се здобие, му се поверува на чување на свештеникот. Тој прави зна-
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миња и украси (метални). Грабежот го чуваа во сандаци, во кои беше доста сребро
и употребливи материи. Тука се гомилале и сите државни и приватни поклони, кои
го купиле ревносните просители’ “.
Да се пренајаде и пренапие било македонско:Дионис=Динаис=Пианис, с=ш.
„Овој кип, кој добиваше дарови од цела Славија, ги добиваше исто така и од
пограничните кралеви. И тие поклони беа каткога вистинско оскврнување на верата. Така данскиот крал Свено, за би го задобил, му приложи еден скапоцен сад, претпоставувајќи ја на тој начин туѓата вера своја. Но подоцна, за тоа обесветување
на својата вера, тој бил казнет со трагилна смрт. Овој бог имаше уште храмови во
многу места. Нив ги опслужувале свештеници на понискиот ред. За себе тој (кипбог), имаше свој коњ бела боја. Беше грев да му се искуби од гривата или опашката и едно влакно. Само свештеникот на храмот можел да го паси и опреми. По раскажување на Рујаните, Световид (така се вика овој идол) војува против непријателите јавајќи на овај коњ. Главен разлог за ова верување беше овој: Често наутро
коњот беше цел калив и испотен, како долго уришал по полето. Истиот коњ служел
и за гатање, на овој начин[123] кога е збор: дали треба или не треба да се превземи
некаква војна,свештениците наместат испред храмот троструки ред копја.Потоа врзуваат две копја косо со шилците надолу. Сега кога сакаат да тргнат во војна, најпрво обавуваат свечени молитви, и свештеникот доведува коњи, да преминат преку
копјата. Ако тргне тој сега при прескокнување со десната нога, тогаш е среќен знак
за исходот на војната; ако тргне со левата нога одма се окануваат на поаѓање. Исто
така работат и со походите на море и сите останати првземања.[124]
Опишувајќи ги идолите и сите поединости за неговиот култ, Сакс Граматик
раскажува, како Данците ги разориле[125] ‘Кралот ги беше испратил Есберна и
Свена, да (храмот) го разорат. Морале да земат железо, и да се чуваат кипот при падот да не потисне некого, оти тогаш незнајбожците би верувале дека нивниот бог
се одмаздува... Идолот паѓа... Храмот беше украсен со пурпурна материја, која влагата така ја расипала, да од неа сите парчиња отпаднале. По ѕидовите на храмот беа
и животински рогови. Наеденпат запазуваат еден зло дух, како утекува од храмот
во облик на едно црно животно“. (Свен=с вен + ет = Венет: ет=ит завршеток, Р,И.)
Се истакна: „...За себе тој (кип-бог), имаше свој коњ бела боја. Беше грев да
му се искуби од гривата или опашката и едно влакно. Само свештеникот на храмот
можел да го паси и опреми. По раскажување на Рујаните, Световид (така се вика
овој идол) војува против непријателите јавајќи на овај коњ...“...„Истиот коњ служел
и за гатање, на овој начин[123] кога е збор: дали треба или не треба да се превземи
некаква војна, свештениците наместо испред храмот троструки ред копја...“...„...По
ѕидовите на храмот беа и животински рогови. Наеденпат запазуваат еден зло дух,
како утекува од храмот во облик на едно црно животно“.
Авторот, на стр. 23, а во книгава стр. 38, вели: „Меѓу лицата на Стариот Завет, Илија беше очевидно еден од оние, кој најживо ја обзеде маштата на руските
новокрстеници, Словени и Варјаги. Тој ги потсетувал во ист мах и на словенскиот
Перун во скадинавскиот Тора, кого на колите го влечат два впрегнати јарци, те силата на варницата од облакот, и пронес на екот на громот...“.
Па тоа биле роговите на јарецот, кој бил бог на војната, чии рогови се поставале на почетокот на гредата со кои ја кршеле влезната врата на тврдината... Да
не се изумат роговите на бригиското говедо буша, чии симболи биле на Викизите.
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„Им наредија на жителите, идолот да го врзат со конопци, и да го извлечат
од градот. Ама, услед каков верски страв, тие им заповедаа на најамниците страни
и на заробениците, да го оборат богот, мислејќи, дека е подобро, да овие презрени
лица ги изложат на неговиот гнев. Верувале дека Н. Величествен Бог, кого така долго го обожавале, луто ќе ги казни сите оние, кои се осудат на него да дигнат раце.
Се слушнале најразлични жагори. Едни жалеле, што нивниот бог така се навредува,
други го исмејуваат. Најпоштените, наравно, се страмеа, што се дале така долго низ
години да се заваруваат така со груб култ. Идолот бил одвлечен во полето, каде грдната гомила на свет љубопитно го посматрала. Кога вечерта, куварите го разлупаа,
исекоа во парчиња, со ним да го ложат огнот. Руаните потоа морале да го предадат
и цело благо, кое на Свеовид му беше посветено...’
И Knytlinga Saga (Historia Knytidarum) нам ни дава скоро исти поедности.
Кралот му нареди на Сонија (Sonius), Ебојевиот син, да влезе во арконската тврдина и градот, да ги разлупа идолите на Svanteviz, и да го оплачка храмот. Оваа заповед ја извршија владиката Свен и Сонијс.[126]
Хелмолд и Сакс се сложува во означувањето на Световид како голем бог на
островото Рујн.[127] Двата исто така се сложуваат и во објаснување на тоа име со
името на христијанскиот светец св. Вида (Sanctus Vitus) или св. Гија: ‘Во време на
царот Лудвик II, те. околу половината на IX век калуѓерите од Корвеја (Corvey)
[128] продреа на Рујан, каде беше главно огниште на заблуда и седиште на идолпоклонство. Тие го приповедаа словото божјо, и подигнаа едно светилиште во чест
на нашиот Господ Исус Христа и св. Вида, заштитникот на Корвеја. Но наскоро Рујаните ги прогонија свештениците, и се вратија на својата вера. Оти тој св. Вид, кого ние го исповедаме како маченик, слуга Христова, тие го почитуваа како бог, претпставувајќи го створење на творецот. И нема под небото варварин, кој полошо ги
мразел христијаните и свештениците како сите луѓе. Тие се поносуваат и го слават
само името на св. Вид, на кого тие им посветиле дури и храм и еден идол, предмет
на еден мошне грижлив култ, и кого тие го признаваат како прв измеѓу сите свои
богови. Овде доаѓа заради прашањето на пророштвата од сите словенски краеви, па
тогаш и жртви принесуваат. Становниците ги почитуваат свештениците (жреците)
не помалку од кралот. Од времето кога прв пат се одрекле од верата христијанска
ова празноверие останало кај Рујаните све до нашите денови.’[129]“
Се истакна: „...Тие го приповедаа словото божјо, и подигнаа едно светилиште во чест на нашиот Господ Исус Христа и св. Вида, заштитникот на Корвеја...“.
Па тоа било и тн.Словенство со Солунските Браќа- Константин и Методиј.
Се кажа и: „...И нема под небото варварин, кој полошо ги мразел христијаните и свештениците како сите луѓе...“. Следи варварски јазик бил пелазгиски. Па
тој бил во спротивност на католичкиот латински јазик, кој бил само службен јазик.
Дури и: „...Тие се поносуваат и го слават само името на св. Вид, на кого тие
им посветиле дури и храм и еден идол, предмет на еден мошне грижлив култ, и кого тие го признаваат како прв измеѓу сите свои богови...“.
Значи, „ прв измеѓу сите свои богови“: прв=первиот (Перун), Св.Илија, Зевс.
„По Хелмолд значи името Световид било просто промена на името Sanctus
Vitus: незнајбожачкиот бог би бил значи христијански светец.
Хелмолд не сака да трага и да најде, како било постаро име на тој така популарен бог. Во II кн. Глава XII се раскажува на кратко, како Данците го освоиле
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Рујан, го разлупале идолот Световиодовиот, го порушиле неговиот храм, и ја оплачкале црквата. (Бисерика=б и серика: серика=срика=црка + в = црква, Р.И.)
‘Од сите словенски племиња, кои се разделени по области и кнежевини, племето Рујан беше најупорно во својот мрак на безверја; тоа во него остана до нашите
дни.[130] Еден доста најасен глас раскажува, дека Лудвик, син Карлов, некогаш им
понудил земја на Рујаните со добросреќниот Вид корвејски, оти тој беше основач
на овој манастир. Проповедниците кои дојдоа од ово семејство, го преобратиле, вели, рујанскиот народ во христијанството, и основаше таму една оротарија во чест
на маченикот Вид, на чиј култ бил посветена цела област. Наскоро потоа Рујаните
ја оставија светлоста на вистината, и паднаа уште во полоша заблуда отколку што
дотогаш беа,[131] оти овој ист св. Вид кога ние го викаме слуга божји, тие почнаа
да го обожаваат како бог, му направија и еден голем кип, те така служеа пред створењето отколку на творецот. Ово празноверие така се утврди, да Световид, бог на
земјата на Рујаните, постане прв бог на сите Словени итн...’[132] Сакс Граматик од
своја страна тврди (стр. 444) дека најпосветениот храм во Аркони без право го носеше името св. Вида. (Cf. стр. 508: servitutem superstitione mutarunt istituto domi simulacro, quod sancti viti vocabulo censuerunt)“.
Стоеше: „Световид, бог на земјата на Рујаните, постане прв бог на сите Словени“.Па тој бил само едно: прв=первиот (Перун), Св.Илија, Зевс на сите Склавини.
„На овој начин, значи, по Хелмолд и Сакс Граматик, Рујаните го обожувале
богот Световид, затоа што во негова корист свртило името на св. Вид, кое име кај
нив го внеле корвејските калуѓери. Адам Бременски, од кого Хелмолд ги позајмил
сите главни податоци за островото Рујан (I, 2) не споменува ништо за придобивање
на островото од страна на корвејските калуѓери во IX век, за внесување на култот
св. Вид, и за неговото преобратување во незнајбожечкиот бог. По Велкел (Voelkel)
[133] двете овие приказни биле измислени во XII век, и ако Хелмолд се повикува
на veterum antique relation. Оти корвејските калуѓери и многу штошто друго малку
оправдано измислувале и барале лесноверниот свет да им верува.
Има разлози, мислам, извртени домислувања Хелмолдови и Саксови. Тоа не
се незнајбожци, кои, преобратени во култот на св. Вид, го преокренале овој светец
во незнајбожечко божанство; туку напротив, калуѓерите, најдувајќи го веќе готов
култот Световидов, покушале да го заменат со светец, чие име беше истоветно. Тие
навистина го имале во своите раце св. Вид, чии остатоци беа изнесени од француската пикардијска Корбија во германска Нова Корбија (Nova Corbeia germanica).
Овие побожни лажни лукавства, оваа збрка на имиња мошне се чести во средниот
век.[134] Тие објаснуваат замена на култот Световидов со култот св. Вид“.
Исто така, биле можни внесувања на канибалистички обичаи, и тоа само со
цел да се засрами повеќебожеството, кое било за наука и напредок, а не мрачнотија
која започнува со првиот христијански император Јустинија. Тој ја забранил науката: математиката...А и, до него христијанството било преполно со повеќебожество.
„Мразењето на балтичките Словени спрема христијанството било длабоко.
Него го одржувале заинтерсираните свештеници, сакајќи со тоа да го очуваат своето влијание. Дали е можно, големиот народен бог да добие име на еден христијански светец ? По самото Хелмолдово сведоштво, кое напред го наведовме, се приносени на Световид на жртва каткога и по кој христијанин, и свештеникот тврдеше,
дека никаква друга жртва не беше на неговиот бог попријатна.[135] Словените са-
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кале да ги исмејуваат христијанските ствари. Титмар наведува една занимлива анегдота (Chronicon II, 37. уз. Год. 97.). Германски свештеник Бозо, што полесно да ги
поучи оние Словени, кои беше ги преобратил, или за кои мислеше, дека се преобратени во христијанството, беше испишал словенски молитви, и им наредил на
Словените да ги пееат, бидејќи им ја објаснил содржината. Ови обешењаци тада из
подсмеха пародираху ове речи, говореќи: укри волса, те. на латински: eleri stat in
frutectum- јфва (дрво) је у жбуну,- вместо да поноват со свештеникот κύριε έλεισον.
И тие говореле, да така Бозо говори. Тој дабоме другчие говорел’.
Рујански Словени можеле така исто да пародираат и името Sanctum Vitus
правејќи од него име Световид, ама не е ни мало веројатно, дека тоа име девинитивно го освоиле како име на својот бог, уште помалку веројатно, тие тоа име Вид им
го давале и на другите богови. Нивниот религиозен фанатизам ја исклучува потполно оваа хиптеза. Воостанатото не најдуваме кај Саксите еден бог Porevithus,[136]
и еден кој се вика Rugievitus[137]- Руѓевид; кај Еб и Херборд, биографот на Отон
Бамбершки, го најдуваме богот Nerovith или Gerovith.[138]- За овие богови ќе говориме подоцна“.
Како што се направило името Световид, и “тие тоа име Вид им го давале и
на другите богови“, исто така тие го внеле и: „се приносени на Световид на жртва
каткога и по кој христијанин, и свештеникот тврдеше, дека никаква друга жртва не
беше на неговиот бог попријатна“. Значи, католиците внесле и лага за канибализам.
„Кога наставокот- вид (vit или vith) не претставува име св.Вид, тогаш што
претставува ?
Првиот дел на зборот не е сумлив, svent- значи свет.[139] Па иако по надворешност изгледа дека е така ипак овој збор нема никакви врски со латинскиот sanctus, што навистина значи во превод свет-и. Овде ние се најдуваме пред една проста сличност. Наставокот vit нарочито ја побудил оштроумноста на етимологичарите, кои очајнички се труделе,засебно да го објаснат, не приметувајќи, дека тој наставок се сретнува во хрпа особени именки словенски. Семовид ? (Semovith или Semovithan), легендарен полски кнез, се споменува во Галовата хроника (Gallus, кн. I,
гл. III) од XII век. Името Змејовид се најдува на повеќе места во историјата полска,
нарочито кај владетелите Мазовије, и тек нестанува во XV в.[140] Чешката Козмина хроника (XI- XII в.) го споменува чешкиот кнез Хостивид(Hostivit, Hostiwyt, Goztivit) татко Бориевојев, првиот војвода чешки како христијанин; ова име го споменува и други чешки хроничари, особено стиховната хроника Далимилова (на чешки).[141]“ (Се говори од 12 век сé до со 15 век, Р.И.)
Значи, се започнало од 5 век да се врши покатоличување на Меровинзите, а
до тој 5 век Римјаните не го познавале поимот Склавини. Тоа зело замав од 8 век со
Бонифациј источно од реката Рајна, чии простори биле на Склавините со балкански
традиции. Истото продолжува во 9 век. Тогаш се јавил судир со учењето на Солунските браќа, различно од она на Римјаните. Браќата Константин и Методиј ја ширеле христијанската вера по налог на Цариград. Затоа не дошол судир за јазикот
коине, кој имал важност за Рим и по 8 век како христијански и државен јазик, ниту
за тн.старословенски јазик, туку само за верското учење. Имено, браќата проповедале дека светиот дух потекнувал само од богот- отец, а за нивните противници од
Рим светиот дух потекнувал не само од богот- отецот, исто така, и од синот. Така
тие и го превеле Светото писмо од коине на тн.старомакедонски-и во 19 век се уни-
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шти. На тоа Свето писмо до во 15 век Франките ги прогласувале кралевите, со јазик
за нив разбирлив. Следи во овој дел се доаѓа не само до 12 век, туку и до со 15 век.
„Слогот вит (вит) се најдува уште и кај Егинард (Eginard) во Аналите и во
Животот на царот Лудвик, каде се говори за едно лице, кое се вика Liudevitus. Тоа е
еден словенски кнез од Долна Полска.[142] Во историските споменици на Јужните
Словени наоѓаме еднакво едно за друго разни имиња со- вит: Витадраг, Витодраг,
Витомир, Витослав, Витомисл. Сите овие имиња се словенски, и не е можно да се
објаснат со името на светецот Вид.
Измеѓу многубројните толкувања, кои се предложени, најверојатно ми се
чини она, кое вели, дека слогот вит претставува корен вит или вкт, кој значи: збор.
Свент добил значење свет под влијание на христијанството.Можда пред тоа значел,
како што се држело за германското heilig, јак, извесен, сигурен. Името Свантовит
би можело тогаш да се објасни со Хелмолдовите зборови, кои и напред ги наведовме: ‘Szvantovit, deus terrae Rugianorum, inter omnia numina Slavorum primatum obtinuit clarior ut victoriis, eficacior in responsis.’[143]“
Се ограничувам на митологијата.А и: heilig - i = helig=heli=Хелиос: хел=бел.
„Ова толкување ми изгледа најповеројатно.[144] Но ние овде сме во областа
на самите хипотези; не е наодмет да се наведат и други предложени толкувања.
Она толкување кое долго вредело, и предложено е уште на почетокот на
XVI в. во Германија, го толкува Svantovit со името lumen.[145] Ова толкување не
би можело фонетски да се објасни. Не се гледа, како словото с би изчезнало.
Добровски од вит скратено од витенз го направил зборот значење: витез, коњаник. Подоцна г. Крек[146] го врзува вит за коренот ви, ве- (дувати)- ‘вејати’.
Свантовит е за нега дах. Нему му се чини, дека оваа хипотеза го потврдува оној горе наведени одломок на Сакс Граматик, кој раскажува, како свештеникот, кој го чисти светилиштето во Аркони, не смее внатре да дише, од страв, со нечистиот дах да
ги окружи идолите. Така е Световид, едно за друго, по разни толкувања: бог на сонце, бог војна, бог на ветерот, бог кој чини пророкувања, бог снажен и весел, или
сосем просто еден христијански светец преобратен во незнајбожачкиот идол“.
За мене е истогласно Свантовит: с=с, в=в, а=а, н=н, т=т, о=о, в=в, и=и, т=т.
Свантовит,а=е,Свентовит - н =Световит=Светов ит=ет: светов + л = светлов.
„Поново поновувам, од сите овие толкувања најверојатно ми се чини, во лингвистичкиот поглед, она што вит го толкува со проречување, со совет. Воостанатото, како што по наводите Хелмолдови и на Сакс Граматик може да се суди, својство кое на Световид му се припишува, беа најразноврсни. Тој се задоволува само,
да чини прорекувања; богатство на жетвата, успех на војните или трговските претпријатија, зависеа исто така од него. Во исто време тој држеше еден лак, како симбол на војната, и рог за пијалок. Световидовиот храм бил подигнат во градот, кој
Сакс Граматик го вика Archon, Arcon.[147] Аркон, по кое се именува и цела област
така се викала. Ова име не изгледа словенско, и уште не му се знае потекло.[148]Во
другите текстови се најдуваат облици: Арекунда,Ареконда.Управо да се рече тој не
бил град, веќе просто едно утврдена ограда која го опколува храмот. Храмот во Аркона го разорил данскиот крал Валдемар, 15. јули 1168. Тоа беше баш оној ден кога
црквата го славеше св. Вид.Оваа подударност по своја прилика не е сосем случајна.
Данците полагале на тоа да ја фрапираат незнајбожачката осетливост, рушејќи ја
баш тој ден нивната голема народна светиња.[149]“ (Видовден=видов ден, Р.И.)
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Белците говореле со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Бидејќи Бригија била Европа во старата ера а во врска со тн.Троја- мои книги-, во континтетот
од 15 век почнало да се во употреба вулгарно-латински- готски јазици: западно од
Германија се говорат дворасни јазици, а источно од Франција трорасни-и со готски.
„Не се знае што било со главниот идолов свештеник. И тој да се покрстил,
Сакс Граматик без сумливост не би го испуштил и тоа да го раскажи.Тој нестанува,
или бил убиен во таа борба. Кнезот Тетислав го примил христијанството“.
Атина татина=т атина=Атина; Тетислав=тети слав...; Свентовид=свенто вид.
„Годината 1868. при прилика на шестогодишницата на разорување на Аркона била одредена археолошка комисија,[150] да ги испита островските старини. Таа
нашла малку ствари.Самото острово многу е оронето со таласите на Балтичко море,
кое секој три години му однесува по цел метар.(Тлс=талас + а = аталас, Атлас, Р.И.)
По пресметка на еден Чешки научник, кој пред петнаесет години го посетил
ова острово, неговиот денешен простор на Аркона не завзема ни четвртина првобитна класична величина. И денес уште се тврди, дека во црквата во Алтенкирхен
може да се види стариот Световидов лик. (Види снимки на крајот на книгата.) Тој
ни најмалку не одговара на описот на Сакс Граматик. Под црквениот трем е вѕидано во ѕид некој камен, на кого се гледа изрезана една човечка вигура, долга отприлика околу три стопи. Таа претставува едно лице, кое на градите држи огромен
сад со пијалок. Ликот со стена е свртен на земјата, да покаже, велат станониците,
како победениот паганизам се понижува пред христијанството. На жалост, стената,
како што реков, е вѕидана во ѕид, и не може да се види што има од друга страна.
Алтенкирцхен,како што името кажува,очевидно е едно од првите христијански светињи на островот.Па и лицето кое фигурата го преставува на стената,има само една
глава.А ние знаеме,дека Световид имаше четири глави.[151]“(Завзема=зазема, Р.И.)
Дека се говори за некаков германски народ со свој јазик во претходните книги пишев дека германските поими биле тн.словенски. Овде во прилог е и за црква:
Kirche - h (х- нов глас/не се изговарал) = circe=цирке=црк + в = цркв-а; Kauf=куп-и.
„Се мислило, дека се најдува еден Световидов лик во еден идол, кој пред половина век е најден во Галиција.Иако точно не одговара на лик,кој Сакс го опишал,ипак овој лик има сличност со тој опис.Спрема тоа, како се посматраат, тие сличности можат или да го потврдат или осумничат неговата автентичност. Тој идол
би бил најден 1848. год. после една голема суша на реката Збричу, на имањето Коцубинско, близу Хусјатина во источна Галиција. Гроф Мицислав Потоцки известил
за овој пронајдок на Ученото друштво во Краков (Towarzystwo naukowe), и му го
понуди овој интересн прилог за неговата збирка.Друштвото му наложи на еден свој
член, инжинерот Теофил Зебравски, да оди и земи идолот. Белешката на грофот
Потоцки и извештајот на г. Зебравски се печатени во Годишник (Rocznik) на ученото друштво, за год. 1852. Зебравски сопштува неколку интересантности, како нестанале многу незнајбожачки споменици. Гроф Потоцки, сопственик на Коцубинското добро,каде е најден идолот, беше смислил, да го намести на една хумка. Еден
селанец му рече: ‘Кога тоа би бил каков светец, ништо не би имале против тоа; но
ако нам тука ни го наместите тој Турчин, ние во парчина ќе го разлупаме’. Идол
овој, наравно, не имаше никаков натпис; некои поединости му го нагласуваат името Световид, под које име и денес уште се наведува со разлог или без разлог.[152]“
Видливо е какво зло правел католицизмот без прекин дури и во 19 век.
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„Тоа е една четвртаста статуа со четири глави сите под една капа. Извајарена е на еден силицијски варовник. Висока е отприлика осум стопи (2 м 70 см). На
овие четири лица-страни се нацртани и раце во рељевот. Десната рака издигната се
наслонува на левата цицка; левата рака стои скоро во висина на папукот. На двата
лика раката не држи ништо. На едно лице десната рака држи некој вид прстен, а другата рог за пијалок. (За тој рог говори и Сакс Граматик, а се најдува спомен за него и во хрпа на другите споменици.)[153] На трите лица се гледа некои привидни
нозе; тие стојат на еден барељеф, која претставува жена (или дете), вид една каријатида, која поново држи едно лице поклекнато на колена.На еден лик се гледа една
сабја и еден коњ. На тој начин некои поединости се подудираат со оние кои нам ни
ги дал Сакс Граматик. И полските археолози не се устезале да го изедначат овој
пронајдок во Збруч (Zbrucz) со идолот кој го опишал Сакс Граматик.[154] Оти баш
овие поединости (нарочито коњот) го чинат ова откритие мошне сумливо. Ако ние
се најдуваме пред еден фалсификат од XIX век, тогаш сосем е природно, што неговата лажност се старала, да ми ги даде сите придеви на вистинскиот Световид.
Примен одушевено од Полјаците, а нарочито од Лелевеља, кој го опишал и репродуковал во своето дело за словенското идолопоклонство, [155] Световид од Галиција ладно поминал кај останатите Словени. Најновите митографи Крек и Махал за
него не говорат ништо. (Покрај статуа и биста=б иста, б=в- ваа: таа била иста, Р.И.)
Да би се уверил во вистинитоста на овој галицијски споменик, јас поведов
една истрага. Мој учен колега, професор на краковскиот универзитет г. Beadouin de
Courtenay, кој во останатото и не се разметува, дека е митолог, ми пиши, дека тој не
гледа разлог за фабрикување на тој идол. На жалост прилвичките идоли, рунско камење во Микрозин (Miekerozyn)[155], и денес се познати, како очевидни фалсификати. Во историјата на Словените на XIX век ќе ги имаме уште такви. Оваа превара
се објаснува најповеќе со пресметаниот патриотизам; со несреќните или неправедно гонети народи треба да се создаде благороднички титули !
Од друга страна г. Кентржински, директор на Осолинскиот музеј (ossolinski)
во Лвов (Лемберг), ми го соопштува следното: ‘се тврди, дека овој идол морал да
стои илјада години во вода, длабоко бил во неа загњуран, одзгора со таласи заплускиван и излижан, и има дебел слој иловача на постаментот. Меѓутоа ништо од све
ова не било’. (Погоре стои: „едно лице поклекнато на колена“- католичко, Р.И.)
Како бог овој идол има и премногу украса, кои не е можно да се објаснат.
Зошто Swiatovit (?) постанал воедно и како човек и како жена ? (Еден лик носи дојки мошне набубрени). Дали и кај нас знаеле пред илјада години, дека постоеле каријатиди ? Горниот дел потсетува на описот на Сакс Граматик. Ама тоа е баш сумлива околност; сабјата потсетува на еден облик полска сабја- карабеле’.[157]
Покрај Световид треба да се стават уште некои слични божанства, кои завршуваат на вит-вид, и кои изгледаат сродни и на арконскиот бог, кои најпосле се
можда и негови варијанти. Сакс Граматик нам ни го опишал идолот Руѓевид (рујански Вид) кој бил обожован во варошот Карентини (Карентина). Тој стоел во едно
светилиште застрт со две црвени завеси. Тоа беше идол со седум глави; во десната
рака држи меч, а седум други мечеви му висат за појасот. Струкот му бил подебел
но на човек.Бил толку висок, да владиката Апсалон,дигајќи се на прстите,одвај можел да го допирни во брадата со својата секририца, која обично уз себе ја носеше.
Сакс Граматик го упоредувал Руѓевид со Марс, и тврдеше, дека тој претводел во
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војната, кога Данците продреле во светилиштето, и ги нашле идолите во жалосна
состојба. Во борите на неговото лице (sub oris eius lineamentis) ластавиците беа направиле свое гнездо; а на градите му беше гомила на тичјо ѓубре. Во останатото во
идолот не било ништо пријатно за око. Вајарската работа била мошне груба. Данците со секирите му ги искршиле нозете (тој беше од дабово дрво). Богот паѓа, а
вродениците, гледајќи ја неговата немоќ, го променале своето обожување во презрење“. (Тичјо=птичјо: Бригите со п...правеле именки; Ламерика=л Америка..., Р.И.)
Се кажа Марс=м арс=Арес и дабово дрво, посветено на Зевс=Перун=Илија.
Авторот истакна: „...Илија...Словени и Варјаги...словенскиот Перун во скадинавскиот Тора, кого на колите го влечат два впрегнати јарци, те силата на варницата од облакот, и пронес на екот на громот...“. Во прилог е и што и Торовата
мајка..., како што е Фреја или Фриг. Значи, Один, Фреја, Фриг...биле бригиски, тн.
словенски, со Скадинавците, што важи и за Друидите. Следи само едно: балканско.
„Покрај Руѓевидовото светилиште се најдуваше и Поребидовиот храм (Porevit).[158] Овој бог имал пет глави, ама не носеше оружје. Апсалон нареди како и
Поренција да го однесат вон градот, и да го спалат. Жителите долго устегале да ја
извршат таа наредба; се плашеле, да им се земе раката, ногата или јазикот, ако го
учинат тоа светораство. Апсалон ги увери, дека за тоа ништо не ќе им биде. Свено,
да би им покажал колку треба да се презираат овие богови, се качил на идолот, и
им нареди на Карентињаните, така со идолот да го влечат, nes minus trahentes ruborе
quam pondеre vexavit, вели иронично Сакс Граматик.[159]
Најпосле и биографите на Отон Бамбершки наведуваат декa постоел и еден
бог викан Herovith- Gerovit- Gerovid, qui lingua latina Mars dictur, и кој тој го вика
deus militae (Ебо[160] можда мисли на прост латински guerra). Во храмот посветен
на Геровид висел и еден ужасно голем штит, кој ниеден голем смртни не смееше да
го гибни. Е посветен на богот Геровид, и кога би го носеле испред војниците, тој
им донесувал победа. Еден германски свештеник го дофати еден ден, и заблагодарувајќи само на таа предрасуда, ‘тој можел да го избегне гонењето на незнајбожците.’ Не само појавата на штитот, тие бегаа од него, или ничкум паѓаа на земја.
Хаволини (Havoliens) славеа на почетокот на април еден празник во чест негова.
Геровид исто така го обожувале и во Велегост (Holagasta, Vologast) на брегот на
Пијене (Одринa приточица). Му биле посветиле еден храм. Кога владиката Отон
дојде пред овој храм, го најде цел на знамиња застртал од желби: да што подобро
се прослави празникот во почест на Геровид.[161] Мошне е тешко да се допушти,
сите овие имиња така разни физиономии и атрибути, се само хомоними на св. Вид
Корвејски“.(Клечеа и „ничкум паѓаа“ католичко,не повеќебожно/православно, Р.И.)
Уште нешто за откритието во Збруч
„Г. Кентрижински, директор на музејот Осолински во Лвав (Лемберг) са све
сакал да поведе истрага за околностите, во кој е најден збручкиот идол. Г. Е. Павловиќ од Лвов, ми ја напишал оваа белешка, која ја преводувам од збор до збор:
‘Год 1873. се состанав во бањата со Ивониќ (Iwonicz) со г. Корвин, инжинер,
кој ми го раскажа ова: Год. 1848. проведов некое време во Лицков, на доброто на
Константин Заборовски, во Подолија, измеѓу Хусјатина, Сатанова и Тауска. Еден
ден, месец август, јавав долж Збруч, недалеку од брегот Миодобар, на кого уште
денес се гледа рушевини; реките беа пресушиле, услед долги суши. Запазив на површината нешто, што ми личеше на капа. Мислејќи дека тоа ќе биде каков давеник,
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рипнав во водата; дојдов до тој предмет, гледам, дека тоа е некој камен кип. Се
гледаше на дното на водата дијагонално нагнат од рускиот брег кон галицијската.
Таа река била доста длабока, а беше и таков вир, да на прв поглед не можев да го
распознам ни обликот ни големината на предметот. Ми изгледал необичен; и јас се
решив, да го извлечам од водата уз помош на г. интендант Кавловски, кој сега станува во Лвов. Се користев со тоа, што руската стража оттаму била доста далеку.
Требало е да се употреби за таа работа шест пара волови, кои имале грдни маки додека статуата ја извлекле од водата. Кога била на земјата видовме, дека нема долен
дел. Бојата на статуата била потполно бела, кога ја извлековме; но после неколку
дена многу патамнела. Ја сместивме во едно двориште испод ладилникот, каде стоела све дотогаш докога сопственикот не ја предал на Мицкослав Потоцки, чуварот
на старини во Галиција, кој потоа самиот ја понудил на Ученото Друштво во Краков. Малку подоцна бев принуден на долго да ја оставам на земја, услед политички
околности. На тој начин Потоцки себи си ја припишал улогата пронајдувач, тој бил
само дарувач. Кипот тој го пронајдол г. Бијенковски, кој и го објавил.
‘При крајот на својот живот Бијенковски му се обратил на сталниот одбор,
да добие каква награда за услугата, која и ја направил на археологијата. Не знам
дали ја добил.
Лвов, 13. јануари 1896. год.
Е.Павловиќ’“.
ГЛАВА ЧЕТВРТА
Волос во Русија и Велес во Чешка,- Волос и Св. Блез- Власије (Blaise)- Хорз.
- Дажбог. - Симаргл. - Мокош. - Сварог, Сварожиќ- Suarasici. - Стрибог. - ТрајанТрајан, руски и балкански преданија
Волос- Велес
„Во договорот кој напред го споменавме, се најдува покрај Перун уште и
Волос, богот на стадото, како јемец од страна на Русите.[162] Не се гледа јасно, зошто покрај едниот бог громовниик е призван и овој бог на стадото. Би можеле да се
запрашаме, дали овие зборови ‘бог на стадото’ не се под перо на христијанските
хроничари еден презриви атрибут, нешто што би можело да значи бог на простаци,
глупаци (руски збор сколь- стока во рускиот овој има двојен смисол). Ма што да
значи, Волос се најдува и во другите старословенски руски споменици. Калуѓерот
Јаков раскажува (XI век) во својата биографија на св. Владимир,[163] како овој владетел беше наредил, еден Волосов идол да се фрли во реката Почајна. По биографот Аврамов од Ростов (XII в.) овој апостол би го порушил во овој варош [164] еден
камен идол на богот Велес (sic), спрема кого оближните Финци имале особито почитување.[165] Облик ‘Велес’ уште еднаш се најдува во еден чуен грчки споменик:
Патување на мајката божја низ пеколот.[166] Се најдува заедно со Тројан, Хорз
(Хрз) и Перун.Ист облик се најдува уште и во ‘Слово за полкот Игоров’, спрема кого,како што се знае,јас се држам во најголема резерва.[167]“(Финци-тн.Словени, Р.И.)
Се кажа: „Обликот ‘Велес’ уште еднаш се најдува во еден чуен грчки споменик“. Неслучајно Јолк бил преименуван во Волос- Јолк во врска со Аргонаутите.
„Во руската фолкористика и до денес се одржало името Велес- Волос, и, изгледа, се изедначило со именката Св. Власија, заштитник на стадото, исто онака како што Перун се помешал со св. Илија.Овде ова изедначување е уште позанимливо,
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оти се изедначили и името и сите атрибути на митското лице. Наравно исто онака,
како што некои сакале од св. Вид да го извлечат Световид, така и хиперкритичната
школа порекнува, дека Волос- Велес било како незнајбожачкиот бог, па сосема просто го заменува со св. Власија.
По Афанасиев,[168] ево што бива во тренот кога се пристапува на жетвата.
Еден желатец, мора да биде женско, земи еден прегрш класје и ги врзе. Никој не
смее да ја гибне. Тоа се вика: ‘да се врзи брада Волосова или Перунова’. Оваа Волосова брада ја штити жетвата против сите зла. Уште се вика и Илијана брада, или
брада на св. Никола, или најпосле Перунова брада.[169]
Што се однесува на мешање на Волос-Велес со христијанските светци, г. Буслајев ја открил оваа занимлива ситница. Во стара Русија, на шеснаесет видови од
Владимир, беше едно место, кое се викаше Волосово; тука беше манастир св. Никола; можда тој заменил какво светилиште на Волосовиот култ. Во Новгород храмот св. Власија е подигнат на место, каде бил идолот на Волос.[170]
Оние кои полагаат на идентичност на св. Власија (Βλασιος) со Волос- Велес,
приметуваат, дека некои руски писатели продреле и во незнајбожачките алогени,
да нпр. св. Никола постанал бог Самоједа; исто така и св. Власија (Влас, Волос) би
можел да постани бог на незнајбожачките Словени на Дњепр и Волга. Интересно е
само прашањето: како Волос можел да постане Велес. Јас во рускиот јазик не знам
во особните именки вакви промени, Влад дава Волод, ама никогаш Велед.
Не помалку се заметнува прашањето знаење:како во латински Blasius, постана во Чешка по сосема нормални закони Blažej, можело во истиот јазик да го даде и
обликот Велес. Извесно е, дека зборот Велес се најдува во пишан чешки споменици
на XV и XVI в. Тие не означуваат повеќе отколку нарочито божанство, веќе- сатана. И спомениците се доста нејасни: ‘Да ги оставиме тие гревови кај Велеса.’ (беседа 1471. год.) ‘Каков зло дух, кој Велес го надражил против мене ?’, пиши еден
писател познат под името Ткадлечек (Tkadleček), платнар на XIV в. Тома Решел
(XVI в.) пиши во својот превод на книгата на Језус Сирах (или Ecclesiastes) од Гашпар Хуберин: ‘ден човек сакаше жената да му постане дива гуска, да избега преку
морето, и повеќе никогаш да не се враќа’. Германскиот текст вели: ‘dass ein solches
boess Weib wer ein Ganss und fluege ьber Meer und keme nimmermehr heim’; чешкиот
преведувач вели: ‘да жената постане дива гуска, и да одлета некаде према море кон
Велеса.’ Ова е Решелово толкување поново го навело и еден чешки писател на XVI
век, Замарски. Во сите овие разни текстови Велес очевидно значи: сотона. Ние не
го најдуваме Велес ни во Полска ни кај Јужните Словени“.
Како што го немало Перун на Балканот, било и со Велес.Значи, без Словени.
Латински бил двојно вулгаренкоине во 240 г.п.н.е. и 15 век н.е. Коинска
основа била бригиска, оти Птоломејци биле Бриги, кои имале датив, но не другите.
Бидејќи во бригиските говори има говорни разлики, истото важело и за латинското
Блас..., с=ш=ж, Блаж- Блаже. Бидејќи б=в, а=о, влас=влос-волос (Волос),и за Велес.
„Со словенскиот корен навистина е тешко да се објасни ова име Велес- Волос. Миклошиќ (Etym.Wörterbuch, sub voce), кој, узгред да биде речено, заборавил,
или не знаел за чешкиот облик Велес,[171] сматра, дека покрај фонетичките тешкотии, треба зборот Велес или Волос да му се припише на грчкиот Biбsios, онака
исто, како што името Световид го врзува за св. Вид.Наведува уште еднаш блискост,
еден скадинавски бог Волси, кој одговара на Приап (Priape).[172] Оваа блискост за-
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служува, одблизу да се испита. Скадинавците беа многу во Киев; и тие можеле со
себе да донесат име на еден од своите божанства. Но ова е работа на скадинавските
научници. Литванската фолкористика исто така познава еден демон Welnes кој станува во една греда на житницата или во огништето на некој мајур.[173]“
Викизите=Варезите биле Венети, а Русија била Венеја. Следи името Русија
на фински јазик се среќава под терминот ‘Veneja’, а во естонскиот – ‘Venelaien’...“.
Павел Тупаев пиши: “самиот факт што престолнината на древните Венети- градот
Венеја, односно Енеја, се наоѓал во егејскиот дел на Античка Македонија, зборува
за нивното родовско потекло“, дека “Венетите, всушност, биле Антички Македонци“. Викизите=Варезите патувале по руските реки до Цариград. Тоа било само по 6
век н.е., никогаш порано. Токму залудно авторот говори за Континенталци, а тие до
5 век немале свој автор кој за нив би пишел. Значи, тие биле само Балканци со балканско говедо, свиња, коњ...А и крвната група А била поради инфекција од чума
на говедо до маласипаница и грип од грип на свиња.Следи тие биле 100% дојденци.
Како што Велс во Британија било Велес, исто било Велнес - н = Велес. Токму Македонците правеле поими со в-н-т. За ова повеќе во моите претходни книги.
„Ма што било, христијанството морало да мисли, да се користи со неспорната сличност на словенскиот Волос со грчкиот Βλάσος.[174] Има два Власија.Еден
со потекло од Цезареа во Кападокија, и чобанин е (Βουκόλος); а други е калуѓер и
маченик. Тој го грабнал едно свинче од еден прождрлив курјак.[175] Неговиот култ
е мошне распространет во Бугарија. Нему требада му се заблагодари, што стадата
имаат убаво руно (влас).Тој ги чува од една болест,која исто така се вика влас.[176]
Овде мора да се признае влијанието на народната етимологија. Така во некои области на св. Корнелија е заштитник на рогатите животни (cornua- рог): свети Луција
лечи болести на очите (lux- светлина, видело), а св. Тењон лечи краста (teigne- краста). Во Русија го повикуваат во помош св. Власија, кога владее сточна зараза; неговата икона се донесува и стави во шталата каде владее заразата.[177]
Видовме, дека во старите руски споменици покрај Перун и Велес се најдуваат и други божества: Хорз (Хрз), Дажбог, Стрибог, Сморгл или Симаргл и Мокош.
Несторовата Хроника раскажува, под год. 980, дека Владимир подигнал на едно возвишение, покрај Перун, и идоли на сите овие богови. Неговото сведоштво го потврдуваат безбројни споменици од XII- XV век.[178] Да ги испитаме по ред овие
божеанства“.
Херман Киндер и Вернер Хилгеман, при прославата на 1500 годишнината од
основањето на Киев,во 1982 година, кажуваат дека Киев бил основан меѓу 5 и 7 век
н.е. Споредено со наводите на Прокоп, Киев би можел да биде основан во 7 век. Во
прилог да се наведе и дека веројатно во 6 век меѓу Дњестар и Дон се образувала
кралевина Анта.Па тн.домовина на Антите и Венетите била од југот. Според Јанаги
и други, „во 9 век Словените го населувале Новогород“. Во 1997 година за Москва
се слави 850 години од нејзиното основање. Харолд Ламб, за време на тн.Византија
пиши, дека „оттогаш па се до неодамна немало заемно разбирање меѓу исток и запад. Само на север, каде што Македонците одвај навлегле, Русија преку бавно и напорно проширување создала евроазиска држава“. А таа има и грб на тн.Византија,
со македонскиот св. Ѓорѓи кој во Бригија станал коњаник. За Велс, „Јустинијан, како и Константин, поседувале словенска крв во неговите вени“. Значи, тие веќе биле
Словени пред на Балканот да се населат Словени од 6 век, за што нема ниту еден
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материјален доказ. Следи секој кој таков пронајде, итно да добие Нобелова награда
итн. Во претходните книги пишев за Келти=Бриги и колонизирање на Македонци.
Хорз
„Спомениците нам не ни даваат никакви податоци во улогата и својствата на
ова божество. Намерно го изоставувам оној спомен во Слово за полкот Игоров, кој
ми изгледа сумлив, и по кого Хорз би бил бог на сонцето.[179] Споменикот, кој Срезњевски го открил, го наведува покрај Перун (Перене) и Мокош, уште и Аполина,
те. Аполона. Ако овде е Аполон на место Хорз, тогаш Хорз очевидно е бог на сонцето. На неговото име не се најдува во словенските јазици доволно етимолошко
оправдување. Иранскиот збор (види Крек 391) Кхор, Кхорес, Кхореш уште помалку
го објаснува. Некогаш се покушувало да се воспостави некоја врска измеѓу овој чист руски бог и придевот хорошь, кој значи добар. Но оваа блискост не може да опстане, од кога Јагиќ покажал, дека овој придев доаѓа од коренот хом (chom), кој измеѓу останатите претставува идеја: чува, склања, стави во ред нешто.Да не е тоа чист грчки збор: Χρύσος ? И зар ова име не можеле да го дадат на каква позлатена
статуа грчките вештаци,од кои тогаш било доста во Киев ?Да спомениме уште еден
навод взаемен од еден лажен споменик; тој вели: ‘Има два ангели на гром, незнајбожачки Перун и еврејски Хорз.’ Г.Јагиќ држи, дека Хорз е исто што и Дажбог.Ова
име со југословенско потекло е заменето по своја прилика со името Хорз, оти она
прво име има повеќе словенска физиономија.[180]“ (Кхор..=к Хор.., Р.И.)
Па токму Хорз е сличен на египетскиот Хорус. Следи Исус да биде Хорус.
Дажбог
„Освен Несторовата Хроника, која нам ни кажува, дека кнезот Владимир на
овој бог му подигнал еден идол во Киев, имаме уште многу споменици за ова божество. Го најдуваме и во старословенскиот превод на Ѓорѓе Хамартол, каде со неговото име преведува грчкиот збор ήλιος, и во еден мошне занимлив текст на Ипатската хроника, под год. 1114. Ево го тој текст во превод:
‘Во оваа година била основана Ладога, и ладошките становници ово ми го
раскажаа: кога великата бура, тогаш ... на брегот на реката Волхово децата најдуваат очи црв. Тука водата ги исфрли. Набрав ги стотина, и ги има разни видови. Тоа е
зачудо, а оние ми рекоа: Не е тоа никакво чудо, ото ние имаме уште старци кои
отишле во земјата Јургинацв (Jougriens) и на Самоједа. Во тие северни земји тие виделе една олуја; во таа олуја паѓа една веверица, рекли би, тек што се окотила; таа
расте и се шета по земја. Потоа дојде друга олуја, и тогаш во неа паѓаат мали елени;
и тие растат и се шетаат по земјата. И ако во ова не верува нека го чита Фронграфот (sic ! Овде овој Фронограф е Ѓорѓе Хамртол)“.
Во преводот на српски стои веверица + в = верверица. Значи, на македонски
е верверица=вер вер..., двојно вер, како што е варвар=вар вар, тартар=тар тар итн.
„‘Во време на Проба бил еден голем дожд и голема олуја; и жито помешано
со многу вода паѓа, те се исполнаа големи сандуци. Исто така и во време на Аврелиј паѓаа парчина сребро, а во Африка паѓаат и големи камења. После потопот и
кога луѓето се поделиле на многу ‘јазици’,почнал да владее Местро од племето Хам
(Cham), а по него Јеремија, па Феоста, кого Египтјаните го викале Сварог.[181] Додека овој Феоста владеел во Египет, од небото паѓале клешти, и луѓето одма почнале да коват оружје, оти порано се бореа со тепање и со камења. И овој Феоста издаде закон за жените, да земаат само еден маж, да живеат заедно, и да се казнат блуд-
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ниците. Затоа го викаа бог Сварог. Оти пред него жените се предавале на оние кој
год сакал, и живееле како животни. Ако добие дете, го досудуваа на оној, на кого
тие сакаа, говорејќи: ‘Еве го твоето дете; и човекот ја просветкува таа свеченост и
го прима. Феоста го уништи тој закон, и уреди, секој човек да има само една жена,
а секоја жена само еден маж. Кој би го повредил овој закон би бил фрлен во една
усвитена печка до согори. Затоа го викале Сварог, и Египтјаните го обожавале. После него владеел 7470 дена неговиот син,по име Сонце, кого го викаат Дажбог. Син
Сварогов, крал на Сонцето кој е Дажбог, беше снажен човек. Тој дозна, дека има
една богата Египтјаните, и дека некој проводуваше блут со неа. Сакаше да ја фати.
Но не сакаше да го навредува законот на таткото Сварог, тој со себе зеде неколку
луѓе, и гледајќи го часот кога таа блут направила, ја изненади ноќта со нејзиниот
соучесник; ја стави на мака и ја спроведе срамно низ цела земја; и така во Египет се
уреди беспорочниот живот...’ “.
Во претходните книги пишев за Семирамиди како проститутка, а и сите жени како неа се однесувале. Кога Бригите, како Хикси, во 17 век п.н.е. владееле со
Египет, внеле свои традиции- секој маж да има по една жена. А нивна слабост била
што тие стапувале во бракови во сродство,поради што дошло и до дегенерации итн.
„Овој навод е преведен од Ѓорѓе Хамартолај,[182] и освен оние додатоци,
кои ги подвлековме и кој преведувачот ги дометнал. Малку подоцна поново ќе се
вратиме на Сворог.
Овде констатираме само, дека Дажбог е идентичен со Сонцето, и да се смета
како Сварогов син. На други места тој стои како превод на грчкиот Ηλιος[183]. Ова
истоветност се потврдува со толкување на зборот Дажбог, те. бог која дава, плоден
бог; а ако овде бог значи богат, тогаш е тоа е оној бог кој дава богатство.
Во западните пишани споменици нема нигде збор Дажбог. Во некои српски
народни приказни се споменува Дајбог- Двбог, кој е господар на земјата,додека бог
е господар на небото. Оваа приказна е објавил Речникот на Академијата во Загреб,
г. Јагиќ (Arch. F. slav. Phil. В. стр. 114.)[184]
Српскиот Двбог е исто што и зол дух. Оти навистина зборот двбог не е далеку од латинскиот diabolus; по српски јазик створи свој збор ѓавол- дијавол, од грчкиот διάβολος. Фонетички збор дабог не би можело да се замени со зборот ѓаволдјавол“. (Двбог=д в бог, дев бог...;Диавол,и=й=ј,дјавол; Дабог=да бог/Даб бог, Р.И.)
Латинскиот бил коински јазик, а српскиот бил тн.старословенски јазик. Овој
јазик произлегол со реформа на коине- без семитски зборови. И руски како српски.
Симаргл
„Божанството, кое е уште потешко да се објасни, есте она, кое руските хроничари го означуваат со името Симаргл или Сима и Ргла. Тоа се читало заедно, или
раздвоено на два збора: Сим и Регл- како направиле подоцна спомениците, во словенскиот јазик не се добива никаков смисол. Зборот е за некое странско божество.
Досегашните хипотези не донеле доволни толкувања. Се мислело на еден текст од
Библијата. Секој народ себе си создавал богови. Луѓето Гутини (de Guth) го создале
Нергала (τήν Ερτγέλ); луѓето Хаматини (Hamath) го научија Асхима (τήν Ασιµάθ).
Блискоста е променлива; но тука има и една озбилна тешкотија. Εργέλ и Αδιµάθ во
грчкиот се женски род, а во првобитниот старословенски јазик имаме само еден
збор машки род. Домислен е заклучокот на Н. Гедеонов, кој во Симарг гледа расипаниот грчки Σεµ Ηρακλής.[185]“
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Библијата била млада- само од 6 век п.н.е. Таа била присвоена историја на
традициите од Месопотамија до со Египет, а нивното население биле само Белци.
А биле населени и Црнци (Семити). Арамејски јазик бил нивни дворасен јазик итн.
„Воопшто Симаргл не припаѓа на словенскиот Пантеон; и не ни е можно
уште да знаеме, кое божанство всушност сакал со тое име да го означи рускиот
хроничар“.
Мокош
„Ништо помалку не сме во неприлика и при одредување на точниот карактер на Мокош, едно од оние божанства, на кои Владимир му подигнува идоли на
брегот на Киев. Мокош не го наведува само првобитната хроника, туку и други пишани старословенски руски споменици на средниот век. (Крек, Einleitung, стр. 395407.) Во верскиот споменик на XVI век, на номоканон, кој го навел г. Веселовски
(Журналъ. Нар. Просвещ, јуни 1889.) се најдува едно лице по име Мокуша, која
игра улога на една врачарка. Свештеникот кој ја исповедува една жена, ја прашува:
‘не си отишла к Мокуши ?’ Фолкористиката во северна Русија уште и денес знае за
Мокуша. Тоа е една жена, која се јавува за време на големиот пост, ги посетува куќите, ги нагледува предилките.[186]
Ако неговиот чекрк се сврти па зачкрипи, тие велат: да тоа Мокуша преде.
Таа се занима и со животни. Ако некое нестругано јагне ја изгуби волната, се вели,
дека Мокуша го остригла. Ноќта се остава крај ножицата еден прамен волна. Тоа е
понуда на Мокуши. (Барсов, Коментар Слово за полк Игоров, кој го цитира Веселиновски. I. с.)
Ако името Мокуша не е финско потекло, мора да се врзи со божицата Мокош во Хрониката. Ништо не кажува, какви својства била на оваа божица. Името
нејзино би можело да се врзи за корен мок (мек-ота, мок-ар); ама наставокот ош е
незгоден. Јагиќ (Arch. f. slav. Phil. т. в. стр. 7.) мисли, дека Мокош е превод од грчки µαλκία. Тој наведува по Тихонравовиот споменик, чии оригинали ги нема при
себе, и по кој Мокош би бил превод на грчки µαλακια, те. лошо божанство, кое навлечува на Онанов грев.[187]“(Малкиа=малки а=женски род,Василис-а=жена, Р.И.)
Финците биле Белци со тн.словенски јазик. Денес имаат и турски зборови.
Сварог- Сварожиќ- Suarazici
„Во главата посветена на Дажбог наведовме еден одломок преведен од грчки по Ипатиевскиот споменик од Ѓорѓе Хамартола, во кого, се чини, името Сварог
е преведено со Ηφαιστος. Името Сварог се находува само во овој пишан споменик.
Во накнада на тоа Сварожиќ или син Сварогов се најдува во руските споменици на XIV, XV и XVI век. Сите тие го објаснуваат Сварожиќ огнен: ‘тие призиваат оган, викајќи го Сварожиќ’.
Овој Сварожиќ вас наравно ве потсетува на оној бог Zuarasici, чиј одол Титмар го споменува во Радгостовиот храм, кај Редаријана (VI, 23). ‘Во внатрешноста
на храмот се подигнуваат богови со рака соградени, носејќи го секој своето врезано
име, облечени во некој страшен оклоп, со шлемот на глава. Првиот измеѓу нив се
вика Zuarasici- Сварожиќ. Него сите незнајбожците го обожуваваат повеќе по све
од останатите. Зад овие богови се најдуваат нивните знамиња кои се изнесуваат од
храмот само при тргање во војна’.
Од друга страна, постоење на еден бог кој се вика Zuarasici, нам ни го потврдува едно писмо на Св. Брин (Бруно) на кралот Хенрик II. Овој споменик е од
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почетокот на XI век. Да би завојувал против Полјаците, кралот беше склопил сојуз
со словенските племиња Велеќани (Vйlėtes), кои тогаш беа незнајбожци. Брино му
префрла за тој сојуз, и го прашува вака:
‘Bonumne est persequi christianum et habere in amicitia populum paganum ?
Quae conventio est Christi ad Belial?[188] Quae comparatio lucus ad tenebras? Quomodo convenient Zuarasiz diabolus et dux sanctorum vester et noster Mauritius ? Qua
fronte coeunt sacra lancea et diabolica vexilla ?’[189] Од овој споменик јасно се гледа,
дека Сварожиќ бил бог на војната кај Словените околу Лаба. Еден Suarasiz уште
еденпат се споменува и кај Knytlinga Saga.[190]
Овој бог извесно е сроден со рускиот Сварожиќ, кој изгледа, исто така постанал од Сварог. Но дали Сварожиќ е вроден бог руски, или во Русија е внесен од
страна ? Г. Јагиќ (Archiv, IV, 412.) замислува, дека Zuarasici- Сварожиќ во Русија го
донеле странци, и дека на овој патронимички облик е створено името на Сварог.
Оваа хипотеза зацело е мошне оштроумна.Г. Јагиќ приметува, дека Сварог и
Сварожиќ не се најдува во старите руски хроники, и дека се јавуваат тек мошне доцна. Мисли, дека тие се донесени од Новгород, кој секогаш бил ве непрестален допир со балтичките Словени. Од друга страна, можда преведувачот, имајќи да го протолкува името Ηφαιστος, можел да помисли и на рускиот глагол сварить,сваривать
-ковати. Ова хипотеза не одзема ништо на стварноста на Suarozici или Suarasici на
Титмар и Брин.
Крек држи, дека Сварог е автентично име (стр. 332) и го толкува со индоевропскиот збор (svarga на санскритски значи немирно, облачно, матно небо). Но не
се објаснува, како од Сварог постанал Сварожиќ. Небото го дава придевот небески,
а не небесиќ. Сварог во смисла небо би дал сварошки. Г. Сирку (Журн. Мин. Нар.
Просвещ- мај 1887.) бележи еден романски збор сварог, кој значи сув, мршав, прегреен. Извесно ова име не е латинско потекло. Г. Сирку мисли, дека тоа можело да
биде взаемен од словенските јазици, каде значело сонце. Миклошиќ Dict. йtymologique sub voce svarog, пронашол како име на место и кај Кашубите[191] Сварожено.
Тој го претпоставува кор. Сър, кој воостанатото е оправдан. Би било интересно, кога тоа месно име Сварожено би се идентификува со името божанство. Но Миклошиќ не пружа никакво попоредело толкување.
Накратко, е извесно, дека кај лапските Словени постоел еден бог, по своја
прилика, бог на војната кој се викал Svarasici- Сварожиќ. Наставокот ici изгледа патронимичен. Но во она мало од словенската митологија што знаеме, нема нигде
пример за семејството или семејната врска на словенските божанства.Но знаеме,кој
е татко на Сварожиќ. Рускиот Сварог е сумлив, и тоа е штета. Оти тоа би бил главен столб на балтичко- руските митолошки системи.[192]“
Стрибог
„Идол на овој бог бил во Киев, во друштво со идолот Перун, Хорз, Мокош.
И неговото име постанало како и името на Црнбог Хелмлдов, Дажбог и руската Хроника. Вон руската Несторова Хроника тоа се најдува уште и во некои сумливи споменици, како што е Слово за полк Игоров. Самиот начин како тоа тука се
најдува, за мене есте аргумент, да ја оспорам автонтетичноста на овој споменик. Не
допуштам, дека овој христијанин на XIII век можел да падне на таа мисла, своите
едноверници и земјаци да ги означи како внуци на каков незнајбожачки бог. Малку
понатаму писателот на тоа Слово го вика ветрови на Стрибоговите внуци. Кога ова
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кажување би било автентично точно, тоа нам би можело да ни ја објасни и улогата
и сета работа на тој бог.
Миклошиќ не сака да го објасни тоа име. Јагиќ го доведува од глаголот stkrêti (стьрьти), литванско styreti, starr, steif sein, erstarren, да се укрути, очврсти, замрзни. Тоа би бил бог на мразот. Тој нема ни еден на себе слично божанство познато
кај другите словенски народи, вон Русија“. (starr=ст’р=стр=стри: Стрибог, Р.И.)
Трајан- Тројан
„Во грчката средновековна литература постој една приказна под насловот:
Откритие на Света Марија божја во пеколот (Άποκάλυφις τής ύπεραγιόν θεοτόκον
περι τών κολάσεον.)Овој споменик е преведен на старословенско- руски јазик во XII
в.[193] Света Дева Марија добива овластување од Господа, да го посети пеколот
под водство на св. Архангел Михаил, кој неа и го покажува мачењето на осудениците, и неа и објаснува узроци услед кои така се казнети. Први грешници која Марија ги виде, влегувајќи во пеколот, се оние, кои не верувале во Бог Отец, Синот и
св. Дух. На ова место старословенскиот превод додава еден доста друг вметок: ‘Тоа
се оние, кои го заборавиле Бог, кои ги називале богови оние предмети, кој Бог ги
створил заради нашата употреба, како: сонце, месец, земја, животни, рептили, кои
постанале камени богови како и луѓе: Трајан, Хорз, Велес и Перун.’ Еден апокрив
од XVI ве, Апокалипсис апостола го доведува Трајан во врска со Перун, Хорз, Див
(Зевс).[194] И додава: дека овие називи на богови биле луѓе: Перун живеел кај Грците,Хорз на Кипар,а Трајан беше цар во Рим“. (Трајан=трај ан тн.словенско,Р.И)
Се говори за грчки: апокалуфис=апокалифис=апокалипис. Меѓутоа, тоа било само тн.словенски, у=и, султан=силтан=силатан, фило=пило...Следи апокалипса
=а по ка (како=ка ко, ко) липса (липса=умре),спореди со апотека=а по тек а- по тек.
Ама и рептил=реп тил, реп (опаш тил=тил), крокодил=к роко дил=тил, о=а.
„Слово за полк Игоров го споменува четири пати, и Русија ја вика земја Трајанова. Како што сам на друго место кажува,[195] и овде се држам потполно резервисан што се однесува на автентичноста на овој споменик. Ама ако и било фалсификати или вметнување, не е помалку вистина, дека фалсификаторот не го измислил тоа име Трајан, и да го зел од старите споменици или народното предание.
Во киевската губернија уште и денес се покажува Тројановиот Вал (бедем).
За овој бедем се врзува некое митско предание, во кое се говори за Трајан, царот
ермилијански (те. римјански- римски).[196] Ова предание морало да дојде во Русија од Јужните Словени, нарочито Бугарите, кои секогаш се во допир со Романците, а можда и од самите Романци. Во Романија останало можне живи спомени на
Трајан“. (Еримски=е римски со Трајан, само според трај: Трајко, Трајанко.... Р.И.)
Се истакна: „Ова предание морало да дојде во Русија од Јужните Словени“.
А тоа било можно само со преселби. Русите биле 100% од југот. Следи образложение. Според авторите, Словените дошле од Заткарпати. Бидејќи Заткарпатите се
со четири страни (југ, исток, север, запад), авторите не кажале од која страна. Па
затоа сите Словени потекнале од Заткарпати: балкански Словени, Украинци, Руси...
Белоруси, Полјаци, Чеси, Словаци...За тие меѓусебно да не се раскараат, нека си
фрлат коцка- за со ждрепка нека си одлучат. За потеклото на Русите све разрешил
Нестор (11- 12 век). Според него, Русите потекнале од Илирија, која била на Балканот. Како се вршеле преселбите, така се создавале и населбите: Киев, Новгород,
Москва итн. Досега северно од Дунав на Балканот ништо не е пренесено- без наод.

59
За жалење, ниеден автор не рекол Словените на Карпатите- па само на нив
било можно да се живее пештерски. Бидејќи тн.словенски простори биле под вода,
поради нејзината високоподпочвена вода, не биле можни подземни живеалишта.
Токму во ваквите живеалишта неандеталските=мајмунски Словени би се удавиле.
Па следи на тие тн.словенски простори немало темели на куќи, огништа итн.
Истото е и за Романците и Унгарците, а Романија и Унгарија како тн.домовина на тн.Словени денес таму нема такви. Значи, тн.Словени се најголема лага.
„Уште во оваа земја се покажува: Valul lui Trajan (Трајанов шанец), calea lui
Trajan (Трајанов пат); masa lui Trajan (Трајанов стол, стена); pratul lui Trajan (Трајанова ливада).[197]
Слични називи има и во Бугарија. Римскиот друм, кој, поминувајќи низ Сардика (Софија), ја спојуваше Италија со Цариград, и денес се вика во Бугарија; Трајановиот друм, а Турците го викаат Трајан-јол.Далматинскиот патник Вранчиќ, кој
ги помина низ овие краишта 1555. г. чул, каде се говори за овој Трајанов друм, и се
чудел, како името на овој голем римски цар е сочувано така кај овие варварски народи.[198] На Хисар, северно од Филипопол, се издигнува некоја римска рушевина,
која Бугарите го викаат Трајанов град, додека Турците им го припишуваат на Ѓеновјаните, и го викаат Ѓеневизлер.[199]
Јужно од Ихтимана се отвора во Средна Гора еден кланец Трајанова врата,
од скоро чуена и по јуначките дела на ајдуците.[200] На место на денешниот варош
Стара Загора (Ески Загора) се подигаше варош Ulpia augusta Trajana;Пансаба, денес
Ќустендил, го должи своето постанување на царот Трајан. Така исто и Улпиа на
Црно Море, денес Анхиал, го подигнал Трајан; селото Девна го подигнал на место
на стариот Трајановиот Марцианопилис. На тој начин спомените на тој голем цар
се најдува и во сите краишта на Бугарија.
Неговото име исто така се најдува и во српскохрватските предели. Во Мостар, и Херцеговина, едем мост се вика Трајанов мост; и во Далмација рушевината
на приморскиот град Bumum- се вика Трајанов замок. Исто име е дадено и на рушевините на еден стар град српски близу Н. Пазар. Чуената Трајанова табла и остатоците на Дунав се најдуваат повеќе од десет векови и во српската земја; градот
Кулина порушен во средновековниот век исто така носи име Трајаново“.
Бидејќи јас секогаш пишам, дека нема ниеден материјален доказ за премин
на Белци од север на Дунав, на југ, на Балканот, следи авторот пиши дека Римјаните не само јужно од Дунав, туку и северно граделе тврдини, друмови итн. Овде се
говори за цар Трајан (98- 117 година). Битен бил Трајановиот наследник Хадријан.
Маргарет Јурсанер5 ги наведува мемоарите на Хадријан: Бев назначен за трибун во втората легија. Поминав неколку месеци по горното течение на Дунав. Некаде во ноември, бев префрлен во петтата легија, македонската, на устието на Дунав, на границата на Долна Моесија. Големата земја на устието на Дунав и устието
на Бористен, се смета за едно од најчудесните земји на светот. Скитската земја го
има она малку тешко, а огромниот тек што завршува тука на устието, влечи тиња
од континентот, мраз од ненаселени предели. Тука се најдов лице в лице со вистинската зима, која трае со месеци и се насетува дека подалеку на север е постојана
без почеток и крај. Дунав беше долг и широк појас од црвен мраз, а потоа синкав,
набразден со траги од внатрешни струи. Од мразот се штитевме со кожи. Во сте5

Маргарит Јурсанер (1990): „Мемоарите на Хадриан“, Наша книга, Скопје.
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пата, снегот понекогаш ќе ги избришеше разликите кои и онака не беа видливи.
Мојот кавказки водач го топеше мразот за да ги напои коњите. На пролет, многу
пати се случуваше, кога топењето на снегот ќе дозволеше, да навлезам длабоко на
земјата, царство како што не го знаеме.
Стои: „ненаселени предели“. А тие ненаселени предели се населиле од југот.
„Деминутив на името Трајаново во Трајко уште е и мошне јака употреба и
во Бугарија. Народната етимологија го врзува за глаголот трајамъ- трајати. Во XI в.
тоа име го носат македонско- српски царевиќ, Самулов син.[201] Во српските народни приказни се споменува едно лице под името Тројан. По Вуковиот Речник живееше на планината Цер, во близина на Тројановиот град, и околината на Шабац,
некое лице под тоа име“. (Трај=т рај- секој во рај сака да си трај, тој да трае, Р.И.)
Иако во разни говори а=о, Славен=Словен, Тројан не мора да биде Трајан,
затоашто да не се изуми Троја=трој а, а според трој Тројан=трај ан. Меѓутоа, трај
си е трај, и отсекогаш трај- без врска со царот Трајан. Неговото име било/е само тн.
словенска,а така се говорел во Шпанија=Спанија=с пан=Пан,и Португал=порту гал.
До денес во португалскиот јазик во имињата крајното е е само теменвокал, што важи и за Франција.За Херодот источно Траки се со масовна употреба на теменвокал.
„Секоја ноќ одеше тој во Срем кај некоја жена или девојка. Се плашеше од
сончеви зраци, да не го спржат, те од неа одеше пред сонцето. Кога дојде пред својата драга, на коњите им даде зоб; а кога тие го појадат зобот, е петелот запеа, тој
одма се враќа во својот замок. Една ноќ братот или мажот на една неговата драгана
метна во зовницата на коњите песок место овес, па го посече јазикот на сите петли,
со пеењето да не го пробудат. Кога царот помисли дека е време да оди да го запраша својот слуга дали коњите го изеле зобот. Слугата одговори дека не, а петловите
не можеле да пеат, те се така Трајан одоцни кој својата драга. Најпосле виде во што
е работата, седна на својот коњ и појури во замка. Сонцето го стигна на патот; тој
се скри под еден пласт сено; но дојдоа волови и го растурија сеното, те така Трајан
го дофати сонцето и го спржи.[202]
Варијанта на оваа приказна ја прибележил и Милиќевиќ во својата Кнежевина Србија: ‘Во еден замок на планината Цер живееше цар Тројан. Имаше три глави (овие три се објаснуваат со српскиот збор троје- Тројан). Една голташе луѓе, други животни,а трети риби.Дење боравеше во својот замок на Цер,а ноќта во Ширината на Сава (Tsirina). На народот не му се допаѓал овој начин на живот, те оди и се
потужи на св. Димитрија, на еден од Трајановите слуги, и го замоли, да го прашаат
својот господар: од што тој се плаши. ‘Се бои само од сонце’, одговори Трајан. Дознавајќи го тоа, св. Димитрија на коњите им даде полна зобница песок место јачмен, а на луѓето им закажа,секој на своите петли да им ги повади јазиците, со пеењето да не би му објавиле на Трајан в зора. Тоа него го спречи, те се задоцни, и сонцето го фати. Тој се зарија во пласт сено; ама дојде бикот те го преврти сеното и
тој се растопи.- Приказната понатаму вели, дека Трајан и со тоа бегање оглувел во
селото Глушци, ги изгуби табаните близу село Табановци, ослепил покрај селата
Слепчевиќ, го изгуби својот штит,покрај Штитари,а најголема несреќа му се десила
близу Десиќа.’ “ (Зоб=овес; Tsirina=т сирина=цирина, царина:Тсар=т сар=цар, Р.И.)
Српскиот јазик е од 19 век, кој бил тн.старословенски- македонски јазик. Се
истакна „петтата легија, македонската“. Македонија била до Дунав..., зашто имало
и тн.српско предание.Македонија била заменета со Балкан со Цојне во 1809 година.
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„Св. Димитрија затоа го убија пријатели Тројанови и го фрлиле во Сава. На
брегот на реката во шабачкиот округ се најдуваат остаоци на градот Кулина, чие
основање народот му го припишува на Трајан.
Во своите српски приповедки (II изд. Стр. 150- 152) Караџиќ објавил една
народна приказна, по која цар Трајан има козји уши (во оригинал: очи).
Во XII Tzetzиs u Chilades (г. Томашек ги објавил во Zeitschrift für Aesterreichische Gymnasien) знаел за оваа легенда за козјите уши, и им предаваше некој симболичен значај. ‘Ωτια δε Τραίανον λέγουζιν έχειν τράγον’ (во цар Трајана козји уши).
Се труди да се протолкува ова басна со тоа, што Трајан бил похотлив како јарец и
умеел да ги гони римските непријатели во најстрмните места“.
Богот Арес бил бригиски. Тој бил на домородците-против Римјаните. Нивни
цар бил Трајан. А Трајан немал врска со Тројан- тн.Троја била во Бригија (Европа).
Стои за Австрија- Источно Царство.Пак, Источно Царство било македонско.
„Г. Koehler, кој исто така се занимавал со оваа легенда, исто така ја објаснуваше сличноста на овој збор: Τροίανος и τράγος.
По Бертрандон де ла Брокијер, кој пишеше во XV в. градот Трајанопол го
подигнал ‘ung empereur appelй Trojan, lequel avait, ce disaient les Grecs, une oreille
ains que ung mouton.’
По една бугарска приказна од Стара Загора (Периодическое списание, Софија, т. IV, стр. 182) бил еден цар Трајан, кој имал магарешки уши. Индискреција
на неговиот берберин потсетува на Мидовата историја. Една варијанта од Неврокоп
во Македонија го претставува Трајан со козји уши“. (Само со балкански јарец, РИ)
Во Мала Азија немало магаре сé до 480 г.п.н. Следи „Илијада“ биле дело од
три простори: со магаре од Египет, коњ и говедо Бригија и островите на Јадранско
Море. Островите почнале да се населуваат од 6 век п.н.е.Па таа била Пизистратова.
„Беберинот негов оди и му ја поверува тајната на пустиот извор. Малку подоцна се најдоа патници покрај изворот.Едно дрво, на кое секој лист носи откриена
тајна (чим зашушти). Царот слуша за тоа, оди да ги види изворот и дрвото, и кога
се увери, рече: ‘она што е род од Бога не може да се сокрие’. И од тогаш тој повеќе
не ги криел своите уши.
‘Во народните песни на браќата Миладиновци, има две песни, во кои се споменува некој Тројан град Троем (песна 31. и 38.),чии становници се лоши христијани,и имаат да искусат разни искушувања.Песната 31.е забележана во Кукуш во Македонија;другата нема точно назначување за своето потекло, но судејќи по текстот,
таа мора да е од источна Румелија (јужна Бугарија). Текстот не е доста јасен, да би
можело да се види, дали се однесува на легендата за Трајан или на тројанската приказна, која исто така игра знатна улога во книжевноста на Јужните Словени“.
Бидејќи за Балканците била битна „тројанската приказна“,тие се домородци.
„Како Трајан постанал бог, или бар- сатана- во христијански смисол- кај Јужните Словени и Источните Словени ?[203] Јагиќ одавно предложил мошне згодно
и веројатно толкување.Најважните рушевини во дунавските земји му се припишува
на Трајан, или го носат неговото име. (Тн.словенско градежи биле римски, Р.И.)
Народната машта ги населува сите тие рушевини со сотони и вештици; и сосема е природно, дека една од тие утвари е Трајан, кој постанал бог како Перун,
Хорз или Дажбог. Балканските Словени, брзо преобратени во христијани, би биле
го пренеле Трајановиот култ меѓу Русите, кои подолго го сочувале. Може да се пр-
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етпостави исто така, дека и успомените на славните јуначки дела Трајанови останале длабоко во балканските народи, од кои Словените ги примиле преданијата; дека нашле и идеја за Богот, приврзана за оваа славна личност (divus Augustus); дека
ја сочувале и рашириле. По она што ние знаеме за нивната Словенска митологија,
било во Русија, било кај балтичките Словени, никаде не се најдува друг пример, дека луѓето постанале богови. Меѓутоа во последниот век па баш и во наше поскори
време, видовме, дека некои руски секти го ставиле во ред на бог и царот Петар III.
Други за поручник му го даваат Напалеона, кој треба да воспостави правда на земјата, или да прокламираат нивниот месија. Во историјата на незнајбожачките Словени нема вакви слични примери“. (Трајановите рушевини биле тн.словенски, Р.И.)
Значи, Балканците се селеле во Русија и со себе однеле и свои преданија.
ГЛАВА ПЕТТА
Млади божанства
Триглав,- Јула.- Радгост (Радигост).- Подага.- Припегала.- Црнбог.- Безимени божанства.- Ринвид. Турипид. Турувид. Пизамар. Црноглав (Тијерноглав).- Божици. Домашни богови.Триглав
„Сега поново се враќаме на боговите на балтичкиот ред, чиј главен претставник, Световид, веќе го проучиле. После него најглавен бог е Триглав.Неговото постоење нарочито нам ни го утврдиле историчарите на Отон Бамбершки. Биле во
Штетин, вели еден од нив, четири continue (Херборд, II, 32.) те. четири храма Овој
збор continue не го буни ни најмалку Германецот Херборда: ‘Sclavica lingua, вели
тој, in plerisque locis latinitatem attingit et ideo puto ab eo quod est continere continas
esse vocatas’. Со текот на етимологијата лесно и од Св. Вид може да се добие Световид. На современиот коментарист Перцов не е посреќен од Херборда. Тој сумња,
дека continue е словенечки збор, и ја толкува со полскиот konczyna (fastigium).
Ова е погрешно толкување. Konczyna значи крај, свршеток, и друго значење
нема. Контина по своја прилика се врзува со коренот конт, кој во српскиот го дал
зборот куќа, а во бугарскиот къшта, итн. Еден од овие четири контини, која била и
најглавна, беше велеубаво украсена со варварски работи, кои претставувале: луѓе,
тици, четвороножни животни, така вешто насликани, човек да би помислил, дека се
живи. Така се убаво обоени, бојата да им не избледила ни од снег ни од дожд. Очевидно во овие редови има малку претераност. Во овие контини се носел десеток од
сите непријателски плачкања, златни и сребрени пехари, позлатени и со камења
украсени рогови, оружје и скапоцени садови. (Само истогласно толкување, Р.И.)
Два вакви храма му беа посветени на Triglous. Извесно овде словенскиот збор е изменет; но не е тешка тој да се воспостави под прав облик-Триглав, бог со три
глави. И денес уште Германците го преокренале врвот Триглав на Корушките Алпи
во Terglou. Името Триглав ние го најдуваме во старата браниборска хроника.[204]“
Ништо германско, сé било склавинско=тн.словенско, и Тереза, Радецки итн.
„На Отон Бамбершки му било допуштено, кај штетинските Словени да го
проповеда христијанството. Тие убаво го примиле, уверени, дека нивниот бог со
својата моќ добро ќе го бранат. Со оваа толеранција знаеа тој добро да се користи.
Со помош на своите свештеници почна да се руши со секири и косири сите конти-
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ни. Кога народот виде, дека боговите не се бранат, ги нападна и сам храмовите, го
раздели нивното благо, а дрвото го однесе дома за готвење на јадење. Што се однесува на идолите на Триглав, владиката му го разби трупот, ги зеде сите три глави,
ги испрати во Рим, да сведочи за покрстување на градот. (Herb. II, 32). Во нахнада
за тоа тој пристана, да се почитува еден свет даб, umbre atque amenitatis gratia.
Меѓу поедини предмети на култот на Триглав се најдуваше и во Штетин како и во Аркона (види глава за Световид) еден нему посветен коњ, добра нахранет и
со убав стас. Никој не смеел да го јава, а еден од оние четири храмовски свештеници се бринел за него и го негувал. Тој коњ чинел прорекувања. Кога требало да се
превземи некој сувоземен поход, положат најпрво на земјата девет нови копја, на
еден лакт далечина едно до друго. Свештеникот тогаш го доведува заузданиот и
оседланиот коњ, го држи за уздата, го тера трипати во двата правци да премине преку копјата. Ако при тоа преминување не го гибне ниедно копје, тогаш претскокнувањето е среќно и поход би се превземал. Во противен случај се откажувале од
намерата (Herb. II, 35.). Да би го уништил овој начин на гатање, Отон смисли тој
коњ да се продаде негде на страна (Herb. II, 3) убедувајќи ги становниците, дека тој
е многу поспособен да влече кола, отколку да прорекува. По еден друг биограф
(Prifl. II, 11), коњското седло беше од злато и сребро и чувано во една контина.
Триглав го најдуваме во градот Волин (Volyn). По покрстување на овој варош свештениците, останувајќи верни на култот на идолот, го напуштиле градот, се
повлекле во селата (Ebbo, II, 13.). ‘И како Отон им ги разорил храмовите и уништил
киповите боговски, тие однесоа вон оваа област еден златен кип на Триглав, кој беше нивни главен бог. Го поверија на чување на една вдовица, која живееше во едно
селце, каде ова драгоцено благо тешко можеше да се пронајде. Вдовицата го свитка
идолот во халјина, изврти дупка во стеблото на едно мошне дебело дрво, и тука ја
скри оваа светиња така, да не може да се види ни допри. Оставила само еден мал
отвор, низ кого незнајбожците мошеа да принесар жртва и понуда. (‘Solummodo foramen modicum ubi sacrificium inferretur in trunco patebat’.) И никој кон него не приоѓаше, освен оној кој принесува жртва. Отон дозна за овој идол. Се уплашил, после
неговото заминување тој да допринеси, народот уште незачврстен во христијанска
вера да се врати во паганизмот; те побара начин со лукавство да се дочепка.[205]
Да незнајбожачките свештеници случајно дознале за неговата намера, можда би го
биле скриле својот паладиум во какво уште понепристапно место. Оваа деликатна
мисија му ја повери епископот на некој свој другар Херман. Тој беше вешт човек,
кој го разбираше и вроденичкиот јазик. Тој му нареди, да се преоблечи во словенско руво, па да оди кон вдовицата, како да сака на Триглав да му принесе жртва.
Херман послуша. И раскажа на вдовицата, дека недавно ја избегнал една страховита бура, заблагодарувајќи едино на Триглавовата заштита, и затоа сака да му принесе жртва. Вдовицата му го покажа светото дрво и дупката, каде може да ги стави
своите понуди, препорачувајќи му на никој да не му го кажува тоа место, ако мисли
на својот живот. Тој ја влезе и едната тајанствена ограда, фрли низ оној отвор една
сребрена пара, така да можел да го слушне и неговиот звук, те да верува, дека навистина принел жртва; потоа поново го извлече. Па да би го покажал сето свое презреење спрема Триглав, тој место жртва, му фрли еден голем исплувак (sputaculum
ingens). Потоа прегледа секаде, не би ли можел да го дигни идолот. Ама тој беше
така добро и во стеблото затворен, да беше неможно да го извади. Гледајќи околу
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себе, го запази Триглавото седло обесено на ограда. Било мошне старо и потеполно
неупотребливо. Го дигна и го скри, па после го однесе како доказ на оние пароги
кое го учинил, да се дочепка до идолот’ “.
Толку не биле наивни верниците, како што се раскажува за покатличувањето и уништувањето на своето повеќебожество.Тоа започнало со Бонифациј во 8 век,
кој Склавините ги истребувал само како „најодвратна и најгадна од сите раси“. А
тоа било ѕверско, крволочно...Сé тоа продолжило и многу потоа,дури и со Хитлер...
„Доста е чудновит завршетокот на приказната. Можеме да се запрашаме, дали на Херман треба да му се верува; и тој да не ја пронашол историјата за седлото,
да го заглади својот неуспех, или дека тој просто не дигнал било каква коњска опрема ? Незнајбожачката старица е извесно го скрила седлото во безбеден заклон од
христијанската похотливост.
После своето залудно покушување на померанскиот апостол повеќе на тоа
не настојувал. Се плашеше да го оптужат за лакомство, ако и понатаму гледал, да
се дочепка на скапоцениот идол. Затоа сега прибегна на убедување. Ги собра кнезовите и стариците, и ги заколна да се макнат од култот Триглавов, и да го употребат тоа злато, од што тој е направен, на откуп на своите робови“.
Значи, Склавините биле и робови и маченици на проклетиот католички Рим.
„И биографите на Отон Бамбершки го споменуваат Триглавиот култус во
Штетин. Овој град (Ebbo, III; 1) содржуваше во својот опкол три планини. Најголема, онаа во средината, беше посветена на незнајбожачкиот бог Триглав. Неговиот
идол имаше три глави. Златниот завој му ги покриваше очите и усните. Незнајбожачките свештници вака ги објаснуваат овие поединости: нивниот голем бог има
три глави, оти владее со три кралства, со небото, земјата и пеколот. Лицето му е покриено со завој, оти не сека да ги види ни да ги дознае гревовите човечки. На рускиот научник Кирпичников оваа приказна му изгледала прилично сумлива.
Словените, вели тој, не можеле да ја имаат христијанската идеја: а не е никако можно, еден бог, кој ја предвидува иднината, да не знае за човечки дела.[206] Г.
Кирпичников уште се прашува, дека овде немаме една деформација на христијанските Свети Тројца. Така се мислило, дека во Сведовид се гледа св. Вид. Со ваков
скептицизам се оди мошне далеку. Па ипак е извесно, како што тоа сме го и докажале во студијата за Световид, дека балтичките Словени обожувале идоли полицефали (многу глави).
По самото признавање на Отоновиот биограф (Ebbo, III, 1.), култот на Триглав и на другите идоли, чии имиња не ги знаеме, не изчезнале така лесно. Кога
Отон ги преобратил, или бар мислел, дека преобратил цел Штетин, заповеда незнајбожачките храмови да се предадат на огнот, а место нив да се изградат две цркви,
од кои една на самиот Триглавов брег го доби името св. Адаберта. Но идолопоклоничните свештеници не се одрекле од обожувањето на идоли, а уште помалку од
приходите на црквите. Барале само прилика, народот да го вратат во паганизмот. И
навистина се случи, во градот да завладее епидемија, смртноста била голема; свештениците го убедија народот, дека на све тоа зло е узрок нивното покрстување, те
треба да се вратат на идолите. Сите становници, говореа тие, ќе поумрат, ако гневот на боговите не ублажи со вообичајните жртви. Поттикнат со овие говори народот ги побарал своите идоли, им принесе жртва,па нападна на христијанските цркви.
(Ebbo, III, 1.- Херборд, III, 16.) Ги разори половина оние цркви кои биле наменети
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на верниците; но испред олтарите устукоше. Тогаш разорачите му се обратиле на
идолскиот свештеник, и му рекоа: ‘Ние го направивме она, што на нас се однесувало; сега ти сруши и нагрди го светилиштето на овој незнајбожачкиот бог’ (teutonici dei). Свештеникот зема секира, подигна раца, но таа остана закочена, на што
тој закука: ‘Јаој, каква е тоа сила на овој германски бог, и кој неа ќе и одоли ?’ Видите како ме удрил, мене, кого ја нападнав неговата светиња’. Народот се зачуди и
се прашуваше што да работи. Добиен или Ебо измислен одговор есте доста чуден.
‘Соградите овде куќа на својот бог покрај куќата на теутонскиот бог, и почитувајте
го и овој како своите богови, од страв гневот све вас да не ве помори’. Тие го послушаа, и до повратокот на побожниот апостол Отон останаа во таа заблуда, служејќи и на Богот и на ѓаволите“. (Теутоните ги нема кај Константин Велики, Р.И.)
Се говори за теутонски бог. Тој бил според името Теута- илирска кралица,
чија врска се трага на Балканот. Исто било со Герман.Таков бил и тн.словенски бог.
„Триглав се споменува уште и во описот на чудесата на св. Отон.(Mon. germ.
T, XII, стр. 91.) Тоа беше едно зло божанство, кое имало и една жена.
Триглав очевидно покажува и некои сличности со Световид;ама нема разлог
да не го стават во ред на независни богови. Световид имаше четириглави идоли.
Ружиевид- Руѓевид еден со седум глави. Но ние нигде не најдуваме имиња на четириглав, седмоглав.[207] Затоа нема основа на сумњата, дека Триглав е едно потполно независно божество“.
Јула
„И Јула се споменува кај биографот на Отон Бамбершки. За време на неговото друго бавење во Волин, Отон му советува на становниците, повеќе да не се
враќаат на култот Јула и неговото копје, а на обожување на идолот. Не знаеме што
значи ова име. Волин- денес Wollin- се викаше исто така и Јулин. Да не е збор за
еден градски бог, по чие име и градот вика ? Е извесно дека становниците на Волин
ги обожувале копјето, приврзано за еден огромен столб во средина на градот (Ebbo,
II, 1; III, 1,- Herb. III. 26.). Ебо раскажува, дека уште Јулие Цезар го подигнал градот
Јулин, и дека тука уште се обожува неговото копје ob memoriam eius. На почетокот
на летото тука се слави голема свеченост во неговата чест. Ние веќе видовме, говорејќи за Триглав и Световид, каква улога игра копјето во врачањето“.
Радигаст- Радгост
„Овој бог долго завземал неспорно место во словенскиот Пантеон. Но последните години е осумничено неговото суштество. Брикнер (Arch. f. slav. Phil. T.
XIV) тврди, дека Радигаст просто е име на град. Да ги разгледаме малку и пишаните споменици. Титмар, кој воопшто за све е добро информиран (VI, 23) вели: ‘Est
urbs quaedam in pago Riedirierum nomine, tricornis ac tres in se continens portas, etc…’
Овој град (да го резимирам останатиот навод) од сите страни е опколен со шума,
која становниците ја почитуваат како предмет на обожување. Двете градски вратници се отворени на секој намерник; третата води кон морето, кое е близу, и е страшно да го види, Во овој град или на оваа вратница (in eadem) има само еден храм
вешто сограден од дрво, и стои на рогови на разните животни.[208] Ѕидовите на
овој се украсени надворешно со дивно изрезани ликови на разни богови и божици.
Внатре се слики на богови со кичица работени; имињата им се врежани;[209] на
главата има шлем, покриен со оклоп, те изгледаат страшни. Првиот од нив се вика
Сварожиќ (Zarasici),[210] и сите овие народи го почитуваат повеќе отколку сите др-
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уги. Овде се чуваат и знамиња, и се изнесуваат од овие светилишта само во случај
на војни походи. Тогаш нив ги носат пешаци.
Заради чување на ова благо се установени нарочити свештеници. Кога се соберат заради принесување жртви на идолите, или заради умирење на нивниот гнев,
тие седат, додека останатиот народ стои, и мрмори некои неразбирливи зборови
(invicem clanculum mussantes); копаат земја уз некој религиозен страв, и ја испитуваат судбината, да би ги дознале сумливите ствари. Кога тоа сврши, тогаш со зелена трева покриваат еден коњ, кој се сматра како најголем во целата земја, па го водат да помине пополека измеѓу две за земјата утврдени копја;[211] па сравнувајќиот исход на ова враќање од малкучас извлечената судбина, тие ги изведуваат главните претскажувања. Ако двете овие видови врачења дадат ист резултат, тогаш се
превзема она што се сака; во противниот случај народот се ожалостува, и ја напушта секоја намера. Тие од најраните старини ја проповедуваат и оваа заблуда: веруваа, дека ако им се заканува долга и страшна побуна, тогаш излегува од морето
еден вепар, кој има два долги заби како бранители, и ваља по таласите, движејќи ги
уз едно страховито шуштење“.
Ова не е заблуда, туку нерезот бил симбол на бродовите, на чиј врв стоела
неговата глава, а неговата усната пена била морската пена, до Пенети=Фенети, Пенати, итн. Тоа може да се види на вазни... Населението било малоазиско-балканско.
„Колку год срезови има во овој крај, толку има и попови и храмови сатанини, кои неверниците ги обожуваат. Но градот за кого сега говорев, завзема прво
место. Поаѓајќи во војна него го поздравуваат, а и кога дома се враќаат од среќниот
поход, нему му ја донесуваат сета плачка. Со ждребење или со помош на гатање
тие грижливо известуваат и за најлудната жртва, која свештениците мораат да му ја
поднесат на боговите. Човечката крв а и крвта на домашните животни го умируваат
нивното најголемо беснило’.
За овој навод многу се расправало. Во него има повеќе невистинити поединости: храм кој содржи толку тешки идоли, а стој на животински рогови; божанствата, чии имиња се врезани испод ликот, све тоа изгледа мошне фанстатично. Но
било што му драго, овој одломок ипак заслужува, да биде цел наведен.
Титмар држи, дека Riedigost е име на некој град. Неговиот коментатор г.
Крусе, сложувајќи се со Лиш (Lisch) држи, дека тој се лаже, и се придружува на мислењето на Адам Бременски, кој во името Радогест гледа едно божество, кое е обожувано во градот Ретри. Нашиот земјак (Францус) г. Бернар е со исто мислење во
својата теза: De Adamo Bremensis geographo (Paris, 1895, стр. 66).
Што вели Адам Бременски ? (II, 18)
‘Од словенските народи, кои стануваат измеѓу Лаба и Одра најсилни се Ретаријаните (Rhetarii). Нивниот најмногулудски град есте Ретра, кој во исто доба е и
седиште на идолопоклонството (сосем е природно, што градот го носи истото име
на народот кој во него станува). Во него има еден храм на сатани посветен, чиј е
кнез Радигест.[212] Неговиот идол е од злато, а постелата од пурпур. Градот има
девет вратници; отсекаде е опколен со длабоко езеро; се преминува преку еден дрвен мост, кој е допуштен само на оние, кои доаѓаат заради принесување на жртва,
или да го прашат пророштвото за совет.(По ова изгледа, дека Ретра не бил град, туку само едно место за богомилие). Од овој храм до Хамбург има, велат, четири дена ход.’ Малку понатаму (кн. III, 52) Адам раскажува, дека владиката Јован, поста-
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нувајќи заробеник, бил позван, да се одрече од својата вера. Но кога тој не сакаше,
тогаш му ги отсекле рацете и нозете, а главата ја набиле на еден колец, и незнајбожците ја принесоа на жртва на богот Радогаст. Ова се збило 10. ноември, во словенската митрополија Ретра. Со овој збор на метротолот Адам Бременски сака без сумња да се означи религиозниот центар на Словените на овој крај.
Хелмолд (I, 2) поновува, дека Ретра е престолнина на Редаријаните, па копира некоплку видови од Адам Бременски за богот Радгост. Малку понатаму (I, 23)
говори за една борба измеѓу словенските племиња Љутиќи и Редаријани (Liutitses
et Riaduri), ‘кои услед старина на својот град и гласовитиот храм, каде се покажува
Радгостовиот идол, тврдеа, дека тие се најблагородни, оти ги походуваат сите
останати племиња поради прашања на пророштвото, и заради принесување годишни жртви.’ Најпосле (иста книга, §. 52) нам ни кажува, дека ‘Пров беше бог на земјата Алденбуршка (Стар- Град), Сива божица на Полабљаните, Радгост бог на земјата Оботрида.’
Ботовата (Botho) саксонска хроника во XV век (sub anno 113)[213], и нам ни
го претставува Радгост како на градите носи штит со црна говедска глава; во раката
држи секира, а на главата му е и една тица. Еден издавач на хрониката по овој спис
составил и нацрт на сликата, која повеќе пати препечатена, и послужила на фабрикување на називите на боговите оботридски, кои се чуваат во музејот во Настрелица. Не знам, каде Бото ја нашол оваа граѓа. Веројатно во својата машта. Најпосле
либечкиот хроничар во XVII в. кој го коментира Хелмолд, нам ни раскажува, дека
Радгост бил кнез на Оботридите, па подоцна постанал бог. Овој мошне позни коментар малку е вистинит; тој е во противречност со сите оние, што ние знаеме од словенската митологија, каде нигде не најдовме лица, кои подоцна постанале богови.
Да би ги измириле Титмар и Адам Бременски, може да се претпостави, дека
Редигост или Редигест било словенско име на градот, кои Германците можда го викале Rethra. Во тој случај Радгост би бил просто бог, кој своето име му го дал и на
градот во кој е обожован.
Има имиња на луѓе како и имиња на места, кои се свршуваат со наставкатагост. Зборот постанал од две: рад и гост. Одговара на грчкиот φιλόξενος. Овој епитет може да се додаде и на едно лице, како и име на место. Миклошиќ споменува
во својата студија за словенски имиња на еден Словенин, Радагост, кој живееше во
Крањска околу 975. год. Кај Јужните Словени се најдува идентични имиња Милогост[214] Carum hospitium habens qui hospes carus est; Gostirad, на чешки Hostirad.
Во Полска има места, кои се викаат: Bydgoszcz Radgaszcs (германски Бромберг во
Прусија); Radgoszcs има едно село во Галиција. На планините Бескидес во Моравија има едно брдо, кое се вика Radhost. Писателот на делото Moravia sacra- Стредовски,[215] кој живееше во XVIII век претпоставува, дека ова брдо го должи своето
име на каков идол Радгост. Дали ова се оснива на проста сличност на името, или на
какво месно предание ? Било што да му е драго, тој го раскажува понатаму ова: ‘Беше на тоа брдо еден храм Radhost (г на чешки постанува х). Некогаш незнајбожците ги славеле тука првите денови после летниот солстициј празникот посветен на
богот. Денес уште на тој брег доаѓаат во голем број верните од парохијата Hochwald, на Рожнови и Фридеки; па дури и оближните Словаци од Унгарија; и по еден
мошне стар обичај, не мешајќи воостанатото никаква сујеверица, тие тука одаваат
задоволство на пијалоци и игри.’ (Унгарија - н = Угарија, Угарска- превод, Р.И.)
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Како што се гледа, овде е говор само за едно така познат празник на летна
солстиција.Нема специјални разлози,кои би говореле во прилог на врзување негово
за каков успомен на култот Радгостов“.
Подага
„Веќе сме ја навеле онаа глава од Хелмолд (I, 83) која нам ни дава мошне
интересни податоци за словенските божанства: ‘Словени, вели тој, имаат мошне
различни облици на суеверја. Едни нивни богови имаат свои ликови во храмовите,
како идол Пион, кој се вика Подага...’ Името Подага не значи ништо. Може да припаѓа на еден и на друг пол. Маретиќ (Arch. F. slav. Phil. X.) го толкува зборот Будигој, приметува, дека има словенски имиња, кои почнуваат со зборот буди, а другиот се завршува со наставката гој; и така го толкува името: in expergefactione validus. По ова мало дрско толкување ова би бил бог на идинината (на животот)“.
Во претхоните книги пишев дека еврејството било само еднобожество, а на
Белците јазикот бил тн.словенски. Овде се говори за гој, како гој- стока на еврејски.
Па токму стоката само се гој, гой=гои=одгледува. Значи, само одгледуван добиток.
„Јас се усудувам да предложам едно попросто толкување. Место Подага зар
не може да се рече Погода (време) ? Погода би бил бог или божица на атомесферски феномени. Полскиот историчар Длугош споменува една божица на темература,
која се вика Погода (Arc. f. sl. Phil. t. XIV, стр. 170, и понатаму.)[216]“
Припелага
„Овој бог се споменува во еден документ од 1108. г. Тоа е пастирска пратеничка на архиепискот Аделгот од Магдебург. (Неа ја навел Брикнер во Arch. f. slav.
Phil. т. IV, 233.) На овој извор некогаш му се оспорувала автентичноста. Ама по
сведоштвото на Wattenbach, изгледа, дека денес за тоа не може да биде сумња. Оваа
пратеничка содржи мошне важен извор за изучувањето на борбата на паганизмот
против германските пропаганди.
Владиката пиши: ‘Овие грозни луѓе, Словени, се подигнале против нас; со
своето идолопоклонство ја профанисале Христовата црква... Тие ја поплавиле нашата земја. На христијаните им ја сечат главата, па ги принесуваат на жртви. Нивните фанатици, те. свештеници, говорат на нивните гозби: ‘Нашата Прилегала ги
сака тие жртви’.Тие кажуваат Прилегала,но тоа се Приали и срамни Belphegor,[217]
тие држат пред своите храмови полни пехари, и урлајќи околу нив со страшен глас
викаат: ‘Се радуваме, оти Христос е победен; победата е на страна на победоносниот Прилегала’. Владиката ги повикува христијаните на усташка војна против
овие варвари, да би можела да се чуе радосна песна во слава на Бога, вместо страшни незнајбожачките хуки во слава на Прилегала ?’ “ (Прилегала=при легал а, Р.И.)
Значи, токму наведеното не е одлика на канибализмот- туку непријателство.
Стој варвари- со варварски=народен јазик спроти католички=латински јазик.
„Што значи ова име ?
Г. Брикер предложил мошне веројатно толкување. Прилегала претставува:
Прибихвала, на оној, на кого му припаѓа сета хвала и слава. Имиња на приби мошне се чести кај сите Словени: Прибигој, Прибислав, Прибимир, Прибитиќ. [218]
Зар овде не би можело да се помисли и на глаголот препьιкать- припеќи, кој се најдува уште и во јазикот на померските Словени ? (Dict. Rumult. Sub. voce.) Зар Препјекал би можело да биде некој епитет на сонцето ? Јас се усудувам да ја поставам
оваа хипотеза, на која, држам, дека заслужува, за неа да се расправа“.
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Црнобог (Црни бог)
„Името на овој бог лесно се протолкува: значи бог кој е црн. За неговиот култ тврди Хелмолд (I, 53):
‘Словените, вели, имаат еден чуден обичај. На гозбата тие сите обредуваат
со еден пехар, уз кој изговоруваат и некои зборови, би рекол, не заради молитвата,
туку веќе проколнувања во име на своите богови: добро и зло; веруваат, дека све
што е добро доаѓа од добриот бог, а зло од лошиот. И така тие го викаат тоа божанство на својот јазик Црнобог.[219] По постоење на овој бог митографите заклучиле,
дека постоел и еден бог, кој се викал Белобог. Името на Белобог не се најдува ни во
еден автентичен споменик. Но некои мислеле, дека неговото суштество го оправдуваат со географските имиња (Belbuck- Белобог во Померанија; Bialobože и Bialobožnica во Полска; Bělobozica во Чешка).По ова е изработена цела една теорија за словенскиот дуализам. Во ствари ние не знаеме ништо за тоа за белиот бог[220]“
Со еден пехар како античките=етничките Македонци- и едно паурче итн.
Безимени божанства
„По Титмаровото сведоштво (VIII, 64) Љутиќи имале една божица, чиј лик
се најдува на знамињата. Некој германски војник го продупи знамето со еден хитец
камења. Свештениците лутиќски се потужија за тоа на царот, примија по негова заповед отштета во дванаесет таланти. Преминувајќи преку реката, која беше јако дотекла, тие изгубија една друга божица и педесет свои другари“.
Ринвид, Турупид, Пурувид, Пизамар, Црноглав
„Овие боженства се споменуваат во Knytlinga Saga (издание во Копенхаген
т. XI). Бидејќи го раскажала рушењето на Световидовиот идол, Сагата понатаму раскажува, дека кралот Валдемар отишол во градот Коренциј (Korrenzia), и наредил,
да се порушат трите идоли: Ринвид, Турупид и Пуривид. Ринвид по својата прилика е истоветен од Руѓевид (Вид од Рујн- види глава за Световид). Пурувид можда
има некои врски со Провен (види глава за Перун). Турипид можда е бог војник (кашупски: trepoet, trepoetose sa, дрмати се, трести се). Четврт идол е Пизамаров. Би
можело да се рече, дека името Пизамар постанало од Бесомар (бесъ- демон); мар е
наставок на крајот, кој се најдува кај некои словенски имиња.[221] Што се однесува на бесъ, кој на словенски јазик значи ѓавол, би можеле да се запрашаме: дали
незнајбожците не го знаеле епитетот на еден од своите богови ? (Бес е и бес, Р.И.)
Црноглав, бог со црна глава, кого горе го споменавме, бил по зборовите на
Сага бог на победата,другар на сите војни експедиции.Тој имал сребрени мустаќи“.
Божици
„Разни пишани споменици го потврдуваат култот на божиците, особено Титмар во својот опис на храмот Радгостов, и во глава (VIII, 64) во кој Словените се
жалат за увреда, која ја нанел еден германски војник на нивното знаме, на кој бил
лик на една божица.
Ние малку знаеме за имињата на овие женски божанства. Хелмолд (I, 52) го
наведува покрај алтенбуршкиот бог Проба, и Рагост оботридскиот бог, и Сива божица на Полабљаните. Ова Сива давала богатство. Неа ја зел лажен составувачна
Mater verborum, а ја назива dea frumenti. Денес се знае, дека тој ја изменил Сива од
зборот aiunt.
Сива исто така се споменува и меѓу лажните божанства оботридски. Чесите
ја протолкувале Сива со Жива. Чешкиот речник Котов донесува член за Жива, Жи-
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вени, божица на човечкиот живот и природа; а тоа е име на божицата Церере. Сите
овие измислувања дошле од Хелмод. Не е ни дури извесно, дали треба да се чита
Сива. Некои ракописи ја имаат и Сина (Sinna).
Толкувањето на Сива со Жива изгледа поверојатно. Маретиќ претставува,
дека тоа е скратено име на еден сложено име: Дабижива. Еден старословенски новгорски споменик на XV век (кој го наведува Крек, стр. 384) ја споменува божицата
дива. Длугош (XIV в.) тврдеше, дека кај старите Полјаци го нашол култот Дијанин
под името Dzevana.[223] Од друга страна тој го наведува еден бог на животот, кој
се вика Zywie.
Длугош споменува уште едно божество, кое се вика Зизилелија (Dzidzilelya), која бдее над судбината на детството, и го изедначува со Венус. Ова име дава
лесно да се објасни.
Често се находи името: Лада, која би била божица на убавината; Морана, божица на зимата и смрта. Ама овие имиња ги нема во старите споменици. Тие припаѓаат на традиционалната книжевност“.
Јас признавам само истогласно, на пример: Афродита=а продит а=породит.
Домашни богови
„Хелмолд ни раскажува (I, 52), дека селата и шумите на балтичките Словени
беа преполни со домашни богови (penates). Иста реченица се поновува и малку по
долу (82).(Пенати=пенети, Пенети=Фенети: Апенини=а пени ин и: пена=пени, Р.И.)
Титмар вели: ‘Domesticos colunt deos multumque sibi prodesse eosdem sperantes eis immolant (XII, 69)’, па додава: Audivi de quondam loculo in cuius summitate manus erat onum in se (ferreum) tenens circulum, quod cum pastores illius vilae, in quo is
fuerat per omnes domos has singulariter ductus, in primo introitu a partitare suo sic saluteretur: Vigila, Hennil, vigila ! Sic enim rustica vocabatur lingua et de eiusdem se tueri
custodia stulti autumabant…’ Не знаеме кој беше тој Hennil. Некој сакале во него да
го видат богот на стадото (гонити-хонити). (к=х=г=в: гонити=хонити- гонади, Р.И.)
Првиот чешки хроничар Козма, кој секогаш ги избегнува словенските имиња, и својата приказна ја витка повеќе-помалку со класичната терминологија, ни
раскажува (I, 2), дека основач на чешкиот народ се настанил на подножјето на
брегот на Рипа; тука: ‘primas posuit sedes, primas fundavit et aedes et quos in humeris
secum apportarat humi sisti penates gaudebat.’Со своите другари држи еден академски
говор: o socii, non semel mecum graves labores perpessi sistite gradum; vestris penatibus libate libamen gratum quorum opem per mirificam hanc... venistis ad patriam.’ Хроничарот песник погрешно познат под името Далимил, раскажува дека Чехот одел
од шума до шума dietky své na plecu nesa (носејќи ги своите деца на рамењата).
Иричек предложил, ова да се поправи и чита dĕdky, што би значело претци. Оваа
поправка е само хипотеза“.
Се истакна дека Русите се населиле од Илирија. А овде се говори за: „дека
основач на чешкиот народ се настанил на подножјето на брегот на Рипа“. Значи,
Русите и Чесите се населиле од и преку Балканот со балкански домашни живитни...
„Верувањето во постоење на домашни богови е потврдено со фолкористиката на сите словенски народи. Усмената руска литература знае за еден домашен бог,
кој се вика дĕдушка домовой. Се замислува кало старец, дење се крие зад печката,
ноќта излегува оттаму и јаде јадења, кои му се спремаат. Ако не најде ништо, се лути, ги претура клупите и столовите. Ги сака сите места каде гори каков оган. Радо
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ги посетува парните капатила, и тогаш го викаат баникь; не ги сака оние, кои ноќта
се капат и го вознемируваат, нарочито ако уште пред капење не го молеле Богот.
Зема на себе разни имиња по деловите на куќата каде борави. Управува со куќната
економија, домазлукот, те и го вика хозяинь, хозяанушко (на чешки: hospodařiček).
Го викаат уште дворовой, оти борави во двориштето; хлеввникъ, коњушникъ, оти
се интересира за шталата и коњушницата. Тоа е душа на еден предок. Секоја куќа
мора да има свои домовой; новата куќа го нема; го има тек кога неа првиот газда и
умре. Селанецот кој се сели, го повика домовојата да оди и со него да седи во новата куќа. Го повикува на помош, му принесува жртви. Домовој го заштитува, па исто
така и тој се бои за домовојата на својот сосед, кој доаѓа да му го украде она сено
или живина.[224] (Значи, само новата куќа=населба со свои домовоји=богови, Р.И.)
Во Галиција кај Хукула (Hucules) и Бојкиа (Bonci) домовој се вика дид, дидо
(дедо). Кај Полјаците го викаат domowyk или chowonec (чувар), krasnoludek (човек
облечен во црвено). Dziady (претци) се нарочито се страшни утвари, души на предците кои бараат жртви. Но всушност овие dziady припаѓаат на фолклорот на Бела
Русија.[225]
Семеен куќен демон се вика уште Skrzat: ‘Bodaj cię skrzaci wzięli’, одговара
на она нашата ‘ѓавол да те носи’. За човекот, кој има ружен изглед, се кажува ‘Wygląda jako skrzat’. Има изглед skrzat. Малку подоцна ќе се вратиме на овој збор.
Веќе говоревме за домашниот дух, кој во Чешка се вика hospodařiček.Се знае
уште и за шотек или шетек. И ова име значи стар (Kott).Не се знае етомологијата на
овој збор. Писателите на XVII и XVIII век често со него се повикуваат и го споредуваат со римскиот лар. Шотек исто така е познат и кај Словените во Штаерска.
Овој факт е во толку позначаен, што кај Јужните Словени нема нигде трагови за култот на домашните богови. Во Чешка се знае уште за Skřitek, сличен е на skrzat кај
Полјаците. Старите лексичари го преводуваат тој збор со lar domesticus. Проповедниците од skřitek направиле diabolus. Хус вели за верните кои не ја слушаат службата божја: ‘Свештеникот изговорува некои зборови, а нив ги прима Skřitek’, те.
очевидно ѓавол.Еден народен израз сличен на полската клетва, која горе ја цитирав,
вели: Aby te skritek vzal- нека ѓавол те носи ![226] (Балканците се домородци, Р.И.)
Зборот szkrzat на полски, љkratek на словенечки, skritek на чешки- не е словенско потекло. Како што Маценауер (Matzenauer) покажал во својот Речник на
страни зборови во словенските јазици (стр. 81), тој збор е германско потекло: ст. германско scrato, scratum (larvae, lares mali, lemurs); средновековно грманско: schrat,
schratze, schretze (faunis daemon), schretel (spirits familiaris) etc. Овде ми паѓа на памет една блискост, на која етомологистите уште не укажале. Германскиот chrat зар
не може да се спореди со словенскиот черт, czart, чорть- ѓавол ? Овој збор продрел
кај Чесите, Полјаците, Русите Словенците, кои биле во допир со Германците. Е непознато кај Јужните Словени, освен кај Словенците, соседи на Германците, Хрватите, Србите и Бугарите биле први меѓу словенските народи, кои се покрстиле и го
примиле христијанството. Некои преданија, кои кај другите Словени подолго
останале, изгледа, дека потполно изчезнале кај овие. И јас не малку би се чудел,
ако зборот черт е проста позајмица од германските фоклористи“. (Черт=черти,Р.И.)
Олга Луковиќ- Пјановиќ, кн. III, на стр. 204, го цитира Сипријан Робер, кој
пиши: „Кој, обраќал внимание, на пр., на натпис на чуениот лав во Венеција, видлив на секого, додека славистите на него не упозориле ? А нашиот словенски ма-
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нускрипт во Ремс, пишан на глаголица, нели ние го сметавме низ векови за коптски
јазик ?А бугарскиот учен монах Храбри од десетот век. Нели тој рече: ...
‘Првите Словени немале слова, ама читале и прорекувале уз помош на црти
и рези (черти и рези). Не можам појасно да ги означам руните’...“.
Се говори за „словенското писмо од црти и рески“. Тие биле само руни.
„За означување на домашниот бог се употребува кај Словените деминитив
од името бог: Buožik, buožiček domaci. Полјакот во XVI в. говореше: skryatkowie
domowe vbožeta (мал куќни бог“.
Германците со претходниците Франки и Македонците потекнале од Пријам.
Се говори за Русите и Чесите. Па „со фолкористиката на сите словенски народи“: руска литература; на чешки; Галиција; Полјаци; Бела Русија;Чешка итн. итн.
Никаде ги нема оние тн.словенски народ на Балканот- тие биле домородци.
Следи „кај Јужните Словени нема нигде трагови за култот на домашните богови“. Ним со милениумски огништа тоа не им било потребно. Ова било во спротивност на ненаселениот континент чии Келти биле Бриги и македонски колонисти...
ГЛАВА ШЕСТА
Божанства на судбината. -Вили. - Русаљки.- Водени нимфи кај Чесите и
Полјаците.
„Често се наведувани овие Прокопиеви зборови (De bello gottico, III, 14.):
‘Словените не знаеле за судбина, и не веруваат, дека има какви сили над човекот.
Но кога им се заканува смртта било услед болести, било услед војна, тие се заветуваат, ако се спасат, да направат каква жртва на Господ (τώ θεώ); и кога се спасат,
тие тоа озбилно и го прават, убедени, дека своето спасување му го должеле на таа
жртва. Тие обожуваат реки, нимфи и други божанства. (δαιµόνια), и сите принесуваат жртви и тогаш со помош на нив гатаат.’
Пишаните споменици и фолкористиката нам ни допуштаат, да ги дополниме
и објасниме овие зборови Прокопиеви. Ако Словените не знаеле за судбината, која
ракува и ги определува животите на луѓето и царствата, тие ги знаат лицата, кои го
председаваат родувањето, и ја одредуваат судбината човечка. По тврдење на средновековните споменици овие лица уште живеат во народни преданија. Ги викаат
Роденици, Рожанци (од зборот род-итн) или Суденици (од судити, суѓаје). Афанасијев навел (Возрение Славянъ, т. III, стр. 416) еден руски старословенски руски
споменик од XII век познат под името Кириково прашање: ‘Дали Роѓение и Рожаница дава леб, сирење и мед ? Зло за оние вели владики, кои пијат во здравје на
Рожаница.’ Афанасиев наведува уште еднаш словенско-руски одломок од преводот
за Исаија (LXV, 11, 12). ‘Вие кои ја оставате вечноста, вели пророкот, кои ја заборавате висината на мојата светоста, кои стерете сто војсци небеској, дајете кропљење (те. право на кропљење) на толку ѕвезди, кои можат да се избројат, јас и вас
ќе ве пребројам со својот меч.’ (Збор е за Евреите кои пејат незнајбожачки песни).
Еден старословенски превод на Исаија, кој го носи датумот од 1271. год. го кажува
ова: ‘Вие кои сте ме напуштиле, а кои спремате трпеза на Рожаниците.’
Други пишани споменици, кои му се припишуваат на Јован Хризостом, го
дополнуваат и прошируваат овој малкупред наведен, и го споменува Род, Рожаница
и митските суштества,кои при родување претседуваат.Во Пајсијевиот Зборник исто
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така се најдува името Род и Рожница. Оттаму ние ги познаваме и светковините кои
го прателе родувањето, и на кого се повикуваат Род и Рожаници во корист на новороденчето, нудејќи им храна, особено леб, сирење и мед.Друг еден споменик, кој го
навел Веселовски,[227] вели: ‘Правоверните се оние кои му служат на Богот а не на
Рожанците’. Еден цитат од XV век кај Миклошиќ (Ст. слово Речник) вели: ‘Тие се
молат на Перун и Род и Рожаници’. Све овие пишани споменици го дополнуваат и
фолкорот. Најдуваме: Суднице, Суѓенице, Сојеници, Судичкиу кај Чесите,. Хрватите, Словенците, Дољу (судбина) кај Русите, Среќа кај Србите. Бугарите знаат за
Урисинци или подобро Орсинци. Ова име доаѓа од глаголот: орисам (грчки ό ριζω,
одредувам, решавам). Тоа ја одредува судбината на детето. Ги има три добри и три
лоши.По еден Чолаковљев навод прва Орисница го определува детето на мудроста,
и го учи, да чита; друга му дава здравје и убавина; трета го прати низ цел негови
живот. Секој човек има три добри и лоши Орисници. Зборот Орисница, значи дакле
во бугарскиот јазик: судбина, среќа“.
Се говори за грчки о ризо. Тоа било македонски: о ризо, о=а, риза, слуша...
Инаку македонско женско име било/е Риза- сооднесително, машкото име Ризо итн.
„Накратко, ако Словените немале одредена појма за судбината.-fatum-, тие
знаеле за некои митски лица кои претставувале родување детиното и управувала со
животот човечки. Тоа се лица како и Parce и Виле секогаш женски пол“.
Вили
„‘Тие ги обожуваат реките и нимфите’ вели Прокопиј во оној горе наведен
одломок.И навистина ние наидуваме и во стари пишани споменици и во фолклорот
некои митски лица, кои одговоруваат на нимфите и класичната стародревност.
Старословенскте руски споменици (собрани од Крек, стр. 314) кои напред ги
наведовме, говорејќи за Перун, Хорз, Мокош, Род и Рожаница, говорат исто така и
за вилите. Еден од нив го наведува тој збор и во датив: вилу, што би значило, дека
номинатив е вил. Тоа е по своја прилика погрешка или незнаење преписивачко.
Спомениците се воглавно од XIV и XV век; ама тие имаат за основа постара редакција. Во еден старословенски превод на Ѓорѓе Хамартол името сирена е преведено
со вила.[228] Кај Бугарите еден религиозен ракопис од XIII век, кој е репродукција
на старите ракописи, ги осудува оние кои ги обожуваат Самовилите, и кои се
ренегати Христови. Кај Србите пак, колку јас знам, нигде во старите споменици не
се јавува зборот вила. Го нема ни во Даничиќевиот Речник српских старина; но се
најдува зборот Самовила во еден споменик од XIV век (на Миклошиќ Lexicon).
Едно повелје на царот Константин Асен (XIII в.) споменува во близина на Скопје
вилски кладеж- кладенец. Еден споменик на XV или XVI век (Archiv. 1,1, стр. 609.)
го носи називот: ‘Како отпочна и би створена Самовила.’
Долго се држело, дека вилата припаѓа само на Јужните Словени, особено на
Србите. Скорешните истражувања пак тврдат, дека таа била позната и кај сите Словени освен балтичките Словени.Колар ја нашол и кај Словаците (Spevaanky I, 412.).
Во Тревничкиот комитет вилите се сметаат како душа на заручниците умрени после веридбата. Тие не можат да најдат мир, и се осудени, ноќта да лутаат. Ако сретнат некој човек, го одвлекуваат во својата кола, и нагнуваат да игра со ним, додека
не постане само душа. Нивни траги се најдени во Полска. Во околината на Сијераџа (Sieradz) вилите се души на убавите девојки, осудени поради своите погрешки,
вечно да лебдат измеѓу небото и земјата.На луѓето им чинат добра и зла,спрема тоа,
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како тие луѓе им чинеле за нивниот живот. Махал навел два споменици, кои, изгледа, докажува, дека во Чешка има вила. Во околината на Жамберка Германците кажуваат за какво лице, кое во шумата залутало: Die Vile hat ihn verfuhrt (вилите го
завеле). Во областа Храдец (Hradec) се кажува, дека се bludički или диви огнени души на оние кои вилата ги поморила.
Што значи зборот вила ? Всушност тие се слушаат и употребуваат само во
јазиците на балканските Словени, во српскохрватски, бугарски и словачки. Петроградската Академија го бележи во својот Руски Речник овој збор како стран. Миколошиќ него не му ја знае етимологијата. Ама тој предлага, по мое мислење со разлог, него да му се придадат овие бугарски зборови: вилъня (сум потчинет на влијанието на вилата, постанувам луд); чешки вилас значи луд. Овој стар збор се најдува
веќе во Далимиловата хроника (XIV век): вилати- водење на раскалашен блудни,
живот: vilil jest lid se dcery moabskymi, народ проводел блуд со ќерките Мојабиеви;
vilna - потхолив- лудост, etc. Во полскиот имаме: wila- луд, будала; wilowac- правење лудории, szalawila, будала, огненост, лесноумен. Првиот дел на овој збор му
припаѓа на коренот шап- беснило.
Сите овие зборови навистина изгледаат, дека се приближуваат на незнајбожачкиот поим за вила (поим за незнајбожачкиот бог, кој има демонски особини, те.
богови кои постанале од зборот бес). Ама нам ни се објаснува етимологијата на вила.[229] А. Веселовски претпоставува, дека стариот облик на вила есте въла; споредувајќи го со литванскиот welis, што значи предци, а на грчки ήλυς значи душа
на покојникот, откаде доаѓа зборот ήλύσιος; све тоа пак би дошло од индоевропскиот корен вел- пропадни,кој се најдува во Валхол (Walhalla).Ја соопштувам оваа
хипотеза не влегувајќи во расправа на нејзината стварност. Таа ми се чини особито
смела.
Од незадоволноста на оваа етимологија некои предложуваат друга чиста
историска. Празниците во почест на мртвите беа светковани од пролетта, во време
на ружите и љубичиците. Ги викале dies rosae, rosalia. (При прилика на говорот за
Русалките, ќе се вратиме на нив), а така исто и на dies violae. Ова violae би можело
да се најде во зборот вила. Накратко, ние еднакво во ова прашање остануваме во
областа на самите хипотези.
Спомениците кои горе ги споменавме нам ни го потврдуваат и култот на вилите кај незнајбожците (тоа се Прокопиевите нимфи) и кај Словените уште добро
не утврдени во христијанството. Се одржал по селата, нарочито кај Јужните Словени. Усмената книжевност на Србите и Бугарите еднакво се поновува името вила; па
тој збор е примена дури во книжевниот јазик, те старите далматински песници со
неа ги преведувале класичните нимфи“.
Значи, се работело за превод. Следи Балканците биле само едно: домородци.
„Би можеле по народните песни да го опишиме целиот живот на вилите.
[230] Младиќ Петар му се валел на градот:
‘Не љепше љуба од моје,
‘Ни бјеле виле од горе.’
Тоа чује вила, постаје љубоморна, па виче на Петру:
‘Изведи твоју љубовцу,
‘Која је љепша од мене,
‘Од мене, виле од горе.’
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Петар ја изведе, одевена во сјајно свилено руво,накитено со ‘дробни бисери’
и ‘златни брњици во ушите’; те била ‘трипати поубава од вилата.Вилата, кога виде,
мораше да ја признае вистината:
‘Мала ти фала делијо !
‘Ако т’ је љепша љубовца
‘Од мене виле од горе,
‘А њу је мајка родила,
‘У свилен повој повила,
‘Мајчиним мљеком дојила;
‘А мене вилу од горе,
‘Мене је гора родила,
‘У зелен листак повила,
‘Јутрења роса падала,
‘Мене је вила дојила.
‘Од горе ветриц пувао,
‘Мене је вила шикао,
‘То су ми биле дадије.’
Судејќи по другите српски споменици, вилата се раѓа од роса од некое црвено главичесто есенско цвеќе. Во Славонија се раскажува, дека тоа се раѓа кога паѓа
дожд и грее сонце.[231] или кога се јавува дуга.
Вилите се преставени како убави жени, вечито млади, облечени во бело или
сино. Нивната знатна расплетена коса се таласи низ плеќите. Оваа коса ја содржи
тајната на нивниот живот.Вилата, која допуштува, неа да и се изкорни едно влакно,
одма умира. Каткога имаат крила, очи им севаат како молња, гласот им е мошне
сладок и пријатен; оној кој еденпат го чул, никогаш не го заборава. Тие живеат во
облаците, на земја, во вода, па дури и во морето. На облаците тие градат фантастични дворови. Една песна од Црна Гора го опишува еден таков замок:[232]
ВИЛА ЗИДА ГРАД
‘Град градила б’јела вила
‘Ни на небо ни на земљи,
‘Но на грани облака;
‘На град гради троје врата:
‘Једна врата сва од злата,
‘Друга врата од бисера
‘Треќа врата од шкерлета;
‘Што су врата суха злата.
‘На њих вила сина жени;
‘Што су врата од бисера,
‘На њих вила кќер удава;
‘што су врата од шкерлета,‘На њих вила сама сједи;
‘Само сједи погледује,
‘Ќе се муња с громом игра,
‘Мила сестра су два брата,
‘А невјеста с два ѓевера;
‘Муња грома надиграла,
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‘Мила сестра оба брата
‘А невеста два ѓевера.’
Има и горски вили. Тие ја играат улогата на Св. Илија во сите атмосферски
појави. Тие ги собираат облаците, произведуваат бура, чуваат од град. Стануваат на
ѕвездите. Вилите планикињи залазуваат и во пештери, претворувајќи се во змии.
Водената вила живее по реките или во морето. Некои од нив, како сирени, половина се женски, половина риби. Каткога се претвораат во лабуди, или имаат женско
тело а нозе лабудови. Бугарската самовила јава на див елен, узда и е змија, а бич гуја отровница.
Вилите јурат по шумите, со стрели го застртелуваат дивечот. Играат во облаците или во шумите. Нивното пеење е умилено. Ама него можат да го разберат
само оние, кои се пуштени, да влезат во нивно друштво. Тие имаат пророчански
дар, лечат болесници, можат дури и мртвите да ги воскреснат. Понекои извори, кои
ги носат нивните имиња, нарочито се лековити. Ова го потврдува и она име Вилин
кладенец, кое горе го споменавме.
Вилите се мошне снажни. Тие се борат со јунаците; а каткога тие или нивните покрети ја уздрмаат и самата земја. Се дружат и со смртните луѓе. Многу ги
земале за своји посестри.[233] Исто така тие им се посестри и на извесни омилени
животни (елен, кошута, дивакоза).
Каткога се мажат и за смртни, и со ним имаат деца; ама сите бракови се со
трагичен завршеток. Еден тренуток вилата одлета и нестанува. Тие на луѓето им крадат деца, и ги хранат со мед; или уште напротив и своите деца ги даваат на луѓето
на чување. Овие вилини синови се одликуваат со извонредно памтење и бистрина.
Вилите каткога се и пакосни, и немилосрдно се одмаздуваат за увредите кои
луѓето им ги чинат. Годат, и со стерелите ги прострелуваат своите непријатели, ги
сакатат, морат, или ги направат луѓе. Таков човек во кого влезе демон, се вика виловњак (νιµφόλπτος, полудел; в. чешки и полски зборови горе наведени). Тие ги дават младичите, кои се осудуваат да се капаат во нивните вирови. Ги уништуваат
оние, кои ги матат нивните извори, или од нив захтеваат вода без нивно допуштување. Тие подигнуваат бури на море, кршат лаѓи, ги ослепуваат оние кои се осудуваат да го слушат нивното пеење, или им ја заматуваат водата на изворите каде пијат, или кои ги гледаат оние кои се капат“.
Па се работи само за разни имиња (нимфи и самовили) за едно исто.
„Уште и денес им принесуваат жртви. Во далматинското приморје и старата
Војничка- Граница девојките ставаат на камења при влезот во пештерата: овошје,
земја, цвеќе, свилени појаси, говорејќи и уз тоа: ‘земи, о, вило, што ти е драго’.
(Значи, се жртвувало разни предмети, овошје, цвеќе итн, Р.И.)
Бугарите на Самовилите им нудат крпи, ги обесуваат за дрвата, или им оставаат покрај изворите колачиња. Извесно цвеќе нарочито ним им је посветено. ‘Во
Средна Гора, вели Иричек.[234] како и во околината на Трново, Котел и Ќустендил
ми покажале самовилско оро или ориште, каде Самовилите или вилите играат ноќта. Усред една ливада се гледа еден круг или полукруг трева или друго растение,
нпр. јагода, која е појака од останатите треви. Оваа трева изникнала од семињата,
кои тука виорот ги посејал. Така еден голем круг се најдува на границата на Србија
и Бугарија, измеѓу Ќустендил и Врање,[235] и се вика Вилино Коло. Селаните не
смеат во него ноќта да влезат; не го косат, ниту ораат тоа земјиште.’
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По Иричек некои билки нарочито им се посветени на Самовилите, особито
на Риганите (од грчкиот όριγανον) thymus serpillum и Dictamus albus.
Во Бугарија вилите се викаат: Самовили, Самодиви, Деви, Јуди. Сите овие
лица под разни имиња имаат исти својства. Нивниот извор има вода на чудновато
својство. Оној кој го окуси, постанува јак како Самовила, фрла камен од милион
ока, го откорнува цело дрво, родува крилати деца со бела коса и огнени очи.
Нивната омилена забава есте играта. Некој пат сакаат да им притекнат на
помош и на јунаците; се мажат за нив; но тие се воопшто опасни по луѓето. Тие ги
казнуваат девојките кои се усудат да работат во забранетите денови. Оној кој земе
една Самовила или Самодива, нема среќа долго да се чува. Таа и низ самиот оџак
ќе избегне. Некои имаат нарочити имиња; тие градат куќи, па темелите да им би се
одржале, бараат човечки жртви.[236]“
Човечки жртви е во спротивно што горе е напишно- неспоиво едно со друго.
Ова произлегува што до денес Бригите... не јадат човечко месо, ниту негова
крв. Исто така, тие не јадат коњско месо и млеко: Пастув=Посејдон- Бог бил Човек.
„Ни најмалку не е лесно да се објаснат овие бугарски имиња на вилите. Што
значи предметок само ? Извесно во сложен облик, што и авто-αυτός. Дали има измеѓу вила и самовила ист однос кој постој измеѓу грчките збора δρυάς и αµαδρυάς ?
Зборот дива може да биде источно или словенско потекло. Може да се доведе во врска со персискиот корен див, турски дев- демон, [237] со српски корен диваљ.[238] Така се толкува тој збор во околината Свиштова, каде се верува, дека постојат луѓе самодиви (диви), кои живеат во шумите. Во Караесен (свишт. округ) раскажуваат старците, дека некогаш на Ѓурѓев-ден се принесува жртва, оти еден светец ја ослободил земјата од самодиви, на кои таа некогаш била потчинета. Е познато, дека кај Чесите и Полјаците мошне е распространето верувањето, дека постојат некои диви лица, divi lidé, dive žieny, dzivožony.[239] Услед апсолутна сличност на изговорот тешко е овде измеѓу чисто словенски елементи, и оние, кои од
страна дошле,да се пронајде поаѓна точка,те.од кои зборови постанале оние други“.
Раса=јазик: Белците говореле со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
„Името јуда есте специјално бугарско, и не се находи нигде во други на него
сродни наречја. Се најдува или само, или во друштво со зборот самовила. Тоа да не
ќе биде сродно со она митско лице, кое рускиот фоклор го назива Јага баба, и која
Полјаците ја викаат jędza, jędzina, jędzi baba (коренот ажу значи змија, чудовиште)?
Јас се усудувам да ја предложам оваа хипотеза, која до сега, мислам, нигде не е изнесена. Таа ми изгледа поверојатна од онаа, кој збор јуда го врзува за унда (те. вода) услед тоа што вилите порадо походат води. Г. Јагиќ, чие мислење никогаш не
треба да се пренабрегне, предложил, дека самовила и јуда просто се врзуваат за латинското silbzlla judae. Полската легенда за митската принцеза Ванди, која рипнала
и се удавила во Висла, потсетува можда на лице слично на јуда кај Бугарите. Г. Веселовски[240] го врзува култот на вилата за култот на душв предавк. Но прашањето
е, дали стародревната нимфа, дриада, ореаде и други слични суштества имаат какви
врски со култот на претците ? Тоа е прашање вон мојата компетенција. Кај покрстените народи ова митско лице, чиј успомен не можел да се избриши,често се сматрани како да претставуваат души на умрените. Но оваа идентичност морала да се
произведе под влијание на христијанската идеја“.
Имиња се правеле со в-н-т: Унда-н=уда=ода+в =вода; Ванди=в анди=Анди...
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Русаљки
„Во рускиот фоклор русаљките ја играат онаа улога, која ја играат вилите
кај Јужните Словени. Нив ги нема, како што долго се верувало, само во Русија. Ние
ги најдуваме и во Бугарија. Нивното име е релативно скорешно. Не се најдува во
старите пишани споменици, а не е словенско потекло. Својот постанок не се доведува, како што долго безразложно се тврдело, ни од именката русло (поток), ни од
придевот русъ (рус). Но ипак овие два зборови допринеле, да се утврди карактерот
на Русаљките како по народната етимологија.
Ова име се најдува прв пат кај историчарот Татишчев (XVIII в.) чие критичко око е осредно. После истражувањата на Миклошиќ, Томашек, Веселовски не е
допушено во името русаљка да се трага каква словенска етимологија, туку неа треба да и се припише странско потекло.[241] Доаѓа од грчкиот збор ρουσάλια, латинско rosaria, rosalia, pascarosata, pascha rosarum. Значи Духови, или ружичаст Ускрс,
христијански празник, кој, како и многу други се помешал со незнајбожачкиот празник.Значи празникот Розалија доаѓа просто од латинскиот збор rosa (германски
Rosentag). Ова име розалија- русалија преминало во мнозина словенски јазици, во
стари руски (нпр. во Несторовата Хроника), и словенски, српски, словачки, кај Русите, особено Белорусите и кај Бугарите“. (Овде р=л; и л=о=у: Зеукидис итн., Р.И.)
Латински бил двојна „копија“ на коине во стара и нова ера. Во коине имало
варварски=пелазгиски=тн.словенски зборови,што било за латински, германски итн.
„Празникот Русалија имаше незнајбожачки карактер. По Миколошиќ црквата го осудила, и Русаљките би постанале персонификација на овој празник. Народната пак етомологија (русло, поток, тек на вода) би ги довело нарочито во врска со
култот на водата. Гомила празнички имиња постанале, како што се знае, од легендарните лица. Нпр. Beffania кај Италијаните (кај Французите во народната машта
на Бадни Ден идентификуван со малиот Исус); Света Среда, Света Петка, Св. Недела кај православните Словени. (Роса=роса, а руса=руса коса на македонски, Р.И.)
Милиќевиќ наведува во својата ‘Кралевини Србији’ (стр. 25), во околина на
Ниш, изнад селото Гор. Матејевац, на брдо Метох, има една стара црква во разурнатини. На негово прашање: како се вика оваа црква, селаните му одговруваат:
‘Света Богородица Русалија.
-Богоридица Русалија нема, брате !
-А тој ќе биде св. Тројца Русалија, рече селанецот.
Во источните наши краишта народот тројчината недела уште ја вика и Русална недела.’[242]
Во Бугарија се најдуваат на разни места Русалски гробишта. Тоа е можда на
спомените на крвавите борби кои ги прателе секој незнајбожачки празник Росалија.
Ма кога да се порекле Русаљките играат во рускиот фоклор знатна улога.
[243] Нивното име очевидно го заменило името вила. Како и вилите тие живеат по
вода, полината и шумите. Народот им се плаши, особено недела после Духово. Во
некој предели нивниот култ се врзува за култот на мртвите. Се верува, дека тоа се
души на девојки умрени пред венчањето. (Русите не знаат што значи рус итн., Р.И.)
Чесите, Полјаците, Србите и Лужичаните знаат исто така и за Нојадите или
водените Нимфи. Чешката Козмина хроника приповеда (I. 4), дека легендарната принцеза Тета го научила народот да ги обожава Ореада, Дриада, Хамадриада. Уште
и денес се кажува: ‘Multi villani pel pagani, hic latices, seu ignes colit, iste lucos et

79
arbores aut lapides adorat, ille montibus, sive collibus litat, aliumquae ipsa fecit ydola
surda et muta et rogat et orat ut domum suam et se ipsum regant’.Во почетокот на III кн.
Козма алузира уште и на селаните кои за Св. Тројица: ‘offerantes libamina super fontes mactabant victimas’. Ова навистина е вистински празник Росалија.
Чешкиот селанец денес знае за Vodni Panny, или Ženy; Словак знае за Vodopanenky. Тие стануваат под вода во кристални дворови. Каткога излегуваат од своите станови, да учествуваат во забавниот младеж. Во Лужице ги викаат Wodne
jugfry (од германски jungfrau).
Во Полска тие влечат несмотрени во водени длабини. И нив го викаат Bogunki (богињици). Оној кој ја земе за жена се вика Boginiarz.[244]
Во Чешка и Моравија ги викаат уште Nemodliki (ne - не ; modliti - молити).
Тие ги казнуваат децата, кои не се молат на Бог, ги одвлекуваат младинците во водените длабини, и ги приморуваат да ги земат за жена“.
ГЛАВА СЕДМА
Култ.- Жртви.- Жртвеници.- Храмови.- Идоли.- Свети шуми.- Извори.Врачари.- Пророштва.
„Во спомениците, кои ги споменавме при прилика на говорот за разните божанства, наидовме на детални спомени и за незнајбожачкиот култ. Не е наодмет да
се уредат и овде тие спомени синтетички, и ако е потребно, и да се дополни.
Секако дека со боговите се управувало со молитви. Спомениците за тоа ништо директно не говорат. Но доволно е овде да се константира врската, која веќе
постои измеѓу зборот modla, што на чешки значи идол, и глаголот како што се modliti se (молити се) на чешки, и modliċ sié (исто значење) на полски.[245]
Многубројните пишани споменици нам ни сведочат и за принесување на
жртви. По Прокопиј (De bello gothica, III, 14.) Словените принесуваа жртви на богот на громот волови и разни други понуди.(βοάς τε κα ιερεια). (Склавините, Р.И.)
По Хелмолд (I, 25) ‘се собираат луѓе и жени со деца, и на своите богови им
принесуваат жртва волови, овнови, а исто така и Христијани. Тие сметаат дека боговите нарочито сакаат христијанска крв. После тоа свештеникот ја прелива жртвата со крв, да подобро би го разбрал прорекувањето. Оти по раскажување на многу
Словени злите богови најлесно се мамат со крв. Кога така по обичај се сврши чинот
на принесување жртви, тогаш цел народ поседне на столовите, јаде, пие, па потоа
за веселбата се обредува со еден пехар, при кои се изговоруваат некои зборови (богорадају), кои, повеќе би рекол, не се во благадарност на богот туку како проколнувања,[246] говорејќи, дека све што е добро доаѓа од богот на добро, а зло од богот
на зла...’ “ (Сребрениот пехар е заштитник против зарази, Р.И.)
Во старата ера немало христијани за тие да бидат жртвувани, и нивната крв.
Бидејќи на наведените простори опстојувале Готите бил прифатен и нивниот канибализам. И до денес се јаде крваво недопечено месо,дури колбаси крвавици.
Пак, до денес Македонците... не јадат човечко месо и крв- без канибализам.
„Малку понатаму, говорејќи за Световид, Хелмолд нам ни кажува, дека Словените би учиниле нарочито чест на Световид да му принесат на жртва секоја година по еден Христијанин за тоа со коцка избраниот, и сите области испраќаат секоја година пропишани прилози за жртви.
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Ова тврдење се најдува во главата VI иста книга: ‘Трговците кои доаѓаат на
островото Рујан, вели Хелмолд, не смејат ништо ни да продадат ни да купат, ако
претходно не принеле на богот на жртва каков предмет од вредноста.’
Мекленбуршкиот епископ Јован (глава XXIII) еднаш го заробија Срби (Sorabes). Бидејќи, исмејувачки, го провеле низ сите словенски вароши, го погубија. Му
отсекле нозе и раце, а главата му ја натакнаа на едно копје, и му ја понудија на богот Радогост. Словените (глава LXIX) принесуваа жртви не на богот туку на ѓаволот. Во главата LXXXIII Хелмолд го опишува Провановиот храм, светилиште за
цела околина, каде се вршеа обичаји на разни начини принесување на жртви. Од
Сакс Граматик дознаваме, дека становниците на островото Рујна секоја година после жетвата му жртвуваа на богот Световид штогод од стока, а по тоа правеа религиозна гозба, на која месото посветено на богот служеше да ја задоволи прождрливоста на верникот. Историчарите на Отон Бамбершки раскажуваат за жртвите
принесувани на богот Триглав (Ebbo,V, 13, 15; III, 1, 18.) Кај балтичките Словени
имаме сосем утврден култ: свештеници, принесување на жртви, понуда, хаџилак
Не е извесно, дали во Русија имало храмови. Ништо не е потврдено дека постоеле некои нарочити светилички касти; идолите, изгледа, се подигани на издигнати места. Во вид на жртва им се принесувани човечки жртви. Хрониката вели:
[247] ‘Владимир оди во Киево, со својот народ да му принесе жртва на идолите; и
старците и идолите рекоа: ‘Да извлечеме со коцка кој младич и која девојка, и на
кого ждреб падне, тој ќе биде принесен на боговите на жртва.’ Ждребот падна на
синот на еден Варег (Норман) Христијанин; таткото не го дава својот син да се заколи за жртва, и се затвори со него во својата куќа. Тогаш двата беа убиени.’ На друго место (ид. стр. 64) вели истата хроника, Владимир постави повеќе идоли на
едно возвишение, и тоа на: Перун, Хорз, Дажбог, Стрибог. Тука им се принесувале
жртви; народот тука им ги жртвувал на ѓаволите и своите синови и ќерки. Тие ја
окалувале руската земја со тие свои жртви...’ “
Жртва бил Русин Христијанин, а не Варег Русин повеќебожен. Бидејќи овие
податоци се превземени од христијански извори, ним не смее да им се верува. Тие
како католички биле фалсификат. Еве докази дека Рим бил фалсификатор: Рим во
750 година ја направил тн.Константинова Даровница за примат на Рим поради што
од 1071 година без прекин се истребува православието и неговите Македонци; во
15 век е книгата Александар Македонски на Куртиј Руф дека постоел коине за време на Александар Македонски; во 16 век е книгата Скендербег на Марин Барлети
дека тој бил муслиман- тој никогаш не бил муслиман, ниту католик, само православен; во 20 век Рим со Виена создаваат дворасен народ Албанци од 90% азиски
Арнаути и 10% Скиптари=Арбани со трорасен скиптарски јазик;ја распадна СФРЈ...
Во овие судири паднале повеќе жртви (луѓе, животни...) од сите на богови...
Католичката црква е виновна за многу повеќе жртви луѓе отколку што за
повеќебожеството се жртвувани животни и луѓе после 6 век п.н.е. кога од Библијата канибализмот на Црнците бил внесен во „Илијада“... Тек потоа е и канибализам.
Па заради еднобожеството Европа изгуби 2 милениуми за наука- напредок.
„Во Новгород Добриња му подигнува на Перун идол, а Новгороѓани му принесуваат жртва како на бог. Кога Владимир се покрсти, тој подигнува црква на Св.
Василије на оној брег, каде беше Перунов идол[248] и каде кнезот и народот вршеа
жртвенички обреди. Овие жртви се викаа треби, а местото за жртвување требиште.
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По Хрониката на новгородските цркви (стр. 172) епископот Јаќим ги разори
сите жртвеници. Во животот на Константин Мурома, кој датира од XVI век, ама кој
се основа извесно на многу постари текстови.[249] биографот потсетува на покрстување на овој град, и прашува: ‘Каде се оние, кои чинеа жртви на реките и езерата, оние кои над мртвите коњи колат ?’
Во ставот кој веќе го наведовме, Длугош, едини меѓу полските аналисти, кажува неколку зборови за храмовите, жртвите чинети на годишни светковини, кое се
викаа стадо (скуп). По своја прилика Длугош овде многу се префрлил.
Од чешките хроничари едини Козма повеќе се задржувал на незнајбожачките обреди, но секогаш со некои академски изрази. Никаде не споменува и принесување луѓе на жртвата. Алузирајќи на незнајбожачките обреди, кои постоеа уште
во негово време, тој вели: ‘Овој приноси (I, 4) понуда на планините или брдата (литат), а оној ги повикува на помош на идолите, кој самиот ги направил, и ги моли, со
куќата да му управуваат.’ Малку понатаму (III, 1) раскажува, како кнезот Бретислав
III уништил год. 1092. извесен број остатоци на тој незнајбожачкиот култ, како што
на нпр. биле празници празновани во време Духово, кога разни понуди ги донесоа
на изворите, каде жртвата се принесувала, и се приредувале погребни игри, на кои
подоцна ќе се вратиме.
Напред ги протолкував зборовите кои ја претставуваат идејата на принесување на жртва. Таа најчесто го искажува коренот треб, кој значи: нешто да треба,
нешто да се изискува, те. на боговите им се дава она што оние го иштат.
Во словенските земји постој голем број места, во чии имиња се најдува корен треб: од Требиња во Херцеговина па до Требово во Чешка и Требовље во Галиција. Дали овие имиња ги означуваат местата на старите жртвеници, или доаѓаат
просто од коренот треб-ити (уништавати, разорити) ? Дали значи места на жртвеници, или места каде се уништила, истребила шумата? Ова прашање изискува, поблиски да се проучи.
Има исто така и свети шуми и свето дрво. Титмар ја споменува светата шума
на Жутибор (Zutibor)’ab accolis, ut Deum in omnibus honoratum’. (VI, 38)Жутибор кај
балтичките Словение светибор. Тоа име постои и денес во облик Schkeitbar (измеѓу
Lьtzen и Zwenkau). Овој прост облик доволно го објаснува начинот, на кој Германците ја унакарадиле словенската топономастика.[250]
Еден историчар на Отон Бамбершки ...нам ни говори за некој свет лешникар
или оревар.[251] Во Чешка име Рај (рај) значи извесен број шуми. По сведоштвото
на чешкиот хроничар Б. Јелинек (Часопис Česky lid, III, стр. 78.) во овие шуми и денес се најдува пепел и коски, по што може да се претпостави, дека во тие шуми биле жртвеници. Јелинек во исто време во ова свое дело открил во чешката топомастика извесен број имиња, кои, изгледа, можат да се врзат за религиозни појмови:
Svatб, Svatépole, Svata hora (svat- ); Viљeboha, Nizebohy, Boharne, Božna, Zbožnice,
Svetice, Svetobor, Modlany, Modlanice. Во сите овие имиња навистина се најдува религозен поим; но за секој поединечно би можеле да се запрашаме, дали тој појам го
води своето потекло од незнајбожачката вера, или подоцна од христијанската. Козма (I, 4; III, 1) цели на свети шуми; така исто потсетува и на свети извори (super
fonts mactabant). Титмар (кн. I, 3) споменува во срезот Гломаца (денес Ломач) во
Саксонија, во околината на Мајесена, еден чудотвортен извор. Оттука постанува
една бара. Кога треба да владее мир и изобилие во све, изворот е полн со пченица,
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зоб и жир, и вродениците извлекуваат од таа појава среќно претсткажување. Кога
војната се приближува,изворот се наполни со крв и пепел.Во Титамрово време Христијаните имаа уште повеќе почитување спрема овој чудотворен извор, отколку
спрема поблиските цркви“. (Зоб=овес, а не јачмен- 30% на пастув во исхрана, Р.И.)
Следи Рајна, според рај, да извира од Раетска Планина: рает + ј = рајет=рај
ет=ит; Гломац-г ломац=Ломач.Тој се најдувал во Саксонија која била тн.словенска.
На тие простори биле населени Балканци со својот Зевс, чиј бил дабот со свој жир.
„Во Чешка проповедниците им говорат уште во XVII век на верниците, да се
чуваат од обожување на дрвото и изворот ‘alii solem alii lunam et sidera colebant, alii
flumina et ignes, alii montes et arbores sicut et adhuc pagani multi faciunt et plurimi etiam in hac terra nostra adorant daemonia et tantum modo christianum nomen habentes
peiores sunt quam pagani.’
Титмар споменува (VIII, 59) една планина која се најдува во pagus Silensis
(во Шлезија); таа е мошне висока, и поради својата големина била предмет на обожување од страна на незнајбожците. (Силенсис=силен..., Р.И.)
Во главата за Перун и св. Илија веќе сум ги означил оние споменици, кои
говорат за култот на дабот кај Русите. Афанасиев пронашол и руски изрази, кои говорат за култот на дрвото. ‘Тие се раѓаа во шумите, се молее на стеблата; живеа во
шуми, се молеа на деблото;да се живее во шуми,да се молат на дрвото како на Бог.’
-вели селанецот, кога говори за своите незнајбожачки претци.[252] Рускиот фоклор
верува во Љеса или шумски демон“.
Се говори за даб, кој бил за Зевс. Значи, тие биле Балканци- Македонци.
„Во повеќе прилики говоревме за храмовите на балтичките богови.Овие храмови беа позорница повеќе-помалку компликувани обреди. По Хелмолд (I, 52) ‘се
собраа луѓе, жени и деца, и им принесуваат на своите богови: волови, овнови, а исто така и Христијани; тврдат дека Бог нарочито милува крвави жртви. После тоа
свештеникот ја прелива жртвата со крв, за подобро да го разуми прорицањето. Оти
по зборовите на многу Словени сатаните полесно се даваат да се намамат на крвта.
Кога се изврши чинот жртва, народот се предава на гозба и веселба. Тогаш при гозбата тие се обредуваат со еден пехар, итн.’ (види напред наставок на овој навод,
стр. 156- 157).
Малку понатаму, каде се говори за Световид, се споменува и човечки жртви.
Му принесувале секоја година по еден Христијанин со коцка избран. ‘Од сите словенски земји се испраќаат во овој храм пропишани прилози за жртви.’ На друго место (§ 38) Хелмолд изјавува, дека на Рујан немаа пари; све што оплачкаат злато и
сребро, го употребуваат за украс и накит на своите жени, или го сипаа во ризницата
на својот бог. ‘Народите, кои со оружје ги потчинат (§ 36), ги подвргнат на плаќање
данок на својот храм.’
Уште можат да се наведат некои Хелмолдови сведоштва:
1. За храмот во Ретри подигнат во градот, кој е затворен со девет вратници,
и од сите страни опколен со едно езеро (I, 13). ‘Во него се влегува преку еден дрвен
мост, преку кого им е допушен премин само на оние, кои доаѓаат да принесуваат
жртви, или да го прашат пророштвото за совет.’
2. За храмот Световид, за кого веќе говоревме. (I, 6)
3. За убиството на макленбуршкиот владика Јован од религиозни разлози;
глава набодена на копје била понуденана богот Радгост (I, 23).
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Во глава LXIX Хрониката говори за жртвитево чест на сатаните. Исто така
се говори и за светите шуми, кои ги уништил владиката Геролд.
Проучувајќи го Световидовиот култ ги наведовме ставовите на Сакс Граматик,кои се однесуваат на храмови викани continue, на жртви во стока, светиот колач.
Биографот на Отон Бамбершки (Ebbo,III,13,15;III,1,18) ни раскажува исто така, дека принесуваат жртви и во стока,а нарочито на богот Триглав.(Стока=добиток,Р.И.)
Судејќи по историчарите на балтичките Словени, некои нивни храмови би
биле гдегде богато украсени и достојни на народот доста напредни во цивилизацијата. Има, држам, разлог дека човекот да биде доста обазрив спрема прилично
сумнивите сведоштва.
Главниот штетински храм (види ги наводите за Световид и Триглав) беше
сограден со извонредна вештина; по ѕидовите надвор и внатре се нижеа барељефи,
кои претставуваа луѓе, деца, тици; и тие беа обоени така со изврсна боја, да ни дождот ни снеговите не можеа да ги изменат. Во Гоцков се подигаа сјајни храмови
украсени со колосални идоли на изредна вештина и така тешки, одвај можеле да ги
повлечат неколку парови волови (Ебо). На нивното одржување посветуваа становниците знатна количина сребро.[253]
Радгостовиот храм во Ретри беше дрвен. Украсен бил исто така со дрвени
статуи на богови и божици.Служеше за собирање на луѓе,а тука и гатења се правеа.
Титмар (VI, 17) го опишува Радгоствиот храм (можда во Ретра) еден дрвен храм,
кој стоеше на животински рогови. Надворешните дуварови беа покриени со дивно
извајани ликовина богови и божици, внатре беа боговите со рака изработени, носејќи ги своите врезани имиња;[254] одзгора се покриени со шлемови и облечени во
оклопи. Главен идол на богот е Сварожиќ (Zuarasici). За ова име веќе расправавме“.
Па рогови можеле да бидат на бригиските богови: Арес=Јарец и Зевс=Бик.
Следи низ континентот бил носен симболот јарец, бик...Бриги и Македонци.
„Сакс Граматик го опишува храмот во Аркон (види напред), кој, по него, е
украсен со мошне грубо вајартво и живопиство.
‘Колку год има краеви во овие области, вели уште Титмар (VI, 18),толку има
и храмови; неверниците секаде обожуваат ликови на сотонот.И кога сакаат да завојуваат, доаѓаат во храмови; тука донесуваат и дарови после каков среќен поход; и,
како што сум кажал, со коцка или нарочито со гатање со помош на коњ, тие дознаваат: каква жртва мора на боговите да му се принесе. Народот кој се вика ЛутиќиЛутице не признава посебно божанство’.
Дали самите Словени ги граделе овие храмови ? Или за тоа повикувале страни вештаци ?За тоа немаме споменик. Арапскиот географ Масуди (X век) беше чул,
дека се говори за словенски храмови; но тој не ги походел, туку за нив говори само
по слушање и по фантазија на една вистинска источњачка машта. Заради читателот,
да не оди да трага, што за тоа вели Масуди во глава LXIV (том. IV) во своите ‘Златни ливади’ јас го наведувам овде цел тој фанстатичен опис, наравно оградувајќи
се потполно од него: ‘Беа кај Словените повеќе свети споменици; по зборовите на
филозофите еден беше сограден на една највисока планина на земјата. Многу се пофалува на тој споменик: архитектура, вешт распоред и различни бои на камења,кои
тука се употребени, со вештачки механизам наместен на врвот граѓевината, така тој
се покренува и трепери, кога сонцето се раѓа;скапоцени камења и вештачки работи,
кои во него се чуваат, кои ја наговестуваат иднината, и ги чуваа од неволји на суд-
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бината пред нивното исполнување; наведуваат најпосле и гласови кои се слушаа од
врвот на тој храм, и впечатокот кој на присутните го произведуваше“.
Склавините биле со потекло од и преку Балканот- за храм биле стручњаци.
„‘Друг еден храм беше сограден на еден нивни крал на Црна Гора (Montagne
Noire). Тој беше опколен со чудотворни извори, чија вода се преливаше во бои и се
разликуваше со вкусот, и ги имаше во себе сите добродетаљни својства.[255]
‘Обожувано божанство во овој храм беше еден колосален кип, кој преставува старец, како во раката држи еден стап, кој ги предизвикуваше костурите изнад
нивните гробови. Под десната нога негова се гледаа некои видови мравки, а под левата некоја тица со црно перје, како гаврани, и други тици, и луѓе на облик кои припаѓаа на абисинската раса.
‘Третиот храм се издигнуваше на еден гребен опколен со еден морски ракав.
[256] Тој беше цел сограден од црвени корали и зелени смарагди. Над средна се издигаше висок торањ, под кој стоеше еден идол, чии делови беа направени од четири скапоцени камења: берила, црвен рубин, жолт агат и кристален кварц. Главата
била од суво злато.[257] Друг еден кип наместен спрема ова претставуваше девојка,
која му поднесува жртви и мириси. Потеклото на овој храм Словените му го препишуваат на еден свој мудрец, кој живееше во давни времиња...’ “.
Како што овде пиши арапскиот автор, такво било и арапското творештво.
„Докажавме, дека кај балтичките Словени и оние од Лаба постоела свештеничка каста. Изгледа, дека неа ја немало кај Словените во Русија, ни кај балканските Словени, кои мошне брзо преминале во христијанството“.
Балканците биле домородци,што било и со балканските Руси после 6 век н.е.
Со навлегување на исламот од него се бегало- тогаш најинтезивни преселби.
„Во нахнада, кај западните Словени и кај Русите постојат врачари (гатари) и
маѓионичари.
Врачар на староруски се вика вльхвъ, маѓија вльшба; ова име постои само во
рускиот јазик и изгледа дека има врска со коренот велс, оттука вльснаши, муцање,
мрморење. Изгледа, дека ова во етимологијата е ист род како и оној на денешниот
руски врачь, што денес би значело лекар; ама некогаш извесно значело на оној, кој
со зборови очарава зло.[258] Опсенар уште се вика чародьιець оној кој чини чари,
чашки чародěјник, полски czarodziej, во кашупски чароцел. Првобитниот смисол на
зборот чарь (чар) не е познат. Во чешкиот и во вендскиот зборот чар значи црта. Не
ли чародјец би значело оној кој го опишува, црта маѓионичарски црти ? Чешки и
полски јазик знае уште и за чернокњизник, czamoksiěnik, оној кој се служи со црни,
те. ѓаволски книги. Во францускиот јазик постои еден поим црна магија.
Кај балтичките Словени маѓионичарите не се јавуваат одма покрај свештеничката каста. Напротив нив ги сретнуваме во Чешка и во Русија. Козма прави од
легендарната принцеза Љубуше една пророчница (III, 8). Под год. 1092. донесува,
како кнезот Братислав ги прогнал од својата земја гатарите и маѓионичарите (III,
136). Но тие наравно се вратија. Омилјар прашкиот владика (XII век) цели на тоа во
повеќе махови.[259] (Мах, х=в..., Р.И.)
Руската Несторова Хроника ги раскажува г. 1091. јуначките дела маѓионичарски. На заинтересираниот му обраќаме внимание на мој превод (стр. 148- 149).
Некои светилишта беа чуени по своите пророштва, кај кои доаѓаа да ги прашаат за совет. ‘Световид, бог на Рујан, вели Хелмолд (I, 52), на оној, чии проре-
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кувања беа понајизвесни.’ Свештеникот претскажуваше изобилие или суши, по количина на течност, која останала во садот, по висина на колачот.[260]
Тој исто така ја претскажуваше и иднината по начинот, на кој коњот преминуваше преку копјата наместени на земјата на извесен начин. Напред ги наведивме тие ставови. (Види индекс под збор коњ.)
Титмар (VI, 24) говори доста нејасно за пророштвата, кај кои еден свет коњ
игра некоја улога. Овој коњ преминува преку две копја пободени во земјата. Понекој пат пред застрашени верни истрча и од морето по кое морско прасе.
Далимиловата хроника означува и буљина како некоја света тица. По Сакс
Граматик (XIV, стр. 567, издание Holzer-ово) Рујан, пред но што би влегло во такво
превземање, го толкувале претскажувањата по животните кои ги сретнуваа, по парчина на бели и црни дрва, по парни или непарни линии кои на пепелот гаталците
ги обележиле. Биографите на Отон Бамбершки (Herbord, II, 32, 33; Ebbo, II, 12; Priening, II, 11.), говорат уште, ама доста со нејасни изрази, и за гатањата со пехари и
со коцки. Не се знае заправо, какви се тоа гатања со пехари... Еденпат годишно се
славел во Pyris еден празник кој воедно имал и војни и полски карактер. Друг еден
празник се славеше во Волин(Ebbo,II,12,13.)“.(Денес во чаша од испиено кафе,Р.И.)
ГЛАВА ОСМА
Живот на оној свет.- Дали и Словените веруваа во него ?- Спротивни
сведоштва.- Нав, бог Нија.- Рај.- Начин на сохранување.- Гробја, погребни свечености.- Култ на претците во Русија.
„Козма прашки, потсетува на незнајбожачките сујеверјица, која кнезот Бретислав II со сила ја уништил со својот едикт од 1092. г. Вака вели: ‘Jtem sepulturas
quae fiebant in sylvis et cargpis atque scenas [261] quas ex gentili ritu faciebant in biviis
et in triviis quasi ob animarum pausationen, item et jacos profanos quos super mortuos
suos inanes cientes manes ac induti faciem lavis bacchando exercebant exterminavit.’
Овој став кој се однесувана незнајбожачките Чеси многу ја измачила оштроумноста на коментарите. Тој извесно покажува, дека кај Словените во Чешка постоел култ на мртвите; изгледа дека докажува, дека овие верувале и во бесмртноста
на душата, оти чинеа жртви ab animarum pausationen. Но на Козма можда влијаеле и
христијанските идеји.Изразите кој тој ги употребува припаѓаат на црковниот говор.
Опатовичкиот[262] омилјар во XII в. го повикува чешкото свештенство, да
ги забрани сатанските песни, кои народот ноќта ги пее над мртвите, а исто така и
оние скаредни сцени кои ги пратат овие песни.
Титмар кој не е Словен, и кој како германски прелат не го сака словенскиот
паганизам, раскажува во првата книга на својата хроника [§ 14] неколку приказни
за вампирите, па додава: ‘Ne muti canis obprobrio noter inlitteratis et maxima Sclavis,
qui com morte temporali omnia putant finiri haec loquor…’ “. (Само едно: Sclavis, Р.И.)
Немало живисуштества испраени на две нозе Словени, туку само Склавини.
„Изгледа дека ова сведоштво Титмарово ја потврдува Несторовата Хроника.
Бидејќи ја примил посетата на мисионерите на култовите, Владимир (стр. 88. франц. прев.) ги свикува своите великаши, и им го соопштува резултатот на своите разговори: ‘Грците вели, дошле кудејќи ја секоја друга вера, а пофалувајќи ја својата.
Тие долго говореле за создавање на светот, и вели, дека има и друг еден свет.’
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Ставајќи ги во Владимировата уста овие зборови хроничарот извесно сака
да покаже, дека незнајбожачките Словени не знаеле за ‘оној свет’.
Сведоштвото на двајца католички великодостојници во ова деликатно прашање апсолутно отстапуваат едни од други. Козма тврди, дека незнајбожците чинеа жртви за покој на душата. Титмар пак докажува, дека сите се завршуваат со
смрт. Нестор кој припаѓа на источната православна црква, е задахнат очевидно со
христијанските верувања. Немаме апсолутно никакви сведоштва на незнајбожачките Словени.
Да видиме малку, што нас не учат лингвистичките споменици и оние малки
ставови кои ги имаме. Поимот за смрт е изразен во словенските јазици со коренот
мер (мрь), кој е истоветен со санскритски и латински, кој го преводува поимот
умор, вкоченост, пропаст. Појамот за место, каде се оди после смртта, е изразен во
коренот нав, кој очевидно е сроден на коренот ny, и го изразува појмот за умор
(чешки: unaviti уморен; руски нъімъ- да предизвика јад, ојадити, да чини зло; уніьльιй- клонел).
Овој корен ни ја дава именката нав, која, изгледа, означува место, каде луѓето одат после смртта. Потоа Крок иде до нави, вели Чешката Далимилова хроника
(III, стих 5).[263] Човек би можел да покуша, да помисли и на зборот нава, во смисол на-вис. Крок оде у лаѓу, у сандук. Но конструкцијата на реченицата, употребата
на предлогот до не ми изгледа, да овластува и на вакво толкување. За тоа значи со
овој еден став може да се допушти, нав во нава да значи оној друг свет.
Од друга страна се најдува зборот navi во смисол на покојник (МиклошиќLexikon paleoslavenicolalinum, стр. 400.) (...славен + к = склавен, Р.И.)
Длугош (краковско издание стр. 47.) ни дава едно мошне драгоцено објаснување, кое сега се сложува со лингвистичките докази: ‘Plutonem cognominabant
Nya quem inferorum deum et animarum, dum corpora linquunt, servatorem et custodem
opinabantur; postulabant se ab eo post mortem in meliores inferni sedes deduci.’ Очевидно Длугош не го измислил овој збор Nya. Покојниците викани нави, пребивалиште на мртовците: нав или нава, бог на мртвите nya, -све тоа добро се сложува.Очевидно Длугош, кој сака словенската митологија да ја наврати на класичната, мора
на себе да земе и одговорност за изедначување на Нуа со Плутон. Дали овде навистина е збор за какво божанство, или просто за пребивалиште на мртвите, кое на
полски се вика nyja,- не знаеме ништо“. („изедначување на Нуа со Плутон“, Р.И.)
Луј Леже, на стр. 9, овде стр. 15, пиши: „Прв хроничар, или подобро историк
полски во средниот век, кој се бавел со верата на незнајбожачките Словени, есте
архиепископот Длугуш, или Longinus, кој при крајот на XV век (од 1455- 1481) ја
пишел својата Historia Poloniae. Во тоа време во вистинската Полска веќе беше неколку векови потополно нестанало паганизмот, и последните години мошне малку
му се придавало на Длугошевите податоци за старите божанства не неговата земја.
Недавно г. R. Brьckner[21] се трудел, што се однесува на словенската митологија,
да го оживее Длугоша. Длугош ја сака полската домовина. Не пропушта ништо што
се однесува на зачетокот на неговиот живот. Само, како тој е преполн со класичната митологија, се труди да ги пронајде своите богови кај старите Полјаци, и најпосле ги најдува шест.[22] Изедначувајќи го Јупитер со Yesza, Марс со Liad, Венус
со Dzydzilely, Плутон со Nijo, Дијана со Dzevanа, Церер со Marzan...“.
Знали, никогаш немала посебна тн.словенска митологија. Таа била на Белци.
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Таа се разлкувала само со други имиња: едни на Балканот, други во Италија,
а Италијаните биле Венети и Илири, само со варварски=пелазгиски=тн.словенски
јазик.Следи за тие исти божества во континентот да постојат други имиња.Во Европа имало само три црковни службени јазици: коине, латински и тн.старословенски
„Кај Русите на Карпатите се вика Мавкьι или Навкьι вид на Русаљки, кои,
изгледа, претставуваат душа на умрените.[264]
По сведоштвата, кои Machal (стр. 121) ги прикупил, сведоштва, кои јас немам начин да ги проконтролирам, исто име би постоело и во Бугарија. Кај Словенците се вика Мавје, Навје-душа на умрените некрстени деца (во Србија исто така).
Покрај зборот нав во словенските јазици има пансловенски збор рај. Овој
збор очевидно е постар од христијанството. По она што напред сме кажале (стр.
188), може да се претпостави, дека кај незнајбожачките Словени она значи шумско
пребивалиште на праведните, нешто како Елисејско Поле. Од однос спрема нав, која би претставувала пекол, тоа него значењето уште повеќе му одговара.
Но спомениците молчат; а испитувањето на коренот рај ништо нам позитивно не ни открива. Во основа ние мошне малку знаеме за појмот за оној друг свет
кај незнајбожачките Словени. Рускиот научник Котљаровски посветил цела една
книга изучување на погребните обичаји кај незнајбожачките Словени.[265] На жалост, тој тука ги користел и спомениците, кои денес се огласени за апокрифни. Од
друга страна тој применува на словенските Руси арапски споменици, кои изгледаат,
дека повеќе можат да се применат на скадинавските Руси.[266] Тоа што од сите пишани споменици излегува есте, старите Словени упразнувале на два начини сохранување: закопување и спалување; во чест на некои умрени им се приредуваа даќи
или свечености; некои жени, по пример хиндуските жени, даваа да се спалат на
иста ломача, на која согоруваа остатоците на нивните мажи.Ибн Фослан раскажува,
дека присуствувал на спалување на еден Рус, и му ги става во уста на еден Рус
(Словенина или Варјага-Нормана), кој учествувал во таа церемонија, овие зборови:
‘Вие Арапи, вие сте еден глуп народ; вие го закопувате човекот во земја, каде го раздираат животни и црви; а ние, ние зачас го спалуваме, да одма би отишол во рај.’“
Значи, „еден Рус (Словенина или Варјага-Нормана)“. Се говори за истото.
„На овој став не може, мислам, многу да се полага. Незнајбожачките Словени немаат нарочита места посветени на сохранување на мртвите. Тек христијанството кај нив внело гробје. Напред сме го навеле Козминовиот став за сохранување ‘quae fiebant in silvis et in campis’. Тоа исто го потврдува и едно писмо на владиката Отон Бамбершки, кој се однесува на балтичките Словени: ‘Ne sepeliant mortuos christianos inter paganus in silvis aut campis.’[267]“
Сите начини на погребување во Европа биле на Белци со тн.словенски јазика и во урни и гробови. Јазикот на Белците бил варварски=пелазгиски=тн.словенски,
како што бил на балтичките тн.Словени. Во Централна Азија, длабоко на исток на
денешната територија на Кина се открија тохаревски текстови, кои укажуваат, меѓу
другото, на јазик (на семантички план) близок до балтословенската групација. Тие
биле закопувани во гробови. Тие биле русокоси. За нив се пиши како Кавказци итн.
Склавини немало до 5 век, а се говори само за од 8 до 12...15 век- сé е јасно.
„Кадлубек, полски хроничар на XIII в., потврдува исто така, дека постоеле
погребни свечености ‘Funebres superstitiones quas eciam hodie in funebris exercet gentilitas.’[268]
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Во старите руски хроники се говори за некоја погребна свеченост, која се
вика мрьιзна. Миклошиќ[269] пиши тризна, и се преводува со pugna, означувајќи го
ипак како малоруски збор трьıзна-починок на мртвите.Ортографијата на словенскоруските текстови колеба измеѓу трьıзна и тризна. Во оваа недоумица јас мислам,
дека овој збор може да се врзи за коренот трь (проголта)[270] и дека зборот првобитно значи погребна гозба.[271] Ако би се допуштило ова толкување, тогаш овој
збор очевидно би бил сличен на зборот страва,кој Јордан го употребил, да ја означи
погребната гозба, која Хуните ја славеле во чест на Атила: ‘Postquam talibus lamentis est defletus stravam super tumulum eius quem appellant, ipsi ingenti commessatione
concelebrant…’ (изд. Момзеновижо, с. XLIX, стр. 258) За зборот страва многу се расправало. Баш во време на Атила Хуните беа во додир со Словените, и може да се
мисли, дека тие им им го позајмиле зборот страва. Било, наравно, Словени и во
Атиловата војска“.
Приск (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај Атила
448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) „мешајќи се со разни
народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу себе го говореле својот
варварски јазик“. Без тн.грчки (коине), а варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Варварски говореле Пелазгите. Следи врската со јазикот на Атина и Елада.
Елада била Пелазгија, а пелазгиски јазик говорел Платон. Во Атина имало гробови.
Пак, Хуните ги закопувале своите воини со своите коњи- како и Готите итн.
„Нема долго да расправам за зборот тризна, веќе ги упатувам читателите на
француското издание на Несторовата Хроника:
‘Кога кој од Радмиќи ќе умре, тие слават тризна околу лешот; потоа направат голема ломача, го наместат лешот на неа, и наложат оган. Потоа ги соберат коските и ги метнат во еден сад, кој го наместат на еден столб крај патот.Така и денес
уште прават Вратиќи.’
Во истата Хроника под год. 969. (стр. 54. фр. изд.) е речено: ‘Умре Олга. Ја
закопаа. Таа беше наредила, да не и се приредува тризна; оти она имаше еден свештеник, кој ја и закопа.’ Христијанството не го уништило кај сите словенски народи старите незнајбожачки обреди во чест на мртвите. Заради уверување за тоа е доволно да се прочита макар и во превод Мицкијевиќевата песна Предци. Мицкијевиќ пиши на полски; селани на неговата песна се Бели Руси, унијати, те. во основа
православни, кај кои христијанството, е претставено со понеспремно свештенство,
многу помалку влијание произвело, отколку кај нивните словенски роднини, католички Полјаци. Од сите словенски народи тие можда на најпримитивен начин ја
претставуваат состојбата на душата.Обредите, кои тие ги вршаат кај своите предци,
апсолутни се исти, како што на латински го изнел полскиот песник Клоновиќ во
XVI век, во својата песна Roxolania:
Quin etiam mos est morientum poscere manes
Portari tepidos ad monumemta cibos
Greduntur volucres vesci nidoribus umbrae.
Ridiculaque fide carne putantur ali”.
Значи, до 15 век немало било какви народи со свои народни јазици. Следи
никогаш немало тн.словенски народи кои потекнале во контиенентот, во кого живеел само неандертал, кој бил само едно мајмун. И тоа се преселил преку Балканот.
Белците во Европа пишеле на коине, латински и тн.старословенски јазик.
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„Во песната Dziady (Претци) Мицкијевиќ изнел народни обредни обичаји уз
свеченост во чест на претците, која свеченост ја слават Белите Руси во неговата родна земја Литванија. Овие обреди кои песникот ги посматрал, овие песни кои ги
слушал а потоа протолкувал во убавиот полски стих, биле повеќе пати прибирани и
собирани во народната убава публикација на г. Шејн: Граѓа га изучавање живота и
језика руског народа и сев. Западним областима (Петроград, штампа Акад. Наука,
III, vol. in 8”, 1896).
Во III том(стр. 582. и понатаму) г. Шејн посветил едно педесет страни на изучување на обредните обичаји во чест претците. Она што селанецот на Бела Русија
го вика dziady, dzidy, diady(родители на Бел. Руси)тоа се души на умрените родители. Но тие души не се баш неминовни претци или деодови.Меѓу dziady има не само
дедовци, туку и вујковци, тетки, па дури и деца на умрените уште мошне мали.
Што ги карактеризира овие обреди есте тоа, што апсолутно се незнајбожачки. Понекогаш ги вршат четириесет дена после смртта на покјникот. Во почетокот
на ноември има еден општ празник Dziady. Суштината на овој празник есте еден
оброк, ручек, од кого остатокот го чуваат за умрените.
Воочи на празникот се очисти куќата и се спрема јадење. Чистотата во куќата, доброто јадење, ги привлекува претците. Вечерта се собираат сродниците и повиканите во куќата. Така домаќинот запалува една свеќа. Сите седнуваат околу масата, на која е поставено јадењето, пијалокот, ракијата; оној која очита молитвата,
ја изговора оваа формула:
Свети претци, ние вас ве повикуваме,
Дојдете кај нас, свето оци,
Има све што нам Бог ни дал.
Еве ви вам што имаме,
Све со што куќата наша изобилува.
Ве молиме вас, свето оци, дојдете, слезите долу кај нас.
Потоа се налива една чаша ракија, така, малку да се прелие на масата за претците, па се испива. Сите одраснати тоа го чинат истото. Никој не јаде но што пред
се извади една лажица од секое јадење, или одвои парче, што све се остава во нарочит сад. Овој сад се метни покрај прозорот (заради предците). Потоа почнува да
се јади и пие, ама невесело. Старците од сите уште се најневесели; тие го прислушкуваат најмалиот шум, шуштењето на лисјето, дахот на ветерот, шкрипот на вратата, летот на некој ноќен лептир. Сите овие појави се чинат, како да означуваат
присуство на покојникот. Кога се сврши јадењето, се подигнуваат испред масата,
бидејќи претците ги отпуштиле со овие зборови: (Лептир=леп тир, Р.И.)
Свети претци, вие сте дошле овде,
Јадевте и пиевте,
Одите сега во своите куќи,
Кажите, што вам уште ви треба ?
Или подобро, одите на небо.
Словените во Бела Русија есте чиста раса; нив цивилизацијата мошне малку
ги дотакнала, христијанството само малку ги дотакнало. Нивната состојба на душата уште и денес е она исто на нивните незнајбожачките предци од преку десет векови. Сведоштвото кое нам нивниот фоклор ни го донесува заслужува озбилно вниманение.
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Ова предание кое и денес упркос христијанството постои кај некои словенски народи, до овој нов верски ред се најдобар доказ, со кој се потврдува, дека нивните претци имале појма за оној свет. Овде молчењето на старите споменици мора
да се дополни со фоклорот. Но домашајот на фолклорот е бесконечен, а описите,
кои ги доневме, за сега се доволни. Во останатото овде нам и археологијата ни доаѓа во помош. Во гробовите незнајбожачки во Чешка се најдени садови, кои морале
да содржат храна, и која очевидно тука ставени, на покојниците да им служи во животот на оној свет.[272]“(Немало тн.словенски садови пренесени на Балканот, Р.И.)
Се говори за преселби на оној свет, без да се наведе од каде таму да се оди.
Ова е битно затоашто континентот не бил населен. Тој се населувал по долината Вардар- Морава- Дунав...Еве го доказот: северно од реката Дунав ја има темната пчела, а на југ светлата пчела.Значи, има совпаѓање на темни Монголи и светли Белци. Северно од реката Дунав немало домашни животни.И следи таму се живеело како ловци и рибари само со крвната група 0. Напротив, на Балканот имало
домашни животни. Токму затоа Белците ја имале крвната група 0 и крвната група А
на Белци која била вегетеријанска-таа била за житарици,легуминозни хранива, овошје, градинарство итн.... Југот бил за лен. Пак, северно од Црноморие било за коноп, темен чај како во Индија, свила итн. Подоцна следи и крвна група В со одлики
како крвната група 0- крвната група В има недостаток на хлоровдорна киселина,
која е неопходно да изврши активизирање, да делува пепсинот. Билошки било вака.
За крвната група АВ во Европа е наводот на Адамо-Витни: „Не постои доказ
за постоење на оваа крвна група постара од 900 или 1000 години, кога имало западни миграции на источните народи. Крвната група АВ ретко се наоѓа во европските
гробови пред 900 г.н.е. Испитувањата на ископини на предисториски гробници во
Унгарија покажуваат изразит недостаток на оваа крвна група во лонгобардискиот
период (4 до 7 век н.е.)“. Значи, меѓу Белците и Монголите имало мешани бракови.
ДОДАТОК
Световид (Свантовид) и Свети Вид[273]
„Во главата во која напред сме говореле за Световид, словенскиот бог на
островото Рујан, и за боговите на завршеток вид, јас се трудев, да докажам обратно
на Миклошиќ и неколку претерани критичари, противно на Хелмолд и Сакс Граматик, дека името на овој бог постанало од чисти словенски елементи, и дека во него
не треба да се гледа некоја измена на латинскиот Sanctus Vitus. Оти тоа толкување
просто е основано на едно од оние фантастични етимологии, кои обилуваат во словенските имиња во латинските средновековни хроничари. Јас сум бил така среќен,
на моето мислење да се придружи и наследникот Миклошиќев на катедрата на словенската филологија на виенскиот универзитет, г. В. Јагиќ.[274] Само место да се
сложи со мене, дека вит значи пророштво, г. Јагиќ тоа име го доведува од коренот
vi-ви, борити се. На ова толкување припаѓам и јас, оти тоа подобро од моето толкување ги објаснува имињата: Витоград, Земовид, Хостивид, Љутевид, Витослав,
Витомир“. (Никаде ги нема Германците, а вакви биле и Австријците, Р.И.)
Само Витус на латински ништо не значи- тој бил само тн.словенски: витас=в
итас=иташ, с=ш.Пример на македонски Италија,а хрватски Талија.Значи,Итал=Тал.
Се ита во тал=дал=дол- надолу мора да се ита.Следи витал=в итал или Вита=в ита...
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За потсетување до латински во Рим во употреба бил само пелазгиски јазик.
„Коренот свять значи свет. Можда првобитно значи јак, чврст (германски
(heilig); се најдува во голем број особени имиња, нпр. Светоплук, Сватоплук, Свјатоплук во Моравија, Чешка, Русија и Померанија. Во Русија се најдува уште името
Свјатослав (Σφεωδοσλαβς кај византиските историчари). Во Полска Сватобор име
на човек (op. Gallus, II, 27) Сватобор, света шума итн. (Сватобор=свато бор, Р.И.)
Латинските хроничари кои го изедначуваат свет (свять) со sanctus паѓаат во
грешка слична на онаа, во која паднале критичките слаби Романци, кои сакаат да
речат sanctus да му го припишат на придевот sfint, кој од старословенски преминал
во нивни јазик. Двата составна дела на зборот Световид се значи чисто словенско“.
Според Вотсон, „Најдобра европска паралела за тој процес, кој во бит останал скриен на историчарот, ест појавата на романскииот јазик, во кој еден романски говор настанал на темел на латинскиот стопен со словенскиот“.
Пак, Романија, според авторите од 19 и 20 век, била домовина на Склавините=тн.Словени.Бидејќи денес Романците не се Словени, тн.Словени се фалсификат.
„Изедначувањето на ово божанство со Sanctus Vitus, Хелмолд и Сакс Граматик да ли се обманати со една чиста случајност со сличност на обликот и звукот.
Тоа е обичен постапок на средновековните германски хроничари, кога би сакале да
го објаснат некое словенско име. Тие најчесто гледаат, да им најдат смисла не во јазикот на кому му припаѓаат, не ни во јазикот германски, што, строго земено би било и правилно,туку во јазикот латински и во класичните спомени.Кај нив тоа е еден
вистински систем. Затоа јас во овој збор за Световид против (Sanctus Vitus) свети
Вид би сакал да принасоберам неколку примери, кои до сега, колку јас знам, нигде
не се систематски уредени“.
Германците ја знаат вистината, и затоа тие од неа се плашат, дека германски
јазик не е еднорасен, тн.словенски на тн.Словени, кои до денес ги истребнуваат, туку повеќерасен јазик- со монголски=готски зборови.А до денес за Готите и се лаже.
„Да почнеме од Хелмолд, оти против него треба да се изнесат докази. Од
првиот параграф на неговата Chronica Slavorum ние ја фаќаме на дело неговата археолошка фантазија. Збор е за Балтичкото море: ‘Sinus huius maris…appellatur ideo
Balticus eo quod in modum baltei longo tractu per Scyticas regiones tendatur usque in
Graeciam.’ Да речеме во олеснување на Хелмолд, дека тој од збор до збор ја препишал оваа реченица од Адам Бременски (Discriptio insularum Aquilonis, ш 10.). Адам
Бременски, кој исто така сака етимолошки, да ги поврзува во зграда името Винула
(Vinules) на словенскиот народ со Вандалите.
Малку понатаму Хелмолд, мислејќи, дека дава доказ за својата класична
спрема, говори за еден град quae dictur Woligast; ‘apud urbaniores (писмени) vocatur
Julia Augusta propter urbis conditorem Julium Caesarem ? Јулие Цезар основач на еден
град на Брегот на Балтичко море- тоа е толку исто, како што е Sanctus Vitus му го
дал името на словенското божанство.
Херборд историчарот на Отон Бамбершки го опишува градот Штетин со незнајбожачките храмови викани contmae.[275] Нему му го поставува еден негов замислен соговорник ова прашање:
‘Quare illa templa vocabant continas ?’
Тој одговара:
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‘Sclavica lingua in plerisque vocibut latinitatem attingit, et ideo puto ab eo quod
est continere continas esse vocabant.’(Значи,поимот Словени е 100% фалсификат,Р.И)
Првиот дел на одговар е потполно исправен, другиот чиста машта.
Перц мошне добро заприметил, дека треба да се трага друго толкување, те
затоа предлага во примедбата едно толкување извлечено од полскиот јазик: ‘Polonis
est koncizna finis, continae igitur aedificia fastigata.’ Ова толкување вреди исто онолку колку и Хербордово.
Г. Крек подобро погодил, доведувајќи го во врска зборот contina со старословенскиот кать (къть) къшта, кој и денес постои во српскиот јазик како куќа, во
бугарски кьшта, и чешки koutina. (Gesindstube, Kott, Supplément, стр. 698.) Зборот
conitna има значи ист смисол како и зборот храм. Ова особено е интересно за доста
сиромашкиот речник на јазиците на балтичките Словени“. (Само истогласно, Р.И.)
Руски и српски се македонски-тн.старословенски. Балканот бил Македонија.
„Мерзебуршкиот владика Титмар ги имал сите видови добри разлози, да го
знае потеклото на својот епископски град и етимологијата на неговото име. Тоа е
чиста словенска етимологија: mezi bora (чешки mezi; кашутски meize; полски: miedzi, меѓу; бори, пансловенски збор, боровина). Но Германецот по народната етимологија го пренесува бор во burg. Титмар, дали затоа, што никогаш не слушал за словенското потекло на својот епископски град, или просто што сакал, тоа потекло да
го доведе во поблагородна виза тек тој зборот merse го врзува за богот Марс.
‘Et qula tunc fuit haec apta bellis et in omnibus semper triumphalis antiquo Marti
signata est nomine. Posteri autem mese, id est mediam regionis nuncupabant eam vel a
quadani virgine sic dicta.’
Титмар случајно наидува на вистинска етимологија; но не сака да приознае,
туку порадо предизвикува име на една легендарна девојка.[277] Ни Светата Столица (папска) не го толкува подобро од прелатот. Титмар на два маха го наведува
еден Mons Silensis, во кое не може да се познае името на Шлезија (Silezije Szlązek
изговорај Chlonzek на полски). Овој Mons Silensis постанува во една була на Евгениј II (apud Jaffй, 2, II, 2998). Mons Silentii !“. (Само истогласно: ш=с, Слезија, Р.И.)
Историчарот на Отон Бамбершки, Ебо, раскажува озбилно[278] дека градот
Јулин (другчие викан Волин) на брегот на Балтичко море го подигнал Јулие Цезар,
дека тука се чува (уште од негово време) неговото копје приковано за еден столб,
кој е подигнат во чест на тој римски јунак. Свештеникот Бернхард, распален од љубовта спрема маченикот (Христо) покушува да го обори тој столб. Кога Ебо не се
устегнувал од неверојатноста на ваквите измислувања, кои едино го сугерирала
еднозвучноста на името Julius и Јулин, треба ли тогаш да се чуди, што Хелмолд и
Сакс Граматик го примиле сто пати поверојата сличност и блискост измеѓу Световид и Свето Вид (Svantovitus и Sanctus Vitus) ? (Волин=Волин, никако Јулин, Р.И.)
Да преминеме на Јужните Словени. Историчарот на словенската црква во
Салони во Далмација, архиѓаконот Тома (XIII в.) го асимилира името Хрвати (Croates) со името на старите Curиtes или Corybantes: ‘Haec regio antiquitus vocabatur Curetia et populi qui nunc dicuntur Chroati dicebantur Curetes vel Coribantes.’[279] Оваа
фантастична етимологија не е доволна за архиѓаконот Тома. Те и тој чуствува потреба, да го протолкува името Curètes: ‘Dicebantur vero Curetes quasi currentes et
instabiles; quia per montes et silvas oberrantes agrestem vitam ducebant.’
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Писателот на Chronica Slavorum Арнолд (XIII в.) наидува узгред на името на
Србите околу Дунав, па не може да не прави игра на зборот за латински облик на
тоа име: ‘Jd medio nemoris cuius habitatores Servi dicuntur filii Beifial, sine jugo Dei,
illecebris carnis et gulae dediti et secundum nomen suum immunditiis omnibus servientes.’[280] (Серви=Серби=Срби, в=б, а според срп, п=б, спореди и со леп=леб, Р.И.)
Наравно Арнолд не сумња ни еден час, дека Србите му го долгуваат своето
латинско име на ропството во кое се најдува, со поглед на лошите нивни страсти.
Ова исто име Срби, под грчкото облик Σπόροι, ни на Прокоп Цезареац не му донело
повеќе среќа. [De bello gothico, кн. III, 14.] ‘Σπόρους γαρ τς παλαιον εκοάλουν ότι δι
οποράδην, οίµαι διεσκηνηµένοι τιν χώραν οικούσι. Ги викаат Спори, оти живеат расеано’ “. (Само истогласно Срби си е Срби, а Спори си е Спори- различни, Р.И.)
До денес спорите,спори=с пори (пора + т = порта која е отвор) се расејуваат,
но не Србите кои со српови биле само српџии. Следат села Српци, каде има жито
кое се жние. Во народното творештво Србите биле само жетвари. Бидејќи тие биле
окупатори на дел на Македонија, не им се псуела српската туку жетварската мајка.
„Етимологијата игра исто така своја улога и во чеко-латинска Козмина хроника (XI в.) и во стиховите на Далимиловата хроника, која постанала од онаа првата. Двете го доведуваат името Prag- Praha од prah- праг, оти градот е подигнат на
место, каде некој дрводелец и неговиот син правеа праг.[281] Иста е појава и во
полската хроника. Така Богухваловата хроника[282] го објаснува името Панонија
со полски зборови pan господар, а името Далмација со dala mat (dedit mater)“.
Франк=Пранк=Пранг - н = праг, кој бил граница, а Франките биле вон неа.
Следи тие биле слободни- вон Римската Империја. Тек потоа тие биле под неа. Па
Панон=пан он:пан=Пан богот Пан;он=ан било само тн.словенско- само истогласно.
„Не би било тешко да се наведат безброј вакви примери. Овие кои ги наведов доволно покажуваат каква улога играат во првобитната хроника: аналогија на
звуковите, народната етимологија и простите зборови (каламбур). Од нив извесно
може да се заклучи, дека името Zvantovitus, Svantovitus- Световид навистина е автентично име на еден словенски бог, покрај сето всилување и на Хелмолд и на Сакс
Граматик, кои сакале да го доведат во врска со името Sanctus Vitus- св. вид“.
Авторот нигде не истакна,откаде биле тн.Словени и другите Континенталци.
За потеклото на Белците била најбитна крвната група А, која била вегетеријанска. А таа таква станала само поради инфекција од маласипаница и грип. Малата
сипаница била од чумата на говедото, а грипот од грипот на свињата. Тие никогаш
во континтот не постоеле. Ако Контиенталците би биле домородци во континентот,
тие како ловци и рибари само со првобитната крвна група 0 би изумреле околу 95%
како што било со Индијанците во Америка.Крвната група А е од пред 15.000г.п.н.е.
Книгата завршува на стр. 65, а на оваа иста страна се продолжува со Снимци
на кипови. На стр. 66 продолжува со Некои примедби за словенските идоли.
На стр. 67 Миодраг Б. Шијаковиќ се надоврзува со Варијација на тема: словенски мит. Следи од стр. 71 до 90 се напомени на М.Б.Шијковиќ: [Од 1. до 282.]
МИСТЕРИИ НА ЕВРОАЗИЈА
Европа била населена воглавно со Венети, кои пишеле со руни. Додека Русите пишеле со руни=рецки, тие биле Рецки народ: „роцки народ“ со роцки јазик“.
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Кога тие го превзеле коинското слово, тие станале Словени. Цариградскиот патријарх Фотиј (860 год.) запишел, Русите тогаш се нарекле Словени- никогаш порано.
Во прилог се наведува дека Лужичките Срби од страна на Германците биле
нарекувани „Vindish“ (венетски), името Русија на фински јазик се среќава под терминот „Veneja“, а во естонскиот - „Venelaien“. Според Нестор (11- 12 век) тие потекнале од Илирија- од Балканот.Токму затоа Венети биле и скадинавските Викизи.
Александар Дугин,6 на стр. 118, пиши: „Траги на таа древна традиција се провлекува низ лингвистички архетипови кои досегаат до примордијалните времиња
на индоевропското единство и кој е со неверојатно постојаност во топонимијата,
митовите, легендите, и воопшто, во сите типични случаеви на настанокот на зборовите со симболична содржина. Сем тоа, цел систем на симболи,строго религиозни,
тесно е поврзан со древната традиција, те покрстувањето на Русија не се одвивало
лесно и хармонично. Обредната и симболичната парадигма на целовитита христијанска доктрина се подудара со логиката на старите култови, кои не биле отфрлени
туку преобразени со христијанството. Тоа дало единсгвена синтеза. Рускиот циклус
за животите на светците (житијата) и особеноста на руското православие нам ни
пружаат на илјади примери. Да го спомениме само канонскиот пример на летното
светковање на пророкот Илија, кој попримил црти на древниот аријски бог на Громот, Небото и Светлоста по името Ил (од ист корен потекнува древниот руски збор
‘солнце’- ‘сонце’, кој во првобитниот индоевропски јазик значел ‘благородна светлост’). (Со Ил=С’Ил=Сл=Слон, Слонце=Сонце; Ксантик=к сант ик, а=о, т=ц, Р.И.)
Да ги размотриме сега некои видови археотипски комбинации кои ја одредуваат руската форма на размислување. Да појдеме од самиот термин ‘Света Русија’. Прво би требало да се истакне една занимлив чинител; многу пред доаѓањето
на Словените на територијата на Русија, во областа на степите на југ на Русија, од
Црно море до Урал, живееле древни аријевски становници; тие тој простор го називале ‘Дом на Богови, Велика Шведска’ или ‘Ладна Шведска’, што многу подоцна,
со германските племиња, се пренело во Скадинивија која постанала ‘Дом на Луѓе’Мала Шведска’ Управо низ таа ‘Велика Шведска’протекувале реките на древните
Аријевци- Дон (Танаивил или Ванаивил: ‘речно корито долж кого живеат Вани’) и
Дњепар (Данапру или на грчки Бористенес). А самиот збор Шведска- Sweden, Suetia-најверојатно значело ‘јасно, бело,полно светлост’.И баш тој индоевропски корен
свет или хвет логички, а мошне веројатно и на основ на етимологијата, мора да има
врска со рускиот збор ‘святоп’- ‘свети’. Од друга, пак, страна, до нашите денови во
хиндустичката традиција е сочувано сеќавање на ‘Света Двипа’- ‘Бело Острово или
Континент’ на север на Индија. Обично Света Двипа означува симболичко острово
Вараха кое се најдува на Северниот пол, митска татковина на хиндуските предци.
По аналогија, би било легитимно тоа име да го поврзиме со местото на привремениот боравок на Аријеците, каде обитувале пред својата селидба во денешна Индија. Чинителот дека претците на Индусите- носители на ведските традиции во нејзиниот изворен облик- во текот на одредениот период живееле на јужните простори на денешна Русија потврдено со недавните археолошки наоди. (В. трудовите
на В. Н. Даниленко, Ј. А. Шилов и други). Од ова проистекува дека од давнина
‘светлата, бела, света’ земја се поврзувала со руските предели, дека таа идеја е длабоко вкоренета во свеста на нејзините жители. И во свеста на Аријците (чии са6
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крални контакти и понатаму биле сочувани, дури и после прекинот на традиционалното единство) и во свеста на автохтоните палоазијски народи. Управо палеоазијските народи повеќе пати отколку еднаш ја покажале својата ретка способност да
ги очуваат,со илјадолетија, митолошките системи примени од индоевроските народи, и тоа во многу динамични и жилав облик од нив самите“.(Sweden=с веден, Р.И.)
Се истакна:„многу пред доаѓањето на Словените на територијата на Русија“.
Значи, во Русија дошле Словените. Следи отпаѓа руската страна Заткарпати,
туку само балканската, од Илирија.Токму затоа сé што било руско, било балканско.
Бидејќи во Индија живеат две раси, Темни Индијци и Белци Веди, двете раси не можеле да потекнат од Индија. Ова го потврдува и авторот- тој вели: „Од
друга, пак, страна, до нашите денови во хиндустичката традиција е сочувано сеќавање на ‘Света Двипа’- ‘Бело Острово или Континент’ на север на Индија. Обично
Света Двипа означува симболичко острово Вараха кое се најдува на Северниот пол,
митска татковина на хиндуските предци“.
Авторите говорат за санскритски јазик на Ведите. За нив пишел индискиот
автор Бал Гангадхар Тилак (1856-1920), “Артичката прадомовина на Ведите“. Тилак после сестраните изучување на ведските текстови и првите археолошки резултати објавил сензационална теорија за артичката прапостојбина на ариевската
цивлизација, според која, постанокот на ариевската, ведска традиција и култура и
прапостојбина на Индоевропјаните се најдува во најсеверните (хипербореални), артички области на Европазија. Ова говори, од просторите на животните на Белците
со густи влакна. Бидејќи на монголските простори немало услови за земјоделски
култури на Белци, Ведите потекнале од запад, од каде биле земјоделските култури,
од источното Средоземје. Бидејќи крвната група била постара од 15.000 г.п.н.е., а
таа настанала од домашни животни говедо и свиња, кои ги немало северно од реката Дунав, преселбата на Ведите била од Јужниот Балкан со Мала Азија, јужно од
Црно Море. Тоа е генетско-географско подрачје на Белците со влакна по телото,
како спротивност на Монголите со густа коса, ретка брада и без влакна на телото.
Стр. 122: „Како што се знае, руската монархистичка традиција почнала оној
тренуток кога група угро- фински и словенски племиња го повикале на престолот
Рјурика, од родот Варјага.Во потоните епохи на потеклото на првиот Кнез, Рјурика,
се преобратила во генеалошка и духовна основа која морало ја оправдувала сакралната моќ и авторитетот на Царот...По наше мислење, народот позивот упатен на Варјагот Рјурик го видел како Голема Тајна...
...Ќе појдеме од зороастризмот, во оквир на кој е разматран мистичниот
аспект на монархијската власт...Тоа одобрување се преведувало во способноста да
поседува светлосна снага: Хварено или Фарн. Хварено е енергија кондензирана
светлост чие поседување ги поредиле луѓето со боговите. Сокол, понекогаш и овен
(Ариес), традицијално го сметале за симбол на Хварен. Исто така, Хварен се поистоветува со елементот Оган, едини кој по своја природа тежи да се воздигне кон
висината, кон Небото...Воколку се вратиме на Рјурик Варјаг, повикан да владее со
Русија, ќе видиме дека неговото име (етмолошки гледано) содржи цел комплекс на
тие зороастријски идеји (кои очито биле баштина на сите Аријци). На скадинавски
‘Рурик’ значи ‘Сокол’, односно ненадмашен симбол на Хварен. Зборот ‘Рурик’, сем
тоа, запрепастувачки потсетува на старословенскиот збор ‘Рарог’, ‘Оган’, ‘Дух на
Оган’ (наравно, ‘рарок’ исто така означувал и ‘сокол’)...“
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Скадинавците говореле свој венетски јазик кој бил како санскритски јазик.
Токму тој бил само како што бил тн.старословенски јазик и тоа со солунски говор.
„А сега да речеме нешто за Варјазите. Не влегувајќи во расправата за нивното етничко потекло- што за нас нема преголема важност- ќе настојуваме да го
откриеме симболичкото значење на нивните имиња. Бидејќи нам зороастризмот ни
понудил некои важни одгонетки, да се вратиме на него. Рускиот збор ‘варяг’ или
‘варингар’, по свој изговор и веројатно по свое потекло, е блиско на името зороастријскиот бог Вархари или Веретрагна, Вархарин е еден од седум богови на маздаизмот, бог Победа. Се сметало дека баш тој бог бил главен носител на Хварен, и
управо, по традиција, за него се врзува сокол, ‘Варган’ (сп. ‘варган’- ‘варингр’, односно Варјаг), негов вечен сопатник и дури неговото отеловление. Така Варјазите,
сем својата историска конкретност, можеле да претставуваат и една симболична
идеја, отелотворение на целовитиот Хварен- Царска Среќа- чија драгоцена честица
(Рјурик- Сокол) попат мане се спуштила на племињата кои го исчекувале благословот од небото.Но уште не е довршен ланецот на митско-етимолошкото значење.
Зборот ‘варјаг’ совршено може да се спореди со санскритскиот корен -свар (‘небо’,
‘сончева светлост’),очигледно мошне налик на персискиот корен -хвар, од кој потекнува ‘Хварено’. Е можно рускиот збор ‘север’ исто така да е во спрега со ‘свар’,
бидејќи древните аријски народи Север го поистоветувале со ‘небеската божанска
ориентација’ (мада подоцна оваа ориентација го променала презнакот). Односот на
Варјагите спрема Север и Небо се подудара, сходно на тоа, со општата мистериска
логика чиј исход бил повикување на првиот Цар да владее. Би можеле да одиме
понатаму, Вархарн е персиски еквивалент на санскритскиот збор Вритра- хан, то
ест ‘Вритрин убиец’- што е епитет на богот Индра, Крал на Небеса, чиј дом, спрема
хиндуистичката космографија, се најдува не Небото (Свар). И во самиот назив ‘Хиндуси’, ‘хинду’, понаверојатно дека е збор за божанското име на народот, ‘Индриниот народ’, те. самиот со тоа, богоносен народ. Варјази пак, како едно од индоевропските племиња, би можело да биде божански народ ‘Варгана’ или ВархариВертрагне, то ест, самиот Индра, ‘Вритриниот Убиец. Очигледно дека на основ на
сите овие релации не може да се отфрли постоење на далечни одјеци на одедени
митолошки подударности кои преживеле во најдлабоките слоеви на национално
несвесен, создавајќи ја, не случајно, онаа слика на Русија песниците на народномистичната ориентација, попат Кљујев и Јесенин, ја нарекувале уште и ‘Бела Индија’. Мада, наравно, скриената логика на такво поистоветување можело да допре и
со други патишта веќе скоро заборавените симболика.
Рускиот монархистички грб- Двоглав орел- во почетокот исто така бил симбол на ‘Сокол-Рјурик, носител на магиската снага на Хварена. Една друга поединост повеќе привлекува внимание. Москва, престолнината на руската држава и место каде обитува Царот, на својот грб го има Свети Ѓорѓе, Победникот кој убива
Змај (грб на Јурија Долгорак, основач на Моска). Победникот Вархарн (бог Хварен)
пред све е бог на Победата (Свети Ѓорѓе исто така е Победник, Победоносец). Сем
тоа, како што сме веќе рекле, зборот Вархарн-Веретрагна значи ‘Убиец на Змија’
(односно Змај), ‘Убиец Вритре’ и Свети Ѓорѓе обично биле претставени како убијци на Змај. Од друга страна, во персиската митологија е карактеристична појавата
на мноштво мотиви кои се однесуваат на борбата на соларниот херој (Керсаспа,
Траетон, итн.) со Змијата или Змајот. До таа борба често доаѓа после расправата
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измеѓу противниците за право на поседување на Хварен. Оттука комбинацијата
спомената два симболи на грбот на престолнината- пребивалиште на Царот- со
Орел кој ја претставува цела Русија, ни нуди парадигма на најдревната структура
на монархистичката мистерија“.
Двоглавиот орел бил тн.византиски, а Свети Ѓорѓи бригиски и македонски.
Стр. 128: „...Можда провидението градот да е најблизок на точката на нордискиот центар се вика Инта, што така потсетува на името на перуанскит бог на сонцето Инти, како и на аријскиот бог по име Индра. Со тоа пред што во колку проектираме небеско соѕвездие на Земјата, тргнувајќи од споменатите подударности,
нашиот центар и центарот на еклиптика, ќе доспее во соѕвездието на Змајот, вечниот непријател на Индра и Сончевите богови на Победата. Е занимливо дека, во
хиндуизмот, Индриниот дом се најдува некогаш на север, а некогаш на исток (значи на североисток), додека името на неговиот слон Ајравата, се подудара со таинистичкото име на најсеверната држава на Земјата. Ама таа иста држава, како што веќе сме рекле, исто така се викала и Варахи, ‘Земја на Дивиот Вепар’. Тоа управо се
поклопува со грчкиот корен бор, те. со ‘север’ или со земјата Хипербореја (‘Сместена на Крајниот Север’), татковина на соларниот Аполон и, наравно, убиец на
Змајот. И не е случајно што, спрема грчките извори, преку Скитија и другите уште
посеверни руски земји, Хиперборејците испратиле во Делфи симболични дарови во
вид на жито. И што уште е занимливо, зборот Варези исто така потсетува на ‘Варјази’ односно на легендарниот народ кој на Русите им дал свештенички монарх.
Во легендите за Хиперборејците секогаш се нагласува ‘растителниот’ карактер на нивните дарови- класје пшеница. Спрема најдревните традиции, земјоделството било најстаро занимање на луѓето, постаро од сточарството. Низ неа се одржува заедничкото верување на древните народи кои отсекогаш сматрале дека се
приципи на мирот и спокојот (статичен живот на полоделците) возвишен во однос
на динамичноста и промената (својствена на номадскиот и сточарскиот начин на
живот). Деланоста својствена на Русите отсекогаш била заправо земјоделство. Ево
уште една занимливост во врска со тоа. Еден од древните називи за Словените бил
‘Вене’ или ‘Венети’, што било име на едно словенскои племе, подоцна преобратено
во општ назим за сите Словени. Естонците и Финците и денес Русите ги викаат
‘Вене’. Воочлив е јасен паралелизам со ‘Ваните‘ од скадинавските саги. Ваните биле група богови посветени на полоделството (за разлика од Аса, номади и сточари)
кои во себе го отелотворовале духот на свештените мирољубивости, и кои, спрема
древните саги, ги населувале долните текови на реката Дњепар и Дон. (В. С. Старлсон: Земаљски круг.) Исто така треба да се потсети дека еден од омилените руски
имиња е Иван. Иако ова име е словенизирано еврејско име Јован, е логично да се
помисли дека името со кое Словените сами себе се нарекувале опстоило услед прифаќањето на христијанскиот облик, нарочито во колку ја согледуваме врската во
вид на провидување измеѓу евангелската приказна за главата на Свето Јован Крстител и митот од германската сага во кој Вани му ја отсекува главата на дивот Мимир, испраќајќи му ја потоа на Аси. Како што знаеме, истата тема одрубување на
главата го чини јадрото на приказната за Јован Крстител. Сем тоа, и кралот на Аса,
Один, ја оживува Мимировата глава која му проречува настапување на Страшниот
Суд (Рагнерекр,самрак на боговите); христијанските легенди говорат за чудесното
пронајдување (обретање) главата на Јован Крстител која говори. Овде треба да се
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додаде очигледен паралелизам измеѓу Мимировите предвидувања на Страшниот
Суд и есхатолошкото пророштво на св. Јован за доаѓање на Месијата“.
Ништо немало еврејско,затоа што еврејството било само еднобожество. Следи сите библиски имиња денес се македонски, но не еврејско: Јован- в = Јоан. Ама
и Иван=Јован=ј ован. Бидејќи оди=иди се добива Ован=Иван: Й(Ј) + ован = Јован.
„Сите овие подударности, од наш агол гледање, се објаснува постоење на
еден праисториски заеднички митски извор кој претставува баштина на индоевропските народи од памтивек. Историските испољувања на тој збир на митови секогаш биле врзани за одредени циклични законитости и некои одредени територии.
‘Внатрешните континенти“ и нивната митологија можело да се померуваат по планетата заедно со племињата- носители на тие митови, или можеле да се усталат на
точно одредени места на Земјината шара...
...Нарочито во колку имаме на ум дека со симболизмот на Хипербореја, Варахе, поледелцот Вана-Ивана, итн., во најразлични традиции се однесуваат управо
на древната примордијална прапостојбина во кои живееле славните претци, слободни и бесмртни...“.
Стр. 132: „Руската Револуција...Убиството на Николај II и целото царско семејство симболички ги преобратил сите жители на Русија во ‘сирачиња без татко’...
Цароубиството, освен тоа, поново оживеало како мит за одрубување на главата на
Јован Крстител, мит вкоренет во самото име и чусвување на рускиот народ. Народната душа несумливо, е на едно одредено нивоа, ја согледала споменетата врска,
па најапокалиптичките мотиви прожети со симболизмот на главата на Јован Крстител, Мимирова глава, итн...“.
Стр. 142:„Руските евроазијци мошне се заслужни затоа што ја опипале реалната основа на славенофилската идеја. Иако, точно, тие идеји биле одповеќе апстрактни да би функционирале во пракса (Русија-Рај), или се ограничиле само на
одбрана на извесниот ‘пансловенизам’ кој не бил ништо друго до вештачко покушување да се репродуктира ‘пангерманизам’ во руска верзија...“.
Следи пансловенизмот бил/е најголем злостор врз јазикот на белата раса, а
во полза на тн.Германи кои до денес си го ништат својот род- јазик на белата раса.
Стр. 144: „...Занимливо е дека, во текот на Втората светска војна, Англичаните потценувачки ги нарекувале Германците Хуни...Можда формирањето на завојуваните страни во Втората светска војна ја предодредила само едната теоретска
истанченост на геополитичкиот карактер во вреднување на праисториските настани
кои се одвивале во текот на неолитот и не оставиле никаков друг траг до две-три
фанстатични легенди, неколку десетина коски, керамики и камени секири со врезана свастика или Одиновиот сончев точак“. (Хуни=Готи, Р.И.)
Стр. 172: „Овде треба да се потсетиме и на познатото соопштување за тоа
како Хипербрејците испратиле дарови на Аполоновиот храм на островот Делос:
Делос може приближно да се одреди како јужна граница на влијанието на северната хиперборејска цивилизација, докаде допирале духовните влијанија од северниот круг. Освен тоа, исто така треба да се спомени ‘килибарниот пат’, подоцна ‘пат
од Варјагите до Грците’ од Балтикот во Грција, Со него северните народи извозеле
загонетно ‘златото на Север’ кој подоцна се изедначувал со килибарот (јантарот),
што првобитно значело чисто иницијациска и езотерилна ствар...Најпосле, мораме
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да го споменеме еден од најголемите старируски градови-Тул, чиј назив е истоветен со хипербоирејскииот Тул (Tule)...“.
„Во секој случај, ‘Хиперборејска Дакија’...“.
Со „Илијада“ ништо не е постаро од 6 век п.н.е. Херодот бил од 5 век п.н.е.
Питеј отпловил 323 г.п.н. од Масалиа (денес Марсеј), поминал низ Бискајскиот Залив до Бретања и допловил до Британија. Според Страбо, „Питеј кажува,
дека враќајќи се од (таинствениот) Туле, ја отпловил цела морска обала од Гадина
до Танаиса (Дон)“, а Дон се сметал граница на Европа.
Пак, според египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.), Бригите биле постари
од Египтјаните. Келтите=Галите биле Бриги. Следи колонизирање на Македонците,
по пропаст на Македонија од Римјаните. За ова повеќе во моите претходни книги.
БЕЛЦИТЕ СО ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК
Белците говореле со еден ист јазик. Тој бил познат и како санскриски јазик.
За него Олга Луковиќ Пјановиќ,7 кн. I, на стр. 71, го цитира Милош Милојевиќ, кој во том I., стр. 39., кажува под 2: „Во оставените уште називи на места во
Индија, кои уште и денес носат или чисти српски имиња, или слични со овие“. Следи објаснување: „Називи на места, реки и покраини во Индија: Чарнигор, Бјелоспор, Кијев, Кош, Ковиље, Сивоње, Житомир, Малабара, Бјела зора, Град, Царева,
Даљ, Сеја, Бара, Мокран, Лакат, Борје, Дуб, Шаран, Драги, Гора, Румиќ, Рамна гора, Морава, Драва, Рана, Сарб, Срб, Сирбача, Срби-стан, Тимок...“.
Во стан се живее- следи наставокот стан=земја... На тие простори се движела и војската на Александар Македонски. И Кијев во Украина и Кијево во Италија.
Стр. 84: „Првобитен јазик на светот бил санскритски, од кого се развиле сите други јазици, а со санскритски, што е логично, говорел најстариот и најмоќен
народ... А кој е тој народ ??? Одговор е едноставен: оној чиј јазик и денес се приближува најповеќе на санскритски, а тоа е, вон своја сумливост српски јазик, кој,
по нашата уште непрецизна пресметка чува најмалку 3000 зборови кои од време на
‘Рг-Веда’ па све до денес не се измениле ни по облик, ни по смисол...“.
Стр. 58: „Во кинеските хроники се сочувани успомени на таа некогашна српска држава и нејзинте владетели: Бане, Јанчу, Ранка и Цицана. Едно во Сибир владеел царот Танча со своите пет синови. Танчините синови владееле во доба на кинескиот цар Сју-Ан-Диа, чиј пограничен гувернер Хју-Ју, 160. г. пред Христо пишел во кинескиот летопис со следните: ...“.
Таа, во кн. II, на стр.106 пиши што наведува Милош Милојевиќ:„...од Тибет:
Нано-хе: кога се одземе ова кинеско- хе, тогаш излегува чисто наша Нана;
Божан, Милован, Чујан, Чедо, Јарак, Сила, Лујан, Мањка, Салеб=Сареб, Драгор,
Мили, Пољача, Малин, Сјамбра или Србица, Сарбилин, Шибан, Божан, Цича, Сабија, Самба или Сарба, Срби, Рупељ, Рудник, Неда, Јара, Сањарин, Гора,Луч,итн’ “.
Стр. 108: „...Милојевиќевите зборови од стр. 46.: ‘...тие имиња и називи баш
и докажуваат и ден денешен...не само во Индија и Кина, туку и во своја Азија...’.
Така од споенатите записи Макарови да ги наведеме овие месности во некогашни српски, одн. индо-европска раса на земјите, или санскритски ги најдуваме: ...
Нагор, Чарингор... како во онаа народна песна: ‘Чарна Горо !’ ... Кобиље, Ковиље,
7

Олга Луковиќ Пјановиќ, „Срби...народ најстарији“, 1993/1994/1994, НПА „Мирослав“- Белград.
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Стан, Малабара, Велесград (денешен Велес во вистинска Србија)8... Понатаму, многу имиња на станови, од станиште исто така покажуваат дека во тие земји некогаш
живееле Срби... такви се: Индостан, Авганистан, Бјелоџистан, стан Бјелиќа, на српско племе, Ларистан, Курдистан, Ратистан... ...Така во книгата и картата на Британската Империја во Индија, направена од шведскиот ген. Лојтн. грофот Бјорнштајнерн. Пр. Голуб. Москва, 1840.- ги најдуваме овие имиња:
‘Млава, Уд, Рајастан, или Рацостан, Прамен, Серба, Дрвар, Ќурур. Србумпур, Сербинагор, Леје, Лаѓана, Мутин, Миќани, Сарбчакот, Србаљ, Сирбаче, Срба,
Сарбату, Хомољ, Борје, Горан, Лија, Равнагора, Лаѓани, Котор, Барка, Веѓова, Буна
итн., итн.’ “
Таа истакна: „Првобитен јазик на светот бил санскритски“. Тој јазик бил на
Белците, со кого тие од Источното Средоземје дошле во Индија...Кина... Јапонија.
Луј Леже, стр. 15, во книгава стр. 26, се говори за бог: „Се смета, дека овој
збор е истоветен со санскритскиот bhaga. Тоа е еден епитет на богот, и особено име
на едно боженство од Ведите (староперсиски baga, старобактриски bagha.- бог). Bagha на санскритски значи: благосостојба, среќа“.
Кавендиш- Линг, на стр. 192,пишат за Словените,под „Влијанието од Иран“.
„Од посебно значење биле раните културни допири измеѓу Словените и различните ирански племиња кои се прошириле во јужна Русија (денешна Украина),
посебно Скитите и Сарматите. Во текот на првиот век п.н.е. Сарматите од исток се
прошириле далеку на словенските територии западно од Днепар. Во текот на тоа
раздобје Словените од Иранците ги презеле попат bogu или ‘бог’, rayi (‘рај’) и
svyatu или sventu што значи ‘свет’.
Луј Леже, стр. 23, во книгава стр. 37, пиши: „Овде сме ги присобрале сите
пишани извори, во кои се јавува името Перун или под својот оригинален облик,
или повеќе-помалку изменет. Тој е бог на громот и на бурата. Ние навлаш ги посетуваме оние предлагани врски со литванскиот или санскритскиот јазик...“.
Луј Леже, стр. 60, во книгава стр. 86: „...Поимот за смрт е изразен во словенските јазици со коренот мер (мрь), кој е истоветен со санскритски и латински, кој
го преводува поимот умор, вкоченост, пропаст...“.
Александар Дугин, стр. 123, во книгава стр, 96, вели: „...Но уште не е довршен ланецот на митско-етимолошкото значење. Зборот ‘варјаг’ совршено може
да се спореди со санскритскиот корен -свар (‘небо’, ‘сончева светлост’), очигледно
мошне налик на персискиот корен -хвар, од кој потекнува ‘Хварено’...Би можеле да
одиме понатаму, Вархарн е персиски еквивалент на санскритскиот збор Вритрахан, то ест ‘Вритрин убиец’- што е епитет на богот Индра, Крал на Небеса, чиј дом,
спрема хиндуистичката космографија, се најдува не Небото (Свар). И во самиот
назив ‘Хиндуси’, ‘хинду’, понаверојатно дека е збор за божанското име на народот,
‘Индриниот народ’, те. самиот со тоа, богоносен народ. Варјази пак, како едно од
индоевропските племиња, би можело да биде божански народ ‘Варгана’ или Вархари- Вертрагне, то ест, самиот Индра, ‘Вритриниот Убиец...“.
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Велес е во Македонија. Денешен Пловдив бил прикажан како македонски град не само од времето
на Филип Македонски, туку во 12 век н.е., а и 17 век н.е.Дури тој бил столнина на Македонија. Исто
така, и Софија бил македонски град не само во старата ера, туку и новата, во 17 век. Истото важело
за Видин, Разград, Шумен и други. Имало народно творештво, препеано на српски во 20 век, дека
Белград и Смедерово било во Македонија.Македонија било до Дунав до 1809 година-следи промена
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Знчи, Ведите во Индија имале варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
О. Л. Пјановиќ, кн. II, стр. 273, пиши: Меје и Вајан во „Заедничкиот словенски“, на стр. 10: „Измеѓу словенскиот и иранскиот се запазуваат некои чудни слагања кои не потекнуваат од позајмици направени после раздвојување на јазиците...“.
Луј Леже, на стр. 53, во книгава стр. 77, пиши: „...Зборот дива може да биде
источно или словенско потекло. Може да се доведе во врска со персискиот корен
див, турски дев- демон, [237] со српски корен диваљ...“.
Следи и Персијците го имале јазикот на белата раса, а тој бил тн.словенски.
Таа, кн. III, на стр. 154, се говори за „грчки слова на плочката на палатата на
Рамзес III, во IV век пред Христо...“.А тие биле: ΛΕΙΜΟСΤΧ. Меѓутоа, не Σ туку С.
За Косидовски „коптскиот јазик преставувал крајна развојна фаза на староегипетскиот јазик. Тој се употребувал уште во XVII. век во египетските феласи и
до денес останал како ритуален јазик на коптската црква“. Лидија Славеска пиши:
„Коптска азбука и стар коптски текст од III. в.н.е. Писмото се употребувало во
Египет од VIII. в.п.н.е. Одделни зборови во текстот лесно може да ги разберат припадниците на словенските народи“. Робер наведува: „... А нашиот словенски манускрипт во Ремс, пишан на глаголица, нели ние го сметавме низ векови за коптски
јазик ?“. Славеска го прикажува коптскиот текст, а под него ги издвојува словата,
кои денес се познати како кирилични. Сите слова/букви кај неа на број се 31.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 412, вели: „Откривањето на тн.Коптски ракопис од III век п.н.е. во Египет, со сочуван текст кој е напишан на стариот јазик со
кој некогаш говореле христијаните во Египет, ја покажува целосната идентичност
со алфабетската азбука што може да се согледа од пронајденото коптско писмо“.
P.Du Bourguet S.J.9 пиши: „2 век п.н.е. Први покушаи египетскиот со грчки
букви да се транскрибира, од кои коптскиот јазик произлегол“.
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 95, пиши за староста на писмата според Пешиќ. Под 25. е поставено коптското писмо од 100 г.п.н.е.
Значи, со реформа на египетскиот се дошло до коптски=тн.словенски јазик.
Како што ова го одбегнуваат европските автори, истото го прават и со етрурскиот.
Како Лидија Славеска и Љубомир Домазетовиќ, на стр. 463, истото го вели:
Љубомир Домазетовиќ, на стр. 463, има две слики, под а и б, и за нив пиши:
„а) Коптска азбука и стар коптски текст од IV век пр. н.е. Писмото е употребувано во Египет од VIII век пр. н.е. Одредени зборови во текстот можат да им бидат лесно разбирливи на припадниците на словенските народи, што наведуваа на
заклучокот за сличноста на писмата и јазикот на Илирите, Хелените и Коптите; б)
Мартириум во катедралната црква во месноста Кале на реката Брегалница (Македонија): мермерни плочи со писмени знаци на различни азбуки (глаголица, кирилица, линеарно писмо итн.)“.
Олга Луковиќ Пјановиќ, кн. III, на стр. 198, вели: „...кога потонало Кралското Острово, на другиот крај на Европа еден народ пишел и пеел, под името, кој
го сочувал Диодор Сицилијански... А ако со некое писмо и се пишело, и ако со него
се пишеле и други епски песни, претпоставуваме дека такво писмо со број на свои
слова морало да го надминува бројот на руните... Ќе биде дека тоа е исто она писмо
9

P.Du Bourguet S.J., “Die Kopten”, 1967, Holle Verlag G.M.B.H. Baden- Baden, S. 210: “2. Jh. V.Chr.
Erste Versuche das Ägyptische mit griechischen Buchstaben zu transkribiren, aus denen die koptische Sprache rezultiert“.
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за кое е збор во VI пеење во ‘Илијада’: за кого е збор во Еурипидовата ‘Алкеста’,
таму каде се споменуваат ‘Трачките таблици’, сврзани уз името Орфеј, трачки крал.
Судејќи по она, што нам ни го сочувал Платон во ‘Критија’ за јазикот на ‘варварите’, кои уште во негово време говореле со ‘варварски јазик’, на територијата на
Грција и тоа особено жените, како поголеми чувари на традициите,судејќи по она,
што во тој некогаш потполно заеднички јазик на Грците и ‘Варварите’ кажува, нам
тој јазик ни денес не ни е непознат... Бил тоа јазик на оние, чие име Грците и Римјаните го прошириле како ‘Пелазги’, кои, по многу писатели, на Хелните им биле
вистински учители...“.(Да се трага руни и во јапонското писмо,а Грци=Хелени,Р.И.)
Олга Луковиќ Пјановиќ, кн. III, на стр. 83, пиши: „...А Херодот донесува во
врска со Атина и Атика две ствари:
- дека народот на Атина и Атика бил пелазгиски;
- дека еден Трачанин тврдел во разговор со еден Атињанин дека тие во минатото биле браќа на иста крв...“.
Стр. 262, според Херодот, „...атичкиот народ будујќи пелазгиски...“
Стр. 130, според Херодот, „...Пелазгите говореле со варварски јазик.“10
Стр. 129: „Најдуваме дека интерпретацијата на госпоѓата Ружица Борисављевиќ на зборот ‘варварин’ мошне интересна. Ево, како таа таа ствар ја разложува:
‘Да називот ‘варварин’ дошол од тоа што Грците го чуле ‘барбар’, сигурно и
кај би останал ‘барбари’, а не ‘варвари’. Во филологијата ствари така лесно не стојат. ‘Вари’ уште сумерските светштеници, кои ‘варовале’, те. ја претскажувале иднината, гледајќи и во џигерицата и ја држеле власта скоро 3.000 години. Што на Грците е свртено ‘В’ во ‘Б’, а уште полесно е да се направи обратно ! Ова е само потврда дека правите Сумери исто така биле Срби“. ( Без Срби народ до 19 век, Р.И.)
Бидејќи поимот Варварин означува сточар (говедар, свињар и коњар), наспроти овчар, тогаш Варварите претскажувале според џигер. Такви биле Македонците, а според Демостен, Филип бил Варварин, со двојно вар вар, како вер-вер-ица.
О.П.Луковиќ, кн. II, стр. 64, пиши: „...Шулц го цитира Страбона, поткрепувајќи го неговиот навод со тврдење за истоветност на Трачаните и Илирите
„Илирите и Траките не можеле да бидат туѓи едни на други ни на каков начин, оти двата рода се од исто потекло, а освен тоа исто така имаат исти обичаи и
уредување и ги почитуваат истоте богови“.
Авторката, на истата страна, продолжува: „Па се прашува Шулц,
‘Како би можеле, Илирите и Трачаните да бидат различни, кога Трибалите,
кои се сматрале Трачани, Аристофан, Ливије и Стефан Византиски кажуваат дека
се Илири’ “.
На стр. 65: Шулц пиши:
„Изгледа навистина, дека називите Трачанин и Илир се две имиња на еден
те ист род чие име другчие го употребувале Грците, а другчие Римјаните. Имено,
цела северна земја (те. цела Европа северно од Грција, наша примедба), во која живееле Трачани и Илири, старите ја нарекувале со Тракија, додека иста таа земја други подоцна ја нарекувале Илирија.“(Да се спореди со католички Рим и Виена,Р.И.)
О.Луковиќ Пјановиќ, стр. 65/66, продолжува: „...Меѓутоа, на основ на античките документи, а веројатно и на основ на личното искуство, не обавестува Шулц:
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Кн. II,стр. 153: Плиниј пиши:„...малку имиња на народот се достојни, или лесно да се изговорат...“
и „...простачки и варварски назив...“.Тој бил само народен,види Ана Комнена, Теофилакт Охридски.
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‘Полибије докажува како точно и дополнува, дека илирскиот јазик е исто така македонски дијалект, а и трачкиот јазик... Бидејќи тоа е така, продолжува Шулц
и на современиците исто така им е тешко да кажат каде да се одреди границата меѓу родовите со така чврста крвна врска поврзани’ “.
Олга Луковиќ Пјановиќ, кн. II. Стр. 15, го цитира Себастијан Долчи:
„Така од самата положба на илирските племиња (заклучуваме), дека еден те
ист јазик бил кај Илирите, Македонците и Епирците.“
Олга Луковиќ Пјановиќ, кн. I, на стр. 53, го цитира англискиот професор Х.
Д.Ф.Кито:11 стр.15: „Подоцна Грците за себе верувале дека се едно оригално неелинско население, кое себе си се викале Пелазги, чии остатоци уште биле чисто во
класичното доба, говорејќи со својот сопствен ‘варварски јазик“. Во објаснувањето
таа вели: „...Ние овде себе си допуштаме да го изразиме уверувањето, дека, ако не
баш сто по сто, а тоа сигурно 90% ‘обокурните негрчки етимологии’ на грчките
зборови е објасниво со помош на српскиот јазик“. Во прилог на авторката дополнувам, дека српски јазик бил тн.старословенски јазик,12 кој бил солунски говор.
Таа, на стр. 54, пиши: „За Херодот овој англиски историчар вели: ‘...тој (те.
Херодот) ги сматрал Грците во Јонија како варварски народ, кој е погрчен’ “.
Значи, Хелените во Јонија биле варварски народ, со пелазгиски јазик. Како
Варвари биле Македонците. Во Македонската историја се чита дека Македонците
во 11, 12... век говореле варварски јазик.На варварски било името Вардар, Кичево...
Стр. 61: „Во IV. и V. век после Христа монголскиот коњанички народ ја
пустошел Европа. Тоа биле Хуните, за кои Русинот Гиљфердинг кажува дека во
средината на V. век ги водел Атила. Тргнувајќи против римското царство, Атила со
себе ги повел и Србите од Панонска низија... Грчкиот историчар V. век, Приск, кој
го опишувал цариградското пратеништво кај Атила од 448. г. го пиши за Србите на
тоа време следното: „Мешајќи се со разните народиле научиле готски, хунски и латински, а меѓусебно говореле со својот ‘варварски јазик’ “.
Бидејќи тогаш немало Срби, Преселниците „меѓусебно говореле со својот
‘варварски јазик’ “. Тие биле Белци=Балканци, наспроти Монголите (Хуни=Готи).
Ваков варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски отсекогаш се говорел во Елада со својот Пелопонес, кој бил склавински=тн.словенски.
А на таквиот склавински јазик твореле и Солунските Браќа, Методиј и Константин.
Според Макс Фасмер, на Пелопонез има словенски топоними пред доаѓање
на Словените.Значи,јазикот бил еден ист:варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик
Меѓутоа, Пелопонез останал тн.словенски со варварски јазик и многу потоа.
Макс Фасмер пиши: „Конечно од XV век уште за понатамошниот живот на
Словените на Тајгетос како сведок е местото од опишувањето на патувањето на Ласкарис Канонос за Deutschland и северните земји да се спомене, чие постанување
Василјев (Buzeskul- Festschrift стр. 397 фф) го поставил во 1412- 1418 година. Таму
Гркот (Ромеецот, Р.И.) исто така го опишува опкружувањето на Либек и таа земја
ја нарекува Stlavounia. Тој тогаш ја додал забелешката за сродноста на либекските
Словени со Зигиотите на Пелопонез“. Значи, варварски=пелазгиски=склавински.
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H. D. F. Kitto, “The Greeks, Made and printed in Greet Britain, Edinburgh, 1951.
Таа на стр. 225, вели: тврди Сипријан Робер, „изразен и низ дијалекти, кои го сочинуваат тој јазик
на балканското словенско подрачје. Првобитни српски, кој во средниот век постанал црковен
јазик, дава впечаток на идомите со непроцениливи карактеристики на старина...“- македонски.
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Значи, Склавините во Пелопонез и оние на Либек биле „сродни“. Следи Еладците како Македонците во XV век говореле склавински=тн.словенски. Па овој бил
само варварски=пелазгиски=тн.хомеров=тн.Платонов=тн.словенски. И се е јасно.
Ама уште е појасно, што Критјаните во 1913 година го разбирале тн.словенски јазик кој се говорел во Бугарија,13но не еладскиот=тн.грчки кој бил дворасен јазик. Следи авторите да говорат дека тој бил близок на персискиот,а според други со
арапскиот,а и звучи како романските јазици. Сите биле блиски на коине, кој бил наследник на староегипетски, како што бил новоперсиски на арамејски, а арапскиот
бил вулгаренарамејски јазик. Од Египет со Месопотамија живееле Белци и Црнци.
Се говори само за јазик на белата раса: варварски=пелазгиски=тн.словенски.
Во кн. I, на стр, 54, таа го цитира на Х.Д.Ф.Кито. Стр. 19: „Поново една очевидна интерпретација лежи при рака, во фузија на два народи различни култури
очевидно со различни јазици, а е можно, затоа, и различни раси“.
Потоа за Кито: „Грчката култура е дете на два длабоко различни култури“.
Значи, грчкиот јазик бил дворасен на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити).Тие
пишеле одвоено, а дворасни јазици биле арамејски и староегипетски. Нивни наследници се новоперсиски и коине. Денешниот грчки јазик е вулгаренкоински јазик.
Српски и руски биле македонски тн.старословенски јазик. Тн.старословенски бил/е гордост за сите тн.Словени. Токму затоа тие со него треба да се обединат,
оти тие се разбират и се еден народ. Пак, Германците меѓусебно не се разбираат...
Бидејќи руски и српски јазик биле тн.старословенски,Русите и Србите велат,
тн.старословенски јазик бил староруски и старосрпски. И Бугарите не заостануваат
-тие велат, тој бил старбугарски. За тие да не се жребат, битно е што вели Ј. Цвииќ.
О.Л. Пјановиќ, кн. I, стр. 94: „...‘Балканско Полуострово, Географија на населението’. Во оваа своја опсежна студија Цвииќ го изразува уверенувањето, дека
современи дијалекти на српски јазик, значи, се овие: -Штокавски, кој се дели на
старо-штокавски (Македонија), средно-штокавски (северно-источно од Македонија
спрема Бугарија) и ново-штокавски (Далмација, Лика, Кордун, Банија, Славонија,
Босна, Херцеговина, Црна Гора, Косово, Метохија, Војводина и Шумадија) со:
-Поддијалекти: екавски, ијекавски, икавски, веќе постоеле на тлото тзв. Тракија и Илирија, на основ што се наметнува заклучокот, дека ‘словенски’ јазик никако не е донесен на Балканот тек во VII. век по Христово родување...“.
Бидејќи варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, без преселби. А и за да
има било какви преселби, мора да има материјален доказ- само за Словените нема.
Значи, стар јазик=народ бил во Македонија, среден до Шумадија и нов во
неа. Таму била создадено кнежество Србија, што важи источно за кнежество Бугарија. Бидејќи во Ниш и денес се говори само како македонски,наведените простори
се нови вклучени, политика, затоа: средно е до Крушевац, а ново во Шумадија.
Меѓутоа, авторката во првото издание, во 1990 година, том I, наведува дека
Јован Цвииќ 1865- 1927, пиши: „Штокавски, кој се дели на старо-штокавски (Македонија), средно- штокавски (Србија северно источно од Стара Србија, одн. Македонија) и ново- штокавски (Далмација, Лика, Кордун, Банија, Славонија, Босна Херцеговина, Црна Гора, Косово, Метохија, Војводина и Шумадија“.
Бидејќи средно- штокавски било во „Србија северно источно од Стара Србија, одн. Македонија“, а говорот бил како во Ниш, останало ново само Шумадија.
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Со Букрештанскиот договор Бугари била принудена, таа да се откажи од Крит, што и се случило.
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На стр. 143, има карта „Српски јазик и Српски земји. Старо- штокавски е
Македонија, средно- штокавски е северно од Скопје, до Крушевац, а ново- штокавски е северно од Крушевац, во Шумадија. Па Ниш-Крушевац е средномакедонски.
Српскиот јазик бил само еден: македонскиот тн.старословенски, затоашто
тој јазик бил со шест падежен како коине, што важи за рускиот, а Вук Караџиќ внел
и седми падеж. Пак, народот говори без падежен јазик или како Бригите до четири
падежи: кој, кого, кому, чиј. Меѓутоа, Вук Караџиќ го отфрлив темниот вокал, кој
бил и ведски, и го германизирал јазикот: тој ја внел слабата и мешовита промена на
именките од германскиот јазик. Меѓутоа, народот понатаму си говорел на своите
говори, кои биле македонски и тоа сé до реката Дунав. Да не се изуми, народниот
јазик го знае секој човек од лудак...необразован...образован..., српски најобразован.
И Србите со тој вештачки јазик ги одродувале Македонците од 1868 година
кога српскиот јазик го прифатила Цариградската патријашија, што важело и за грчкиот.А од 1913 година со грчки, српски и бугарски се доодродувале Македонците.
Следи да се одговори, дека за тн.словенски јазици постој заговор- тн.словенски народи мора да изчезнат. Во прилог го наведувам пишувањето на Олга Луковиќ Пјановиќ, кн. II, стр. 16 и 17: „Уз Ненад Ѓорѓевиќ, историчар, еден друг српски истражувач се бавел исклучиво со дешифрирање на етрурските натписи и текстови. Тој етрустолог е Света Билбија, кој околу Божиќ 1981. г. го објавил својот
членок, чиј наслов го формулирал така, да звучи како одговор на насловот на господинот Ѓорѓевиќ: Рашани, а не Етрурци’. Членокот е објавен во српските новини
‘Канадски Србобран’, ама мошне речит одломок:
‘Низ последни два века се чинети безброј покушаји, да се открие тајната на
постанокот и потеклото на етрурскиот јазик, па во таа цел се давани противречни
објаснувања. Се мислело, дека, ако се открија тајната откаде потекнува етрурски
јазик, дека само по себе ќе се открие и потеклото на Етрурците. Тоа било потполно
исправно резоновање, ама тие, покрај сите настојувања, не го откриле. Западните
писатели покушале тоа да го пронајдат, споредувајќи ги корените и зборовите на
етрурскиот јазик со 27 други различлни јазици и дијалекти, меѓу кои некои биле
дури од Централна Африка. Британскиот писател James Wellard во својата книга
‘The Search for the Etruscans’ сите ги наведува, ама не наведувајќи нити еден словенски јазик...“.
Со тоа што не се нивните соседи (Словенци и Хрвати), а Етрурците биле Венети, како Русите, со руни- со тн.Кирилични слова- очигледен е заговорот.Дури тие
го имале и богот Перун, зашто пиши наведениот автор Билбија.Значи,се било јасно.
За Етрурците Олга Луковиќ Пјановиќ, кн. II, стр. 19, го цитира Себастијан
Долчи: „Ако се Етрурците (Рашаните), исто што и Илирите, кои спрема говорот
(јазикот) преѓа гајат наповеќе почитување и кои се отприлика иста вера,(тогаш)ним
од овие зборови- све на старо- да се живее на прастар начин- во јазикот ништо нема поголемо ? До денес во Апулија постојат цели градови, основани од најстарите
населеници, кои се служат со илирскиот јазик.“
Стр. 28: „Понатаму, све што некогаш меѓу Македонците било од мажи и од
срдечности тие тоа му го должеле на илирскиот род (што) јасно сведочи во кн. VII.
Јустин со овие зборови: Македонците се здружиле со Трачаните и со Илирите воделе стални боеви со секојдневна употреба на нивното оружје ги плашеле соседите,
учврстувајќи ја славата на војните хвали“.
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Стр. 29: „Доволно е јасно, дека илирскиот род, по тврдењето на Вергилие,
постоел пред што Рим е основан“.
Стр. 30: „...е потребно да потврдиме дека еден те ист јазик сосема им припаѓал на поголемиот број на родови... Оти навистина, заклучуваме на основ на најстарите сведоштва дека може да им се припише заеднички јазик на Траките, Илирите, Сарматите и Гетите на Скитија, или Келто- Скитија, кој се вика Илирски, или
Словенски“. (Долчи пиши Славоника - н = Славоика - о = Славика, Р.И.)
При ваква состојбата,во Европа се говорел венетски=илирски=тн.словенски.
Олга Луковиќ Пјановиќ, во кн. III, стр. 188: „...а дека некогаш на европскиот
запад биле и на Атлантик, каде Цезар дословно ги втаманил во Галија, ипак останало нешто, што не може да се доведен во заблуда: тоа е јазик на Баските, кој содржи сигурно измеѓу 30 и 40% српски зборови...“.14 (Па така останало и денес, Р.И.)
Бидејќи за Нестор (11- 12 век) Русите биле од Илирија, и Србите биле исто.
Авторите пишат, на Балканскиот и Апенинскиот Полуостров имало Венети
и Илири, значи, тн.Словени. Се вели, Венетите биле илирско племе и земјата на Венетите се протегала на Јадранот. Според нив, произлегло името на Венеција со покраината Венеција и главниот град Патава, денес Падова; Венет бил припадник на
илирскиот народ во горна Италија; Venetion (Венецион) предел во горна Италија;
Venetia (Венециа). Во Lübkers, Reallexikon, стои: „Седиште, веќе во 5 век, околу областа на подоцнежната република Венеција без Верона и Мантуа; По- Ливренца,
ант. Ликвентиа, или Таглиаменто, Алпите, Јадранско Море (Strabo 214; Plin. n.h. 3,
126, 130; Ptol. geogr. 3, 1, 23/6), ама исто така проширена во алпската област од Венеција...“. На венетските простри биле населени Илири. Г.Вајганд пиши; „не само
во Северна Италија сретнуваме илирски потомци, но и во јужното крајбрежие на
Апенинскиот Полустров, каде живееле Јапигите и Месапите, чиј што јазик било докажано дека спаѓа кон илирскиот“. Себастијан Долчи (1690- 1777) бил дуборвачки
фрањевац и историчар. Тој пишел за старината на дубровачката надбискупија и за
старината на илирскиот јазик. Според него, „До денес во Апулија постојат цели градови, основани од најстарите населеници, кои се служат со илирскиот јазик“.
Дека Римјаните говорел ист јазик, како Македонците- еве го и доказот:
Дионисиј наведува: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно варварски, ниту пак апсолутно грчки (хеленски, Р.И.), но претставува мешавина од
двата, поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“. Од ова произлегува дека
Римјаните говореле со јазик кој „поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“.
Се гледа дека јазикот бил еолско наречје кој бил хеленски, а Хелада била Пелазгија. Кон ова да се надоврзе и она што рекол Херодот: „Еолците биле и се нарекувале Пелазги“. Бидејќи пелазгискиот јазик бил варварски, овде во игра се вклучени само три говори на пелазгискиот (варварскиот) јазик кои како говори меѓусебно биле разбирливи.Овде е чудно,зошто поимот варварски се употребува за говор.
Истото се случило и за поимот пелазгиски. Ова говори дека постепено старите поими се потискале, а нивното место го заменувале со други. Токму во ова време немало латински јазик.Латинскиот следел по коине, во 3 век п.н.е., како негова „копија“.
Во Италија католички бил латински, а народот си говорел на венетски=илирски=тн.словенски. Имало и вулгарнолатински: латински мешан со венетски јазик.
14

Авторката, во кн. I, на стр. 27-28,наведува листа со баскиски збори кои се денешни наши зборови.
А стр. 28: „По моја непревизна оцена, може да биде најмалку 30 до 40% заедничко лексичко благо“.
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РАСА=НАРОД
За да се потврди каде белата раса престојувала во леденото доба кое траело
од 1.000.000- 500.000 години, се наведува нејзината традиција за тн.Троја. Пизистрат во 6 век п.н.е. сакал да го има делото „Илијада“. Таа имала врска со Египет.
Такво дело имало во Месопотамија, епот Гилгамеш. Само во него место коњ имало
бокал. Такво дело имале Ведите во Индија- во Индија се преселиле само од Запад.
Следи да се трага Атлантида не само во Левантот туку и насекаде вон него.
Значи, Белците опстојувале во Левантот: Левант- в - н - т =леант=леат=леа,
спореди со налева=налеј=налеи... Следи најстара населба да биде Ерихон од постледено доба, а најдобри и најсовршени градежи биле најдени на островот Крит. За
до тој степен на развиток да се дојде нивниот развиток морале да биде многу милениуми пред 4 милениум п.н.е. Тоа би можело да биде не само 10.000 или 13.000 г.п.
н.е. многу пред 30.000 или 40.000 година. Ова се потврдува со доказот што крвната
група А била стара меѓу 15.000- 25.000 г.п.н., што го пишат Адамо- Витни. А за да
се создаде таа крвна група била неопходна на инфекција од маласипаница и грип,а
тие настанале од чумата на говедото и грипот на свињата.Бидејќи големата сипаница од сипаницата на говедото била смртоносна, што важело и за птичјиот грип, а
тоа опстоило до ден денес, тие две болести не играле никаква улога во мутацијата.
И за да се потврди важноста на наведеното, досега никој не ја истражувал
должината на животот на одгледувачи на живина, свињи и говеда- без овци и коњи
кои живеат најдолго и преку 100 години. А и ТБЦ не кај кози- вакцината од говедо.
Бидејќи авторите говорат за Индоевропјани, како спротивновост на темните
Индијците со белите Европјани, се заопочнува со Индија, која создава само збрки.
Кавендиш и Линг15, на стр. 14, почнуваат со хиндиузмот. Тие на стр. 15 ја
наведуваат „Хронолошката табела“, со приближни датуми:
„1500. г.п.н.е. Индоаријевци продираат во северозападна Индија и ја освојуваат цивилизацијата во долината на реката Инд: составување на Рг- веда.
1500- 500. г.п.н.е. Аријевците се шират на југоисток преку низината на северна Индија и уздуж на реката Гангес те ја втемелуваат санскритската (Brahman)
култура: составување на Brahmana.
500. г.п.н.е Санскритската култура е втемелена во својата постојбина, во
средишната низина на реката Гангес: појава на будизмот.
500. г.п.н.е- 1 г.н.е. Понатамошни продирања на југ на Индијскиот полуостров све до Шри Ланка (Цејлон) и источно во Бенгал и Асам.
1- 500. г. Санскритска култура се пренесува со морето во Бурма, Тајланд и
Кампучија, Суматра и Јава: составување на раните Пурани“.
Се истакна: Белците „продираат во северозападна Индија“. Потоа следи нивно раширување. Значи, Белците дошле од Источното Средноземије.
На стр. 54 е слика за единството на будистичката религија. На неа се прикажани рогови на бригиското говедо. Токму со него биле преселбите, со волски коли.
А коњот како средство за влечење на кола или носење на терет бил многу подоцна.
На стр. 102 постој слика: „Дел на осликан свод во гробот на кралот Сетос I
го прикажува зоѕвездието. Водениот коњ е божица Тауерт, 19 династија“.
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Richard Cavendish and Trevor O. Ling, “Mytologiy” An Illustrated Encyclopedia, 1980, Orbis
Publishing Limited, London. Превод и издание „Младост“- Загреб, 1982.
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На неа е преставено бригиското говедо со неговите рогови, кои се со свое
посебно протегање, различно од на египетското. Бригите (Хиксите) со него дошле
во Египет, а со себе го понеле и бригискиот коњ- дотогаш Египтјаните немале коњ.
Олга Луковиќ Пјановиќ, кн. III, стр. 107, пиши: „Денот 19. февруари 1981. г.
ја донел ‘Chicago Tribune’ следната обавест за ‘Најстарата ‘кинеска’ мумија’ од која се гледа дека таа не претставува жена со кинески тип, туку руса жена на белата
раса...“. Тоа било јавено од Пекинг, а со карбонското датирање стара 6.470 години.
Белците стигнале еден милениум пред Монголите во централна Азија и Јапонија. Следи на тие простори да се пронајдени мумии, градежи (пирамиди...), писмо...Тие таму отишле со свои домашни животни: говедо, коњ, свиња, овца, коза...
На тие простори била донесена гуслата, зурлата во Виетнам (таа таму била мала)...
Пак, Монголите од Источна Азија се префрлиле во Северна Америка околу
13.000 г.п.н.е. и тоа гонејќи го бизонот кој му припаѓал на генетско- географското
подрачје на Белците, а не на темните раси: бивол, слон, камила, магаре итн. Следи
две генетско- географски подрачја на Белци со домашни животни со густи влакна
како што биле говедотот, коњот... и на Темните со бивол, слон, камила, магаре со
поретки- пофини влакна. Токму затоа Белците биле со пофина коса и обрастени по
телото, а Темните со густа коса, ретка брата (како на прч) и не обрастени по телото.
Во прилог е и она што Александар Македонски заприметил: во Нил и Инд
имало ист грав и крокодил.Ова важи за темен чај, коноп, свила итн. спротивно на
Белците со земјоделски култури. Овие со преселбите секаде со нив ги пренесувале.
За да се потврди што било монголско, да се спореди со темните Индијанци
кои биле само со крвна група 0 и со ДНК како во Кореја, спротивно на белите Индијанци со крвна група 0 и А. Бидејќи кај монголските Индијанци немало домашни
животни, тие со крвн група 0 биле само ловци и рибари. Тие не биле земјоделци.
Исто така, тие немале никакви музички инструменти: гусла, дувачки (кавал...) итн.
Како доказ дека Белците дошле и во Јапонија е сојата. Бидејќи неа не ја поднесува крвната група В која била монголска, како спротивност на крвната група А
на Белци, сојата настанала од некое мешукасто растенија (грашок...), кое Белците
го однеле и во Јапонија. Доказ е и што сојата ја има во Јапонија и западно од неа.
Да не се изуми дека Јапонците, според крвната група А со 38%, се Белци. Не
случајно Јапонци има високи, а Монголот бил низок. Во Јапонија стигнале Белците
со својата раса Аину + л (Сонце=Слонце) + в (ва-а) = влаину=влаин у: влаи=влаи со
у= бригиски датив, за влаину. Следи влаину + к = влакину. Аинуте биле влакнести.
Бидејќи приливот на гени на крвната во Јапонија од 38% е на 40%, е доказ
дека таму Белците стигнале со крвна група 0 и А, а А доминира врз крвна група 0.
Бидејќи ваква била состојбата, монголски Јапонци се во помал удел, во споредба со
крвната група 0 и В. Меѓутоа, монголската закосеност на тие простори доминира.
Со крвни групи се потврдува дека ние сме повеќе Белци отколку Татарите...
Кинезите...Јапонците Монголи. За уделот на крвните групи види кај антрополози.
Меѓу Црнци и Црнци се добива Црнци со еднораснаистоветност. Меѓу Црнци и Белци се добива двораснаистоветност. Меѓу Индијци со Црнци постојат две
можности. Ова произлегува поради тоа што во Индија дошле Белците. Таму живеат
дворасни Индијци како мешавина на темните Индијци и белите Веди и чисти Индијци. Со дворасните Индијци и Црнци се добива трорасни Мулати- тн.словенски
поим. Овие како трорасни се најубавите темни кои живеат во црна Африка.
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Постои и парење во сродство.Вакво постоело во Египет, каде во 17 век п.н.е.
владееле Хиксите, кои биле Бриги. Поради вакво блиско сродство потомството
имало изнежнати до дегенеративни појави. Вакво сродствено парење останало кај
Бригите. Бригија влегла во Македонија за време на Филип Македонски. Нивни наследници биле Баските.И со крвносродство со зголемил негативниот резус- фактор.
Бидејќи историјата на Евреите била и онаа од Египет, дури од Хиксите, кои
биле Бриги, следи Евреите да стапувале во бракови во крвносродство.Кај нив со крвна група В, со повисок удел, се со повеќе имунолошки оболувања (Адамо- Витни).
David Icke,16 на стр. 264 и 265, го наведува Ralph Ellis, кој пиши дека Израелците биле Хикси. Токму затоа тој, на стр. 265, ја дава неговата споредба на Израелците и Хиксите. Според мене, Хиксите биле Бриги. Еве ги и доказите: коњарска била Бригија, чиј коњ бил однесен и во Египет. Мумиите на фараоните немале
египетски закосени очи, туку нормални- бригиски. Најбитно било што погребната
кола на фараоните не ја влечеле египетски туку бригитски говеда. Следи фараоните
да стапувале во бакови во сродство, а спротивно на Семирамида- проститутка. Па и
Евреите стапувале во бракови во сродство. Ова не е повеќе кај Бригите- тие во сродство не стапуваат до 3 генерација, избегнувајќи ја истоветноста: изнежнатост итн.
Во прилог е и на Анѓелија Станчиќ Спасиќева:17 „Тие имаат многу исти обичаи со нас.Така за сохраната ги капаат мртвите како нас со тоа, што нарочните луѓе
кај нив на мртвиот му тураат вода во уста, стомакот и цревата да се исперат. Од тоа
се гледа, дека тоа постоело во Палестина (Египет ?), каде мртвите се склонуваат во
камени, често плитки гробници, плодната земја да не е завзема и можда цело семјство во еден гроб. Па да не би се чуствувал трулеж, туку лешот чисти да се засуши, го испирале и мачкале со мирисно масло. Кај нас исто така го преливаат лицето
на мртвовецот со вино и масло, како главна состојка за балсамирање. Обичај е кај
Евреите како што беше во Палестина, мртовецот да се сохрани без сандук, свиткан
во платно, оти таму била оскудица во дрво: маслинките и кедровото нерадо се сечело за ковчези на мртвите.
Во Македонија постој тој обичај на доста места и сега. Ги сохрануваат своите мртви сите во еден гроб (видела во Воден)...“. Таа за друго споредува со Охрид.
Според Велс, во приказната за Мојсеј има такви црти кои во себе носат митолошки особини, како него мајкаму го скрила во ковчегот од рогозина, укажувајќи
на некоја стара сумерска легенда. За Косидовски, на пример, големиот цар Саргон,
кој го основал во 2.350 г.п.н.е. во Месопотамија моќното акадско царство, доживеал слична судбина на Мојсеј со кошницата залиена со смола. Освен тоа, за бегството на Мојсеј од Египет, египетските хроники и други извори, за тоа не говорат. Мојсеј носел типично египетско име, стекнал образование во фараонскиот двор и живеел како висок достојник. (Саргон постоел, но никако Мојсеј- немало докази, Р.И.)
За други, исто така постои испреплетеност меѓу еврејската и египетската
историја во однос на Мојсеј и Ехнатон.Така, според Зигмунд Фројд, во својата книга „Мојсеј и монотеизмот“ пишува за еднобожеството на Мојсеј и Ехнатон.
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David Icke,“Priče iz vremenske omče”,za Hrvatska©Teledisk,2008: Давид=давит и Ицке=Ицке=Ицко.
Анѓелија Станчиќ Спасиќева, „Најстари језик Библије или еден од најстарих културних народи“,
второ издание од 1929. година.Издавач: Издавачко прометна агенција „Мирослав“. Јазикот за кој таа
говори биле македонски говори- моја книга: „Македонците со еднорасен јазик на Белци (Пелазги):
еврејскиот како македонски говор“.Таа со македонските говори ги објаснува библиските поими итн,
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Истото постои и меѓу еврејската и спартанската историја. Во апокрифите на
првите две книги Макајевски се потврдува врската меѓу Евреите и Спартанците. Во
Втората книга Макајевска, се раскажува за некои Евреи, кои отишле кај Лакедемејците заради сродност. Пак, во Првата книга Макајевска се потврдува недвосмислено, дека Спартанците и Јудеите биле браќа и се од Аврамовиот род.
Бидејќи историјата си ја испреплетиле, Атињаните ја бараат врската со Египтјаните итн. Пак, Велс наведува дека фригискиот јазик бил скоро ист како грчкиот
и македонскиот. „Од многуте таинствени обреди, што завладеале во познатото доба
на Атина, било по свое потекло фригиско (ако не трачко)“. Следи во железно доба
Доците од Македонија се преселиле на Пелопонес и ја создале и Спарта. Во прилог
е што до денес поимот Дорци е како Дорчо, што означува коњ, дури со коњска=дореста боја. Во прилог е и за Вранец со вранеста боја.А таа била само коњарска, итн.
Па како што била преставена врската на библиската историја со Египет, се
направило и со Атињаните и пошироко со Еладците- тие да се поврзани со Египет.
Меѓутоа, Белците со своја една историја од Левантот стигнале во Кина и Јапонија со свои градежи (пирамиди итн.), со своја писменост и свои традиции.
Буда бил преставен со бригиската симболика: нозе, раце итн.- во мои книги.
Луј Леже, на стр. 22, а во книгава стр. 36, пиши: „...Идолот во Аркон имаше
четири лица, а петто лице на градите; левата рака го дофатува челото на ова лице, а
десната брадата. Ни малку не може да се замисли еден бог гром во така медитативна положба“. Значи, се говори за Перунова (Зевсова) „медитативна положба“.
Биле познати медитација и самадија. Кога Александар Македонски стигнал
во Индија, го гледал еден јогин како бил занесен во неговите вежби и концетрација.
Слична активност има кај исихастичките калуѓери на Света Гора, кои со физички
вежби, преку медитација и молитви во тишината, стигаат до контемплација за Божјата величина итн. Така и христијанската медитација во манастирите е заснована
врз тишината и смиреноста, особено во Атос (Ато-н). Значи, останало наследство.
КАНИБАЛИЗМОТ НА ТЕМНИТЕ
На библиските простори од Месопотамија до Египет, покрај Белци, живееле
и Црнци. Во Библијата се внесени одлики на Црнци: канибализам и обрезување. До
денес кај Темните има канибализам и момите Црнки се обрежуваат.
Темните имаат заедничко потекло од времето пред да имало континенти, а и
до денес се канибалисти, обожуваат крв итн. Тие до денес јадат луѓе и уживаат во
крв со нејзиното крвотечение. Овде ќе се издвои само тоа што Евреите обожуваат
крв на деца... Ама и Монголите уживаат да масаркираат, нивните Индијанци скалпирале дел од кожата на главата итн.Во Америка имало Индијанско племе Черокез,
што означувало „краток нож“. Па Арнаутите биле Черкези 5/6 и Татари 1/6. Тоа се
чита кај Густав Вајганд 500.000 Черкези и 100.000 Татари. Крволочноста опстоила:
режење на кожи на Мавровски работници- да се види крвотечение итн.- мои книги.
За ова да се потврди доказ се и Готите. Тие биле Татари со својот бог Асен.
Докаде тие стигнале таме се појавил канибализмот а се обожува и крвта- се прават
колбаси крвавици. И татарбивстек од сурово и стругано говедско недопечено месоживо. Спротивно е кај Белците. Животното се остава да искрвари, затоашто за нив
крвта не била чиста. И следи кога се вари месо се истура горниот слој во садот за
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варење, кој воглавно бил дел на преостаната крв во самото мускулно ткиво. И дури
Готите јаделе други животни, како што е во Италија итн.Не случајно, до денес Бригите=Брзјаците не јадат коњско месо нити кобилско млеко- нити како алкохолно.
За ова да се потврди, треба да се споредат последните три села на Калашите
во Пакистан, а само тие останале повеќебожни- другите го примиле исламот. Тие
како остатоци на Бригите, што важи за Хунзите, денес не се канибалисти, и немаат
канибалистички традиции. Кај нив постои и една новост, што тие мртовците не ги
закопуваат,туку ги остават во мртовечки сандаци на површината- со нив да се биде.
Со ваков начин сохранување се заштедува плодна почва на тие карпести предели...
Кај нив опстанал бригискиот симбол богот Арес, а кој до денес е само јарец.
Во 6 век п.н.е. од Библијата бил внесен канибализмот во „Илијада“. Неа ја
составил Редакцискиот одбор, основан од Пизистрат=Пеисистратос (560.- 528. г.)
„Илијада“ ја обожувал и Александар Македонски. Следи и неговите наследници во Америка ги наследиле традициите од „Илијада“.
За доказ дека и во Америка дошле Македонци, таму се пренесени хиероглифите, македонскло фонетско писмо, египетски начин на балсамирање, градежи...
повеќебожество, дури вадено срцето од Семирамида... А таа била од Месопотамија.
Бидејќи за Упсала C-14 „не е веродостојна...од околу 2.000 пр.н.е. или пред
тоа“, времето се однесува само за после смртта на Александар Македонски, што важи и за наоди во Америка, каде Белците стигнале од Западна Америка- таму стигнала изчезнатата флота на Александар Македонски. Ова се потврдува со пченката
во југозападен САД. Адамо-Витни пишат за пченката и нејзиниот „житен глутен не
го напаѓа типот В толку сурово колку што го напаѓа типот 0“. Со ова се потврдува
дека пченката не била од Америка, туку таа таму била донесена. Следи во книгите
за Александар Македонски се говори за пченкови полиња, а во 11 и 12 век н.е. за
неа се најдува докази на Јужна Италија, а и Балканот.18 Ово проширено се наведува
со цел да се објасни дека канибализмот од Библијата бил внесен во „Илијада“, а неа
ја почитувал Александар Македонски и неговите соборци Индијанци со крвна група 0 и крвна група А на Белци која била за житарици...,но не за темните Индијанци.
За нив бил битен Зевс. Тој бил како библиски Илија, Св. Илија или Перун.
Луј Леже, на стр. 23, во книгава стр.37, вели: „Во оној свој овде често споенат став, Прокоп Цезареац може да мисли на Перун. ‘Тие познаваат еден едини
Бог, произведувач на гром, и му жртвуваат марва и други разни жртви.’ (De bellе
gothico, III, 14.)“.
Стр. 55, во книгава стр. 79: „Многубројните пишани споменици нам ни свеочат и за принесување на жртви. По Прокопиј (De bello gothica, III, 14.) Словените
принесуваа жртви на богот на громот волови и разни други понуди.(βοάς τε κα
ιερεια)“.
Значи, од наводот Склавините=тн.Словени не принесувале човечки жртви.
ВладимирАлексејевич Истархов,19на стр. 80, пиши: „Да би се дискредитирало паганството, христијаните на прво место раскажуваат басни за тоа, дека паганството наводно бара принесување на човечки жртви. Тоа е лага. Руското паганство не бара принесување на човечки жртви. Тој чинител принесување на жртви
стварно не постоеле- тоа е намерна провокација на Евреите- псеудопагана со цел да
18
19

Бидејќи Викинзите пловеле во Атлантиот, тие во Евро- Азија... не можеле да ја донесат пченката.
Vladimir Aleksеjevič Istarhov, “Udarac Ruskih bogova, Moskva, 2000 godina, превод на српски јазик.
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се дискредитира паганството. За неа ќе говориме во глава 20 (христијанизација на
Русија).
Најсмешно е што тие басни за принесување на жртви раскажуваат христијаните, кои на ломачи преку 13 милиони луѓе. И ги спалиле едни од најдобрите. Пред
се ги спалиле такавиканите луѓе со ‘левата хемисфера’, тоа ест оние луѓе кај работи
левата хемисфера на мозокот, одговорна за логично размислување. На христијаните не им се потребни паметни, им се потребни малоумни и дебили.
По повод принесување на жртви во паганската книга на Велес, во текстот на
штичката бр. 4 дословно е запишано: ‘На Руските богови не им се даваат човечки
жртви ни животински, едино плодови, овошје, цвеќе, жито, всирено млеко (сурутка), одстоело во трева, и мед и не се дава жива птица ни риба. Додека Варјазите и
Аланите на боговите им даваат други жртви- страшно, човечко, то ние не треба да
работиме, оти ние Дажд- боговни внуци и не можеме да одиме по туѓи стопи...’ “.
Принесувањето на жртви се традиции на Готите и други Монголи итн.
На стр. 99 е насловот Христијанизација на Русија. Се говори како во Русија
се проширило еврејството со Хазарското царство, кое било пред Владимир.
Стр. 100: „Мајката на кнезот Свјатослав- кнегињата Олга, не предвидувајќи
никакви лоши последици, ја зела на работа како клучарка девојката Малуша (скратено од името Малка- на иврит на царицата). Таткото на таа Малуша бил рабин, кој
исто така имал еврејско име Малк (на ирвит- цар) од рускиот град Лјубича, кој во
своето време се најдува во вазална потчинетост од Хазарскиот каганат (15).
По наговор на својот татица Малуша во еден убав момент на одмор го напоила и завела кнезот Свјатослав и затруднела.Кнегињата Олга,сознавајќи дека Малуша зачнала од Светослав, се налутила и ја протерала во село Будутино близу на
Псков,каде се родил Владимир“.(Евреи биле Русите,со имињата тн.словенски, Р.И.)
„Седејќи на киевскиот престол, тој спрема порано разработен пеколен план
почнал да ипсолува зголемено почитување спрема ариските Богови. Повикува да се
постават идоли кои порано не биле познати во Русија и не само да им се поклонуваат, туку и да им принесуваат како жртви невини деца. Жртвената крв ја собирале и
ја испорачувале на јудејските научници. 10 години на идолопоклонство, пратено со
крвав фанатизам, како што и било планирано, ја уништила аријската религија одвнатре. Русите почнале да се бунат против сопствените Богови, на кои пред тоа им
се поклонувале со илјади години.Тек после тоа Владимир го вовел христијанството
со сила, не предизвикувајќи нарочито снажен отпор, кој овој Жидовчиќ би можело
да го чини животи (15). Нека трипати биде проклет тој шугав Жидовчиќ“.
Па тоа што се однесува собирање на крв од деца до денес останало еврејско.
Луј Леже, на стр. 24, во книгава стр. 39, пиши: „Чехот г. Ворочек, бавејќи се
год. 1886, во Бугарија, присуствувал на едно празнување на св. Илија во Јаворов на
20 км од Филипопол.[106] Ево кратка содржина на неговиот опис.
Селаните почнуваат со светковното колење на една јуница на брегот обрастен со даб. Клањето на ова говедо има вистински верски карактер. Извршителот
на жртвата ја вади капата, се прекрсти, исто така прават и сите присутни; тој пристапува на клање, говорејќи: ‘Нека нам св. Илија ни биде на помош’. Кога говедото
е заклано, тогаш го исечат месото, го стават во лонец, да се вари. На оваа работа
присуствуваат само луѓе. Кога месото се свари, тогаш доаѓаат и жени и деца. И тие
се прекрстат, говорејќи: ‘Нека нам свети Илија ни биде на помош’. Потоа поп и цр-
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квењакот приоаѓаат со кадилица, кропионица и восочни свеќи. Попот ја осветува
водата“. (Место луѓе треба да стои мажи, Р.И.)
Тој на стр. 26, во книгава стр. 42, цитира: „‘Ево како се светкуваше големиот
празник на овој идол. Еденпат во годината, кога се собира летината, се собере гомила народ испред храмот, па принесуваат на жртвата животинска глава, и сите
учествуваат во оваа религиозна гозба...’ “.
Тој на стр. 27/42 цитира: „‘Остатокот на денот му е посвете на гозба: јадат
месо на животни на жртва принесени…“. Значи, само животинско- ништо човечко.
Луј Леже, на стр. 55, во книгава стр. 79, пиши само за христијсанскла жртва:
„По Хелмолд (I, 25) ‘се собираат луѓе и жени со деца, и на своите богови им
принесуваат жртва волови, овнови, а исто така и Христијани. Тие сметаат дека боговите нарочито сакаат христијанска крв. После тоа свештеникот ја прелива жртвата со крв, да подобро би го разбрал прорекувањето. Оти по раскажување на многу
Словени злите богови најлесно се мамат со крв. Кога така по обичај се сврши чинот
на принесување жртви, тогаш цел народ поседне на столовите, јаде, пие, па потоа
за веселбата се обредува со еден пехар, при кои се изговоруваат некои зборови (богорадају), кои, повеќе би рекол, не се во благадарност на богот туку како проколнувања,[246] говорејќи, дека све што е добро доаѓа од богот на добро, а зло од богот
на зла...’ “ (Па токму ова никако не се совпаѓа со претходните наводи, Р.И.)
Во старата ера немало христијани за тие да бидат жртвувани, и нивната крв.
Бидејќи на наведените простори опстојувале Готите бил прифатен и нивниот канибализам. И до денес се јаде крваво недопечено месо,дури колбаси крвавици.
Тој, на стр. 55, во книгава стр. 80, пиши:„Мекленбуршкиот епископ Јован
(глава XXIII) еднаш го заробија Срби (Sorabes). Бидејќи, исмејувачки, го провеле
низ сите словенски вароши, го погубија. Му отсекле нозе и раце, а главата му ја натакнаа на едно копје, и му ја понудија на богот Радогост. Словените (глава LXIX)
принесуваа жртви не на богот туку на ѓаволот. Во главата LXXXIII Хелмолд го
опишува Провановиот храм, светилиште за цела околина, каде се вршеа обичаји на
разни начини принесување на жртви. Од Сакс Граматик дознаваме, дека становниците на островото Рујна секоја година после жетвата му жртвуваа на богот Световид штогод од стока, а по тоа правеа религиозна гозба, на која месото посветено на
богот служеше да ја задоволи прождрливоста на верникот. Историчарите на Отон
Бамбершки раскажуваат за жртвите принесувани на богот Триглав (Ebbo,V, 13, 15;
III, 1, 18.) Кај балтичките Словени имаме сосем утврден култ: свештеници, принесување на жртви, понуда, хаџилак“. (Тој бил нивни непријател- кој се убивал, Р.И.)
Во книгата на Луј Леже се говори за човечка жртва само христијанин. Токму
ова било во спротивност на повеќебожците, кои биле ставани на ломача, убивани...
Па стр. 56, во книгава стр. 81: „Од чешките хроничари едини Козма повеќе
се задржувал на незнајбожачките обреди, но секогаш со некои академски изрази.
Никаде не споменува и принесување луѓе на жртвата...“.(Без било какви жртви,Р.И)
Еврејството и христијанството ширело невистини и правеле фалсификати.
Луј Леже, на стр. 22, во книгава стр. 35, пиши: „...Пристапот во светилиштето е допуштен само на свештениците и на оние кои сакаат да принесат жртва,
или на оние кои им се заканува опасност од смрт, а не им е откажано правото за
азил. Оти Словените толку ја почитуваат ова своја светиња, да не допуштаат, да со
непријателска крв окали ни ходник на нивниот храм’ “.
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Кога не било допуштено „со непријателска крв окали ни ходник на нивниот
храм“, отпаѓа веројаноста храмот да се извалка и со нивна сопствена крв. Со ова се
потврдува, тн.Словени повеќебожци не приложувале жртва човек на било кој бог.
Тој на стр. 26, во книгава стр. 42, цитира: „‘Утредента, кога се собере светот
пред вратите, попот (жрецот) земе сад од идоловите раце, и испитува: дали течноста во садот се смалила од порано обележаниот знак. Ако есте, тој ја претскажува
оскудицата, сиромаштвото во производите во идната година; во спротивниот случај
претскажува изобилност. По овие знаци тој унапред обавестува, дали ќе има малку
или многу корист од земјоделските производи. Потоа тој пијалок од минатата година се просипа по нозете идолови во вид на преливање на жртвата, па наполни рог
со нов пијалок. Одавајќи му на кипот почитување, чинејќи, да му нуди да пие, почнува тогаш од него свеченото призивање да бара секакви добра за себе и за татковината, богатство и слава за граѓаните. Тогаш одеднаш проголта све она што
било во садот, поново го наполни, па го метнува во десната идолова рака’ “.
Па се прелива жртвата со течност (вино), и истата цела се проголта- без крв.
Авторот, на стр. 13, во книгава стр. 22, вели: „еден жрец облече на себе одело на идол, се направи бог, да би ја постигнал својата едноверност“.
Едноверноста била традиција на Белците со повеќебожност- и македонска.
МАКЕДОНСКО НАСЛЕДСТВО
Во „Илијада“ имало три традиции: со магаре од Египет (магаре во Мала
Азија немало до 480 г.п.н.е.),20 коњ и говедо од Бригија (Европа) и островите од Јадранско Море (тие се населувале од 6 век п.н.е.). Следи во „Илијада“ да се внесе
митологија во врска со Египет. А тоа се направило истото како што е историјата во
Библијата- таа била воглавно од Египет. Па и затоа не било случајно што Исус бил
100% Хорус египетско божество. И да не се изуми дека и Херакле воскреснал, итн.
Лул Леже, стр. 12, во книгата стр. 76, пиши: „Вилите...Тие имаат пророчански дар, лечат болесници, можат дури и мртвите да ги воскреснат“.Стари традиции.
Бидејќи христијанството било македонско, во него била внесена Бригијката
Марија заблудена, никако Семирамида. Нејзе и стрчат прамени вон шамијата, нејзиниот врат до градите е разголен, со голи раце и нозе. Вака биле облечени Еврејките во Битола, кои од Шпанија дошле во 15 век, и тие од Бугарите им биле испорачани на Германците.Дури и тогаш Бригијките не оделе разголени како Еврејките.
Следи бригискиот ракопис за „Илијада“ бил напишан на најстариот бригиски говор: прво лице со м (сум), второ лице со с (си) и трето лице со т (ет=ит), итн.
Бидејќи за Македонците и нивниот кралски род бил битен Херакле, следи
јазикот со него: Херакле=х еракле=е ракле. И Иракле; е=и како Омер=Омир- без х.
Пак, Хомер не постоел туку само Омер. Хомер со х бил кога „Илијада“ од
коине била преведана на латински. А тоа било само во 3 век н.е. Бидејќи на Александар тоа дело му било најдраго, и тој него со себе го носел, Атинската Пизистратова „Илијада“ била напишана на јонски јазик=говор, оти на атички не се пишело,
20

За Арг се говори како цветна ливата и пасишта на диви коњи. Шлиман дошол по вторпат годината
1874. Пред единасет години тука застанал кога бил на пат за Италија и Троја. Ливадите на кои во херојско доба растел шафран и ружмарин сега биле пусти и запуштени. На нив растела само мршава трева
за овци. Шафранот бил од Египет, Арапскиот Полуостров и Месопотамија, а не од други ненаведени простори.
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што го потврдил Лукијан. Истото било и со бригиски=брзјачки јазик=говор, потврдено со Григор Прличев- тој на коине многу убаво пишел, но не на мајчин јазик: за
антички=етнички Македонци мајчиниот јазик бил само мајчин говор.
Олга Луковиќ Пјановиќ, кн. III, стр. 128, пиши: „Данковски, значи, го внесува ова нахнадно обавестување: ‘Вредно е да се спомене дека Словените, па значи и
Македонците (мислејќи на античките Македонци), вместо ‘ф’, употебуваат ‘б’, на
пр. мак. ‘братор’, грчки ‘фратор’, мак. ‘обрв-е’, грчки ‘офрис’ “.
Ама и без фонемата -ф во бригискиот=фригискиот, а ја имало во тн.грчки
(коине)- тој бил по смртта на Александар Македонски. Бидејќи на коине имало дела само во 3 век п.н.е.- и тогаш се преведувало-, коине бил во 3 век п.н.е. како службен јазик. Следи латински со Лив Андроник во 240 г.п.н.е. Токму затоа и во него
постои ф.Ама не ф=ф, туку ph=п х.Следи заклучокот дека х бил нов глас. Токму затоа место Стефан до денес во македонските говори е Степан,како и во хрватскиот...
Не случајно Бригите=Брзјаците велат ајвар, ајдук, армоника, отел-не хотел...
Следи ...победникот (Καλλινικος/Калиникос).... На коине бил каллиникос, а и
на македонски е Калиникос: Каллиникос=кал линик ос и Калиникос=калиник ос.
Слоговен поим било името на животното јак, пајак=па јак... И Ајакс=а јак с.
Потоа следи Јаков,како двослоговен поим: Јаков=јак ков, различно од силен,
како што стои во преводот на Библијата; Јосиф=ј (й=и) осиф=осип- осипа вбунар...
Арон=а рон- рони; т + рон = трон- рони=сруши. А ним им се верува-ло.
Амре=а мре: замре, домре, премре, умре; мр + т = мрт=мртов,мртво-Мртво
Море од сол... со Кумран=к умран, умрен, прво лице еднина умрам=умра м, м=н;
Мр + и = Мир владетел на Македонците во Пакистан од Александар Македонски; Мир + ка = Мирка; Ирена=ирен а=женски род: м + ирен = мирен- Мирка...
Со разлика во слоговниот јазик- во коине е со значење-, но македонски јазик
имал понатамошен развиток. Следи зборовите се многу подолги отколку во време
на Птоломејците, за чие време коине бил создаден. Меѓутоа, и до денес во тн.словенски јазици е можно истогласно толкување на поимите- јас признавам само истогласно:Афродита=а продит а=породит;Аборогини=а пороѓини (г=ѓ), и=е, пороѓени;
Абориџини, џ=дж- породжени=породени. Следи само домородци=дома родци-дома
родени. Во прилог е и Аборт-ус: аборт=а борт=порт-а, т=д, порд=пород... 21
Во последната книга го наведив по ред слоговниот јазик на белата раса.
На сумерско за човек било лу. Тој множина е луѓе. Следи од него да произлези и слуги=с луги=луѓи=луѓе, луѓе му служат на господарот=владетелот.
За мајка било Ма/Му. Меѓутоа, до денес е двојно Мама=ма ма, како варвар...
Најбитен бил дативот. Него го нема во оставштината на персиските кралеви,
првите книги на Библијата на арамејски, а ваков бил и староегипетски. Датив го немала Долна Македонија...ниту Елада. Па следи да се отфрли дативниот катаревуса.
Бидејќи само Бригите имале датив, него Птоломејци го внеле во коине.
Падежите:номинатив од номе=н оме, о=и (оди=иди), име; акузатив=а кузати
(каза ти=кажа ти); датив=дати; генетив=гене (гене=жене, жена, гине=Гина...)
Во прилог е за Скотска, според скот=скот, Единбург=един бург, прв слог за
зборот копје шил... како шило (со шило/шилка).Рослин=рос лин (роса линее). Претходниците на Франките (=франк=пранк22=пранг - н = праг=Прага,а секој праг е гра21
22

Порфирогенит=пор (пора) фиро (фиро=пиро) генит (женит: ген=Гена=Жена): отвор-жежина-жена.
О.Л.Пјановиќ, на стр, 65: „…грчко име за Франачка гласи Франгиа“=Пранги., а без нив слободни.
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ничник- граница со својот Карло=Carlo=царило- цар-ил)-Меровинги според Меровеј од меров, како и Баски=Васки=ва с ки: Σ=С=Секајца. А и Инки според инка, итн.
Бидејќи континентот бил населен со Белци од и преку Балканот, на него има
само балкански домашни животни со кои се вршеле преселбите: говедо, коњ... Пак,
чартер летовите биле само од 20 век новата ера. Токму затоа секој оној кој пронајде
наод/доказ за преселби (животно, растение...кола за превоз и дел од неа и нејзино
колце, облека, носија, метал и неметал, пара,сад и било што) е за Нобелова награда.
Во претходните книги наведував дека Келтите биле Бриги. Во прилог е и наводот на авторите Кавендиш и Линг, кои на стр. 174 ги наведуваат ирските богови.
Тие започнуваат токму со богот Бригит: „...Бригита, народна светица, на келтското
говорно подрачје све до модерните времиња,заштитница на сточарството;нејзината
исцелителска моќ и нејзиниот свет оган кој не е достапен за сите машки, веројатно
претставува христијански одраз на паганската божица; еден лик на божанства е Бриганција, великата заштитничка божица Бриганта, на народ на север на Британија“.
Луј Леже, на стр. 10, во книгава стр. 17, пиши: „...за скадинавските божанства: Тора, Водан и Фриги (Fricco). Се верува во извесно сродство суеверјата на Саксонците, Словените и Швеѓаните...“. Значи, сите тие имале бригиско потекло.
Стр. 23, овде-38: „словенскиот Перун во скадинавскиот Тора, кого на колите
го влечат два впрегнати јарци, те силата на варницата од облакот, и пронес на екот
на громот...“. Следи Торовата мајка..., како што е Фреја или Фриг. Значи, Один,
Фреја,Фриг...биле бригиски,тн. словенски,со Скадинавците,што важи за Друидите.
Со потпаѓање на Македонците под Рим, Македонците биле колонизирани.
Доказ дека Германците биле Македонци, а не Бриги, и тоа кога Рим Македонците како колонисти ги населил низ континентот, во прилог е она што го наведуваат Кавендиш и Линг. Тие, на стр. 190, наведуваат една слика: „Паганска германска митологија вклучувајќи го принесувањето на човечки жртви на богот Tiwaz,
богот на небото, и Wotan, богот на војната, чии жртви се обесувале за дрво. Телата
на жртвите понекогаш се фрлало во мочварите и барушините. Мумија од раното
железно доба девојка со заврзана очи во мочвараата Windeby во Германија“.
Ова поврзување со Македонците, а не со Бригите, произлегува што Бригите
не ја познавале Илијада, а таа со Александар Македонски и неговиот учител Македонецот Аристотел, кој ја донел од Атина, станала многу позната. Токму во неа било внесено приложување на жртви на боговите, што било пренесено и во Америка.
За да се дополни врската со Америка, се наведува поимот амал=а мал. Следи
Македонците родот на Готите=Татарите да го викаат Амал. Ова било затоа што Готите како Монголи биле мали по вистина,како одлика на темните раси со заедничко
потекло пред да постојат континенти.Исто така,македонските Индијанци во Америка, кога омамувале- за да не се чуствува болки... употребувале средство Амала. А
за ова авторите пишат, дека тоа средство се викало Амала. Меѓутоа, ова не било точно, туку само мала количина на дрога=драга=дража, која само дражи: амала=а мала.До денес на македонски јазик се вели: каква количина ? Се одговара: а мала, итн.
За а мала количина Пеонците, Мариовци од Мара, херојка против Муслиманите=Турците, на своите мали деца, да не им пречат при работа, им давале мала количина дрога од афион=а фион, ф=п, пион=пи он. Следи опиум=опи ум: опи=о пи.
Пак, опиумот бил познат во стариот Египет- Бригите биле постари од Египтјаните.
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Меѓутоа, митологијата си останала иста со исти богови, само со различни
имиња од оние на Балканот и од другите простори. Истото важело и за Саксонија.
Луј Леже, стр. 44, во книгава стр. 67, пиши: „Ботовата (Botho) саксонска хроника во XV век (sub anno 113)[213], и нам ни го претставува Радгост како на градите носи штит со црна говедска глава; во раката држи секира, а на главата му е и
една тица....“. Говедото било бригиско, што важело за п-тицата, галскиот петел.
Не случајно, низ Континтеот, на пример, во Брититанија, Данска и Скадинавија во раните римски карти се наведуваат балкански имиња на реки, планини: ...
Соча, Бојана, Буна, Морава, Пек, Тиса, Уна, Сана, Корана, Малена, Ведра, Добра,
Вардар, и др, дури и украински Дон, чешка Витава, бугарска Осма итн. Списокот
на планините исто така е голем: Орјен, Кораб, Мосор, Шатор, Дурмитор, Пирлитор
и др. Кралската престолнина и свето брдо во Ирска е Тара, старо аријевско име.
Следи во Единбург Скотите му подигнале споменик на Александар Македонски, како што било во Александрија, што важи и во Македонија.
Самите Скоти кажуваат дека имаат македонско потекло. А тоа се гледа во
фустанчињата, а такви се носеле во Пелагонија- с. Кукуречани, македонската гајда
со македонски ритам седумосмини...Музичката група да се спореди и со фалангата.
Кога се говори за музиката, слична била и на Баските..., како и во Америка.
Македонци биле Меровинзите населени пред Христос, а како христијани со
верски правец од Цариград се јавуваат во исто време со Баските. Баските имаат
македонски традици- види мои книги- и збор ерека=е река... Од Бригија стигнале
богомилите во Франција. Било пренесено и името Бодин- на внукот Самуилов. Пак,
од исламот низ континентот најмасовно се бегало- до денес-посебно од Албанците.
Бидејќи нивниот слоговен јазик не бил коинизиран, се потврдува дека коине
не само да не постоел за време на Филип и Александар Македонски, тој во Македонија никогаш го немало пред римско време. Тој бил Птоломејов и Александријски.
Само тн.автор К.Руф говори за коине за време на Александар Македонски.
Меѓутоа, Епир било со Нерон, Греики со Отон I... и делото било печатено во 15 век.
На коине се пишело и преведувало во 3 век п.н.е., што било случај со Береус, Мането...мноштвото книги на Библија...Во последната моја книга, на стр. 16,
стои: коине „...На овој јазик во престолнината Александрија, напишана е огромна
литература од сите родови на науката и философијата. Во такви историски културни околности коине станал јазик на целиот тогашен познат свет во периодот од
3 в. ст.е. до 3.в. н.е., а во поширока смисла до 6 в. н.е. кога се појавуваат зачетоци
на модерниот грчки јазик“.Следи на коине нема ниедно дело постаро од 3 век п.н.е.
Делата од варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик биле преведени на коине. Следи тие да се пренесуваат на него, дури тој станал прв христијански јазик.23
Токму затоа не само повеќето книги на Стариот завет да се пишани на коине во
Александрија, и Новиот завет е пишан на коине. Во Библијата има дури и спасител.
Сотер/Сотир, е=и, без таа самогласка сотр за сотри. Кога Сотер го сотри непријателот тој станува спасител. Исус Христос бил 100% Хорус. Исус бил спасител
како во Индија, а и во Америка по смртта на Александар Македонски. Исто било и
со поледелецот Вана-Ивана,симболизмот на главата на Јован Крстител, Мимирова
глава.Значи,и Јован како Исус не постоел.Следи без доказ за Петар до Павле (гроб).
23

О.Луковиќ Пјановиќ,кн. I,стр.92,Библија со оченаш.Таа дава преглед,во кој се гледа,коинската Библија е на денешен српски=тн.старословенски јазик.А веќе пишев и за Анѓелија Станчиќ-Спасиќева.

118
Следи Католичката црква како остапничка од христијанството сé си менала.
А. Дугин, на стр. 204, вели: „Прво, за разлика од римокатолицизмот, во историјата на Источната Црква не е можно да се открие постоење на посебни езотеријски организации: херметичките редови, другари градители (компањони), гностички братства. Меѓутоа, упркос на недостаток на очигледни трагови, езотеријската
позадина на православието е очигледна и се очитува низ сакралната архитектура на
црквата, иницијацијските икони, широко распространетата апофатичка теологија
(практично загушена со егзотерискиот римокатолицизам и неговата утврдена догма
filoque). 1 Појамот filoque се однесува на догматското прашање со кое се тврди дека
Светиот Дух не потекнува само од Отецот туку и од Синот (filio). Римокатолиците
тоа еднострано го вовеле во своето Credo, придодавајќи му така на христијанството
‘Символа вера’ (Credo) контраверзна особеност, не само недопуштива туку и еретичка. Го пренабрегнале авторитетот на Вториот цариградски Васеленски Собор кој
го утврдил богословниот текст на Никејско-цариградски символа вера: ‘...Верујем...
И во Духа Светога..., кој од отецот исходи...’ Изгледа дека формално вклучување
на filoque во литургијата понало во римокатоличка Шпанија, со воведување на овој
додаток на еден собор на полуостровската Црква (Прво толедско), 400. година. Ова
прашање не е за замерување, бидејќи по мислење на многу релевантни теолози претставува главен узрок за расколот кој со векови ги раздвојува источните и западните христијани (види за тоа: Nicolas Vardhikas, Est et Ouest во: Vers la Tradition
бр. 43, 1991), во созрцателната (контемплативна) пракса по манастирите, во исхихазмата, стараштвото, традициите јуродови, итн.“ (Оуест=о уест, у=в, вест, Р.И.)
Двете цркви се раздволиле 1054 година- Католичката црква биле еретичка.
Тоа продолжило пред и по ренесансата. Тогаш Бригијката Богородица била
заменета со Семирамида + в = Свемерамида. Семирамида била „Кралица на Небото“. Таа била гулабица од небесата, како што во христијанството бил Светиот
Дух. Следи Светиот Дух да биде преставен како гулабица. Па затоа секаде може да
се види Старец (Отец), Исус (Син) и Светиот дух (Гулабица), дури и на иконостаси.
Меѓутоа, Семирамида била проститукта. Па на тие простори имало неморал.
Значи, наспроти крвносродство била Семирамида проститутка. Херодот: „за најсрамното во Вавилон, секоја жена во храмот Астарта...мора да се соедини со странец“.
За моралот Луј Леже, на стр. 35, во книгава стр. 55, ги пиши: „...И овој Феоста издаде закон за жените, да земаат само еден маж, да живеат заедно, и да се казнат блудниците...секој човек да има само една жена, а секоја жена само еден маж.
Кој би го повредил овој закон би бил фрлен во една усвитена печка до согори “.
Се говори за морал. Бригите го почитуле бракот,бригијка била Богородица...
Бригијка била мајката на Филип Македонски; Бриги Птолемејци, Комнени...
Од 21.06.2011 во Битола има споменик на Филип Македонски. Неговаа мајка Евридика била од Линка- до Езерото Букри-, а Филип ја создал Хераклеа Линка.
Херакле Линка била во Пелагонија, а таа била бригиска- со најстарата куќа...
Евридика=е ври дик а=женски род: ври=вре-ло=вир, Скочивир=скочи вир,
каде истекло Пелагонско Езеро, од кое останало оставштина во Битолско Блато,
кое било исушено во 1963 година. Во него имало јагула, како и во „Илијада“.
До денес дик е битолски збор, во употреба: дик- дик, дикис итн. Бидејќи дик
=дук следи име Дука-с. Моја последна книга: „...на Соборот на православните во
Темишвар, одржан во 1790 година, на кој меѓу 100-те делегати учествувале и Хри-
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стофор Нако, -благородник и Атанас Дука- трговец, со потекло од Македонија, тие
се именувани како Илири (Illyrische Nation, Illyrische nicht Unirte Nation) а јазикот
во документите на германски јазик е наречен илирски (Illyrische Sprache)“.
Па и токму затоа античките Македонци никогаш и не изчезнале- опстоиле.
Во претходната моја книга се истакна: „Градот Скопје бил формиран на просторот во близина на римската колонија Скупи која постои од 1 в. од новата ера“.
Затоа Скупи бил многу помлад не само од Линка,туку и од Хераклеа Линка.
Следи митрополијата на Хераклеа била најбитна во Македонија.Не случајно Битола
станал главен град на Румелија.Поимот Румелија произлегол од Рум=Рим, Ромејско
Царство. Тоа било до реката Дунав, а македонски биле Белград, Смедерово...
Според авторите, во Бригија (Европа) била Троја.Следела Тројанската војна.
Бидејќи за Балканците била битна „тројанската приказна“,тие се домородци.
Стефан Верковиќ пиши за преданија за: Филип, Александар, Букефал итн...
Луј Леже, стр. 17, во книгава стр. 30, вели: „...Овде ги наведувам поново, заради читателите, употребувајќи да не паднат во иста грешка, во која упаднале сите
мои претходници.[68] Песни, такавикани Словенски Веди, кои ги објавил покојниот Верковиќ; српските песни, кои ги издал пок. Милојевиќ во Белград, се огласени
се за неверни, чим се појавиле.[69] Тоа навистина е штета, оти овие фанстатични
збирки необично го прошириле хоризонтот на нашите студии“.
И бил внесен политичкиот поим Словени на берлинско- виенската школа.
Јохан. Георг Хан, австриски конзул за источну Грчку, „Путовање кроз поречие ДРИНА И ВАРДАРА по препоруци царске академије наука, пропутоа у 1865
г.“, превод на српски 1876 година, Белград. Под XXIV. Варош Охрид, тој пиши за
Охриѓаните: „Тие сакаат да бидат Грци, а никако Словени“.
Бидејќи во 1767 година била укината Охридската архепископија, имало само
припадници на Цариградската патријаршија. Токму затоа друго и не можеле да бидат освен Грци. Не случајно Вук Караџиќ во Виена можел да оди само како Турчин
=Муслиман или Грк=Православен. Истото важело за неговиот претходник- Македонецот Марко Тодоровиќ, што важело и за други. Следи како Грци морале да бидат сите Македонци: Браќата Миладинови, Григор Прличев- тој пишел на коине.
Следи и мистериите како повеќебожни биле македонски. Тие со Македонците со Александар Македонски биле почитивани. Токму затоа тие биле оставштина на македонските колонии. Такви биле и во Палестина. Следи тн.апостоли (=а по
стол) не биле со закосени очи како на жителите на Палестина туку со нормални очи
како на Македонците. Ирод (Херод) бил само Македонец. Па затоа тој не бил Евреин=еднобожец, туку само повеќебожец. Токму затоа во неговиот храм ништо немало еврејско, туку само македонско повеќебожно што било однесено во Шкотска
Рослин... На таквите мистерии... се засновало масонството. Следи тоа било само
македонско, а никако и ништо еврејско=еднобожно туку македонско повеќебожно.
Како неговиот храм во 1441. започната е градбата на храмот во Рослин, само
малку појужно од Единбург, во Шкотска. Па сé почнало и завршило со Македонија.
Во прилог се наведува што нивниот цар Карло Велики не бил писмен, Континенталците во вториот милениум биле канибалисти, дури и денес- прават и јадат
колбаси крвавици. Да не се заборави, тие во 14 век не знаеле за лажица и вилушка.
Па токму затоа масонството можело да следи само некој век потоа, никако порано.
И сé уште тогаш во континентот била тн.словенска митологија на Белците.
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БЕЛЦИТЕ СО ТН.СЛОВЕНСКА МИТОЛОГИЈА
Владимир Алексејевич Истархов, на наслованата страна цитира: „Бирајќи ги
Боговите- ние ја бираме судбината“. Древен многубожен римски писател Вергилиј.
Стр. 57: „Се смета дека свастиката на луѓето ја поклониле Боговите и дека
на Земјата е донесена од Небото. Древната религија ја опишува како ‘гомила знакови на успехот’, која има десетина илјади благотворни особини. Во најчестиот
смисол Свастиката- тоа е симбол на сонцето, знак на светлоста и дарежливоста.
Најраниот опис кој дошол до нас е даден до санскрит. ‘Свасти Аста’ на санскрит- ‘Нака им биде благо на сите’. Сонцето им свети на сите. Поклонувањето на
свастиката првобитно означувало сонце- извор на целиот живот на земјата. Во Русија исто така свастиката има древна историја. Неа во Русија ја викале ‘коловрат’
(солстициј), сонцето исто така се движи во правец на движењето на казалката на
сатот надесно, или ‘посолони’ (сеење, засејување на полето се врши со фрлање на
раката надесно). Мошне убав и предивен симбол.
Десностраната свастика- тоа е симбол на животот и создавањето...
Левостраната свастика- тоа е симбол на жетвата...
Свастика не е едини руски симбол, тие се многу. Едноставната свастика- е
најглавен симбол. Постои рунски алфабет, каде секоја Руна има своја филозофска
смисла (57). На пример: (Бидејќи немам такви знавци, ставам нешто слично, Р.И.)
Y Руна „Заштитеност, животна енергија, врска со боговите“(три краци, Р.И)
Х врз Х Руна на „Плодноста. Нови плодотворни почетоци“
↑Руна на „Енергија и дух на Војник. Потенција на победа“.
Стр. 80: „Паганството- тоа е национална варијанта на ведската религија која
е заедничка за сите Аријци. Тоа есте сите пагански религии имаат општ корен, општа религиозна основа- Ведизам, единствена за сите варијанти на паганството...
...Ведизмот не е вера- тоа е религија. Во неа не треба да се верува, неа треба
да се познава и разбере. Зборот ‘Веда’ не значи вера, туку знаење, од зборот ведати- тоа ест да се знае, разбере. Руското паганство ја опишува реалната светска сила
во космосот. Од појмот ‘Веда’ проистекуваат зборовите: ‘ведати’, ‘исповедати’,
‘сведенија’, (податоци- прим. прев.), ‘проповед’, ‘заповест’, ‘веѓма (вештица- прим.
прев.), ‘ведун’ (чаробник- прим.прев.), ‘праведник’...“.
Стр. 99 е насловот „Белците со тн.словенски јазик“. А тој бил и санскритски
Луј Леже,на стр. 15, овде стр. 26, пиши за зборот бог,кој бил опш словенски:
„Се смета, дека овој збор е истоветен со санскритскиот bhaga. Тоа е еден
епитет на богот, и особено име на едно боженство од Ведите (староперсиски baga,
старобактриски bagha.- бог). Bagha на санскритски значи: благосостојба, среќа. Тешко е да се одреди, дали словенското значење доаѓа од ова прво или друго значење.
Покрај зборот бог, и сите останали, кои ја означуваат идејата на боженство, го наоѓаме: богат, убог, збожје (жито, пченица на малоруски), збожо (Zbožo, fortuna, pecus), среќа, дика на лужичко-српски; во чешкото zbozi- имање, трговија. Некои писатели ги раздвојуваат овие две смисли, и би сакале да видиме за нив по два различна корења. Оваа разлика не е потребна, оти идејата за Богот, среќата и доброто лесно едната другата ја објаснува“.
На стр. 16, овде стр. 27: „Корен треб влегува и во голем број географски
имиња. Треба да се знае, дека местата, кое го носи тоа име не се места на стари
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обреди. Вакви места е мноштво многу во Полска, Чешка, во земјите, во кои становале лапските Словени; мошне се ретки во Русија. Во една прилика нарочито ќе се
вратам на распространетост на нивното значење. Молитвите се кажуваат со глаголот модлити-молити, кој се најдува во сите словенски јазици, и доаѓа од коренот
модла- идол. Во својата студија за христијанската митологија на словенските јазици (§ 28) Миклошиќ овој збор му го припишува на санскритски mrd ‘conterere’, и
нагодува, дека тој повратен глагол, чиј предмет е во датив, значи првобитна мисла
за скрушување: да се моли на Богот- да скруши пред Богот. Но тоа подоцна ја оперекол таа митологија. Оти навистина е тешко да се одвојат модлити од модла“.
На стр. 23, овде стр. 37: „Овде сме ги присобрале сите пишани извори, во
кои се јавува името Перун или под својот оригинален облик, или повеќе-помалку
изменет. Тој е бог на громот и на бурата. Ние навлаш ги посетуваме оние предлагани врски со литванскиот или санскритскиот јазик. И не прибегнувајќи на сумливите сличности, името Перун доволно се објаснува со словенските елементи...“.
На стр. 37, овде стр. 57: „Крек држи, дека Сварог е автентично име (стр. 332)
и го толкува со индоевропскиот збор (svarga на санскритски значи немирно, облачно, матно небо). Но не се објаснува, како од Сварог постанал Сварожиќ. Небото го
дава придевот небески, а не небесиќ. Сварог во смисла небо би дал сварошки...“.
Луј Леже, на стр, 61, овде стр. 87, вели: „Но спомениците молчат; а испитувањето на коренот рај ништо нам позитивно не ни открива...Тоа што од сите пишани споменици излегува есте, старите Словени упразнувале на два начини сохранување: закопување и спалување; во чест на некои умрени им се приредуваа даќи
или свечености; некои жени, по пример хиндуските жени, даваа да се спалат на
иста ломача, на која согоруваа остатоците на нивните мажи...“.
Значи, тн.словенски традиции како на Ведите во Индија, кои биле Белци.
Олга Луковиќ Пјановиќ, кн. III, стр. 23, го цитира Илија М. Живанчевиќ. Тој
пиши за Цар Душан. Пак, Цар Душан бил Македонец:24 Тој говори за Душановиот
законик, барајќи ја врската со Ведите „...и во прастариот аријски Манувов Законик,
кој се споменува на доста векови пред Христа“ (Законикот,бил тн.византиски, Р.И.)
„Ману е Бог...Ману значи е самороден самосвоен Бог.Од него произлегуваат
шест други Мануа, кои поседуваат повеќе душа и повеќе воља. Прв од тие шест
Мануа есте Сварожиќ, поново стар српски Бог. (В, кн. I., 61., 62.) Сварожиќ го споменува Дитмар во X. век после Христо во врска со Балтичките Срби, кои во негово
време уште секогаш биле бројни на своето давнешно тло, завземено од придојденците Германци. Ману, значи, е Бог законодавец.
До сега е непознато дали аријевското општество и пред Ману- те. ведско друштво- било поделено на сталежи и покрај тоа, што во ведската химна ‘Пурушасукти’ се споменуваат и брамани, и кшатрија, и васја, и судре...
Кај Мануа ведското општество било поделена на четири сталежи. На прво
место е поставен брамански, свештенички сталеж, носител на мисли и наука, управо како и кај Србите; на второ место се кшатрији, војсководци и војници по позив,
на трето место се вајса и најпосле, на четврто, судре... (Срби=жетвари, Р.И.)
24

...Христољубив македонски цар Стефан... Ова всушност е запишано во Душаноиот законик, кој
бил објавен во Скопје во 1349 година. Документот бил пронајден од познатиот славист Шафарик во
манастирот Раваница во Срем,а денес се чува во Националниот музеј во Прага...може да се сретне и
во книгата од Љ.Стојановиќ: „Стари српски записи и натписи- книга трета“ (Белград, 1908, стр. 41).
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За прв и втор ред Ману предвидел школување, нарочито за браманите, кои
готово по правило, во третиот отсек на живот, како дедовци, се повлекуваат во шумата, било само, било со жените и како пустињаци го спроведуваат остатокот на
животот во испаштување и припремање за задгробен, вечни живот.25
Спрема институирањето на сталежот, Мануовиот Закон готово во сите ситници предвидува и ги регулира сите правни и приватно- правни односи.
Спрема Брихаспатија, во Мануовиот коментар, кривичното дело се сматра
како насилие, па така и се вика.
Колективната кривична одговорност која се сочувала во Душановиот Законик и повлекувала ‘вражда’ како колективна глоба (а од Српското Право влијаела и
на Византијско Право),се споменува уште во ведската книжевност како ‘ваирадеја’.
‘Ваира’ би одговарало ‘врви’, а ‘деја’, или ‘даја’ доаѓа од глаголот ‘да’ ‘дати’, исто
кај Србите и кај Ведите, те, спрема тоа, ‘ваирадеја’ е идентична со зборот ‘вради’,
односно ‘вражда’. “ (Само едно: Ваира=в аир- а,р=л; Бидејќи в=б, Ваир=Баир, Р.И.)
Кај нас:Мане,Мене,Мине,мина=луѓе,Моне,Муне;Манчев-ски...Минчев-ски...
Тн.Византија- македонска, со македонска династија, македонска ренесанса...
Стр. 31: „А кога со ‘лингвистичката микроскопија’ се отпочни да се испитуваат имињата на ведските божанства, кои во српскиот јазик го чуваат уште секогаш
конкретното значење, како на пр.: Огањ, Огња; Напат; Јама Сура; Саран-ју; Вишњи; Парјанија, Дан-у; Дева-ват; Апсара-с; Даса; Мана; Рај-и; Рака; Раса; Урана;
Ваја; Вала; Варуња, Митра; Шома; Јад-у; Вала; Прија-мед-а; меѓу тие имиња се најдуваат и следните: Диводаса, па Учена, па Куча, итн., итн.. Диво-даса е готово запрепастувачко, оти ист вид сложеница во српскиот јазик постои уште секогаш !“
Стр. 53: „На читателите, чиј мајчин јазик е српски, ќе направиме задоволство наведувајќи ги овде само неколку ведски ‘митски’ суштества, чии имиња не
им можат да им бидат страни, па дури ако не оделе ни во еден разред школа:
Шушна, Вала, Намучи, Саранију, Јама, Јами, Диводаса, Напат, Агни (‘пелазгиски’ Оген, денешен српски огањ), Апсарас, Бага, Чињара, Дабити, Диргатама,
Гоша, Готама, Јахуша, Кујава, Ману, Мамата, Митра, Мурадева, Падигриби, Парјанија, Питина, Прајапати, Прасканва, Пријамеда, Пурумитра, Пуруша, Раји, Рака,
Раса, Реба, Рибушка, Ручама, Рудра, Рума, Сарасват, Савја, Савитар, Сарају, Шома,
Срињаја, Сура, Сурада, Сварнара, Тричока, Тугри, Тваштри, Учана, Урана, Вајнија,
Вала, Варачика, Варуња, Васишта, Вичварупа, Јадва, Јакшу, Јамуња, Јату, Јатумават, Јајати, итн., итн.“.
Стр. 61: ...Wüst-ова белешка...„Прво упорише е претежност химните посветени на Индра во VIII. книгата Веда...“. Следи објаснување: „Индра значи жесток
(ин+дра); тој учествува во броевите; Индра е крал на Дева, те. богови; исп. Српско
Дева. Индра е господар на Небото, тој удира со громовите, ‘право во главата’, што
Србите под влијание на христијанството го пренеле на Свети Илија, те народот кажува: ‘Удри го Свети Илија право во глава!’ Индра дава благороден дожд, а воедно
е заштитник на ‘Аријевците’. Во ведско доба тој е најмоќен бог, а неговото оружје
е секајца. Индра победоносно се бори против демонот мракот да би ја ослободил
небеските крави (облаци). Воедно е бог ‘кшатрија’ (исп. срп, шатра, шатранџија,
итн.) те. војник, те како нивни заштитник со нив однесува победи, опивувајќи се со
Шома (исп. ср. шома), тоа меѓу боговите е едини кој поседува и пороци...“.
25
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На стр. 263 се говори словата на денешната Кирилица, се постари од словата
на Глаголицата, оти словата С, Г, О, М, Т имаат значење, а никако грчкото !...
Сила; Градител; Отец Небески; Мислител; Врховен Творец“.
А тој врховен Бог бил Перун или Свети Илија.Значи, Зевс и библиски Илија.
Луј Леже, на стр. 14, во книгава стр. 24, кажува, што пиши Прокоп: „...дека
Словените го обожувале еден највисок бог, кој произведува гром, реки, нимфи, да
не знаат за судбината (De bello gothico, t. III, c. XIX)...“.
Стр, 18, во книгава стр. 30: „...дека едниот бог им заповедува одзгора, од небеса, на сите останати. Тој свемоќен Бог се занимава само со небески ствари. Сите
други имаат свои засебни занимања, и своја работа, па и нему му се покруваат. Тие
произлегуваат од неговата крв, и вотолку се поважни, воколку се поблиски на тој
Бог на боговите’...“.
Луј Леже, стр. 19, во книгава стр. 31, вели: „...Изгледа, дека Перун бил врховен бог на Русите. Во еден старословенски превод на легендата за Александар
Велики, кои го наведува Афанасијев,[72] зборот Перун есте превод на грчкиот Зевс....“.Значи, еден те ист бог со различни имиња и тоа на сосема различни простори.
С.С.Билбија,26 стр. 143, пиши: „Овде е прикажана фотокопија на фреската со
етрурски натпис, откриена на крајот на минатиот век во местото Тарквинија. Тоа
место се најдува на северозапад од Рим, оддалечено околу 40 миљи“.
„...во ќирилична транслитерација: АЛА ЖЕР СИП НЕИ ПЕРУН или протолкувано на современиот српски јазик: ‘Ала жер сипа у Перун’ “. (У=в, во, Р.И.)
Луј Леже, стр. 21, во книгава стр. 34, пиши: „...Една галициска карта од годината 1302. споменува како знак на обележување на некој имот еден храст под
името Перунов даб.[80] во еден став на романот за Александар Велики името Зевс е
преведено со Перун.[81] Во еден апокривен споменик, На Дијалог на трите светци,
се чита: ‘има два анѓели громовници, елински Перун и еврејски Хорз.’ На тој начин
постоењето на Перун како бог громовник во Русија е утврдено со цела серија
неоспорни пишани споменици....“. (Стои: „ елински Перун и еврејски Хорз“, Р.И.)
Луј Леже, на стр. 25, во книгава стр. 40, пиши: „Ако Перун бил велик бог на
киевска и новгородска Русија, Световид бил велик бог на Словените на островото
Рујн...“. (Само еден бог со различни имиња: Зевс=Перун=Сведовид, Св.Илија, Р.И.)
Луј Леже, стр. 38, во книгава стр. 58, вели: „...На ова место старословенскиот превод додава еден доста друг вметок: ‘Тоа се оние, кои го заборавиле Бог,
кои ги називале богови оние предмети, кој Бог ги створил заради нашата употреба,
како: сонце, месец, земја, животни, рептили, кои постанале камени богови како и
луѓе: Трајан, Хорз, Велес и Перун.’ Еден апокрив од XVI ве, Апокалипсис апостола
го доведува Трајан во врска со Перун, Хорз, Див (Зевс).[194] И додава: дека овие
називи на богови биле луѓе: Перун живеел кај Грците, Хорз на Кипар, а Трајан беше цар во Рим“. Значи, еден ист бог на различни простори имал различни имиња.
Луј Леже, на стр. 9, овде стр. 15, пиши: „Прв хроничар, или подобро историк
полски во средниот век, кој се бавел со верата на незнајбожачките Словени, есте
архиепископот Длугуш, или Longinus, кој при крајот на XV век (од 1455- 1481) ја
пишел својата Historia Poloniae. Во тоа време во вистинската Полска веќе беше неколку векови потополно нестанало паганизмот, и последните години мошне малку
му се придавало на Длугошевите податоци за старите божанства не неговата земја.
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Недавно г. R. Brьckner[21] се трудел, што се однесува на словенската митологија,
да го оживее Длугоша. Длугош ја сака полската домовина. Не пропушта ништо што
се однесува на зачетокот на неговиот живот. Само, како тој е преполн со класичната митологија, се труди да ги пронајде своите богови кај старите Полјаци, и најпосле ги најдува шест.[22] Изедначувајќи го Јупитер со Yesza, Марс со Liad, Венус
со Dzydzilely, Плутон со Nijo, Дијана со Dzevanа, Церер со Marzan...“.
Луј Леже, на стр. 46, во книгава стр. 70, пиши:„Толкувањето на Сива со
Жива изгледа поверојатно. Маретиќ претставува, дека тоа е скратено име на еден
сложено име: Дабижива. Еден старословенски новгорски споменик на XV век (кој
го наведува Крек, стр. 384) ја споменува божицата дива. Длугош (XIV в.) тврдеше,
дека кај старите Полјаци го нашол култот Дијанин под името Dzevana.[223] Од друга страна тој го наведува еден бог на животот, кој се вика Zywie.
Длугош споменува уште едно божество, кое се вика Зизилелија (Dzidzilelya), која бдее над судбината на детството, и го изедначува со Венус. Ова име дава
лесно да се објасни“. Стои божица Дива, а Дивови имале Македонците во Америка.
Луј Леже, стр. 60, во книгава стр. 86, пиши: „...Длугош, кој сака словенската
митологија да ја наврати на класичната, мора на себе да земе и одговорност за
изедначување на Нуа со Плутон...“. Па постојат различни имиња за исти божества.
Кавендиш- Линг, на стр. 145 ги претставуваат „Грчките и Римските божанства“: Јупитер- Зевс; Јунона- Хера; Марс- Арес; Церес- Деметра; Аполон- Аполон;
Венера- Афродита; Минерва- Атена; Меркур- Хермес; Дијана- Артемида; НептунПосејдон; Вулкан- Хефест; Веста- Хестија; Либер- Диониз; Сатурн- Кронос; Дис
Патер- Хад, Плутон; Јанус- Нема пандан; Фаун- Пан; Кастор и Полукс- Кастор и
Полидеук; Купидо- Ерос.(Веста=в еста како Хести...х=ести; Фаун=Паун=Пан, Р.И.)
Следи на блиски простори различни имиња (Хад, Плутон), а подалечни со
различни имиња. А уште многу подалечни сосема други имиња- дури тн.словенски.
Луј Леже, на стр. 8, во книгава стр. 13, пиши: „Еден наставувач на првобитната хроника (ракопис викан ипатски), говорејќи под год. 1114. за богот Сварог,
доста се оддалечува од својот предмет, па го вметнува богот на сонцето Дажбог,
Египќаните, итн. Во овој став како и имињата на извесни божанства, споменати во
основната хроника, не е тешко да се најде странски влијанија“.
Луј Леже, на стр. 35, во книгава стр. 54, цитира: „...После потопот и кога
луѓето се поделиле на многу ‘јазици’, почнал да владее Местро од племето Хам
(Cham), а по него Јеремија, па Феоста, кого Египтјаните го викале Сварог. Додека
овој Феоста владеел во Египет, од небото паѓале клешти, и луѓето одма почнале да
коват оружје...И овој Феоста издаде закон за жените, да земаат само еден маж, да
живеат заедно, и да се казнат блудниците. Затоа го викаа бог Сварог. Оти пред него
жените се предавале на оние кој год сакал, и живееле како животни...После него
владеел 7470 дена неговиот син, по име Сонце, кого го викаат Дажбог. Син Сварогов, крал на Сонцето кој е Дажбог, беше снажен човек“.
Следи да биде кај Луј Леже Местро, а кај Луис Спенс Местор.
Кавендиш- Линг, на стр. 192,пишат за Словените,под „Влијанието од Иран“.
„Од посебно значење биле раните културни допири измеѓу Словените и различните ирански племиња кои се прошириле во јужна Русија (денешна Украина),
посебно Скитите и Сарматите. Во текот на првиот век п.н.е. Сарматите од исток се
прошириле далеку на словенските територии западно од Днепар. Во текот на тоа
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раздобје Словените од Иранците ги презеле попат bogu или ‘бог’, rayi (‘рај’) и
svyatu или sventu што значи ‘свет’.
Обожувањето на Сонцето, кое било иранско обележје, исто така го практикувале Словените. Го сметале сонцето и огнот како деца на богот на Сварог за кој
верувале дека од Сонцето се раѓа топлината и светлоста“.
Се гледа врска за египетските божества со оние на иранските. Според Херодот северно од Црно Море од разни причини се селеле Белци и од персиските простори. Меѓутоа, да не се изуми, преселбите биле со домашни животни. Коњот во
Египет бил бригиски, што важело за Арапскиот Полуостров, Месопотамија, Персија итн. Следи персиското говедо било бригиско. Значи, ништо посебно персиско.
„Други словенски божанства изведени од иранскиот пантеон вклучувајќи го
Стриборг, богот на ветерот чии деца се ветрови на небото. Симарг е ирански Симург, критало чудовиште кое во сарматската митологија го чува дрвото кое ги раѓа
семињата на сите растителни видови. Исто така од животна важност била женската
божица Мокош која одговара на иранската Анахити (или ерменската божица Анахит). Името Мокош значи ‘влагу’ (мокриј на современ руски), укажувајќи на врската измеѓу култот на водата и дождот и плодноста и обилјето.
Понејасна е етимологијата на другите важни богови на словенскиот пантеон- Велес или Волос, бог на рогатите животни. Велес се споменува во државните
руски списи од 10. век и името е сочувано во имињата на градовите далеку попат
на околината на Скопје во јужна Југославија те во околината на Новгород и Ростов
во Русија. Во христијанското раздобје тој добротворен бог се појавува како христијански св. Блаж, кој на словенски се вика Влас или Влахо. Тој до денешните дни е
заштитник на стоката“. (По распадот на СФРЈ Скопје бил/е во Р.Македонија, Р.И.)
Роберт Гревс, „Грчки митови“, Нолит-Белград, 1974, на стр. 43, вели: „6. Брастството на Хад, Посејдон и Зевс потсетува на машкото тројство во Ведите- Митра, Варун и Индра (види 3, 1 и 132, 5), кои се јавуваат во хетитскиот споразум од
времето 1380. пред нашата ера...“.
Стр. 53: „Едино Зевс, татко небески, можел да владее со громот; и само, претечки на судбноносниот блесок на молња, и можел да владее со своето карачко и
бунтовно смејство на Олимп...“. Па тој бил Илија, или Перун- Св. Илија. Зевс=Бик.
Стр. 61: „ф. Посејдон се фалел дека го створил коњот, иако некои кажуваат
дека, додека тој бил новороденче, Реа му дала еден коњ на Крон да го појаде; се
фалел и дека ги измислил уздите, иако Атена ги пронашла пред него; ама затоа во
точноста на неговото тврдење дека ги установил коњските трки никогаш не се сумњало. Сигурно е дека коњите му се посветени нему, вероватно во спомен на неговата љубовна хајка за Деметра во време кога таа, со солзни очи, ја трагала својата
ќерка Персефона....“. (Бригите не јаделе и денес не јадат коњско месо и млеко, Р.И.)
Бидејќи Бригија била говедарска со својата Пелагонија и коњарско со својот
Пелистер, што било и отсекогаш, а и денес опстоило, митологијата била поместена
од Бригија во голиот Олимп со Долна Македонија каде нема услови токму за нив.
А Бригија=Брзјакија била за Бик=Зевс (Перун=св.Илија) и Пастув=Посејдон.
Луј Леже, на стр. 23, а во книгата стр. 37, вели: „...Видовме напред, во оној
договор склучен измеѓу Русите и Грците, како некрстените Руси полагаат заклетва
пред Перун, а крстени пред св. Илија. Дали е тоа чиста случајност, што библискиот
пророк овде се става спрема богот на громот ? “.

126
Видлива врска на Библијата од 6 век п.н.е. со она од 6 век н.е.- без Словени.
Луј Леже, на стр. 28, во книгава стр. 44, пиши: „...Тие се поносуваат и го
слават само името на св. Вид, на кого тие им посветиле дури и храм и еден идол,
предмет на еден мошне грижлив култ, и кого тие го признаваат како прв измеѓу сите свои богови“. Значи, прв=первиот (Перун), Св.Илија, Зевс- само еден ист Бог.
Анѓелија Станчиќ- Спасиќева вели: „Израелците после се стопиле со старседелците, кои всушност биле ист народ како и оние, со ист јазик, само ја држеле
старата вера со повеќе Богови а празнувале и свои домашни Богови (Давид служел
на домашниот Бог Трпим-Терапим), како и сите останати племиња а почитувале и
еден вишни дождов Бог Сава, покрај Св.Илија, первиот (Перун)“.
Во прилог се наведува името Елизабета/Елисавета. Според Клин Хорст, Elisabeth „Бог (е) мој завет“: Елисавет=ели савет.Ели=Хели=Хелиос/Илиос-мои книги.
Значи, сонцето било врховен бог на Белците. Како македонското било и на
Саргон.Селејќи се Белците низ континентите тоа си останало-изменето во Јапонија.
Луј Леже, на стр. 48, овде стр. 72, го цитира Афанасијев: „...(Збор е за Евреите кои пејат незнајбожачки песни). Еден старословенски превод на Исаија, кој го
носи датумот од 1271. год. го кажува ова: ‘Вие кои сте ме напуштиле, а кои спремате трпеза на Рожаниците’“.
Следи хеленството=повеќебожество било напредно, за наука, спротивно од
еднобожеството, со кое Европа изгубила цели два милениуми. За овој е следниот
доказ: Македонците во старата ера имале парна машина (Херон), а таа во Европа се
појавува по два милениуми- бил пронајде комјутер во 20 век Македонец (Атансов).
Заостанувањето започнало со првиот вистински еднобожец=христијан, а тој
бил Македонец од с. Таор- Скопје, Јустинијан I. Владимир Алексејевиќ Истархов
на стр. 96 пиши: „529. година христијанскиот император Јустинијан ја затворил
Атинската академија, која ја основал уште Платон. Човечкиот разум ги поматил и
ги замолчил на многу векови, тој ден конечно настанало мрачното средновековие.
Мразењето спрема науката не знаело граници. Основните облици на медицината се сметани за ѓаволска работа. Лекарите, посебно оние кои ја проучуваат
анатомијата на човекот, се бават со отворање на лешевите, тренутно се спаливани
на ломачи. Императорот Јустинијан, вистински православен христијанин, ја забранил дури математиката како ‘паганска несреќа’...“.
Стр. 95: „553 година на Вториот Цариградски собор Византијскиот император Јустинијан наредил да се исфрли од Библијата учењето за реинкарнација, кое го
оставил дури Константин. Иако Библијата и Евагелијата очистени детално, некои
опашки останале. Например, во Евангелието по Јован (9:1-3): ‘И, поминувајќи, видел човек, слеп од родување. Неговите ученици го прашале: Равви ! Кој згрешил,
тој или неговите родители, што тој се родил слеп ?’ Тоа прашање можат да го постават само оние кои имаат претстава за карма, вклучувајќи ја родената карма, и
сфаќање дека човекот не се родува со нулта карма, туку однекаде (од претходен
живот)“.
Се наведува Јустинијан, а за него пишел Прокоп. Кај него немало Словени.
Ова се потврдува и со писмата што ги имал пишено Константин Велики, кои
се најдуваат кај Ото Цирер,27 од стр. 11... Константин Велики бегал кај татка си, кој
бил во Триер... Тој бегал по долините Вардар-Морава-Дунав-Рајна. Тој во писмата
27

Otto Zierer, “Große illustrirte Weltgeschichte, Sieg des Kreuzes”, Herbig Verlag, 1893,München- Berlin.
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никаде не говори за Словени, ниту Склавини=тн.Словени- тогаш све уште такви и
немало. Тој пиши за друмот од Рајна...од Германија и Галија...Германи, Келти, Белги и Брити...грчко-римски дел на население...Германи, Илири, Траки, Маури и Персијци... Следи никаде не се говори за некакви било какви живисуштества Словени.
Значи, на крајот на 3-от и 4-от век немало Склавини- до 5 век без Словени.
За Ларус (Склавините, Р.И.) им се „непознати на Римјаните до V-от век“.
Следи Склавините се појавиле во 5 век и тоа вон Балканот- низ континентот.
А на Балканот се појавиле од 6 век, за што да пиши Прокоп-тн.словенско презиме.
Кога се говори за поимот Склавини, тој на Балканот почнува да се употребува за време на Јустинијан. Меѓутоа, тој погрешно се истоветува со поимот Словени.
Следат збрки. За Велс, „Јустинијан, како и Константин, поседувале словенска крв
во неговите вени“. Значи, тие веќе биле Словени пред на Балканот да се населат
Словени од 6 век, за што нема ниту еден материјален доказ. А пак, тие не биле никакви Словени- такви немало- туку само население (народ) од област (склавина).
Според Антолјак, “Македонските Склавини се споменуваат само до 836-7
година кога во изворите им изчезнува секоја трага“: според тн.византиски извори.
Значи, Склавини имало на сите три континети. Склавини во Македонија опстоиле само до 836-7 година, а во Македонија Склавините од 838 година изчезнале.
Заклучокот би/е едноставен- тие во 6 век се појавиле и во 9 век исчезнале.
И тоа не било/е сé: тн.домовина на Словените во Романија и Унгарија денес
нема повеќе Словени. Тоа било што Романците биле латинизирани=семитиирани,
со зборови на Семити (Црнци), а Унгарците дури и монголизирани=турцизирани.
Со ова се потврдува само едно: Склавините биле Белци со јазик на Белци.
Па затоа од погоре изнесеното, кога немало Склавини, немало ни Срби итн.
Следи тн.словенска митологија била само домородна балканска а низ Европа нејзините богови имале различно имиња. Така, на пример, на Балканот во употреба било името Зевс, а вон него Перун. Исто така, бидејќи тн.Словени на Балканот биле/се домородци, „кај Јужните Словени нема нигде трагови за култот на
домашните богови“. Следи кај Луј Леже, што го пиши и во својата содржина: „Два
врховни бога руски и балтички Словени Перун и Световид“. „Волос во Русија и
Велес во Чешка...“. А овие не постоело на Балканот- Балканците биле домородни.
Бидејќи се говори за Белци, а такви биле Феникијците, кои ја создале Картагина,се дополнува со наведот на Полибиј.Според него,во договорот за сојуз склучен 215 година меѓу Ханибал и Филип V боговите на Картагинците имале пелазгиски имиња (Зевс, Хера, Аполон, Дајмонт на Картагинците, Херакле, Арес, Тритон,
Посејдон, Хелиос, Селена, Геја и други). Текстот бил буквален превод на пунскиот
текст на договорот. Овој е потврден доказ дека Пуните (Феничаните и нивните Картагинци) биле Пелазги, на чиј јазик се говорело на Апенинскиот Полуостров.
Бидејќи Феникија била до Палестина, и оваа морала да биде повеќебожна.
Кавендиш- Линг, на стр. 91, пишат за Хебрејската Библија: „Како на пример
може да послужи приповеста за Ное и потопот.Во месопотамската верзија е вклучено пет богови додека спрема Книгата на постанокот самиот Јехов...“.
Се говори и за Врховен бог. Токму врховниот бог било основа да биде и за
еднобожеството, на пример Сонцето, што е многу различно од едниот црнечки бог.
Кавендиш- Линг, на стр. 209, пишат за „Митови за потеклото“: „Некои поединости на митот за Адам и Ева од Библијата имаат неочекувани напоредности во
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афричките митови. Племето Shilluk, кое живее уз брегот на Нил во Судан, проповедува како Juok (бог) го створил човекот од иловача. Патувал спрема север и нашол некој вид бели иловачи од кои ги обликувал Европјанинот. Арапите настанале
од црвенкасто смеѓи иловачи, а Африканците од земја црница. Тогаш Јуок рече:
‘Ќе ти подарам човек...“.
ЕГИПЕТСКО ЕДНОБОЖЕСТВО
Владимир Алексејевич Истархов, на стр. 24, пиши: „Е раширено мислењето
дека Евреите први го измислиле еднобожната (монотеистичка) религија. Всушност
еднобожената религија не ја измислиле Евреите, туку таа е измислена за Евреите.
Историски прв монотеист бил египетскиот фараон Аменхотеп IV (1389- 1358.г.п.н.
е.), кој своето име го променал во Ехнатон (оној кој му е угоден на богот Атон) ...
Ехнатон го забранил знаењето за мноштво Богови и го забранил главниот
Бог на Египет- Богот сонце Амон. Вместо Амон Ехнатон го пропагирал едниот богбог на сончевиот диск Атон. Ехнатон не само потполно да го забранил споменувањето на Богот Амон, туку и забранил да се изговара и пиши на папирус и камен самото име Амон. Ама тоа му било малку. Тој е еден од првите почнал да ја преработува историјата. ‘Тој наредил на илјади споменици на културата да се избриши и
уништи името Амон. На ѕидовите, на столбовите, во длабина на гробниците- секаде
се упирало оштро околу Ехнатовите луѓе неумољиво да се избриши името на Богот
Амон и Божицата Мут, негова сопруга. Да се разбие името на Богот- значело да се
убие неговата душа, да се сведат на нула неговите победи и освојувања’ (60, с. 49).
Тоа претставувало преработка и фалсификат на целата историја на Египет. Древните египетски Богови биле оскрнавени и оплачкани.
Ехнатон не трпел друго мислење, слобода на информацијата, настојувал кон
концетрација на власта, бил еден од првите идеолози на комунизмот. Ехнатон не
можел долго да се изживува над Египет. После 16 години е свргнат и на власт дошол Тутанхамон. Атоновите храмови исто така се срушени, а името Ехнатон не само да е подвргнато на исмејувано, туку е и забрането да се споменува. Го нарекувале ‘свргнат злочинец Ахетатон’ (60, с. 63).
Ама на општа жалост, делото на ‘свргнатиот злочинец’ Ехнатон, не умрело.
Духовните ученици и наследници Ехнатови постанале древните Јесени, кои живееле во комуните...“.
Првите книги на Библијата во Вавилон во 6 век п.н.е. биле пишани на арамејски јазик, кој бил дворасен на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити), а другите книги на коине во Александрија. Тој бил наследник на староегипетски- исто дворасен.
Значи, имало два верски народи: Хелени=повеќебожци и Евреи=еднобожци.
Кога Евреите во Александрија го прифатиле повеќебожниот=хеленски јазик,
коине, се изјаснале за Хелени. Исто така, бидејќи во Атињаните не сакале да го прифатат христијанството, тие биле само Хелени. Следи Јустинијан во 529 година да
ја затвори Атинската академија, која ја основал уште Платон. Дури кога Русите не
биле христијани, и тие биле Хелени. А кога тие го прифатиле Божјото Слово на коине, тие тек оттогаш станале коински=тн.грчки Словени. Што се однесува за тн.
старословенски јазик тогаш се уште не постоел. Русите биле Словени 860 година.
Бидејќи поимот Хелени бил според Хелиос е видна врската на беласта раса.
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СКЛАВИНИТЕ „НАЈОДВРАТНА И НАЈГАДНА ОД СИТЕ РАСИ“
И историчарите ги измешале поимите за тн.Словени, затоашто Анти=Анти,
Венети=Венети, Склавини=Склавини, од склава=област, и Словени според Слово,
Логос=Слово=Реч, а и од Божјо Слово. Значи, Словени биле само според Словото.
Во прилог се двава случаји меѓусебно различни: само Слово и Божјо Слово.
Луј Леже, стр. 8 и во книгава стр. 13, пиши: „Одломокот на епската поезија
под името: ‘Слово за полкот на Игор’ содржи неколку такви митолошки алузии“.
Овде како повеќебожци стои само Слово до Словени- само од 860 година.
Луј Леже, на стр. 28, во книгава стр. 44, пиши:„...Тие го приповедаа словото
божјо, и подигнаа едно светилиште во чест на нашиот Господ Исус Христа и св.
Вида, заштитникот на Корвеја...“.
Па тоа било и тн.Словенство со Солунските Браќа- Константин и Методиј.
Затоа овде следи Словени само според „Божјо Слово“- само Христијаните.
А за потврда дека никогаш не се работело за некакви народи Словени, туку
само склавини=обласници, се наведува што Олга Луковиќ Пјановиќ, кн. II, стр. 7,
пиши: „Дека (Себастијан, Р.И.) Долчи говорејќи за ‘словенскиот јазик’ мисли на
сите Словени (сматрајќи го италијанскиот облик ‘Склавони’ и ‘галски’ ‘Есклавон’
јако навреда)...доказ...имињата на земјите, во кои се говори ‘илирски’ јазик...“.
Значи, Долчи како католик многу убаво знаел, дека Склавини било навреда.
Склавините биле „најодвратна и најгадна раса“- тие биле источно од Рајна:
Луј Леже, стр. 9, во книгава стр. 14, вели: „Пулкавината хроника (XIV в.)
исто така постанала од Козмината, потполно молчи за верата на незнајбожачките
Чеси. Содржи неколку доста темни алузии на културата на брандербуршките Словени: ‘cum in dicta marchia gens adhuc permixta Slavonika et Saxsonika gentilitatis ritubus deserviret et coleret ydola’.[17] И малку понатаму (околу год. 1153), нам ни открива, дека во Брандербург постоел еден идол со три глави,[18] и него го обожавале Словените и Саксонците“.
Се повторува: „И малку понатаму (околу год. 1153), нам ни открива, дека во
Брандербург постоел еден идол со три глави,[18] и него го обожавале Словените и
Саксонците“. Него го обожавале Склавините и Саксонците.Значи, и овие биле исто.
Луј Леже, стр. 9, во книгава стр. 17, вели: „Адам Бременски...Се верува во
извесно сродство суеверјата на Саксонците, Словените и Швеѓаните(I, 8)...“.
Склавините и Саксонците биле еден ист народ-без никаков народ Германци.
Луј Леже, стр. 56, во книгава стр. 81, пиши: „Еден историчар на Отон Бамбершки ...нам ни говори за некој свет лешникар или оревар.[251] Во Чешка име Рај
(рај)...Титмар (кн. I, 3) споменува во срезот Гломаца (денес Ломач) во Саксонија, во
околината на Мајесена, еден чудотвортен извор. Оттука постанува една бара. Кога
треба да владее мир и изобилие во све, изворот е полн со пченица, зоб и жир, и вродениците извлекуваат од таа појава среќно претсткажавање...“.
Следи Рајна, според рај, да извира од Раетска Планина: рает + ј = рајет=рај
ет=ит; Гломац-г ломац=Ломач.Тој се најдувал во Саксонија која била тн.словенска.
На тие простори биле населени Балканци со својот Зевс, чиј бил дабот со свој жир.
Олга Луковиќ Пјановиќ, кн. III, стр. 186, го цитира Сипријан Робер: „... во
доба на Карло Велики све од онаа страна на Рајна, што не било франечко, било
словенско“. (Значи, источно од реката Рајна било Склавинско, Р.И.)

130
Олга Луковиќ-Пјановиќ (1990), кај Шафарик и Суровјецки: „...Франачка...
која исто така се вика Саксонија- таму- по него (Порфирогенит) Србите биле Бојки
(Βοικι), кои заправо се граничеле со Саксонија“.
Таа во второ издание (1993), том I, стр. 264, пиши: „А последното издание
на руската енциклопедија,која го носи називот ‘Бољшаја Совјетскаја Енцикопедија’
донесува под насловот ‘Сербјскиј рубеж’, додавајќи во зграда ‘Сорбскиј рубеж’, те.
‘Српска, или Сорбска граница’ дословниот следен текст:
‘Српска граница- линија, која ја воспоставил Карло Велики (IX. век) против
Полабските Словени. Таа српска граница се пружала од саксонската граница (од
долниот тек на реката Елба, стара српска Лаба), па долината на реката Елба, реката
Сала, па Чешката Гора кон срединиот тек на реката Дунав, до Источна, или Панонска Област. Основна точка на упориштата на таа граница биле: Бардовник, Шезел,
Магдебург, Хале, Ерфурт, Халштат, Форхајм, Регенсбург и Лорх. Но тие места биле исто толку утврдени, колку и точките на пограничната трговија со Словените.
Подоцна многу утврдувања на српската граница постанала претстража на германската агресија на земјите на Полабските Словени“.
Потоа, таа вели на стр. 265: „...па Сипријан Робер со право пишува:
‘Германската наука узалуд се труди, нам да ни ги престави Словените како
уљез во Европа. Словените се европски уљези како и Грците и тие во неа биле пред
Готите, тие германски предци. Може да се каже, дека Германија е заснована на распарчувања на словенските (српските) кралства, оти уште од доба на Карло Велики, све што од она страна на Рајна што не било франачко, било словенско (српско). Сегашната Австрија била настанета само на Словените, а во Прусија, све до
шестнаесетиот век, уљез бил Германинот, кој постоел само како потчинет на Полјаците“. (Срби според срп- секаде, каде што биле рамници=житници, со Срби,Р.И.)
Па се работело за Славини=Склавини и Готи- Готи=Татари со свој бог Асен:
германскиот јазик готски=монголски јазичен состав има 30%: кениг,завршеток их...
Таа потоа наведува: „...Па можеме само да посакаме, Провидението да биде
склоно на Србите и на целата словенска раса, како поново некој индетификуван писател не би го поновил она, што пиши во ‘Ларус XX. век’:
‘Во однос на состојбата, која постоела во средниот век, просторот на словенскиот (јазик)... знатно се смалил во централна Европа, каде германската раса ја уништила, или ги одагнала различните племиња (Полабљани, Ободрити, итн.), чиј јазик нестанал’.
Оваа западна ладнокрвност се граничи со нечовечност ! А тек што да кажеме за последните достигнувања на францускиот дух, изразено поново во славната
Енцикопедија ‘Ларус XX. век’, каде во членокот за Словените- измеѓу останатотого најдуваме и следното:
‘Подоцна- Словените се нашле ... поделени измеѓу два света: латински и византиски, што го забрзало нивното разединување. Природно склони кон анархија
тие, во текот на вековите, не створиле ништо трајно, а не можеле да се одупрат ни
на Германите на запад, ни на Татарите на исток, нити на Турците на југ. Во Германија нивните бројни племиња нестанале во XII. век. Во Чешка рано ги совладала
германизацијата. На Балканот паднале под турски јарем во XV. век. Во Полска, после повеќегодишна анархија, запознале еден краток период равнотежа, да поново
би западнале во неред. На исток, ги стресла монголската власт после две стотини
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години, ама затоа, да би се подвргнале на германско- моравската автократија, а во
XX. век ‘диктатура на пролетеријатот’ “. (Татари=Монголи, Р.И.)
Никогаш немало германска раса, таа била само одродена склавинска=тн.словенска раса, затоа што католички јазик бил латински. Па следи вулгаренлатински
Франков јазик и тек потоа германски со 30% готски=монголски состав. Значи, никогаш немало било што германско- германски народен јазик на народ тн.Германци.
Германскиот народ бил најголем историски фалсификат-тој бил католички:
Ова се потврдува и со доказот, како што за Херодот (484.-425. г.п.н.е.) Траките биле најброен народ, истото било и од 5 век н.е. за Склавините=тн.Словени.
Олга Луковиќ Пјановиќ, кн. II, на стр. 125, пиши за сведоштвото на Плиниј:
„‘Следи Тракија (во која живеат) најхрабри народи во Европа...’ .
Или пак мошне познатото Херодотов тврдење:
‘Народот Трачани после Хиндусите е најмногуброен. Кога со ним би владеел еден човек и една мисла би биле непобедиви и појаки од сите народи. По моето
мислење... имиња имаат многу и различни спрема областите, ама обичаите во све
кај сите им се исти...’ “. (На стр. 12 стои за Траките до Рајна..., а според Шулц, Р.И.)
Следи тн.Словени не само да биле најбројни од 5 век н.е. туку сé и до денес.
Затоа она што го пишел Херодот и денес мора да важи- тн.Словени да се обединат.
Таа продолжува на стр. 128, што пиши Херодот за погребот на Траките:
„Погребите кај богатите (луѓе) меѓу нив се вакви: во тек од три дена го изложуваат умрениот и му принесуваат секој вид жртви, се гостат со претходно ожалувајќи (мртовецот); потоа се врши погреб, согорувајќи го, или, на друг начин, закопувајќи го вземја; направат хумка, отопчнува такмичења секој вид, во тек на кои
се доделуваат најголеми награди, со разлог, на победниците во поединечни натпреварувања. Ево, погребите кај Траките се такви“.(И денес кај Македонците, Р.И.)
Таа, на стр. 134, продолжува за француски „Ларус XX. век“, во кого стои:
„Обичајите Словените на почетокот потполно биле варварски и ги револтирале странците, кои со ним доаѓале во врска. Според апостолот Бонифациј од VII.
век, тие биле: ‘Најодвратна и најгадна раса од сите раси‘. Живееле на старински
начин обработувајќи ја земјата заеднички жртвувајќи им на нивните бројни богови
и животни и заробеници, спалувајќи ги мртвите и пратејќи ги погребите со гозби и
војнички игри. Жените ги спалувале на ломачите на своите мажи.“ (VIII. век, Р.И.)
Значи, Склавините биле со балкански традиции, а вакво било и пивото итн.
Меѓутоа, тие не жртвувале свои луѓе на боговите,туку само непријатели итн.
Чедата на ѕверот Бонифациј со своите ѕверства без прекин продолжиле.
Стр. 138 е за Кашубите од „Великата Енцикопедија за староста на Србите“:
„Која цел е толку возвишена, да би можело да се оправдаат варварските убиства на една нација ?! Која цел е доволна велика, да би можело такво едно средство
да се освештва ?“
Значи, луѓето како повеќебожци и православни не биле канибалисти, ниту
нивните богови, како тн.словенски, туку тоа биле и останале проклетите Католици.
Како биле истребувани Склавините, Луј Леже, на стр. 43, овде стр. 66, вели:
„Што вели Адам Бременски ? (II, 18)
‘Од словенските народи, кои стануваат измеѓу Лаба и Одра најсилни се Ретаријаните (Rhetarii). Нивниот најмногулудски град есте Ретра, кој во исто доба е и
седиште на идолопоклонството (сосем е природно, што градот го носи истото име
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на народот кој во него станува). Во него има еден храм...Од овој храм до Хамбург
има, велат, четири дена ход.’ Малку понатаму (кн. III, 52) Адам раскажува, дека
владиката Јован, постанувајќи заробеник, бил позван, да се одрече од својата вера.
Но кога тој не сакаше, тогаш му ги отсекле рацете и нозете, а главата ја набиле на
еден колец, и незнајбожците ја принесоа на жртва на богот Радогаст. Ова се збило
10. ноември, во словенската митрополија Ретра...“.
Да не се изуми дека Охриѓани во 1865 година не сакале да бидат Словени.
Ова започнало од 8 век со Бонифациј, што продолжило и потоа- до со Хитлер итн.
Всушност,Германците не знаат, што се тие. Фредегаровата хроника (VII век)
изнесува дека Франците го имаат истото потекло како и Македонците од Азија (од
Пријам) и дека имале заеднички крал, па потоа таму се отцепиле и така тогаш едните од нив отишле во Македонија и се нарекле Македонци, според народот што ги
примил“. Следи Франките како Македонците говореле само пелазгиски=тн.словенски јазик. Токму затоа Отон I со синовите на македонскиот гувернер Никола (Самуил и еден друг чие име не се знае) разговарале на склавински јазик. Пак, Франките преведувале од латински на склавински јазик- нивни народен бил склавински.
За ова да се потврди кралевите во Ремс биле прогласувани со преводот на
Библијата на Методиј Солунски на тн.старословенски јазик. Во прилог е што имало
и вулгаренлатински Франков јазик, кој не го разбирале Франковите свешетници. А
тој Франков јазик бил службен во тн.германски простори, оти немало германски.
Булок со сор. кажуваат, дека во Германија калуѓерот Мартин Лутер изразил
протести и гласно и јасно.„Тој исто така проповедал една нова снажна доктрина која потполно го оспорувала авторитетиот на црквата.Лутер,проучувајќи ја библијата,
стекнал уверение дека бог и човек создале непосредност и дека тука не е потребно
никакво посредување на свештенштвото ни црквите. Лутер го довел во неповерување и широкото распространето верување дека спасот зависи од вршењето на ‘добри дела’. Со ваквите уверувања тој почнал отворено да ја критиклува црквата“.
Лутер ја превел библијата од латински на народен јазик. Меѓутоа, во Англија се развила еден специфичен англиски вид на протестанстка вера. 1543 година- од политички и чисто личен повод- Хенри VIII ја прекинал врската со Рим и се прогласил за поглавар на англиската црква. (Овој начин на владење бил македонски, Р.И.)
Името Лутер било и е тн.словенско, но не германско. Од него со преводот на
Библијата почнал германски јазик, а со него ги обединал тн.Германи Бизмарк. А и
тој бил само едно: тн.Словен. Следи тн.Германци се само едно одродени Склавини.
Германците никогаш не биле народ- и денес не се еден народ, оти тие денес
меѓусебе и не се разбираат, а се обединале со трорасниот германски јазик. Напротив, тн.Словени до денес меѓусебно се разбираат и затоа само тие се еден народ.
Тие се разединале кога го отфрлиле тн.старословенски јазик од 9 век, а Германците
се обединале дури во 19 век со германскиот јазик. Следи меѓу нив разлика 10 века.
Меѓутоа, тн.Германи не само што се носители на одродување на тн.Словени
од својот корен (овие до денес се расно свесни со еднорасен тн.словенски јазик),тие
како 100% склавински=тн.словенски се само 100% раснонесвесни со трорасен јазик
Тн.словенска трагедијата денес продолжува. Но најтрагични се тн.Германи.
Од тн.старословенски биле руски и српски јазик, а македонски е бригискиот.
Бригискиот бил/е само еден варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Тој бил јазик на Белците на трите стари континтнти, во Елада...Рим...
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ОДРОДУВАЊЕ НА ЕВРОПЈАНИТЕ
Бригите и пошироко Македонците говореле варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Тој бил тн.Хомеров=тн.Платонов и илирски. Русите потекнале од Илирија, чиј руски јазик бил тн.старословенски- за М. Барлети (16 век) тој бил илирски.
Бидејќи за Марин Барлети тн.старословенски јазик бил илирски, кој бил службен во Арбанија, таа била само тн.словенска. Следи Романија и Унгарија биле тн.
домовина на тн.Словени.Значи,тие биле склавински=тн.словенски како и Арбанија.
Во Арбанија латинското влијание било можно само по укинување на Охридската архиерпископија. Токму под неа била не само Арбанија туку цел Епир...Следи латинизирањето=романизирањето било само потоа. Најдобар доказ се Власите,
чиј јазик е романизиран, а и делумно арбанскиот. Според Густав Мајер, албанскиот
јазик имал грчки, романски, словенски и татаротурски зборови- на четири народи.
За да се потврди дека никогаш немало било каков албански народ, се наведува што цитира Олга Луковиќ Пјановиќ, кн. II, стр. 35:„Во останатото, последното
издание на великата енциклопедија ‘Ларус’ соопштува дека албански јазик се образува денес, во ова наше време, што е запрепастувачка констатација со обѕир на она
кои тврдат дека Албанците се староседелци на Балканот. Дека тоа е точно, во текот
на неколку протекнати илјади години тој јазик би морал да се усворши...“.
Не случајно први школи отвориле Рим и Виена: Арбаните се најнов народ.
Меѓутоа, во Арбанија сите наоди се само на тн.словенски јазик. Следи арбанскиот јазик ја има бригиската граматика: Тë (тебе те); Мë (мене ме)- те чекам- ме
чекаш, Да се спореди со лајме=лај ме: лај=лаи + в = лави=лафи, лаф муабеет...
За да се докаже дека Арбаните биле само изроди на својот тн.словенски род,
тие не само да биле Бриги, туку тие ги имаат сите бригиски гласови. Не само тоа,
дури и тн.Вукови гласови, а Вук Караџиќ живееле само во 19 век, а не порано.
Пак, Русите потекнале од Илирија, што го пишел Нестор (11- 12 век). Затоа
тие биле Илири. Па Илири биле и Србите.Значи, илирскиот јазик бил тн.словенски.
Илири бил синоним на Словени. Албанци Илири се со Александар Стипчевиќ,кој бил прв.Книгата е објавена 1974 година во Загреб, на англиски 1977 година,
под насловот: The Illyrians, History and Culture, Noyes Press, Park Ridge, New Jersey.
Се истакна дека Арбаните биле латнизирани, грцизирани...тн.Словени.
Латинскиот бил двојна „копија“ на коине и тоа од 240 г.п.н.е. и 15 век н.е.
За да се објасни кажаното се наведува за падежите.Во Der Große Duden, Prof.
Horst Klien, 1971, VEB Bibliographisches Intitut, стои: Nomen...Name...Nominativ; Akkusativ; Dativ; Genetiv. Завршетокот ив со в=тн.словенско би било само во 15 век.
Следи по тој век да е германскиот јазик на Лутер и она што го пиши Шекспир. Бидејќи во 15 век од коине во латински биле внесени околу 10.000 зборови, а
за една книга се потребни околу 3.000 збора, па неписмениот Англичанец користел
800- 1200 зборови, со македонските зборови Шекспир можел да напише три книги.
Следи западно од Германија да се дворасни и источно од Германија трорасни јазици-дополнително уште и готскиот.Во прилог е името на кинескиот град Пекинг=пе (град) кинг (владетел): кинг=кенг=кенг=кениг на германски- е монголски.
Во прилог е и Викинг=вик кинг. Значи, венетскиот јазик на тие простори им
бил монголизиран. И токму затоа на тие тн.викиншки простори јазиците се турски.
Што Континталците ги оспоруваат тн.Словени, тие се плашат од вистината..
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Исто така, монголски бил и кан=хан.28Бидејќи х=в,следи бан, како во Банија,
Арбан=ар (земја) бан (управител)=земјоделец итн. Меѓутоа, Белците стигнале до
Источна Азија... и во Јапонија, таму однеле мешункаста (соја), овошје (јаболко) ...
За да се потврди дека готските се татарски, значи, монголски, се следниве
прилози: Ами Буе наведува исти готски,фински и албански зборови. Според Вент,
финскиот и унгарскиот се вбројуваат во угријско јазично стебло. Вилкинсон го наведува Лииен, кој истакнувал дека Булгарите имале угријско потекло. Ерих фон Деникен за Чувашите, татарско-фински народ кој живеел лево и десно од страната на
средна Волга, со околу милион и пол жители. Нивниот јазик е само огранок на турскиот. За Сефтерски, кај Симеон дома се говорело бугарски (татарски, чувашки).
Олга Луковиќ Пјановиќ, кн. I, стр. 122, го наведува Милош С. Милојевиќ
што тој пиши за Хуните. Следи објаснување на Ружица Борисављевиќ: „Финскиот
јазик есте под уплив на алтајски,па затоа го има и кај бугарските вистински Бугари,
чие племенско име е Гагаузи (не Гагазуни); алтајско влијание се најдува и во јазикот на Унгарците“. За Унгарците второ име било Маџари. Следи во Битола да се
промени името Девани во Маџар-маала и Арнаут- маала,но не албанска/шиптарска.
Олга Луковиќ Пјановиќ (1994), кн. II, од стр. 36 ги прикажува споредните
листи на Амие Буе на скиптарскиот јазик: француски, италијански, германски, шведски и готски, англиски, дански и исландски, летонски, баскиски, келтски, српски,
грчки, турски, и слични со влашкиот (романскиот, Р.И.) (Значи, мешан јазик, Р.И.)
Стр. 46: „... Што пак за Албанците се однесува никогаш не се пријде со доволно совесност, ние е во овој поглед можемо да му поклониме на Милош Милојевиќ полно поверување кога во својата Историја, а на стр. 83., пиши:
‘...јазикот им, и ако има во себе 2/10 дела латински, 2/10 дела гало-келтски,
1/10 дел грчки и 5/10 делови српски зборови, не може ни обични домашни потреби
да изрази...’ “. (Па албанскиот јазик не бил на еден народ туку повеќе народи, Р.И.)
Вилкинсон пиши: „Доминиан тврдеше дека сите жители од овој дел на полуостровот кои зборуваат шкип (албански) би требало да се сметаат дека се од албанската националност. Тој истакнуваше дека јазикот по своја форма исклучително
Аријан, но истакна дека од 5.140 елементи во Етимолошкиот речник на Албанците
на Г.Мајер ‘би можело да се набројат само четири стотини неизмешани индо-европски елементи’. Татар-турскиот брои 1.180, Романскиот, 1.420, грчкиот 840 и словенскиот 540 збора“. Значи, повеќерасен јазик. Па Скиптарите не знаат што говорат.
Кребер пишува за мешањето на јазиците. „Мешовитиот јазик“ е механички
збор на извесен број на компоненти... во разни односи... Така, англискиот јазик има
48% германски, 43% француски, 4% арапски зборови итн.
Значи, англискиот јазик бил трорасен: Белци, Црнци и Монголи. Само Ирците останале католици, а другите протестанти. Сé ова говори, народот само верски
се поделил. За да се дообјасни состојбата се додава дека во германскиот јазик бил
вклучен и готскиот јазик, кој бил вулгаренкоински- народенкоински.
Вотсон пиши: „... со народите на финско-унгарскиот говор, и се протегал од
Естонија на Балтичкиот брег...“. Александар Дугин на Стр. 122 говори за „група
угро- фински“. Значи, монголски. Следи источно од Франција биле готски јазици.
Истото се случило и со тн.домовина на тн.Словени Унгарија. Во неа живееле околу 95% жители со тн.словенски и со околу 5% унгарски=турски јазик.
28
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Бидејќи во Унгарија мнозинство биле тн.Словени, не можеле да се одбегнат
тн.словенск зборови. Следи на унгарски деновите се на тн.словенски јазик, како среда, четврток, петок... Ама и степа=с тепа, кои се пасат од овци со пастири. Следи
да се пасат=пазат (чуват) деца. Ваква била состојбата и со бригиска, б=ф, Турција.
Токму затоа авторите говорат дека унгарскиот јазик бил како јазикот на Сумерите, кои биле Белци, а само мал дел биле турски. Истото важи и за турскиот јазик. За унгарскиот и турскиот јазик како сумерски пишував во претходните книги.
Во Р.Македонија дрско се говори за турцизми, а тие во Турција се само македонизми. Таквите зборови биле отфрлени од македонскиот јазик, што важи и за други.
Во прилог е Деникен. Тој го наведува аргентискиот истражувач Јуан Мориц,
кој утврдил дека старото царство Квито, во јужна Америка, пред освојување од
Шпанците, зборувале унгарски. Тој пронашол исти презимиња, исти називи на местата и исти погребни обичаи. Кога старите Унгарци закопувале мртви, нив ги испраќале со зборовите- тој ќе се качи на ѕвездата, Велика Мечка-. Во јужноамериканската долина Квинка и Кочаскви постои, меѓу другото, гробни хумки кои верно се
однесуваат на седумте главни ѕвезди на Великата Мечка.
Значи, тн.словенски зборови во унгарскиот јазик со кој се одгонетнувал јазикот на Македонците во Америка бил како македонмскиот=тн.словенски. Во прилог се поимите: Квинка=к винка=вин ка; Кочаскви - в = Кочаски; Инка=Инка, Маја
=Маја-Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот Хермес- само македонско.
Бидејќи Континталците биле заостанати, тие не се бавеле со наука. Следи
тие да се одродат од својот јазик на Белците и тоа со латински и вулгарнолатински.
За да се потврди нивната заостанатост, се наведува што пиши Олга Луковиќ
Пјановиќ, кн. III, на стр. 12: „Нажалост, западниот културен свет за тоа- или не знае
готово ништо, или управо ништо, како што не знае, дека во српската држава се јадело со вилушки, а на дворот на царот Милутин со вилушки од злато и сребро и тоа
уште измеѓу 1282.-1321. г., додека во Европа вилушката ја вовел тек на крајот на
XVI. век Хенрик III, од што е направено голем настан“.
Српската држава била тн.византиска=македонска со два службени македонски јазици: царски коине и црковен тн.старословенски. Дури Цар Душан самиот се
прогласил за македонски цар- тој бил само Македонец. Битолската куќа била најстара во светот со цел куќен инвентар, дури и со најстара плескавица во светот.
Пак, Континентлците биле канибалисти, што опстоиле дури и во вториот
милениум на новата ера. И Франките во вториот милениум не знаееле за нужници.
Египетскиот крал Псаметих 7 век п.н.е. вели: Бригите биле постари од Египтјаните. Токму затоа следи краткиот мозаик за Бригите и пошироко Македонците.
Хикисите биле Бриги, кои од 17 век п.н.е. во Египет владееле и го однеле
својот коњ- во Египет немало коњ. И следи фараоните не биле со закосени очи а
погребната кола на фараоните не ја влечеле египетски говеда туку бригиски- нашата буша- според роговите. Како Бриги во Египет по смртта на Александар Македонски владееле Птоломејците. Следи Македонците имале парна машина (Херон),
а и компутерот во 20 век н.е. бил македонски Џон Винсент Атанасов. Па сé било
македонско. Дури Македонци од Кавала владееле во Египет во 19 и 20 век н.е. На
нивни предлог Верди ја создал националната химна „Аида“- текстописецот ги опишал Египтјаните како Црнци. Меѓутоа, тие биле само Белци само со закосени очи.
Бидејќи Египет станал моќен како Англија, Египет бил нападнат од Англија...
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Не случајно до денес се дели Македонија и уништуваат Македонците.
Само Бригите, и пошироко Македонците, биле и останале народ- никој друг.
Значи, Европа направила свој злостор врз својот бригиско-македонски род.
Ова се потврдува со најбитниот доказ: само Македонците во Р.Македонијаво другите окупирани делови на Македонија Македонците веќе се одродиле или се
додродуваат- говорат со свои говори со свој непрекинат развиток од постледено доба. Наспроти Македонците, другите тн.Словени говорат со службени тн.словенски
јазици, а сите тн.не-Словени со повеќерасни јазици. Токму ваквите јазици на одродените Континенталци се најголем срам и навреда за нив- тие повеќе не знаат, што
тие се. Иако ваква е состојбата, тие на најдрзок начин биле, се и ќе бидат расисити.
Не само тие како расисти не се расносвесни, тие за да го заскријат своете
потекло, од и преку Балканот, тврдат, тие потекнале од неандертал, кој не оставил
свое потекло. А и тој бил само мајмун. Бидејќи досега никој не успеал да добие потомство меѓу човек и секој вид на мајмун, човекот од мајмуните генетски е многу
подалеку отколку што се коњот со магарето. За ова повеќе во моите други книги.
Во игра ја вклучиле и ДНК. Според неа, постои генетско- географска оддалеченост од најјужниот Балкан- преселбите биле постепено кон северниот Балкан...
Следи Континенталците да говорат за домородна балканска ДНК, тн.словенска, теутонска...француска...шпанска итн. Дури денешните Македонци покрај домородна ДНК имале и друга: тн.словенска, теутонска...Сé ова што се наведува е само веќе кажаното, Континталците вон Балканот од него географски се одалечувале.
Заклучок
Египтјаните ги имале боговите Сварог и Дажбог, кои според авторите биле
словенски. Вакви богови имале- според авторите- Словените вон Балканот, но не
оние на Балканот. Следи Балканците биле само едно домородци и ништо друго.
За потеклото на Белците била најбитна крвната група А, која била вегетеријанска. А таа таква станала само поради инфекција од маласипаница и грип. Малата
сипаница била од чумата на говедото, а грипот од грипот на свињата. Тие никогаш
во континтот не постоеле. Ако Контиенталците би биле домородци во континентот,
тие како ловци и рибари само со првобитната крвна група 0 би изумреле околу 95%
како што било со Индијанците во Америка.Крвната група А е од пред 15.000г.п.н.е.
Бидејќи континентот бил населен со Белци од и преку Балканот, на него има
само балкански домашни животни со кои се вршеле преселбите: говедо, коњ... Пак,
чартер летовите биле само од 20 век новата ера. Токму затоа секој оној кој пронајде
наод/доказ за преселби (животно, растение...кола за превоз и дел од неа и нејзино
колце, облека, носија, метал и неметал, пара,сад и било што) е за Нобелова награда.
Следи „кај Јужните Словени нема нигде трагови за култот на домашните богови“. Ним со милениумски огништа тоа не им било потребно. Ова било во спротивност на ненаселениот континент чии Келти биле Бриги и македонски колонисти...
Склавините со своите тн.словенски богови имало источно од реката Рајна,
Нив започнал да ги покатоличува Бонифациј (8 век). Процесот продолжил и за врме на Солунските Браќа, Константин и Методиј, со своите ученици, во 9 век.Тој процес незапирливо продолжило и во следните векови. Затоа Склавините=тн.Слове-
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ни биле истребувани како „најодвратна и најгадна од сите раси“, што го започнал
Бонифациј.Таквото злосторничко однесување продолжило сé до со Хитлер и денес.
Процесот на покрстување=покатоличување го опишува Луј Леже (1901 год.)
Следи дека Германците се историски фалсификат- само одродени Склавини.
L I T E R A T U R A
Naslovov "Egiptjanite so slovenska mitologija" e napi{an spored
knigata "Slo-venska mitologija", na avtorot, Luj Le`e. Kon nim se
priklu~eni i drugi knigi na drugi sve-tski avtori.
Za knigava, isto taka, se koristeni i delovi od avtorovive knigi:
1. ″Sredozemjeto pradomovina na Evropjanite″, format A5.
a. prvo izdanie avgust vo 1998 godina, strani 354 (10)
b. vtoro izdanie mart vo 1999 godina, strani 519 (10)
v. treto izdanie maj vo 2007 godina, strani 621
(9)
2.″Nov Aleksandar Makedonski″ (tn.Skenderbeg=Georg Kastriot)
a. prvo izdanie vo mart 2001 godina, strani 159 (9)
b. vtoro izdanie vo juni 2003 godina, strani 334 (9)
3. ″Odroduvawe na Makedoncite″, avgust 2001 godina.
4. ″Vozobnuvawe na anti~ka Makedonija″, april 2002 godina.
5. ″Kavkazko- crnomorski Albanci- Arnauti″, juni 2002 godina.
6. ″Vlasite- t.n.Sloveni″, septemvri 2002 godina.
7. ″Zavera protiv anti~kite Makedonci″, oktomvri 2002 godina.
8. ″Grcite- ve{ta~ki narod″, april 2003 godina.
9. ″Ishrana na govedata″, maj 2003 godina.
10. ″Slovenite- germanski falsifikat″, juni 2003 godina.
11. ″Germancite i Makedoncite- edno isto″, juli 2003 godina.
12. ″Evropjanite poteknale od Balkanot i Mala Azija″, mart 2004 g.
13. ″Grcite- odrodeni Sklavini i Sloveni″, juni 2004 godina.
14. ″Makedonskata Komnenova Albanija″, avgust 2004 godina.
15. ″Homerova Troja na domorodci- t.n.Sloveni″, januari 2005 godina.
16. ″Evreite- t.n.Sloveni″, april 2005 godina.
17. ″Homerova=tn.slovenska Makedonija″, oktomvri 2005 godina.
18. ″Albancite kolonisti vo Makedonija″, januari 2006 godina.
19. ″Atlantida-falsifikat na Solon i Platon″, dekemvri 2006 godina.
20. ″Brigite=Brzjacite bile postari od Egiptjanite″, mart 2007 godina.
21. ″Albancite odrodeni Brzjaci i Mijaci″, maj 2007 godina.
22. ″Bugari=narod bile Tatarite=Arnautite″, maj 2007 godina.
23. ″Homerovi=tn.slovenski Morejci=Grci″, avgust 2007 godina.
24. ″Od Makedonci=Pravoslavni do Turci=Muslimani″, noemvri 2007 god.
25. ″Belcite narod so eden jazik″, na germanski jazik, 319 strani,
07.03.2008
26. ″Makedonecot Georg Kastriotis, t.n.Skenderbeg″, 15.04.2008.
27. ″Helas″, na germanski jazik, 148 strani, 14.06.2008.
28. ″Slovenite falsifikat″, 250 strani, 18.09.2008.
29. ″Helenite i Grcite falsifikat″, 199 strani, format A5, 13.11.2008.
30. ″Dodunavska Makedonija″, 296 strani, format A5, 21.01.2009.
31. ″Etnografija na Makedonija″, na germanski jazik, strani 81 format
A4, 24.02.2009.
32. ″Od kogo postanavme″, strani 256 format A4, 18.05.2009.
33. ″Evropskite zlostori vrz Makedonija″, strani 104, 17.06.2009.
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34. ″Grcite, Albancite i Vlasite ve{ta~ki narodnosti″, strani 175,
05.08.2009.
35. "Grcite so dvorasen jazik na Belci (Pelazgi) i Crnci (Semiti)",
str. 318, 09.10.2009.
36. "Makedoncite so ednorasen jazik na Belci (Pelazgi)", evrejski...,
страни 73, 18.11.2009.
37. "Za Prokopij Kesarski (6 vek n.e.) nema Sloveni", strani 100,
15.12.2009.
38. "Evropa samo makedonska, venetska=sklavinska=tn.slovenska", strani
121, 12.01.2010.
39. "Rusite ne bile Sloveni", strani 74, 29.01.2010.
40. "Srbite ne bile Sloveni tuku Tribali, Trakijci", strani 142,
08.03.2010.
41. "Ednobo`estvoto- zlostor vrz ~ove{tvoto", str. 241, 27.04.2010.
42. "Belcite eden narod so edna ista simbolika", strani 118, 28.05.2010.
43. "Anti~ka=etni~ka Makedonija", strani 226, 09.08.2010.
44.
"Aleksandar
Makedonski
na
Rufusfalsifikat",
strani
311,
04.10.2010.
45. "Bugarite bile Makedonci", strani 288, 23.11.2010.
46. "Brigiska [ambala", strani 178, 03.01.2011.
47. "Brigiskata mitologija pomestena na jug", strani 115, 25.01.2011.
48. "Evrejski etni~ki narod nikoga{ nemalo", strani 99, 17.02.2011.
49. "Evropejcite i tradiciite od i preku Balkanot", strani 117, 10.03.2011.
50. "Masonskata istorija- falsifikat", strani 117, 07.04.2011.
51. "Evropejcite rasnonesvesni- so pove}erasni jazici", strani 122,
10.05.2011.
52. "Makedonomrscite protiv Makedoncite", strani 85, 31.05.2011.
NAPOMENA: Knigite pod 25, 27 i 31, koi se na germanski jazik, mo`at da
se najdat na internet: www.Brigien.com. Ova va`i i za Zmejova Dupka, koja e
navedena vo ″Ilijada″ po-kraj Crna Reka, vo Demir Hisar, me|u selata
Dolenci i Babino. Istoto va`i i za kniga pod 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38... i 52 na makedonski jazik. A i ovaa 53- ta kniga e vnesena vo
internet.
Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se
odnesuvaat za moeto li-kvidirawe i gubewe pravo na vrabotuvawe od
20.05.1991. Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni-~ija pomo{. Site navodi vo
tie devet dokumenti se objaveni vo moite knigi i toa na krajot na
knigite kako dodatok.Bidej}i jas ne bev mo}en da se spravam so
samovolnicite i silexii-te vo dr`avava, mene mi preostana svojot gnev
za moeto uni{tuvawe da go vnesam vo knigite. Otsekoga{ sum gi
registriral neprijatelite na makedonskoto zemjodelstvo, sto~arstvo so
veterinarstvo
i
dr`avnite
arami{ta,
zlo~inci,
samovolnici,
silexii...Sledi samo za pe~a-tewe do so 21-va kniga sum platil preku
20.000 evra... Slednite knigi se pe~ateni kompju-terski, vo mal tira`,
so tro{ok okolu 100 evra. Nekolku pati poku{av da dobijam sredstva od
Ministerstvoto za kultura, za knigite do br. 4. Me|utoa, jas za vlasta
koja be{e vo slu`-ba na neprijateli na makedonska Makedonija i
makedonskite Makedonci bev nepodoben...
Koga po~nav da se bavam i so istorija a i so biolo{ki metodi,
mojata nepodobnost i vo istorijata se odrazi. Iako samo jas imav pi{eno
za `ivotot na Makedonecot Georg Ka-striotis, a Albancite kako
falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Insti-tutot za
nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo ~est na tn.Skenderbeg,
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mene ne me povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da
bidam proglasen i za "laik".
Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36
bea vrateni nazad, od pod broj 39 pove}e ne gi ispra}am.So niv ne se
slo`uvam, nikoga{ nemalo narod Sloveni.
Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat
doktorat do tn.prof.
Ovoj
veterinaren
lekar
so
svoite
kolegi
veterinari
od
Veterinarniot institut se nositeli na zloto, koga tie si dozvoluvale vo
dr`avava da se uvezuvaat bolni od leukemija (leukoza) kravi i junici,
na zemjite im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie gi
likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme bez kravi-do denes sé
u{te kupuvame.
Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19
vek, vo nea nema re-onizacija- reon najdobar za govedarstvo bil/e
Bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo.
Skoro sekoja godina, od 1990 godina, redovno se javuvav na
konkursi na Zemjodelski i Veterinaren fakultet, so Institutot za
sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {kola, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo
poradi mene gi ra-sturale konkursite ili si izbiraa interni lica,so
neobjaveni doktorati, so temi za matura, duri bez nieden objaven
samostoen trud, nitu kniga. Tie se samoupravni interesni zaednici.
Pak, izborot se vr{i na mangupski na~in- mesto da ima eden stav
za izbor na docent, von- i redovenprofesor, ima tri stava.Za podobro
prestava na izborot, e slednava postapka: vo prviot stav se bara
obrazovan, vtoriot poluobrazovan i tretiot neobrazovan. Bidej}i vo site
tri stava se sodr`i obrazovan, site si gi ispolnuvaat uslovite: nie sme
kako vo 19 vek.
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