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а) Историја на Евреите.
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ВОВЕД
Во Египет и Месопотамија опстојувале повеќебожците. Се решило да се создаде еднобожество. За таа цел творците на еднобожествената вера за неа ја прилагодија повеќебожната вера, а нејзините личности само со други имиња создале своја Библија која би требало да служи за создавање на еднобожната вера чии припадници би биле Евреите. За доказ дека еврејството било само присвоено и прилагодено повеќебожество може да послужи и доказот што за сите историски личности
има наоди дека тие постоеле, како спротивност на еврејските личности за кои за
ниедна личност досега нема никаков наод дека тие некогаш постоеле-такви немало.
Во Библијата се говори за Мојсиј за кого авторите говорат дека тој бил како
египетскиот фараон Ехнатон. Меѓутоа, за Ехнатон имало наоди, но не за Мојсиј. Па
дали еврејството било поврзано со Мојсиј од Египет нема никаков материјален доказ. Како единствен доказ за било што еднобожно постои само еден доказ: „Проширувањето на Евреите во хеленското и во римското Царство е потврдено со епиграфски наоди, и наново преку папируси. Најстаро еврејска населба со култот на Јаху
6/5. век во Елефантин (в.ebd.) в. Sachau, три арамејски папирусни потврди од Елефантин, Abh. Ak. Berl, 1907; Mitteis-Wilcken, I, 1, 24...“. Се говори за 6 и 5 век п.н.е.
6 век п.н.е. бил кога еретикот вавилонскиот крал Набонид во 539 г.п.н.е. бил
поразен од персискиот крал Кир на кого му помогнале Вавилонците- тие биле повеќебожци, рушејќи го својот крал. Бидејќи Кир се борел против еретикот со Вавилонците,персискиот крал не можел Евреите да ги ослободи.Па такви тогаш немало.
Со наводот се потврдува, 6 в.п.н.е. немало ништо еврејско. Следи: „... Околу
444. п.н.е. учениот свештеник Ездра ги повикал Евреите на свечено собрание и им
ја читал од утро до пладне ‘Книгата закони на Мојсиеви’.Седум дена неговите соработници левити читале од тие свитоци; на крајот, свештениците и водачите на
народот свечено се обврзале да ги прифатат овие закони како свој устав и совест, и
дека секогаш ќе се придржуваат...“.Се потврдува,еврејството започнало од 5 в.п.н.е.
Евреите биле познати само од Александрија: „...Понатамошни еврејски собирање под Птоломеј во Александрија и Египет...Значењето на еврејската колонија
во Александрија...“. Па Александрија била само македонска, и сè тоа било потоа.
Македонците имале држава, а за Македонците пиши Херодот (5 век п.н.е.).
За нив пишат Тукидид и античките автори кои говорат за Александар Македонски.
Бидејќи Херодот, Тукидид и Александар Македонски Евреи не познавале, тие биле
само во поново време- само по смртта на Александар Македонски. Тоа било само
од Александрија, каде бил создаден Александријскиот јазик коине (тн.старогрчки).
Тој бил и хеленски јазик за Хелените кои биле повеќебожци. Со тоа што Евреите во
Александрија го прифатиле коине и тие се нарекле Хелени, еврејски народ немало.
Еврејството се раширило во Римската Империја, а со појавата на Исламот
тоа се проширило на Кавказ, кај Хазарите, а тие биле Монголи. Бидејќи тие се прошириле на руските и полските простори, нивниот јазик јидиш бил тн.словенски. Па
се разликувало Евреи во Афро-азија со сирискиот арамејски јазик и хеленскиот коине и Хазари со јидиш. Со наводот се потврдува, имало историски Евреи и Хазари.
Македонците имале држава, но никогаш Евреите. Хазарите на Македонците
не им дозволиле тие да имаат своја држава, неа ја поделиле, а и слободниот дел Р.
Македонија им го доделиле на Албанците кои 90% се Кавказци (Черкези и Татари).
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ИСТОРИЈА ОД ХЕРОДОТ ХАЛИКАРНАШАНИНОТ
Во предговорот на Херодотовата историја, македонско издание, ЗУМПРЕС,
1998, во поднаслов, Животот на Херодот и неговите патувања, се наведува: „Биографските податоци за Херодот се сосем скудни; во суштина, се располага само со
куси, содржински недоволни и не сосем точни известувања во статиите на зборникот на Суида (Ήρόδοτοζ, Πανύσσσις, Έλλάνικος). Извесни претстави за неговите патувања можат да се добијат од неговото дело. Времето на неговото раѓање, обично,
се утврдува врз основа на цитатите од делата на писателката Памфила, која живеела за време на императорот Нерон (Aul. Gell. N. A. XV, 23). Таа ни соопштува дека
на почетокот на Пелопонеската војна Херодот имал 53 години. Бидејќи таа војна
започнала во 431 г.п.н.е., како година на раѓањето на историчарот се добива 484 г.
п.н.е. Дека Пелопонеската војна почнала уште за време на Херодот, се гледа од неговата приказна за навлегувањето на Спартанците во Атика на почетокот на војната
и за опустошувањата кои тие таму ги преземале (IX 73). Тоа што Херодот знае за
иселувањето на жителите на Ајгина во 431 г.п.н.е. (VI 91), а со ниеден збор не го
споменува нивното истребување во 424 г.п.н.е., покажува дека во тоа време историчарот веќе не бил жив. Тој не го споменува ни персискиот крал Дареј II, кој стапил на престолот во 425 г.п.н.е.. Не е можно тој, кој покажувал така жив интерес за
Истокот, а посебно за Персија, да го пропуштил тој факт, доколу бил жив. Оттука
произлегува дека Херодот умрел меѓу 431 и 425 г.п.н.е. На времето на неговото
живеење укажуваат и некои општи заклучоци, коишто произлегуваат од содржината на неговото дело. Така, опишувајќи ги настаните од Хеленско- персиските војни,
тој често се повикува на усни раскази на учесниците и очевидците, луѓе од постарата генерација.
Татковината на Херодот, малоазискиот град Халикарнас, бил основан од Хелени од дориско племе, но таму живееле и многу луѓе од месното население-Карци,
кои се измешале со Хелените. Карско име имал татко му на историчарот, кој се викал Ликс, и чичко му (или братучед) Панијасид. Панијасида преданието го вбројува
меѓу познатите епски поети, што дава основа да се претположи дека литературното
творештво било традиција во семејството на историчарот.Мајка му се викала Дрија,
а имал и брат Теодор. Во Халикарнас уште од детска возраст Херодот ги гледал во
пристаништето корабите што доаѓале од најоддалечени земји од Исток и од Запад,
и тоа можело да се всади во душата желба да ги запознае далечните и непознати земји“.
Херодот не познавал Евреите- тие биле Еднобожци. Па тогаш такви немало.
I-110: „Тоа í го рекол и веднаш испратил гласник до еден од пастирите на
Астијаг за кого знаел дека има најпогодни пасишта во горите, најбогати со диви
ѕверови. Тој се викал Митридат и живеел со својата жена која била робинка како и
тој.Таа жена, со која живеел, се викала на хеленски јазик Кино, а на медиски Спако,
зашто Медијците за куче викаат ‘спако’...“.
Кино- поимите се правеле со в-н-т: Киво=Кино=Кито, и=у, куто-куче, т=ч.
Спако, к=с, Спасо=с пасо- со пасот. Кучето ги паси (чува...) овците итн.
„139. Има и една друга појава присутна таму, која Персијците не ја зебележуваат, но нам ни паѓа в очи. Имињата, кои инаку им соодвестуваат на телото и на
степенот на благородието, сите завршуваат на иста буква, која Доријците ја викаат
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‘сан’, а Јонците ‘сигма’. Ако, значи, човек обрне внимание на тоа, ќе најде дека
имињата на Персијците им завршуваат исто, а не некои вака други онака“.
„148. Сејонското светилиште се наоѓа на едно место на Микала што е свртено кон север. Храмот го изградиле Јонците со заеднички средства и му го посветиле на Посејдон Хеликонски. Микала, пак, е нос на западното копно што е издадено кон Самос. Таму се собирале Јонците од градовите и го славеле празникот на
кој му ставиле име Панјонии. Излегува дека празниците на сите Хелени, не само јонските, сите завршуваат слично, на иста буква, како личните имиња кај Персијците.
Тие се јонски градови“.
Персијците, Јонците, Дорците... имале ист пелазгиски јазик со мноштво говори. Меѓу нив биле Фениките- Фениките биле Пелазги и со тн.Олиписки богови...
„142. Тие Јонци кои влегле во Сејонскиот сојуз, ги имале изградено населбите на места со најблагопријатна клима на светот, за коишто знам јас. Имено,
ниту краиштата погоре од Јонија ниту оние подолу не се исти како таа област, а ниту на исток ниту на запад. Едните ги мачат студ и влага, другите жештина и суша.
Јазикот не им е ист, туку се формирале четири наречја. Од градовите Милет е прв
што лежи од јужната страна, а потоа се Мијунт и Приена. Тие се наоѓаат во Карија
и ним говорот им е ист. Овие, пак, се во Лидија: Ефес, Колофон, Лебед, Теос, Клаѕомени и Фокаја. Овие градови во однос на јазикот воопшто не се исти со претходно спомнатите градови, а меѓусебно зборуваат исто. Остануваат уште три јонски
града, од кои два се наоѓаат на острови, на Самос и на Хиос, а еден е изграден на
копно, Еритри. Хијците и Еритрајците зборуваат исто, а Самијците се со осамено
наречје. Тие четири наречја се со посебни обележја.
143. Од Јонците, значи, само на Милеќаните не им се заканувала опасност,
зашто си имале склучено сојуз, а и островјаните немале од што да се плашат, зашто
Фојничаните уште не биле под власт на Персијците, а самите Персијци не биле поморци. Тие се отцепиле од другите Јонци не поради нешто друго, туку затоа што
целиот хеленски свет тогаш стоел слабо, а далеку најслаби од племињата биле Јонците и најмалку ценети. Освен Атина, ниеден друг град не бил вреден ни за споменување. Другите Јонци и Атињани се откажале од тоа име, не сакајќи да се нарекуваат Јонци, па дури и сега повеќето од нив покажуваат дека се срамат поради
тоа име. А оние дванаесет града се гордееле со името и си подигнале светилиште
на кое му дале име ‘Панјониј’. Тие донеле решение да не примаат во сојузот веќе
ниеден јонски град. Што е за право, освен Смирњаните, други и не побарале да бидат примени“.
Во предговорот, а во насловот Делото на Херодот, се наведува: „Од аспект...
Големо влијание врз Херодот извршило усното народно творештво, но бил и под
влијание на јонската литературна традиција, и тоа на оној жанр, кој во антиката се
викал ‘милетски раскази’...“.
„Новелистичкиот стил на Херодот...Авторот се одделува од јонската наука и
зазема религиозен став...Што се однесува до јазикот, Херодот се јавува како претставник на јонскиот дијалект, уметнички стилизиран со додавање на старојонски
елементи од Хомер, но и други поетски изрази и понекогаш атицизми“.
Херодот говорел на јонски, а Јонија имала слични говори на Феникија.
Бидејќи Хелените говореле пелазгиски, а Фениките имале пелазгиски богови..., Фениките биле Венети, кои живееле на Балканот, чиј јазик бил тн.словенски.
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„180. На тој начин, значи, е утврден Бабилон...“
Следи Бабилон=баб ил он: „Ил врне ил грме“. До Битола е Баба Планината.
„181. Оној бедем бил оклоп на градот...се наоѓа храм на Зевс Бел...“.
Богот бил еден те ист, кој на разни простори имал различно име: Зевс Бел...
„131. „За Персијците...Кај Асирците, пак, Афродита се вика Милита, кај
Арабите Алилат, а кај Персијците Митра“.
„199.Најсрамен закон кај Бабилонците е овој...Голем број жени (имено, едни
доаѓат други заминуваат) со венчиња од врвци на главите можат да се видат изнаседнати во светата градина на Афродита. Помеѓу жените има прави патеки во сите
насоки по кои се размимнуваат туѓинците и бираат. Кога еднаш жена ќе седне таму, не може да си оди дома пред да í фрли пари во скут некој од туѓинците и таа да
му се подаде надвор од светилиштето. А туѓинецот, кога фрла пара, треба вака да í
рече: ‘Те повикувам во името на божицата Милита’. Имено, Афродита Асирците ја
викаат Милита...“.
Еден те ист народ со исти богови, кои имале различни имиња.
II-38: „Сметаат дека биковите му се посветени на Епаф...“.
„41. Сите Египќани жртвуваат бикови и телиња, а крави не смеат да жртвуваат, зашто тие í се посветени на Исида. Кипот на Исида претставува женски лик
со рогови, исто како што Хелените ја прикажуваат Ио. Сите Египќани, без исклучок, од секој друг добиток најмногу ги почитуваат кравите...Пцовисаните говеда...
Кога ќе изгнијат и ќе помине едно определено време, во секој град доаѓа сплав од
островот што се вика Просопида. Тој остров е на Делтата...градовите, а оној од којто се сплавовите за однесување на коските од говедата се вика Атарбехис. Во него
има свет храм на Афродита...
42.А оние што го почитуваат Зевс Тебански или живеат во Тебанската област, сите тие не жртвуваат овци, туку кози, Не почитуваат сите Египќани исти богови. Заеднички им се само Исида и Осирис, за кого мислат дека е Дионис. Нив сите
еднакво ги почитуваат. Оние пак што го почитуваат Мендет или живеат во мендетската околина не жртвуваат кози, туку овци. Тебанците и другите кои, преземајќи
го тоа од нив, не жртвуваат овци велат дека тој обичај си го вовеле поради ова. Херакле по секоја цена сакал да го види Зевс, а Зевс не сакал да биде виден од него.
Бидејќи Херакле постојано молел, Зевс најпосле го смислил ова. Откако одрал еден
овен, му ја отсекол главата и си ја ставил на својата глава, а го навлекол и руното и
таковму се покажал на Херакле. Оттогаш Египќаните кипот Зевс го прават со овнешка глава. Од Египќаните тоа го презеле и Амонијамците кои се доселеници и од
Египет и од Ајтиопија и кои зборуваат некој мешан јазик од двата. Јас мислам дека
Амонијанците по ова го добиле името: Амон Египќаните го викаат Зевс. Од таа
причина, значи, Тебанците ги сметаат овните свети и не ги жртвуваат. Сепак, во
еден ден од годината, на празникот Зевс, колат еден овен, и откако ќе го одерат, на
ист начин како што направил богот, главата и руното му ги навлекуваат на Зевсовиот кип и потоа пред него го донесуваат кипот на Херакле. А откако ќе го направат тоа, сите што се околу светиот овен се удираат в гради, а потоа овенот го погребуваат во света гробница“.
Белците биле еден те ист народ со едни те исти божества само со разни имиња. За нив тие жртвувале различни животни, и тоа според генетско- географското
подрачје. Па следи Зевс на Балканот бил претставен како Бик, а Амон како Брав.
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„43. За овој Херакле сум чул приказна дека бил еден од дванаесетте богови.
А за оној Херакле, когошто го знаат Хелените, никаде во Египет не можеше да се
чуе ништо. И дека Египќаните не го презеле тоа име (на Херакле) од Хелените, туку поскоро Хелените од Египќаните и дека тоа се тие Хелени кои му ставиле име
Херакле на Амфитриониот син, јас имам многу докази дека е тоа така. Меѓу нив и
тоа што родителите на тој Херакле биле Амфитрион и Алкемена, а тие од дамнина
влечат лоза од Египет. Потоа, Египќаните велат дека не ги знаат имињата ниту на
Посејдон ниту на Диоскурите, ниту тие богови ги имаат примено меѓу другите свои
богови. Ако тие презеле име на некое божество од Хелените, за тоа требаше не бледо, туку сосем добро да се сеќаваат, како што јас мислам и како што ме учи паметот, ако уште тогаш Египќаните се занимавале со морепловството, а и некои Хелени
биле морепловци. Јасно е дека Египќаните поскоро ќе ги научеле имињата на тие
богови отколку на Херакле. Туку Херакле е некое старо египетско божество. Како
што самите кажуваат,тоа било седумнаесет илјади години пред да завладее Амасис,
кога од осум станале дванаесет богови, меѓу кои сметаат дека бил и Херакле.
44. Сакајќи да дознаам за тие работи нешто сигурно од оние од кои можеше
да се дознае, отпловил во Тир, во Фојникија, зашто бев разбрал дека таму има храм
што му е посветен на Херакле. Го видов храмот богато дотеран и со многу други
украси, а имаше и два столба од кои едниот од суво злато а другиот од смарагд што
ноќе силно светеше. Кога стапив во разговор со свештениците на тој бог, ги прашав
колку време има откако е изграден тој храм. Открив дека ни тие не се согласуваат
со Хелените. Рекоа дека тој храм е изграден кога е основан градот Тир, а откако е
населен Тир има две илјади и триста години. А во Тир видов и друг храм на Херакле, кого го викале Херакле Тасиски. Тогаш отидов и на островот Тасос. Таму најдов храм на Херакле изграден од Фојничаните кои го подигнале кога испловиле на
Тасос барајќи ја Европа. А тоа се случило пет човечки поколенија пред да се појави
во Хелада Херакле, синот Амфитрионов. Истражувањата јасно покажуваат дека
Херакле е старо божество. Затоа јас мислам дека најисправно постапиле оние Хелени кои и им изградиле храмови и почитуваат две божества со име Херакле, па на
едниот му жртвуваат како на бесмртен олимиски бог а на другиот како на мртов
херој“.
Следи Феникијците биле Пелазги како што биле Хелените и Македонците.
„45. Хелените зборуваат и многу други неверојатни работи. Несериозна е од
нив и оваа приказна за Херакле. Тие прикажуваат дека Египќаните, кога Херакле
дошол во Египет, откако го овенчале, го извеле со свечена процесија, сакајќи да му
го принесат како жртва на Зевса. А тој, иако дотогаш бил мирен, тогаш, кога почнале да го посветуваат пред жртвеникот, почнал да се брани и сите ги испоубил.
За тие Хелени што зборуваат така јас мислам дека не го познаваат наравот на Египќаните и дека сосем не ги познаваат нивните обичаи. Како тие, што сметаат дека е
грев да се жртвува кое и да е друго животно освен свиња, теле, бик и гуска, би принесувале како жртва човек ? А освен тоа, како Херакле, кој бил еден, и тоа човек,
како што тие кажуваат, би бил во состојба да убие толку десетици илјади луѓе ? И,
нека ни бидат милостиви боговите и хероите нам што толку многу зборуваме за
нив!
46. А Египќаните што ги спомнав, не жртвуваат кози и јарци поради ова.
Мендесијците сметаат дека Пан е еден од осумте богови, а за тие осум велат дека
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настанале пред дванаесетте богови. Кипот на Пан, вистина, и сликарите и вајарите
го прикажуваат, како и кај Хелените, со козјо лице, а и со нозе на прч, иако не мислат дека е тој таков, туку сметаат дека е ист како и другите богови. Поради што го
претставуваат таков, мене не ми е згодно да зборувам. А Мендесијците ги почитуваат сите кози, но повеќе прчовите отколку козите, а пастирите на козјите стада
уживаат поголема чест. Од нив, пак, најмногу еден по кого, кога ќе умре, настанува
голема жалост во целата мендетска област. Прч на египетски се вика ‘мендет’, а така го викаат и богот Пан. А во времето кога јас бев во таа област, се случи чудо.
Еден прч í се качи на една жена и ја имаше. Тоа се случи пред очите на сите.
47. Свињата, пак, Египќаните ја сметаат за нечисто животно. И ако некој од
нив, поминувајќи покрај свиња, биде допрен од неа, сосе алишта влегува во реката
и се бања. И во Египет од сите луѓе единствено на свињарите, дури и да се родени
Египќани, не им е допуштено да влегуваат во храм, и никој не сака да им даде своја
ќерка за жена ниту некој зема нивна ќерка, туку свињарите меѓу себе се мажат и се
женат. Сметаат дека не е во ред да им жртвуваат свињи на други богови, туку само
на Селена и Дионис, и тоа само во времето кога е полна месечина. Само тогаш и јадат свинско месо, кога ќе принесат таква жртва. Има една приказна што се раскажува кај Египќаните, зошто на други празници се вџасуваат да жртвуваат свиња, а
на овој го прават тоа, но мене, иако ја знам, навистина ми е многу непријатно да ја
кажам. А на Селена вака í жртвуваат свињи: ќе ги стават заедно и ќе ги прекријат
со целото сало од животното, она од стомакот, и потоа тоа го запалуваат на оган.
Другото месо го јадат, но само кога е полна месечина, кога и се принесуваат тие
жртви, додека во друг ден никако не би каснале. Сиромашните луѓе поради немаштија обликуваат свињи од тесто, потоа тоа го печат и го принесуваат како жртва“.
На врвот на бродот Атињаните имале глава од нерез, а Феникијците глава од
пастув. Феникијски бог бил Посејдон=Пастув- феникискиот коњ бил балканскиот.
Балканско било и говедото- во Египет ја влечело погребалната кола на фараоните.
„48. На празникот на Дионис, пак, всушност вечерта пред празникот, секој
пред порта ќе заколе гуде и потоа гудето го дава да се однесе назад кај свињарот од
когошто го купил. Друго освен тоа со гудињата, Египќаните на празникот на Дионис прават речиси сè исто што прават и Хелените. Наместо фалоси тие измислиле и
си прават кукли големи колку еден лакот, чии делови се движат со помошта на конец, и нив жените, одејќи по селата, ги носат и постојано го креваат и пуштаат дел,
кој не е многу помал од целата кукла. Пред нив оди свирач на кавал, а жените го
следат и пеат песни во слава на Дионис. Зошто е срамниот дел толку голем и зошто
само тој е подвижен, за тоа си постои една верска приказна што се прикажува.
49. Јас мислам дека уште Мелампод, синот Амитеонов, бил некој нешто знаел, туку бил добро запознает со жртвувањето. Имено, Мелампод е тој што на Хелените им го кажал и името на Дионис и за жртвувањето и за процесијата со фалосот.
Тој им кажал, но не ја сфатил точно приказната.Подобро ја објасниле мудреците по
него. Но сепак, Мелампод е тој што ја установил свеченоста со фалосот во чест на
Дионис и Хелените од него научиле и го прават тоа што го прават. Јас тврдам дека
Мелампод, кој бил мудар маж, ја научил пророчката вештина и, научувајќи и многу
други работи од Египќаните, сето тоа го пренел кај Хелените, како и култот на
Дионис, иако нешто малку поинаку кај овие. Нема да кажам дека култот на тој бог
се појавил во исто време кај Египќаните и кај Хелените. А сепак, некако најмногу

9
верувам дека Мелампод го научил тој култ на Дионис и од Кадмо од Тир и од оние
што дошле заедно со него од Феникија во земјата што денес се вика Бојотија.
50. Впрочем, имињата на речиси сите богови во Хелада дошле од Египет.
Дека дошле откај барбарите, открив испитувајќи. Најмногу, пак, верувам дека се
дојдени од Египет, зашто освен на Посејдон и на Диоскурите, како што и порано го
кажав тоа, и освен на Хера, Хестија, Темида, Харитите и Нереидите, имињата на
другите богови отсекогаш постоеле во земјата на Египќаните. Го зборувам она што
го кажуваат самите Египќани. А имињата на овие богови за кои Египќаните велат
дека не ги знаат, јас мислам дека Хелените ги имаат примено по име од Пелазгите,
освен Посејдона. За тој бог, пак, чуле од Либијците. Никогаш никаде името на Посејодон не се споменува освен кај Либијците,и тие тој бог го почитуваат отсекогаш.
А Египќаните воопшто не почитуваат херои“.
Барбари=варвари; Либан=Ливан=Леван + т = Левант каде белата раса опстојувала за време на леденото доба, со траење од 0,5- 1,0 милион години.
„51. Тоа, а освен тоа и нешто друго што ќе кажам, Хелените го примиле од
Египќаните. Но да прават кипови на Хермес со исправен полов орган не научиле од
Египќаните, туку од Пелазгите, и тоа први од сите Хелени почнале тоа да го прават
Атињаните, а другите го прифатиле од нив. На Атињаните тогаш, кога веќе се сметале за Хелени, Пелазгите им се населиле во земјата, поради што и овие почнале да
се сметаат за Хелени. За што зборувам, знае оној што е упатен во мистериите на
Кабејрите, што ги празнуваат Самотрачаните откако ги примиле од Пелазгите. Тие
Пелазги, кои им станале сожители на Атињаните, порано живееле на Самотрака (и
Самотрачаните тие мистерии ги примиле од нив). Кипови, значи, на Хермес со кренат срамен дел први од Хелени направилр Атињаните, а тоа го научиле од Пелазгите. Пелазгите си имале некоја верска приказна за тоа (тоа се објавува при верските обреди на Самотрака).
52. Порано Самотрачаните се молеле на боговите општо и им принесувале
жртви- така јас знам зашто тоа го чув во Додона- не споменувајќи никого од нив по
име ни по прекар. По име едноставно ги немало чуено.Ги нарекле богови затоа што
тие ги поставиле сите работи и сè распределиле. Поминало многу време додека не
дошле од Египет имињата на другите богови (имено, за Дионис разбрале многу подоцна) и потоа за тие имиња барале пророштво во Додона (се смета, пак, дека тоа
пророчиште е најстаро од сите хеленски пророчишта и тоа време единствено).Кога,
значи, Пелазгите го прашале пророчиштето во Додона дали да го прифатат имињата што им дошле откај барбарите, им било одговорено да ги прифатат. И од тоа
време тие при жртвувањето им се обраќаат на боговите со имиња. А од Пелазгите
подоцна ги примиле и Хелените.
53. За тоа од каде потекнува секој од нив, дали тие сите постоеле отсекогаш,
како воопшто изгледаат, Хелените не знаеле до скоро, што се вели, до вчера. Мислам дека Хесиот и Хомер се постари од мене четиристотини години, не повеќе. А
тие се тие кои на Хелените им го направиле родословието на боговите, им дале
имиња, им ги распределиле почестите и вештините и ги опишале нивните ликови.
А што се однесува до поетите, за кои велат дека живееле пред овие двајца, јас барем мислам дека живееле по нив. Првото за нив го зборуваат свештеничките во
Додона, а второто, она за Хесиод и Хомер, е мое мислење“.
Се говори за Пелазги. Такви биле Феникијците и Палестина: пелест=белест.
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II- 1: Со тој Амасис завојувал Камбис, Кировиот син, поведувајќи со себе и
Хелени, оние што биле под негова власт, Јонците и Ајолците...“.
„5. Тоа е единственото сигурно место низ кое може да се направи пробив во
Египет. Имено, од Фојникија па сè до околината на градот Кадитис е таканаречената Сириска Палејстина. А од Кадитис, кој е, како што мене ми се чини, град не многу помал од Сарди, од него, значи, сè до градот Иенис трговијата по море е на Арабија, а од Иенис е на Сиријците до Сербонидското Езеро, покрај коешто кон морето
се протега планината Касиј. А од Сербонидското Езеро, во кое, според приказната,
е погребан Тифон, оттука веќе е Египет. Она што е, пак, меѓу градот Иенис, ридот
Касиј и Сербонидското Езеро, не така мал простор, туку околу три дена пат во должина, е страшно безводно“.
„37. Имал многу такви изливи на бес и врз Персијците и врз сојузниците. Така, додека престојувал во Мемфис, отворил стари гробови и ги гледал мртовците.
Влегол дури и во храмот на Хефајст и многу го исмеал кипот на богот. Имено, постои Хефајстов кип што е многу сличен на фојничките Патајќи. Фојничаните овие
постојано ги носат со себе на носовите на триерите. Ако некој не ги видел, јас ќе
кажам какви се тие; исти се како џуџиња. А влегол и во храмот на Кабирите во кој,
кој и да влезе, освен свештеникот, чини грев. Таму тој ги запалил киповите откако
претходно страшно ги исмеал. И тие се слични на Хефајстиовиот кип. За нив велат
дека се негови синови“.
Се кажа Серб за срб=срп. Па Патајки, а Посејдон бил Патодавател=пато давател. Patifik=патифик=пат тифик=тивик=тивок до Тих Океан: тихит=тивик=тивок.
IV-41: „Либија, пак, е на другиот полуостров. Имено, по Египет веднаш почнува Либија. Кај Египет тој полуостров е тесен. Од Нашето Море до Еритрејското
има сè на сè десет миријади рестези, а тоа би било илјада стадија. По тој тесен дел
полуостровот станува многу широк и тој дел се вика Либија.(=ливи=леви=леи,Р.И.)
42. Им се чудам на тие што се обиделе да ги спроведат во однос на изгледот
и големината Либија, Азија и Европа, зашто разликите меѓу нив не се мали. Европа
по должина се протега покрај другите два дела од светот, а по ширина, чинам, не
вреди ни да се споменува со нив. Либија, очигледно, е опкружена од сите страни со
море, освен оној дел што се граничи со Азија. Прв, колку што мене ми е познато,
тоа го докажал египетскиот крал Неко кој, откако се откажал од прокопувањето на
канал од Нил до Арабискиот Залив, прати мажи Фојничани со кораби и им аповедал на враќање да поминат низ Херкуловите Столбови пловејќи се до Северното
Море и така да втасаат во Египет. Фојничаните, значи, тргнале од Еритрејското, а
потоа пловеле по Јужното Море. Кога ќе ги затечела доцна есен, тие застанувале на
копно и, каде што ќе се најделе на брегот на Либија, ја засејувале земјата, а потоа ја
чекале жетвата. Откако ќе го пожнееле житото, повторно испловувале. Така поминале две години, а на третата свртеле кон Херакловите Столбови и дошле во Египет. Тие прикажувале, што мене не ми е за верување, а можеби некој друг верува,
дека, додека пловеле околу Либија, сонцето постојано им било од десната страна.
Така, тогаш за првпат се стекнала претстава за Либија“.
„45. Што се однесува, пак, до Европа, никој не разбрал јасно дали откај
источната и откај северната страна е опколена со море. Во должина се знае дека се
простира и покрај Азија и покрај Либија. Јас не можам да сфатам од кого тоа се дадени оние три имиња, иако станува збор само за една земја, и тоа имиња на жена, и
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зошто за граница се прогласени египетската река Нил и колхидскиот Фасис (други
ја сметаат реката Танаис, онаа во Мајетида, и кимерскиот град Портмеја). Не можам да ги дознаам ни имињата на оние што така ги разделиле и од каде им ги дале
тие имиња. Хелените главно прикажуваат дека Либија го носи името на некоја тамошна жена Либија, а дека Азија има име според жената на Прометеј. За тоа име се
грабаат Лидијците тврдејќи дека Азија е така наречена според Асиј, син на Котиј,
внук на Манет, а не според Асија, жената на Прометеј. Според Асиј носи име и
една општина во Сарди- Асијада. А за Европа никој не знае ни дали е опкружена со
море ни од каде го добила тоа име, ниту е јасно кој бил тој што така ја именувал,
освен ако не речеме дека таа земја го добила името по Европа од Тир. Пред тоа била без име како и другите две земји. Сепак, се чини дека таа жена дошла од Азија и
не дошла во земјата која сега Хелените ја викаат Европа, туку само од Фојникија
дошла на Крит, а од Крит во Ликија. За тоа толку нека биде кажано. Но, како и да е,
јас ќе се служам со нивните вообичаени имиња“.
„186. Така, сè до езерото Тритонида, почнувајќи од Египет, Либијците се номади, кои се хранат со месо и пијат млеко. Кравјо месо, пак, воопшто не јадат од
истата причина како и Египќаните, и не одгледуваат свињи. И жените на Кирењаните сметаат дека е грев да се јаде кравјо месо од почит кон египетската божица
Исида, па дури во нејзина чест држат пост и приредуваат свечености. А жените на
Барчаните, покрај кравјо млеко, не јадат уште и свинско месо. Тоа е, значи, така.
187. Либијците кои живеат западно од езерото Тритонида веќе не се номади
ниту имаат исти обичаи како источните. Ни со децата не го прават тоа што го прават номадите. Имено, Либијците номади, дали сите, не можат со сигурност да тврдам, но многу од нив го прават ова. Кога децата ќе навршат четири години, со неиспрана волна од овца им ги горат жилите на темето, а некои од нив на слепоочниците. Тоа го прават за да не им штетел гнојот што постојано се слевал надолу во телото. Тие тврдат дека токму поради тоа се најздрави. А Либијците се навистина најздрави луѓе на светот, колку што знам јас. А дали токму поради тоа се најздрави, не
можам да кажам со сигурност. Ако децата, додека ги горат, добијат грч, и за тоа си
имаат најдено лек; ќе ги испрскаат со моч од јарец и ќе им помине. Го кажувам тоа
што го кажуваат Либијците.
188. Жртвувањата кај номадите се вакви. Почнуваат со увото на животното.
Го сечат и го фрлаат преку куќата, а откако ќе го направат тоа, му ја свиткуваат
шијата. Им жртвуваат само на Сонцето и на Месечината. Ним им жртвуваат сите
Либијци, но оние што живеат околу езерото Тритонида најмногу í жртвуваат на
Атена, а потоа на Тритон и на Посејдон.
189. Облеката и ајгидата на киповите на Атена Хелените ги направиле според облеката на Либијките. Ако се исклучи тоа дека Либијките се облекуваат во кожа и дека ресите на ајгидите не им се змии, туку врвци од кожа, во сè друго облеката е иста. Дури и името кажува дека облеката на Палада Атина, како што е претставена на киповите, доаѓа од Либија. Имено, козју кожи без козина, украсени со реси
и црвено бојадисани, врз облеката си наметнуваат токму Либијките. Од тој збор
‘ајгес’ кај Хелените произлегува ајгида.Јас мислам дека и цикањето во текот на свештените обреди настанало прво таму, зашто Либијките тоа го прават многу убаво.
И впрегнувањето на четирикоњиво коли Хелените го научиле од Либијците“.
Египќаните, Феникијците и Хелените имале слични традиции- еден народ.
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V-57: „Гефираите, пак, родот од кој биле убијците на Хипарх, како што самите кажуваат, воделе потекло од Еритреја. Но, како што јас, распрашувајќи се, дознав, тие биле Фојничани што дошле со Кадмо во земјата која сега се вика Бојотија.
На таа земја се населиле откако со ждрепка ја добиле областа Танагра. Оттаму порано Аргејците ги истерале Кадмејците, а потоа Бојотите ги истерале Гефираите и
тие отишле во Атина. Атињаните ги примиле за свои граѓани, но под извесни услови и со ограничување на некои права што не се вредни за споменување.
58. Тие Фојничани што дошле со Кадмо, меѓу кои биле и Гефираите, населувајќи се на таа земја, донесле и многу други знаења и умеења кај Хелените, меѓу
кои и писменоста која порано, како што јас мислам, кај Хелените ја немало. Во почетокот Кадмејците се служеле со она писмо со кое се служеле сите Фојничани. Но
со тек на времето, со менувањето на јазикот се менувал и обликот на буквите. Во
тоа време во најголемиот број краишта околу нив од хеленските племиња живееле
Јонците кои, откако ги презеле буквите од Фојничаните, се служеле со нив изменувајќи им го незначително обликот. Служејќи се со нив, ги нарекле, како што е право, бидејќи во Хелада биле донесени од Фојничаните, фојнички. Јонците уште од
старо време книгите ги викаат кожи зашто, поради скапотијата на папирусот, пишувале на штавени козји и овчи кожи. Многу од барбарите уште и сега пишуваат
на такви кожи.
59. Јас лично сум видел кадмејски букви во храмот на Аполон Изменски во
Теба во Бојотија, врежани на некои триногарници, и тие се главно слични на јонските. На еден триногарник има натпис:
‘Подарок од Амфитрíон сум, од Телебојците пленет’.
Тоа би можело да биде од времето на Лај, син на Лабдак, внук на Полидор,
правнук на Кадмо.
60. На друг триногарник во хексаметар се кажува:
‘Борачот Скај на Апóлон далнострелец искажал почит;
прекрасен спомен за победа сјајна јас овде ќе бидам’.
Скај би можел да биде синот Хипокоонтов. Ако дарителот е тој, а не друг со
име како синот Хипокоонтов, тогаш тој е од времето на Ојдип, синот на Лај.
61. Третиот триногарник, и тој во хексаметар, вели:
‘Сам Лаодáмант го стави триногарникот, крал дури беше;
прекрасен дар нека стои на сјајниот стрелец Апóлон’.
За време на владеењето на Лаодамант, синот на Етеокле, Кадмејците, протерани од Аргејците, се свртеле кон Енхелејците. Гефираите, вистина, тогаш биле
оставени, но подоцна, протерани од Бојотите, преминале во Атина. Имаат основано
и светилишта во Атина, кои немаат ништо заедничко со другите атински светилишта, туку сосем се разликуваат; меѓу нив и се светилиштата и мистериите на
Деметра Ахајска“.
Фениките и Јонците биле Пелазги- тие имале пелазгиски богови од Олимп.
Овој бил битен за Хелада- Хелените говореле варварски=пелазгиски=тн.словенски.
VII- 61: „Народите што учествувале во походот биле овие. Прво Персијците,
а биле вака опремени. На главите имале таканаречени тијари од мек филц, а на телото шарени хитони со ракави и оклоп од железни плочки, слични на рибини лушпи, а околу бедрата широки бечви- анаскириди. Наместо нормални штитови имале браници исплетени од прачки, под кои виселе тултови за стрели. Копјата им би-
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ле кратки, а лаковите големи, стрелите од трска, а освен тоа, уз десното бедро им
висел краток меч закачен за појасот. За водач го имале Отана, таткото на Аместрида, Кесрксова жена. Во старо време Персијците од Хелените биле нарекувани Кефени, а самите си се викале Артајци; така ги викале и нивните соседи. Но кога Персеј, синот на Данаја и на Зевс, дошол кај Кефеј, синот на Бел, ја зел за жена Кефејовата ќерка Андромеда. Нему му се родил син на кого му дал име Перс. Персеј го
оставил синот таму зашто Кефеј немал машки потомок. Така Персијците го добиле
името по него“.
Персијците и Хелените имале ист род.Тие биле Пелазги со пелазгиски јазик.
„69. Арабите биле во долги запашени наметки, а на десната страна имале долги еластични лакови. Ајтиопите имале запашено кожи од пантери и од лавови, а
лаковите им биле направени од фојничка палма, големи, не пократки од четири лакти; а стрелите мали, од трска, а на врвовите, наместо железо, изработен остар камен со кој ги гравираат печатените прстени. Освен тоа, имале и копја; на крајот на
копјата имале остро изработен рог од антилопа. Имале и боздогани, опковани со
шајки. Кога оделе во битка, едната половина од телото ја мачкале со белило, а другата половина со црвена боја. Арабите и Ајтиопите, кои живееле отаде Египет, ги
водел Арсам, син на Дареј и Кировата ќерка Артистона, која Дареј ја сакал најмногу од сите свои жени па заповедал нејзиниот лик да му го излеат од злато. Значи, на
оние Ајтиопи што живееле отаде Египет и на Арабите им заповедал Арсам.
70. Ајтиопите кои живееле на исток (во походот учествувале две ајтиопски
племиња) биле во ред заедно со Индијците, а другите Ајтиопи не се разликувале во
ништо друго освен во говорот и косата; источните Ајтиопи имаат права коса, а
оние од Либија- најкадрава коса од сите луѓе на светот. Тие Ајтиопи од Азија биле
вооружени главно како Индијците, но на главата имале кожа одрана од челото на
коњи, заедно со ушите и со гривата. Гривата им служела како гребен на шлем, а
ушите од коњите стоеле цврсто исправени. Наместо штитови пред себе држеле кожи од жерави.
71. Либијците оделе облечени во кожни облеки, а се служеле со копја кои на
врвовите биле стврднати на оган. За водач го имале Масага, син Оаризов.
72. Пафлагонците оделе во походот со плетени шлемови на главите, мали
штитови, неголеми копја, а освен тоа имале и копја што завршуваат со анџар, а на
средината имале кожена рачка. Носеле уште и кратки мечови. На нозете имале пафлагонски чизми што им допирале до средината на прасците. Лигијците, Матиенците, Маријандините и Сиријците дошле на походот облечени и вооружени исто
како Пафлагонците. Персијците тие Сиријци ги викаат Кападоки. Пафлагонците и
Метиенците ги водел Дот, син Мегасидров, а Маријандините, Лигијците и Сиријците- Гобрија, син на Дареј и Аристона“.
Сите наведени биле блиски, кои меѓусебно се разликувале според говоритебиолошки не било можно да живеат различни населенија со неразбирливи јазици.
„73. Фригите имале опрема најслична на пафлагонската со незначителни разлики. Фригите, како што кажуваат Македонците, додека живееле заедно со нив во
Европа, се викале Бриги, а кога преминале во Азија, заедно со местото на живеењето, си го смениле и името во Фриги. Арменијците биле оружани како Фригите зашто биле преселници од Фригија. И на едните и на другите водач им бил Артохм
кој за жена имал Дарејева ќерка.
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74. Лидијците имале оружје најслично на хеленското. Тие некогаш се викале
Мејони, а потоа си го смениле името по Лид, син на Атиј. Мисијците на главата
имале нивни, мисиски шлемови. Носеле мали штитови, а се служеле со копја чии
врвови добиле цврстина на оган. Тие се преселници од Лидија, а по планината Олимп се викале Олимпиени. На чело на Лидијците и на Мисијците бил Артефери, син
на оној Артефери кој заедно со Датис се борел на Маратон.
75. Трачаните се појавиле на походот со лисичини кожи на главите. На телата имале хитони врз кои имале префрлени широки зејри (широка и до земја долга
облека, на половина препашана), а на нозете- чизми до колена од еленска кожа.
Освен тоа, имале копја, пелти (мало штитови од прачки, преслечени со кожа) и мали ножеви. Тие, кога преминале во Азија, се нарекле Битници, а порано, како што
самите прикажуваат, се викале Стримонијци зашто живееле на Стримон. А биле
истерани, велат, од своите места од Теукрите и од Мисијците. Заповедник на азиските Трачани бил Басак, син Артабанов“.
Овие простори биле преблиски,и затоа сите тие биле само еден те ист народ.
„89. Триерите биле илјада двеста и седум на број, а ги обезбедиле овие народи. Фојничаните и Сиријците од Палајстина дале триста кораби. Луѓето биле вака
опремени: на главите имале шлемови кои по изработката биле најслични на хеленските, а на снагата имале оклопи од цврст лен. Имале штитови без перваз и копја.
Тие, Фојничани, како што самите прикажуваат, во старо време живееле на Еритрејското Море, а откако се преселиле оттаму, живеат на сириското приморје. Тие краишта на Сирија и областа сè до Египет се викаат Палајстина. Египќаните дошле со
двеста кораби. Тие на главите имале плетени шлемови, а штитовите им биле тумбести и имале големи первази. Носеле копја за во поморска битка и големи бојни
секири. Многу од нив биле панцироносци, а биле вооружени и со долги ножови.
Тие биле така опремени“.
Фениките и жителите во Палестина биле еден те ист народ со еден ист јазик.
„94. Јонците се појавиле со сто кораби, а биле натокмени како Хелени. Тие,
додека живееле на Пелопонес, во земјата што се вика Ахаја, односно пред доаѓањето на Данај и Ксут на Пелопонес, како што раскажуваат Хелените, се викале Ајгијалски Пелазги, а Јонци се нарекле по Јон, синот на Ксут“.1
Хелените во Јонија биле варвари како Македонците- јазикот бил пелазгиски.
„95. Островјаните дале седумнаесет кораби, а облеката и оружјето им биле
како на Хелените. И тие се пелазгиски племиња, а подоцна наречени Јонци од истата причина како и жителите на дванаесетте јонски градови- преселници од Атина.
Ајолците дошле со шеесет кораби, а биле натокмени како Хелени. И тие во старо
време, според преданието кај Хелените, се викале Пелазги. Хелеспонќаните, сите
други жители на Понт кои учествувале во походот, освен Абиѓаните (на жителите
на Абид им било заповедано од кралот да останат во земјата и да бидат чувари на
мостовите), дошле со сто кораби, а биле стокмени како Хелени. Тие места се јонски
и дорски населби“.
Се говори за Пелазги, кои говореле пелазгиски јазик, кој бил тн.словенски.
1

VIII-44: „Од копното...Кога станува збор за Атињаните, тие, додека земјата која сега се вика Хелада ја држеле Пелазгите, и тие биле Пелазги кои се викале Кранајци. Од времето на кралот Кекроп се
нарекле Кекропиди, а кога власта ја презел Ерехтеј, си го сменале името во Атињани, но кога воен
заповедник на Атињаните им станал Јон, синот на Ксут, по него биле наречени Јонци“.
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„123. Од носот Ампел флотата на Ксеркс пресекла право кон носот Канастрај, кој од целата Палена е најиздадено место на копното. Ксеркс и оттаму собрал
и бродови и луѓе, и тоа од Потидаја, Афитиј, Неапол, Ајга, Терамб, Скиона, Менда
и Сана. Тие се градовите на областа Палена која порано се викала Флегра. Пловеле
покрај таа област, флотата се упатила накај посочената цел, земајќи војска и од градовите што лежат во областа што се надоврзува на Палена, а е соседна со Термајскиот Залив. Нивните имиња се овие: Липакс, Кабреа, Лиси, Гитон, Капаса, Смила
и Ајнеа. Оваа област уште и сега се вика Кросаја. Тргнувајќи од Ајнеа, последниот
од градовите што ги набројав, флотата веќе запловила во самиот Термајски Залив и
накај областа што се вика Мигдонија. Таа пловејќи, флотата втасала во однапред
договореното место, во Терма, во градот Синд и во Хелестра, на реката Аксиј кој ја
дели областа Мигдонија од Ботијаида, на чиј тесен простор покрај морето се наоѓаат градовите Ихна и Пела“.
Ајнеа=Енеја=Венеја била поврзана со Венетите, а Венети биле Фениките.
Фениките имале богови како на Венетите, со Венеја - в = Енеја=Енеа=Анеа.
ВЕНЕТИ
Павел Тулајев,2 на стр. 7, пиши: „Грчката книжевна традиција, која достига
до сам Хомер и Хесиод (VIII в. с.е.) зачувала многу податоци за Енетите (Enetoi),
херои на Тројанската војна. Најпотполни податоци за тој херој најдуваме во Илијада, каде се говори дека е ‘предводник на Тројанците бил Енеј, потомок на древниот
царски род на Дарданците’. Енеј бил најмил син на Афродита, ќерка Зевсова, која
го зачнала со херојот Анхиз, на ‘шумовитите висини на планината Ида, богата со
пространи котлини, недалеку од Троја. Освен Афродита, според храбриот херој покровителски се однесувале и хиперборејските богови- Лето и Аполон, а исто така и
Посејдон, господар на сите мориња. Кога Енеј го ранил противникот Диомед, боговите му притекнале на херојот на помош. Тие му го грабнале синот Анхиз и го
пренеле во нивниот храм, на врвот на Пергам, каде Лето и Аполон сами во ‘големото светиште му ја враќале моќта и убавината’. Посејдон го спасил Енеј да не би
се згаснал благородниот род на Дардан, ‘на Зевс најмилиот од сите луѓе’.3 Родословната порака чврсто се поврзувала за Енеј и така добила литерарни полет во
творештвото на римскиот песник Вергилиј (70- 19 г. с.е) кој живеел седум векови
после Хомер. Грчкиот песник бил оличење на древната античко- морална традиција, која се пренесувала од колено на колено, а Вергилиј- генијален преставник на
римско- хеленистичката книжевна традиција и култура. Во тие книжевни трудови
Енеј добива и нови црти, ама тоа не е некој друг Енеј. Тој е тој ист херој на Троја
кој ја изнел на рамењата на својот татко Анхиз од околниот град. Според ‘Енеида’
Вергилиј, водач на Тројанците му било судено, после долгите патувања, и таму да
ги пренесе сите богови на Троја. Навистина, учврстувањето на ‘родот на Енеј’, кој
‘потекнува од крвта на Тројанците’, на Апенинскиот Полуостров ќе почне да се
шири култот Венера, римската Афродита. Венера (од venia- милост на боговите) е
почитувана како божица на плодноста, љубовта и убавината. Неа ја посматрале
прародител на Римјаните, низ Енеја. Синот на Енеј, по име Јул, бил основач на ди2
3

Павле Тулаев, Венети, Пешић и синови, Белград, 2004.
Хомер, Илијада.
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настијата Јулиева, на кој му припаѓал и Јулие Цезар, викан ‘боженствен’. Ето зашто
во Италија имало толку светилишта на Афродита- Венера, и зашто самиот Помпеј
неа и посветил храм, како божица на Победниците.4
Постоењето на античкото племе, Венети, го потврдуваат и историчарите и
географите на тоа време. Едно од првите сведоштва го најдуваме кај Херодот (V в.
с.е.) во седмата книга на повеќетомната ‘Историја’. Тој го споменува лучкиот град
Енеа, во Македонија, а во првата книга го опишува обичајот продавање на невеста
бил обичај меѓу илирските Енети. Тие биле познати по својата убавина уште од
времето на Елена Тројанска“.5
Херодот, VII-123, пиши: „Од носот Ампел флотата на Ксеркс...областа што
се надоврзува на Палена, а е соседна со Термајскиот Залив.Нивните имиња се овие:
Липакс, Кабреа, Лиси, Гитон, Капаса, Смила и Ајнеа. Оваа област уште и сега се
вика Кросаја. Тргнувајќи од Ајнеа, последниот од градовите што ги набројав, флотата веќе запловила во самиот Термајски Залив и накај областа што се вика Мигдонија. Таа пловејќи, флотата втасала во однапред договореното место, во Терма, во
градот Синд и во Хелестра, на реката Аксиј кој ја дели областа Мигдонија од Ботијаида, на чиј тесен простор покрај морето се наоѓаат градовите Ихна и Пела“.
Павел Тулаев, продолжува на стр. 9: „Страбон сматра (63-24 г. с.е.) дека
претците Енети живееле во Пафлагонија, на северниот убав дел на Мала Азија. За
тоа Страбон подровно пишува во својата знаменита ‘Географија’. Сравнувањето на
податоците од неколку извори, античкиот географ доаѓа до заклучокот: ‘Најпризнато се сматра мислењето дека Енетите биле најугледно и најзначајно пафлагонско
племе, од кој директно потекнува Пилмен (водачот кој го споменува Хомер). Освен
тоа, повеќето Енети се бореле на неговата страна; кога го изгубиле својот водач,
тие, после заземање на Троја, преминале во Тракија и така лутајќи, после дошле во
современиот Енетик’. Нив ги водел Антенор кој се настанил, со своите соплеменици, во северниот дел на Јадранското Море.6
Страбон прв ги подвргнал на критичка анализа противречните чинители од
различните легенди за лутањето на Енеј. Според Хомеровата ‘Илијада’, Енеј останал во Троја и, после гасењето на родот на Пријам, царската власт се наследувала
со директно пренесување на нивните синови:
‘Потомците на Пријам владари одвајкаде ги мрази Кронион
Оти Пријамовиот род веќе го замразил Кронион
ама снажниот Енеј со Тројанците ќе владее еднаш
и синовите му синови во потоние родени денови.’7(‘Илијада’)
Граматик и географот Деметриј Скепсијскиј (II в. с.е.) сматра дека после рушењето на Илион, ‘престолнина на Енеј’, постанал престолен град на Скепсис (Кебрена) кој се најдувал на височините на Ида, во Троада. Тука се вкорениле два царски потомци: Асканиј, Енејов син, кој бил познат по името Јул и Скамандриј, син
на Хектор.8
4

Вергилиј. Буколики. Георгика, Енеида.
Херодот, Историја.
6
Древната област во Мала Азија на бреговниот појас на Црно Море. Во VI в. с.е. била под Лиѓаните, потоа под Персијците; на крајот на IV и почетокот на III в. с.е. била во посед на А.Македонски
и неговите наследници.
7
Ѓуриќев превод на „Илијада“ (XX-300), прим. прев.
8
Исто.
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На ова можеме да ја додадеме и приказната на Вергилиј за сретнувањето на
Енеј со Етрурците и нивниот цар Тархон. Кога во времето на долгите патувања по
морето, на водачот на Тројанците му затребала помош, тој дошол во етрурскиот логор, ‘застанал пред царот и му го кажал своето име и своето потекло’. Сослушувајќи ја исповеста на херојот, тој ни во тренот не оклевал, со него склучил сојуз, а потоа му даде како ‘помош 30 бродови и дружина на сојузни водачи’. Земјата на
Етрурците се најдувала во Италија, каде во тоа време владеела аристократска династија Тарквиниј, сè додека не ја свргнале од власта, во VI в. с.е. републиканците
со италијанско потекло.
Сите три наведени извори ја потврдуваат една те иста повест за царското
потекло на Енеј, кој се прославил после Тројанската војна, иако тие извори посе различно го опишуваат текот на животот на легендарниот херој и неговите синови.
Мада Вергилиј вклучува во својата поема и такви чинители, кои се од подоцнежната историја на Енетите. Заправо чинители кои уште не му биле познати ни на самиот Хомер. Населувањето на придојденците од Троја и заземањето на сегашната
Венеција, на Јадранско Море, на страна на доселениците од Троја (Страбон, ‘Генетика’) ќе се одигра после подолгиот период на живеење во Тракија, и веројатно, на
долгите патувања.
Во периодот од дванесет векови од времето на падот на Илион, потомците
на Енеј поминале мошне голем историски пат. Затоа не е ни малку чудно, што,
уште на самиот почеток на христијанската епоха, Енетите, или сродствените им
племиња, под називот ‘Венети’, се раселиле по целата Европа.
Едно од првите пишани податоци за Венетите, најдуваме кај големиот римски војсководач Јулие Цезар (100- 44 г. с.е.) кој е со потекло од Енеј, во неговиот
опис ‘Галска војна’. Во првата половина на II век, до родувањето на Христо, Цезар
презел воен поход против Северите9 уз учество на соседните племиња. Опишувајќи
ги локалните народи, тој го соопштува за Венетите следното. ‘Ова племе има најголемо влијание на целиот морски брег, оти Венетите располагаат со поголем број
бродови, со кои пловат сè до Британија, а со знаењето со поморска вештина ги надминуваат самите Гали. Покрај силните налети на брановите, кои со леснотија ги совладуваат и малиот број на луки, кои се најдуваат во нивниот посед, тие го собирале данокот од сите поданици кои пловат по ова море’. Цезар обраќа внимание на
изузетната храброст и високата организираност на Венетите, кои ‘подигнале на нозе и други заедници, убедувајќи да останат верни на слободата, која ја наследиле од
своите предци, отколку да го трпат римското ропство’10 “.
Се кажа: „Венетите располагаат со поголем број бродови, со кои пловат сè
до Британија, а со знаењето со поморска вештина ги надминуваат самите Гали“.
Најстари населби низ Европа, како што била Британија, била на Фениките.
И па следи истоветување на Фениките со Венетитет: Фени=Вени=Вене + т = Венет.
Авторот, во преговорот, на стр. 5, пиши: „Венети (Енети, Венеди) е етноним
на еден од најстарите племиња во историјата на европската цивилизација. До сега,
уште секогаш, конечно не е разрешено кои од современите народи, им се најблиски
на Венетите во генетски поглед. Право на тоа средство, го оспоруваат многу: и
Словените, и Келтите, и Италијаните и Германите. Секој од наведените страни дава
9

Велика Британија, прим. прев.
Јулије Цезар, Галски војни.
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свои аргументи. Така настанале и посебни научни школи, кои едната другата ја
оспорувала, па на неупатените читатели, понекогаш, им било тешко да се снајдат
во неразмрсивиот сплет на археолошката, лингвистичката и културолошката терминологија“.
Сите тие имале исто потекло. Па и затоа тие за тоа исто потекло и се спорат.
П.Тулев продолжува: „Во првиот век на наша ера, Венетие се споменуваат
во географскиот трактат на Помпониј Мела, ‘Хореографија’ (40- та година). ‘Тие се
најдуваат на јужниот брег на Сарматскиот Океан (Балтичко Море) измеѓу реката
Висла и Репејските гори, во областа која се викала Сарматија’. На картата на Европа, која е направена според описот на Мела, исто така има и венетски планини, чија
идентификација е уште спорна“.
На наведените простори биле Викизите, кои биле Феники=Венети, кои низ
руските реки патувале сè до Цариград, кој им бил најбитен. Тие биле Варези- Руси.
Авторот, предговорот го започнува со: „Оној кој бил во Финска и Естонија,
знае дека таму, локалното население, Русија ја нарекува со необични имиња: VENE
или VENALAINEN- на естонски, или VENAJA- на фински. Исто така е познато, дека ‘ВЕНЕТИ’ себе се нарекуваат некои етно-религиозни заедници на современите
пагани, со центар во Петерсбург. Човекот, кој е далеку од историското знаење, може ова да му се направи настрано или несовремено...“.
П.Тулев продолжува: „Римските историчари имале слична претстава за територијата и обичаите на тој древен, разгранет народ, кој го називале со различни
имиња. Плиниј, нпр. (23/24- 79 н.е.) раскажува за некоја земја Енингија, која се најдува северно од Понтското Море, со заливот Килилен, островот Латрис и Мејотското Езеро. Таа (Енингија) според преданијата, ‘е населена сè до реката Висула,
каде се Сарматите, Венедите (Venedis), Скирите и Хирамите.11
Друг опис се најдува во книгата на Тацит (втора половина на I век н.е.) за
Германите. Тој ги сместува Венетите на границата на Свевија, покрај Пеукините,
Фените и Сарматите, и сумња, заправо не знае на кого припаѓаат- на Германите или
на Сарматите. ‘Венетите’ (Venethi) освоиле многу германски навики, оти тие попат
на обичните разбојници ги поминуваат сите шуми и планини, помеѓу Пеукините и
Фените. Ипак, мисли дека треба да се вбројат во Германите, оти знаат да ѕидаат куќи, носат големи штитови и имаат увежбана и брза пешадија, во однос на Сарматите, кои живеат во кибитки и на коњи’12 “. (Пеукини=Певкини, Р.И.)
Имало Сармати коњари, Германи говедари и земјоделци и Венети поморци.
„Грчкиот астроном и географ Птоломеј (89- 167 г. н.е.) ги пронајдува нашите претци меѓу Сарматите, кои живеат осточно од Европа. Неа (Сарматија) ја населуваат, според претпоставката на Птоломеј, и други големи народи- Венеди (Οωενεδαε) долж целиот венетски залив, покрај Гетоните, Фините, Сулоните, Аварите.13
Изузетно важни податоци најдуваме и во познатата ‘Гетика’ на Јордан,14 западно- готски историчар. Овој летописец детално ја опишува Скитија и Подунавјето. Кога стигнал во Дакија ‘опкружена со моќните Алпи во вид на Венец’, Јордан
11

Изводи од древните пишани извори за Словените. Автори Л.А. Гиндин, С.А. Иванов и Г.Г. Литаврин. Том 1, Москва 1994, стр. 25.
12
Исто, стр. 39.
13
Исто, стр. 51, 55.
14
По некој алански, прим. прев.
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запишал: Од нивна лева страна, која нагнува на север, источно од реката Вистула, и
тука, на огромните пространства, обитува многубројно племе Венети (Venetarum
natio). Без обѕир на тоа што ги називаат другчие, зависно од различните родови и
места на обитување, тие себе, воглавно, се називаат ‘Словени и Анти (Sclaueni et
Antes)’. Потоа тој понатаму ги опишува местата на пребивалиштата на Словенитеод Дунав до Висла, од Црно Море до Балтичко Море- и прецизира, за нас изузетно
важен детал за потеклото на Венетите. Овој готски историчар кажува: ‘Бидејќи дека се, со потекло од еден корен, од нив потекнале три народи: Венетите, Антите и
Словените (Venete, Antes, Sclauene)’. Овој коментар на Јордан е земен за основ на
многувековната традиција која ги сматра ВЕНÈТИТЕ автентични претци на сите
СЛОВЕНИ !15
Податоците на античките автори нашле свој одраз на тв. Појтингеровата карта, направена во XII-XIII в. Освен тоа, таа содржи и најдревни податоци. На неа,
да речеме, Венетите се вбележени два пати: прв пат како ‘Венети-Сармати’, во предгорјето на северниот Карпат, а другиот пат на северистокот од устието на Дунав,
меѓу Дачаните и Гетите. Појтингеровата карта, без сумливост, може да претставува
непроценет извор, оти споменувањето на Венетите на таа карта, го потрдува чинителот дека тој етноним бил широко распространет сè до епохата на средновековието.
Најпосле, целата светска наука ги признала податоците за Словените, и не
само што ги признала, веќе и ги уважила како автентични чинители, пред сè во трудовите на византиските автори: ‘Војна со Готите’ на Прокопиј Цесарски, ‘Историја
на Лангобардите’ на Павле Ѓакон, ‘Историја’ на Теофилакт Симоката и др. Збор е
всушност за настаните на раното средновековие, кога варварите во победничките
војни ја поразиле римската војска и преминале заедно со многубројната армија
преку Дунав и продреле во пределите на самата империја. Таквите настани не можеле да бидат незаприметени од страна на византиските писатели, и нашле свој подробен одраз во нивната литература. Така нпр. кај Прокопиј Цесарски, во едно поглавие пиши како ‘Словените ја пустошат Илирија’, во второто поглавје- како
‘Словените преминуваат преку Истер16 и Гебре, прогонувајќи ги Римјаните’, а во
третото- ‘за наравот на Словените и Антите’. Словените биле една од главните снаги на варварите кои ја загрозиле западна империја и го покориле Рим. Ипак тоа било во V и VI век на нашата ера кога потомците на ‘Венеите’, ‘Антите’ и ‘Скифите’
веќе се називале ‘Словени’ (Склавини)“.17
Имало тн.Словени (Анти,Венети и Склавини) и Словени. Следи Анти=Анти,
Венети=Венети и Склавини (Склауни: у=в, Склавни=Склавини)=Склавини и Словени=Словени. Словените биле според слово, а имало Божјо Слово и Логос=Слово.
Склава означувала област. Склавините Римјаните до 5 век не ги познавале.
Стр. 51: „Според анализите и податоците на архелозите Венетите постепено
ги освојувале териториите на северна Австрија, Баварија, Швабија и источна Швајцарија. Овде почнало да преовладува нивната цивилизација и нивниот јазик. Тоа
15

Јордан, За потеклото на Гетите,СПБ,1997, стр. 67-84. (Исто така и преводот на фрагментите и коментарите во изданието: „Изводи на древните пишани извештаји за Словените“, том 1, стр. 105-113)
16
Дунав- прим. прев.
17
Прокопиј Цезариски, Војна со Готите, Москва, 1996, кн. 7, глава 13, 14, 29, 38, 40. Теофилакт Симоката, Историја, Москва, 1996, кн. 1, глава 3, 4, 9, кн. 2, глава 10, 11, кн. 7, глава 1-5, 12.
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дефинитивно не биле Келти, кои во тоа време ја наметнувале Латенската култура
(La ten) во областа на сегашната Чешка и Моравија. Долго време била зачувана традицијата на сохранување во урни. Ама таа не била едина особеност на културата на
Венетите. Во VII- VI век с.е. во реонот Виланова, настанал еден центар кој се прославил со изработка на уникални ситули- уметнички обработени садови.
Идентификацијата на Прасловените како Венети не го олеснала проблемот
на словенската генеза. Напротив, го искомплицирала. Оти, под името Венети во
древноста биле познати и племињата кои живееле во различните краеви на екумената. Називот Венети се толкува различно: едни научници го изведуваат зборот
‘Венети’ од коренот ‘вен’- кој во основа е коренски глагол ‘veni’- тргување, и ‘vencere’- победување; другиот, од келтското ‘uindos’18- бели; а Јошко Шавли после
Матеј Бор, го изведува овој етноним од називот на својот народ- ‘Slo-ven-t-cin’.
Заради поголемо разбирање, словенечкиот научник го систематизира античкиот помен на Венетите, ги наредува во следниот поредок, пратејќи го тоа со коментари:
1. Венетите во Пафлагонија (северниот брег на М. Азија), споменува Хомер
во ‘Илијада’ (IX век с.е. 852). Тој кажува дека Пилмен од родот Енеј (‘Enetoi’), предводник на Пафлагонците, со специјалниот одред í притекнал на помош на соседната Троја. На овој податок повеќе-помалку се ослонуваат подоцна и грчките и латинските писатели, кои ги споменуваат Венетите. Нив исто така ги називаат ‘Генети’, бидејќи грчкиот јазик не знаел загласот ‘б’, Грците го замениле со гласот ‘х’,
со дигам, кој звучи како нешто измеѓу ‘б’ и ‘в’.
2. Венетите во Илирик, на долниот Дунав ги споменува Херодот, во V век
с.е. (1, 196). Херодот ги назива ‘Enetoi’ и тоа неговото споменување сè до скоро
време, ги навело историчарите да ги изедначат Венетите и Илирите, сè додека лингвистиката, после Втората светска војна, не докажале дека тоа се два различни
етноси.
3. Венетите во горниот Јадран, кои исто така ги споменува Херодот, латинските автори ги називаат Венети и во врска со тоа, наведува историјата за тоа, кога
после падот на Троја ги довел во таа област легендарниот водач Антенор.
4. Венетите во Централна Европа, кои во I/II в. н.е. ги споменува Тацит (Гер,
64) и Плиниј (IV, 97) под името Veneti, Venethi или Venedi, а исто така и Птоломеј
(III, 5) под името UENEDAI. Птоломеј го споменува и Венетскиот Залив (околу
Гдањск) и Венетска Визоравнина (во Мазовши или источна Прусија).
5. Венети во Галија (Бретања), ги споменува Цезар, Плиниј, Страбон, Птоломеј, Касиј, Дио и други. Овие Венети имале свои населби и во Британија, под називот Venedotia или Gwineth.
6. Venrtus Lacus, така ги назива Помпониј Мела (III 24) во областите на Боденско Езеро во I в.н.е.
Е можно дека дадениот збор происходел од ‘vanam’- ‘voda’ (или би означувала ‘син цвет’), е ‘голем столб’, што со тоа би ја смалила историската примедба во
врска со значењето на изразот ‘веном’ (G.B. Pelligrini). Називот ‘Боден’ стој издвоен од зборот ‘voda’- ‘вода’. (Боден=воден- Боденско Езеро, Р.И.)
7. Венетите во Лација, кои ги споменува Плиниј под називот Venetulani (Nat.
His. III, 69). Археолошките наоди, како што е веќе речено, потврдуваат дека аријското население веќе постоело после ‘Селидбата на народите’, кој му припаѓал на
18

Се наведе: „uindos“. Бидејќи у=в до виндос; Wind=ветер; Windows=виндовс=виндов - н = видов...
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периодот на погребните урни на обронците на Албанските Планини и во римската
Палатина. На тој список можат да се додадат и други споменувања, а исто така
многубројни историјски и современи етноними кои го содржат коренот WEN-WND
-WIN, но, на кој начин можеме точно да се определиме, односно да тврдиме дека
едни или други Венети биле Словени, а не некои други племиња ? Науката тврди
дека е најисправна етничката идентификација на основ на историската антропологија уз јака подршка на пелеолингвистиката. На местата на пребивање на Венетите,
мора да бидат зачувани остатоци на човечки тела, а на употребните предмети на
домаќинствата и- натписи. Освен тоа, луѓето имаат обичај да ги чуваат сеќавањата
на старите називи на места, со што се бави топономастиката“.
Името Венети нема ништо зедничко со Склавини и Словени-посебни поими.
Стр. 104: „Современикот на Јордан, византискиот историчар Прокопиј Цесарски (500- 600) ги споменува Антите и во поглавјето за Словените (Sclaveni) во
книгата ‘Војна со Готите’, во која кажува дека нивната земја (Sklavia) се простирала јужно од Дунав, која претставувала природна граница измеѓу Римската империја
и варварите. Јордан ги сматра Антите и Словените (Склавините) како два родствени племиња, кои живеат раздвоено, ама ‘имаат многу заедничко’. ‘Едни и други
имаат заеднички јазик- варварски, и по нивната надворешност не се разликуваат
меѓу себе. Тие се мошне високи по раст и снажни. Имаат руса коса и бел тен, ама
мнозина се темнотени’. Некогаш дури и името, кај Словените и Антите- било исто.
Во старите времиња обете племиња се називале Спори, што значи ‘расеани’, ‘мислам затоа’, споменува Јордан, ‘што живееле ‘расеано’ и што ‘спорадично’ ја заземале земјата и што живееле во одвоени населби’. Затоа им било потребно повеќе
простори (земји). Освен тоа, кажува Јордан, ‘тие живееле во јадни колиби (уџерици), меѓусебно доста оддалечени и често ги менувале своите станишта’. Понатаму,
писателот ги опишува, нивната облека (чакшири, подврзани со каиш), оружје (штитови и џилит- кратко копје со метален шилец), систем на управување(самоуправа),
вера (во еден бог творец на секајцата), обреди и обичаи (почитување на реки, принесување на жртви, вражење) а исто така и карактер (тие се груби, ама не злобни).
Прокопиј упорно повторува: ‘Кај обете овие варварски племиња цел живот и
законите се еднакви’19 “.
Се кажа: „нивната земја (Sklavia) се простирала јужно од Дунав, која претставувала природна граница измеѓу Римската империја и варварите“.
Римјаните биле христијани, а Склавините само повеќебожци. На Римјаните
и Склавините народен јазик им бил само варварски, кој бил пелазгиски=тн.словенски со кого говорел и Платон. Државен јазик бил латинскиот- христијански коине.
Приск (5 век) пиши готски, хунски и латински, а народен варварски јазик.
ФЕНИКИТЕ БИЛЕ ПРВИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ ВОН БАЛКАНСКА ЕВРОПА
Заради рудното богатство, Фениките биле првите преселници вон балканска
Европа. На феникиските простори се појавиле Венетите. Следи само Фени=Вени...
Х.Џ.Велс,20 на стр. 44, пиши: „После подолго време уз агат и амбер се појавува меѓу коскениот накит и златото, кое, како што се чини, било од металот прво
19
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Прокопиј Цезариски, Војна со Готите, Москва, 1996, кн. 7, стр. 248, 250.
Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград.
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познато. Нарочито богато во злато се преисториските остатоци од Ирска. Отприлика пред 6000 до 7000 години неолитќаните почнале на поедини места да употребуваат бакар, правејќи од него орудие по истиот узор како што било правено и каменото. Е можно тој бакар прво се најдувал во пречистена состојба, па тогаш со ковање му го давале саканиот облик. Пречистениот бакар може и денес да се најде по
Италија, Унгарија, Корнвал, а исто така и на многу други места. Ама, за орудие чистиот бакар е полош од кременот, оти на нему не може да се одржи оштрицата. Помешниот бакар со калај (така да биде до една десетина калај), многу е потврд. Попозно (во бројки не ќе се впуштуваме) луѓето пронашле начин да дојдат до бакар и
од неговата руда. Како што мисли Лорд Евбери, е можно дека тајната на топењето
го откриле така што при градење на огништа за кување ставале случајно бакарни
руди меѓу камењата кои за таа сврха ги употребувале“.
Се трагало рудното богатство: ...бакар, калај...На тие простори се копало рудното богатство,кое се пренесувало во Источното Средоземје-потоа таму се топело.
„Во Кина, Корнвалд и на другите места бакарната и калајната руда се најдуваат во една жица. Во Унгарија бакарот може да се најде со антимон. Така старите ливци повеќе случајно во работата, но се некоја своја вештина, откриле подобар
и појака бронза,која е смеса од бакар и коситер.21Бронзата не е само од бакарот почврста, туку таа мешавина измеѓу бакарот и калајот е полесно за спојување така и
за преработката. Такавиканото орудие ‘од чист бакар’ во себе содржи една мала
пропорција калај, ама никакво орудие од самиот калај не е познат, ниту има икакви
податоци од кои би се видело дека раниот човек знаел за калајот како посебен метал. Во швајцарските наслаги, кои се заостанати зад жителите на колја, е најдено
грумења од калај, а се знае дека под XVIII династија калајот е увезуван во Египет
од странство. Мошне е тешко да се разликува калајот од антимонот. Добар дел на
бронзата од Кипар содржи во себе антимон. Добат дел на она што изгледа дека е
калај всушност е антимон. Старите сакале да добијат калај, ама всушност добивале
антимон и држеле дека тоа е калај. Во Шпанија е пронајдено едно место на кое била преисториска топилница на бакар, а на разни други места има материјали од такви топилници. Начинот на кој тогаш се лиело, како што тоа од разните остатоци
може да се види, само ни го потврдува споменатото мислење на Лорд Евбериј. Во
Индија, каде обично се најдува заедно бакар и цинк на сличен начин се дошло до
туч, една мешавина на тие два метали“.
Бидејќи на Кипар се дошло до слој на бакар, кој не бил оксиден туку сулфурен, кој бил крт и кршлив, се трагало по калај, и се правело бронза.
„Промената во навиките и методите со појавата на бронзата беше всушност
така незнатна дека бронзената секира и другите предмети долго се лиеле по калапите изработени според облиците на она исто камено орудие, кое требало да биде
со нив истиснато.
Најпосле луѓето почнале да го топат и железото, и тоа можда не порано отколку пред три илјади години во Европа, а нешто пред тоа во Мала Азија. За железото се знаело уште давно пред тоа време, ама само за метеорското железо. А како
тоа повеќето е познато,метеорскиот камен се состои воглавно од железо или никел.
Тоа било ретко, и се употребувало обично за накит или за маѓија. А кога луѓето
еднаш ја научиле вештината на топење, веќе повеќе не било никакво нарочито чудо
21
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кога се дошло и до железо. Тоа се топело на оган од јаглен, а се изработувало со загревање и ковање. Прво се употребувало за поситни ствари, додека постепената револуција не почнала од него да се прави, покрај другите потреби, и оружје. Сè тоа
ипак не допринело да се измени општиот карактер на човечката околина. Скоро ист
оној секојдневен живот што средените неолитќани го воделе пред 10.000 години, се
водело на почетокот на осумнаесеттиот век селаните по зафрлените краишта на
Европа.
Обично се говори за каменото доба, бронзеното доба и за железното доба во
Европа; само, би била омашка која би можела да не одведе на погрешен пат, кога
сите тие доби во историјата би се споредувале така како да се од иста важност.
Многу поправилно би било да се рече дека постоеле:
1.- Рано палеолитско доба, кое траело мошне долго;
2.- Попозно палеолитско доба, кое не траело ни за десетти дел на претходниот; и
3.- Доба на култивирање, доба на белите луѓе во Европа, започнало таму
пред 10.000 или најповеќе 12.000 години, и во нему неолитскиот период, претставува само почеток, додека тоа само трае уште секогаш. Елиот Смит предложил она
прво доба да се назове ‘палеоантропско’, а сè по него ‘неоантропски’ “.
Се потврдува, развитокот на добите бил во Источното Средоземје, откаде
биле и преселбите.Степенот на развиток во Европа останал ист-како 10.000 години.
Стр. 46: „Интересно би било да дадеме овде еден краток преглед на животот
на европските неолитќани пред него што се појавиле металите. Светлоста на тој
живот ни паѓа од разни страни. За нив, на пример, останувал на сите страни нивниот смет, додека на поедини места (нарочито на данскиот брег) се насобрал од тој
смет огромна гомила. Поедини од своите луѓе, мада не сите по ред, ги сохранувале
со многу внимание и почести, те поврв на нивните гробови нагомилувале цели брда
од земја. Тие брда се оние гомила што денес по Европа, Индија и Америка се појавуваат во многу краишта. Во врска со тие хумки или и независно од нив, подигале
големи камења (мегалити), и тоа било поединечно, било во групите, и од кои најпознати се примероците во Вилтшајр (Stonehenge) и Бретања (Karnak). На поедини
места уште можат да се видат и траги од нивните села.
За време на мошне сува зима во Швајцарија 1854. година е најден прв пат
еден богат извор податоци за неолитскиот живот. Тогаш водата на едно езеро се
спуштило на дотогаш незапамтена низина, те открила темели на преисториски населби на колови од неолитското рано бронзено доба. Населбите биле подигнати над
водата на оној ист начин, како што тоа и денес работи во Селебеј и по другите места. Не само дека тие прастари скели е зачувана дрвената граѓа, туку во тресетните
наслаги испод нив е пронајдено и големо мноштво дрвено, коскено, камено и земјино орудие и украси, остатоци од храна и слични ствари. Е откриено дури и парчиња од мрежа и облека.
Слични населби постоеле во Шкотска, Ирска и по други места. Во Ирска се
становало по езерски населби уште од преисториско доба, па сè до овие денови кога Џемс I владеел во Англија, и кога О’ Нил од Торонто се борел против Англичаните пред него што шкотските колонисти дошле да ги заменат во Улстер Ирците.
Одбрамбената вредност во тие езерски села била мошне голема, а покрај тоа во таквиот живот над течната вода имало и здраствени предности. Веројатно дека тие
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населби на колје од Швајцарија не служеле како склоништа за најголемите заедници што во тоа доба постоеле. Тоа биле домови на малите патриархални групи. Веројатно дека на други места по плодните долини и по отворените простори имало
веќе многу поголеми домови отколку по тие брдски долини.Во Вилтшајр во Англија постојат траги такви една голема група семејства. Остатоците, на пример, од камениот круг во Евбериј, близу могилата кај Силбериа, беа некаде ‘најубави мегалитски руини во Европа’. Тие мегалити се состоеле од два круга камења во уште поголем круг и јарка во зафатот на просторот од единаесет хектари. Оттаму одделе
два поплочени пата, секој по два и пол километри долг, на запад и на југ од една и
од друга страна од брегот на Силбери. Брегот Силбери е најголема преисториска
вештачка могила во Англија. Сразмерно на тоа верско и општествено средиште, на
кое сега луѓето сосем заборавиле, укажува не усредсредени напори и на заеднички
интерес на еден знатно голем број луѓе, мада тие можда се најдувале на далеку распространи по запад, југ, и по средина на Англија. Лесно е можно тие да се насобрани во кое нарочито доба година на некој вид примитивен саем. Можда и сите заедници учествувале како во градење на могилата така и во довлекување на стените.
Швајцарските жители со колја, баш напротив, изгледа дека живееле во посè подвоени и за себе доволни села“.
Прво рудата се носела на просторот на Левантот,а потоа таа се топеле на местата каде таа се ископувала. На тие рударски простори се создале првите населби.
НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ФЕНИКИТЕ ГОВОРЕЛЕ ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК
Бидејќи се говори за Фениките, кои биле први кои трагале рудно богатство
низ Европа, битно е да се одговори на кој јазик Фениките говореле- тн.словенски.
Павел Тулајев,22 на стр. 15, пиши: „Нашите најблиски претци, ако говориме
за основачите на Новгородска и Киевска Русија, се сматрале себе со потекло ‘Словени’, што е потврдено и во првите летописи. Најстар од тие летописи се сматра
Лаврентискиот спис ‘Повест древних времена’, чие авторство му се припишува на
монахот Киевско- Печорски манастир, Нестор (11- 12 в). Пратејќи ја книжевната
традиција на своето време, православен научник обфатил податоци содржани во
црковните списи, летописи и усмени преданија. Првиот помен на името ‘Словени’
го сретнуваме во набројувањето на народите кои припаѓаат на директните потомци
на Јафет, родоначалник на една од групите на племиња кои, според Библијата, се
населиле на север и запад после Потопот. Словените се ставени покрај името ‘Илјурик’ и ‘Лихитај’, што одговара на Илирите и Лугите (или Лехите). ‘Многу време
подоцна’, пиши Нестор во еден фрагмент на хрестоматијата’- ‘Словените се населиле на Дунав, каде е сега земјата на Унгарија и Бугарија, и од тие Словени се рашириле Словените по земјите и се називале со своите имиња според местата каде
се населиле.Така едни дошле и се населиле крај Морава и себе се назвале Моравци,
а други- Чеси. И поново тие исти Словени: бели Хрвати и Срби, и Хорутани. Волохите (Власите) ги нападнале дунавските Словени и се населиле меѓу нив, тие ги потиснале и присилиле, морале да ја преминат Висла и таму се населиле, и себе се назвале Љахи. Од тие Љахи настанале Полјаците, од другите Љахи- Љутиќи, од другите Мазовшани’ “.
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Павле Тулаев, Венети, Пешић и синови, Белград, 2004.
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Ланге,23 на стр. 50, наведува што пишел Нестор: „Askold und Dir zogen gegen
die Griechen und kamen im 14. Jahre der Herschaft des Kaisers Michael an (in Wirklichkeit 860)…“, како и на Фотиос: „Ein obscures Volk,ein Volk ohne Geltung, ein Volk,
das man zu den Slawen rechnet, unbekant, das aber nun durch seinen Kriegszug gegen
uns sich einen Namen gemacht hat, unbedeutend, aber jetz berühmt geworden...“.
Русите нападнале во 860 година, а тогаш Русите биле непознат народ. Меѓутоа, никаде Острогорски не кажува дека Русите „народ, кој се сметал за Словени“, а
пред таа година ниеден друг извор не говори, Русите се изјаснувале за Словени.
Тоа што стои друго „темен народ,народ без важност“...(народ)„непознат, кој
ама сега со неговиот воен поход против нас си направил име, беззначајност, ама сега славен постанат“, не е толку и битно. Ова се потврдува со наводот, што Солунските Браќа веќе еднаш биле кај нив на мисија. Тие тогаш го познавале коине, а се
уште тој не бил реформиран во тн.старословенски јазик.
Ако Русите до 860 година некогаш се изјаснале за Словени, руските автори,
тоа секако и ќе го наведеле-Русите до 860 година никогаш не се изјаснале Словени.
Се говори дека Словените потекнале од Заткарпатите. Токму и затоа во сите
околу карпатски држави се говори, Словените потекнале од Заткапатите. Меѓутоа,
Заткарпатите имале четири географски страни: Исток, Југ, Запад и Север- ждрешка.
Најбитно е она што го пишел Нестор (11- 12 век). Според него, Русите потекнале од Илирија. Бидејќи Илирија била на Балканот, Русите биле само Балканци.
Во Македонија и цел Балкан, Подунавјето...Русија се говорело со в-н-т: куќава-куќана-куќата, како спротивност на падежниот тн.старословенски јазик.
Бидејќи македонската династија не сакала понатаму во Руската Црква да се
употребува коине кој не бил разбирлив за Русите, таа коине го исклучила од Русија.
Па токму и затоа во Русија во употреба бил само македонскиот тн.старословенски.
Па рускиот јазик бил македонски тн.старословенски, како што бил српскиот.
Павел Тулајев продолжува: „При изучувањето на родословот, кој е прикажан во Несторовиот летопис, мораме да обратиме нарочито внимание на еден мошне важен детал. Во современите преводи на староруските летописи, оригинални
етноним ‘Словени’ скоро секогаш е преведен како Славјани’ а придавката ‘словенски’ како словенски’. Тоа е вообичаено, оти одговара на нашето уво, ама не и оригинал. Словени се нарекувале и оние кои ‘владееле со зборови’, те. го знаеле словото и што едни другите ги разбирале, за разлика нпр. од Немците, ‘неми’. Подоцна
се појавиле толкувања на етнонимот ‘славјани’ од ‘слава’, што делимично одговара
на висината“.
Следи само Слово=Реч=Логос.Па имало и Божјо Слово- види евангелие итн.
„Од дунавскиот период, Нестор преминува на историјата на источната колонизација, која се одиграла неколку векови подоцна. ‘Исто така и овие Словени дошле и се населиле долж Дњепар и себеси се назвале Пољани, другите Древљани,
бидејќи ги населиле шумите. Другите се преселиле на Двина и себеси се назвале
Полочани, по реката која се влива во Двина и која се вика Полота. Тие исти Словени кои се населиле околу езерото Иљмен и се назвале со своето име- Словени (овде
преведувачот го оставил почетниот етноним) и го подигнале градот кого го назвале Новгород. А другите, кои се населиле на брегот на реката Десна, Сејма24 и
23
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Reinhold Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972.
Десна е лева притока на Дњепар, а Сејма е негова главна притока- прим. прев.
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Сула, се назвале Северњани. И така се разминал словенскиот народ, а по неговото
име се нарекла словенската писменост“.
Па „словенската писменост“ произлегла од слово на Константин Филозоф.
Преселбите биле само од југ кон север- таква била генетската оддалеченост.
„Својот почетни етноним во Русија го зачувале само новгородските (иљменски) Словени. Дали е случајност ? Постојат научни податоци за нивната генетска
врска со претците на Дунав. Пољаните биле поблиски на Љхите- Пољаците. Од нивните племиња произлегле ‘летописни браќа’: Радко и Вјатко, од кои настанале
имињата Радимичи и Вјатичи.
Бидејќи во времето на Нестор- Киевски и Новгородските Словени- веќе се
назвале Руси, а нивниот говор руски, така летописецот (или неговиот препишувач)
сматрал неопходно да нагласи дека словенскиот јазик и рускиот е едно те исто и
исто така: ‘од Варјагите почнала да се вика Русија, а пред тоа биле само Словени
(Славјани)’. Прво рускиот летописец му придал големо значење на племенскиот извор на својот народ. Тој на секој начин подвлекува кој припаѓа на Словените а кој
не. Во одделот за потеклото на ‘Словенскиот јазик’ од племето на Јафет, нарочито:
‘Норик- то и се Словени’. Од црквените преданија Нестор црпел податоци за тоа
дека Апостол Павле (+65 г) проповедал во Илирик, а тамо како што сведочи летописецот, ‘првобитно живееле Словени’. Сумирајќи го прегледот на историскиот
материјал за претците, Нестор пиши: ‘Бил единствен народ словенски: Словените
кои живеее на Дунав и кои биле покорени од страна на Угрите и Моравците, и Чесите и Љахите и Пољаците, сега се називаат само Руси, а земјата Русија’ “.
Се кажа: „...единствен народ словенски: Словените кои живеее на Дунав...“.
До V век Римјаните не познавале Склавини (тн.Словени- никако Словени).
Па оние Склавини на Дунав од VI век биле само гранични единици на Римјаните.
„‘Повест на древните времиња’ имале одлучувачко влијание на формирањето претстава на руските историчари за изворите на словенството. Чинителите кои
во неа се содржани, само се дополнувани со археолошки податоци и податоци на
лингвистичките истражувања и од фолклорот, ама суштината при приликата на толкувањата- не се менувала.
Вниманието на научниците долго време била концетрирана на тема на дунавската прапостојбина, прататковина. Оти називот Дунав го најдуваме не само во
летописите, туку и во билините и обредите на песните. Меѓутоа, во фолклорот на
XVIII и XIX век, тој назив веќе некако го изгубил оној првобитен смисол и се користел како декоративен рефрен за свадбени или љубовни теми. Ипак, изворниот
смисол, кој бил готово изгубен, во обредните песни добро се зачувал, така да сосем
јасно се воочува длабинската смисла на сакралното име на Дунав:
‘Не разлевај се мој Дунаве,
не плави зелени лугови !
Во тие лузии ковиљ- трева,
по таа трева оди елен бел,
Оди елен бел- рогови златни’.
Ова е магија, јазична загонетка, а не само- поезија ! Овде е зачуван споменот
на едно возвишение, свет на стварноста каков што бил Дунав, (таа Рајска река) за
нашите претци. Пагани, како што е знаено, сите природни појави се претворале во
боженства: сонце, планини, езера, реки. Дунав бил за нив река над реките, главна
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водена стихија со која биле поврзани границите на световите. Ево како на името
Дунав му се обраќа, на почетокот на своето заколнување, кнегињата Јарославна, хероија на ‘Словото за полкот Игоров’ (XII в.):
‘На Дунав Јарославнин глас се слуша,
Како кукавицата незнана рано кука:
‘Полетувајќи- кажува- кано кукавица над Дунав,
Ќе го наквасам ракавот свилен во Кајал- реката,
Ќе му ги избришам на кнезот раните крвави,
На моќното тело негово’ “.
Се кажа: „...Дунав, (таа Рајска река) за нашите претци. Пагани...“.
Ова се однесува на повеќебожните Дунавските Склавини-без етнички народ.
„Од формално- географско становиште, оваа хероина не можела да биде ‘на
Дунав’. Таа живееле во Новгород, на реката Десна, притока на Дњепар. Обраќањето на Дунав има овде мистична аура, како во приказната за островото Бујан, ‘средиште на чаробните сили’. Тоа обраќање на Дунав е потчинето на општата логика на
паганските сфаќања на светот.Ипак,митот содржи живи траги на конкретните историски настани, сеќавање на она време кога Дунав бил роден завичај и на ним, посе
блиска стварност.
Памтењето за дунавската прататковина е зачувано не само во песните. На
љубителите на руската историја, мошне е добро познато сижето на летописот, каде
се говори за балканскиот поход на кнезот Свјатослав (XV в.). ‘Не ми е угодно да
седам во Киев’, тој му кажува на својата мајка Олга, жената на кнезот Игор. ‘Сакам
да живеам во Переслављ, на Дунав. Таму е средиште на мојата земја, таму се сливаат сите земјини блага, тука се стекнува богатството- грчкото злато, скапоцени ткаенини, вино, различни плодови од Чешка и Унгарија, сребро и коњи; од Русија- крзно и восок, мед и риба’. Искусниот војсководител, Свјатослав, кој во тоа време веќе ги поразил волшките Бугари и Хазери, не можел да погреши кога кажува, за Перејслављ на Дунав, дека е ‘средиште на земјата негова’. По своја прилика, тој добро
знаел за постоењето на родбинските врски на Словените во Јужна Европа и затоа
бил спремен да настапи како прворазреден покровител“.
Без словенски народи: Анти=Анти, Венети=Венети и Склавини=Склавини.
Словени биле според слово. Па Русите за Словени се изјаснале 860 година.
„Постој исто така занимлив документ од XIV в. Кој се назива ‘Список на
руските градови подалечни и поблиски’. Во него, православниот автор од опкружувањето на митрополитот Кипријан (со потекло Бугарин), прави покушај да се соберат сите податоци за старите центри на Словените. ‘На Дунав’, според овој документ, ‘се најдува Видичев град, со седум камени бедеми. Мдин. А од друга страна
Дунав- Трнов, тука лежи Св. Петка. А долж Дунав- Дрествин, Дичин, Килија. А на
устието на Дунав Ново село, Акољорка; на морето- Карна (Каварна). Од оваа страна на Дунав, на устието на Дњестар, над морето, Белгорад’. Понатаму се најбројуваат ‘руските градови’ во Литванија, Молдавија, сегашна западна Украина, кои претставувале важни упоришта на патот на источноевропската колонизација на нашите претци“. (Карна + ва[в] = Каварна- поимите се правеле со в-н-т, Р.И.)
Преселбите на Белците биле по долините Вардар- Морава- Дунав...-од Источна Азија кон Запад на Монголите; тие стигнале на Кавказ.Следат Бугари, Хазери...
До денес во Русија и западно од неа ја нема лозата- Европа е недонаселена.
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Павел Тулајев, на стр. 38, пиши: „Во западниот дел на прасловенскиот свет
(XII- V в. с.е.) се создава тв. ‘Лужичка култура’, која е названа венетска култура.
Лужичката цивилизација се простирала од Елба до Припјате и од Алпите до Балтикот. По мислењето на Рибаков, јадрото на лужичката култура ја формирале не Словените туку ‘Келто- Илирите’. Повеќе од тоа, тој сматра дека ‘асимилацијата на
половината на протословенската територија е првенствено нова, неупоредиво и во
поголема мера високата лужичка култура била еден од основните узрок на нестанувањето на првоботното единство на прасловените“.
Стр. 131: „Тоа што поголемиот дел на населението на Винд-ланд биле Словени, го сметаме потполно докажано. Ама, со кој јазик тие говореле и пишеле ? Какви тоа биле руните со кои се служеле жителите на јужниот Балтик ? Авторот на
знаменитата ‘Космографија’ (XVI в.) Меркатор Герхард Храмер (1512- 1594), непосредно се ослонува на изворите, сведочи: ‘Јазикот кај нив бил словенски и вандалски’. Оваа фраза делува парадоксално: еден јазик (во единствена целина) а два назива: словенски и вандалски !? Фразата навистина делува парадоксално. А може да
биде дека тоа е за она време, било сосем природно.
Доста сложено прашање е со словенските руни, те. до појавата прехристијанска писменост, која им претходела на кирилицата и глаголицата. Ама и тука науката го пронајдува својот пат до правата вистина. Како прво, точно е докажано со
копмпаративната палеолингвистичка метода, дека Словените имале своја древна,
писменост. Како друго, дека имало повеќе видови (типови) писменост. Рунските
натписи во последните неколку децении во континуитет, се собираат, коментираат,
воопштуваат. Според мислењето на специјалистите за руските пагани В. Титов, Рујани (жителите на Рујан) имале писменост на ведската традиција. Нејзината графија
осетно се разликувала од познатите постари ио помлади руни. Ама, после рушењето на културните словенски центри во Прибалтик, таа традиција потполно излезнала. ‘Од XIII- XIV в. под интезивниот притисок на данските и германските крсташи,
во словенските кнежества на Ранска, Мелкенбуршка, Брандербуршка и другите места, прибалтичкиот словенски етност престанал дефинитивно да постои.
Она што го затекнале во XVI век географот Меркатор и неговите современици- биле само рушевини. Освен тоа, морската плима го прекрила еден дел на
островото Руген, кој во стари времиња бил знатно поголем. Морската вода го одвоила од копното малото острово Руден, на растојание од 5 милји. И меѓу нив сега е
‘длабината неизмерна’ “.
Наведените простори на руните биле и илирски-се пиши за илирска култура.
Павел Тулајев кажа: „По мислењето на Рибаков, јадрото на лужичката култура ја формирале не Словените туку ‘Келто- Илирите’ “.
Љубомир Кљакиќ,25 на стр. 245, вели: „Установувајќи ја оваа типологија...
Тоа важи и за германските земји XIX век, чие обединување го овозможила протестатска Прусија, како што тогаш се викале некогашните земји на Полапските Сло-.
Вени. Самите Пруси се потомци на словенските Боруси, подоцна словенски Пруси.
Повикувајќи се на наводите на старите англиски, шкотски, ирски и велшки преданија и хроники како и трудовите на британските научници во XX век, а посебно
Гордон, Чајдл, Халдејн, Мекелистер и други, како и на соопствените топономастички и историографски истражувања, Милош Црнјански 1964. година ја предупре25

Ljubomir Kljakić, Oslobađanje istorije I-III, Početak puta, Arhiv Kljakić, Belgrad, 1993.
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дил нашата јавност за чинителите за словенското присуство на Британските Острови во текот на II- I милениум п.н.е., ама и подоцна. Големиот славист Јан Колар
1853. година објавил капитално дело Староиталиа славјанска, публикувајќи на преку 700 страници документација за словенското присуство на Апенинскиот Полуостров пред и за време на античкиот Рим. Коларовата книга одма се нашла на папскиот индекс забранети книги, па тоа е разлог што ова капитално дело не го споменува енциклопедиската одредница, ниту потоните лингвистички стручњаци. Александров Димитриевиќ Чертков се бавел со истиот проблем на Апенините пред доминацијата на античкиот Рим, во студијата O jazyke pelastov, naselivših Italiju, i sravenie jevo s drevneslovenskium, објавена во Москва 1855. година. Радивоје Пешиќ
прв потсетил на ова, во меѓувремено ‘заборавени’ истражувања пишувајќи за континуитетот насловенското присуство на Апенинското Полуострово и другде по
Европа“.
Дионисиј26 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“.
Па сите автори го познавале Дионисиј, а него сите го одбегнувале- крив бил
јазикот на Римјаните, кој бил варварски=пелазгискии еолски. Значи, тн.словенски.
Дионисиј пиши само варварски=пелазгиски како Македонците и Еладците.
Пак, латински јазик бил само од 240 г.п.н.е., дело на Греикот Лив Андрониктој не бил народен туку службен и дворасен на Белци и Црнци, наследник на коине.
Бранико Вукушиќ,27на стр. 60, пиши: „Истакнатиот српски научник, келтолог проф. др. Ранко Куиќ, член на Велшката академија на наука во своето дело ‘Српско- келтски паралели’ (Бања Лука, 2000.) наведува до сега непознати докази на
етно-културната сродност на Келтите и Словените. Откаде словенски траги кај преживеаните потомци на Келтите во далечната Британија? Оти, Римјаните биле окупатори во Британија приближно колку и на Балканот. Во римските мапи и административни списи од тоа време во Британија, посебно Ирска, Шкотска, Велс многу
имиња на реки, планини и други топоними и етноними се подудираат со имињата
во денешна Србија и другите делови на бившата Југославија. Неверојатен е списокот на реките Соча, Бојана, Буна, Морава, Пек, Тиса, Уна, Сана, Корана, Малена, Ведра, Добра, Вардар,и др. дури и украинската Дон, чешката Витава, бугарската Осма
итн. Списокот на планината исто така е голем: Орјен, Кораб, Мосор, Шатор, Дурмитор, Пирлитор и др. Кралската престолнина и светото брдо во Ирска е Тара, старо аријевско име“.
26
27
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Слободан Јарчевиќ,28 на стр. 23, пиши: „Во делата на професрот Реље Новаковиќ мора да се уважуваат, измеѓу остатанатото, старите географски карти, кои
историчарите озбилно не ги проучувале. Тие, без иземање, биле податоци за Србите или разните словенски племиња, кои живееле на широкото подрачје на Европа и
Азија, ама, на жалост, преку тие чинители преминува Реља Новаковиќ во книгата
‘Непознат Црњански’ упатувајќи на очигледните чинители за Словените тамо каде
современата наука не ги најдува, или таму не најдува во право време.
‘Во недоумица, која во науката постој околу прашањето на потеклото на
Илирите и нивната распространетос, да не заборавиме што за нив знае составувачот на ‘Историјата на многу години’ (‘Несторов летопис’) од почетокот на 12. век
од Киев. Кога ја споменува Илирија, хроничарот забележал дека ги обфаќа северозападниот, прибрежниот, дел на Балканскиот Полостров, додавајќи дека границите
на Илирик, како провинција на Римската империја, установена во првата половина
на првиот век после Христо и дека зафаќала дел на територијата на (бивша) Југославија. Кога летописот, потоа, одма после Илирија, ги споменува Словените, коментаторот на овие летописни вести протолкувал дека Словените ги споменува затоа што летописецот бил убеден дека Словените првобитно живееле во Илирија.
Споменувајќи го потоа и апостол Павле, за кого кажува дека го походувал Илирик
и тука го ширел христијанството, хроничарот бил уверен дека, со право, може да
каже дека тука било прво Словенство’.
Реља Новаковиќ ги проучувал и белешките на нашиот голем писател Милош Црњански, давајќи му за право на Црњански, кога пронајдува словенски топоними и словенски обичаји на британските острова: ‘Кога за сè ова знаеме, ни се чини подобро да сфатиме зошто британските научници повеќе пати истакнуваат ‘илирски траги во преисториското доба на британските острови’. Веројатно дека Црњански, со разлог, повеќе пати се задржува на спомените на Илирите, имајќи, по своја
прилика, во вид нивното прадавно потекло и нивната голема распространетост, како рана индоевропска групација. Во тој смисол, Црњански и понатаму ги истакнува
своите запазувања: ‘Веќе античките историчари ја споменуваат врската измеѓу британските острови и оние земји кои денес се словенски, нарочито врската со денешна Русија и Украина. Плиниј, на пример, предупредува на сличноста во религиозните церемонии на Британците и Персијците во своето доба. Тацит, во својата
книга Германија кажува дека јазикот со кој се говори на брегот на Балтикот, каде
живеат Аестите, е сличен на јазикот со кој говорат Британците во негово доба.
Страбон најдува дека институциите на жителите на британските острови се слични
со самотрачките’ “.
Стр. 25: „За процветувањето на цивилизацијата во Европа и нејзините словенски обележја, пишеле и најчуените научници на Британија и Ирска на почетокот
на овој век. Англискиот историчар Гордон Чајдл, како и Апиан од Александрија, ги
поистоветува Илирите и Србите и тврди дека Илирите на Балканот имале тесна врска со заедницата на жителите на Велика Британија, во праистиријата. Чајдл го подржувал британскиот биолог Ј.Б.С. Холдејн, кој, пишејќи многубројни члемци, ја
уверувал научната јавност дека Британија во предримско доба била колонија на народите од територијата на Југославија. Тоа исто го поновувал и ирскиот археолог
Мек Алистер, нагласувајќи дека заеднички културен и просветен центар на Брита28

Слободан Јарчевић, Историске скривалице, ЗИПС Болеч- Етикета, Белград, 1999.

31
нија и Балканот бил Винча покрај Белград. Водечкиот шкотски археолог и универзитетски професор Стјуарт Пигот обавестил дека пронашол во својата земја словенски (илирски) скулптури и литература“.
Не можело да биде „заеднички културен и просветен центар на Британија и
Балканот...Винча покрај Белград“, затоашто во Винча градежите и писмото биле во
готова форма таму донесени, а нивни развоен период се одвивал во Левантот- во
него за време на леденото доба, со траење 05- 1,0 милион години, живеела белата
раса. Следи раса=народ=јазик. Феникијците биле Белци-белести=пелести Пелазги.
„Нашиот јазик објаснува дека многу топоними го зачувале коренот на зборот од стариот српски јазик.29 Да речеме, Вуковар, Вардар, Темишвар, варош, Вараждин, содржат ‘вар’- потекнал од зборот ‘чувар’. Затоа во именките на населбите
(кои некогаш биле одбрамбени) така често се појавува ‘вар’.
Старите записи откриваат дека ‘дур’ во давни времиња означувал српско
утврдување на вода, па така знаеме дека името Дурмитор потекнало од нашиот јазик, а не од некој стран, како што често се тврди. Значењето на јазикот за расветлување на минатото, го воочиле и спомнатите ирски и британски научници, ама не ја
решиле енигмата откаде баш славенофили топоними во Британија и Франција и тоа
за време кога таму живееле Келтите, кои- по дотогашните научни сознанија- не биле Словени. Ова неразјаснетост ги привлекла и др Деретиќ, па од илјади документи
повадил, вместо топоними, келтските лични имиња и самиот се изненадил со чинителот дека, во голем процент, се словенски (Српски): Балдомер, Бела, Бирак, Бориша, Борут, Буда, Вито, Влатна, Врсина, Данко, Деркојед, Дравко, Икар, Иломер,
Којо, Ладон, Мато, Миро, Ранило, Недо, Русо, Саво, Сарда, Сатара, Свето, Тогимир, Убила...
Кога во I век пред Христа, во време на римскиот цар Октавијан Август Илирите подигнале востание на Балканот, водачи биле Брано и Бато. Ама, во слично
востание против Римјаните во Швајцарија, водач бил војникот со името Дивјак!“.
Никогаш немало словенски народи за да има словенски јазик- само Пелазги.
Стр. 34: „Поинтересно е што професорот Реља Новаковиќ утврдува дека во
Романија Србите го почитувале богот Дагон (пола човек- пола риба) и дека царот
на Ликинија бил противник на новата христијанска религија па заради тоа против
него завојувал царот Константин Велики, ама дека истото боженство имало развиен култ и кај народот во Месопотамија. А таму во Месопотамија (во денешниот
Ирак), античките картографи ги забележиле следните географски имиња, од кои некои се задржале до денес: Баба, Пирин, Рисан, Берана, Бихаќ, Бар, Дебар, Лим, Бари, Бојан, Колар, Котур и многу други.
Тек од Мала Азија стигнува изненадување. Во предгрчката држава Ликија
(Лики) се откриени споменици со натписи на српски јазик. Тој локалитет го истражувале американските археолози, па нема бојазност дека во прашање е необјективност. Главниот град на таа држава бил Срб. Друга држава на територијата на денешна Турција, која, несумливо, била српска, се викала Лидија, а главен град неа и
бил Сард“
Каде има рамница- житница имало Срби- Балтик до Сирија сè до со Египет.
Бидејќи поимот Срб означувал срб=срп, се потврдува, на Балтикот сосе Мала Азија, Сирија и Египет се говорел ист пелазгиски јазик. Исто било и во Индија.
29
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Стр. 35: „Професор Новаковиќ не упатува на Црњански...Бидејќи своите
истражувања во Лондон ги споредил со трудовите на ирските и британските историчари, Црњански нашол дека тие се идентични што се однесува на заклучоците за
древните Срби. Така можел да го изнесе непобитното тврдење дека во врска со Постојбината, на античките и средновековните држави на Словените, има многу политиканство во званичната историографија на секоја европска држава. Како очигледен пример на историското политиканство, Црњански го наведува толкувањето на
лордот Актон. Лордот Актон стравува од Словените како можни жители на Британските острови, па пиши дека словенските народи се нестабилни и неспосовни за создавање држави. Објаснува дека Словените го населиле Балканот ‘со инфилтрација,
не како освојувачи, туку како сонлива, пополека, селска гомила’. Лордот Актон не
објаснува како Словените ги напуштиле претходните живеалишта, кога се знае дека селаните не ги оставаат лесно своите ниви.Тој исто така не објаснува како по доаѓањето на Балканот, во мошне опасно опкружување, создале повеќе свои држави,
кога биле така недржавотворни. Црњански ја изнесува и невтемелената теза на словенските историчари. Според нив, Словените се населиле на Балканот во еден голем и крвав поход, уз истребувањето на домородното романско население. Словенските историчари ова го тврдат, иако нема ни еден поуздан извор за истребување
на народот на така огромен простор, од Босфор до Трст“.
Латинскииот јазик бил службен- Романците со пелазгиски јазик (Дионосиј).
„Ваквите недоумици околу историјата на Јужните Словени не му дале мир
на Милош Црњански. Најдувајќи се во Британија, се впуштил во истражувања од
искона на ова подебје.На располагање му биле архивите и библиотеките на Лондон,
каде пронашол хроники, карти и податоци за обичаите и уметноста од времето на
првите векови на нова ера на Ирска и Британија. И заправо, она што се однесувало
на староседелците на британските острова, можело да му се припише и на тогашните жители на Балканскиот Полуостров. Античките називи на британските планини,
населби, реки, езера и потоци имале истоветни имиња и на просторите на Јужните
Словени, посебно оние кои ги населувале Србите. Истражувајќи понатаму, Црњански открил дека и топонимите на соседниот француски брег, посебно во Бретања,
имаат свои имењаци на Балканот: Дрина, Свердол, Вран, Вечан, Бреге, Новар итн.
Во Бретања француските археолози откриле дека тука фолкорот е скоро идентичен
со фолклорот на словенските народи. Племињата кои се појавуваат во Британија,
Ирска и на западните брегови на европскиот континент носат словенски имиња:
Бодуни, Добуни, Думани, Корнови, Корни, Корнути, Морини, Бориштени, Горичани, Луги, Ладени, Мијати, Рутени, Морави...
Црњански ја приметува правата конфузија меѓу аехеолозите во Британија,
Ирска и Франција, оти тие предмети на материјалната и духовната култура од давното минато на своето тло час им го припишува на Илирите, час на Вендите, час
на Сарматите, час на Скитите, час на Словените. Западните научници не се усудуваат да објаснат дали е во прашање една раса (ист јазик и култура) со различни
племенски имиња или се во прашање различни етнички групи со уедначена култура. Црњански приметува дека е едно сигурно, околу што не се спорат ни западните
историчари, дека топонимите се славофони !“.
Па тн.словенски јазик бил само варварски=пелазгиски, кој бил и тн.Платонов,јазик на белата раса, која со преселбите со крвната група А стигнала во Јапонија.
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„Некои археолози се усудиле да изведат заклучоци за словенската припадност на стародседелците на Западна Европа. Други на тоа жестоко се спротиставиле. Во првиот ред германските археолози. Тие Вендите категорично ги сврстале во
Несловени, веројатно под влијание на ваквото определување на германската школа,
Русите се устукнале, па Вендите ги прогласиле Протословени. Тоа значи дека Вендите на почетокот на новата ера не биле Словени,ама некогаш, во давното минато,
можда тоа и биле. Ваквиот став, спротивен на здравиот разум и чинителите, на жалост, го присвоиле и останатите словенски научници. Црњански наведува дека англискиот археолог Мина ги сврстел Виндите во Словени и напишал дека во тоа нема никаква сумливост !“
Само Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=Склавини и Словени од слово.
„Црњански укажува на британските научници кои не само што тврделе дека
староседелците на Западна Европа во античко доба биле Словени туку и докажувале дека постоеле тесни врски измеѓу општествените заедници на Балканот и во
Британија. Тоа упорно го тврдел и англискиот историчар Гордон Чајдл. Чајдл го
подржувал британскиот биолог Ј.Б.С. Холдејн, кој истакнувал во многубројните
членци дека Британија во праисторијата била колонија на народите кои ги населувале просторите на Југославија ! Секако, ова тврдење било неприфатливо за званичната британска историја, па чуената Џекета Хокс, археолог, оштро го критикувала
овој став на професорот Холдејн. Грабнувајќи се на авторитетот на Џекета Хокс и
званичната британска историја, поедини британски и ирски истражувачи наставиле
да докажуваат дека жителите на овие две држави, во давно време, í припаѓале на
групата народи во која биле и народите на Балканот. Овие тврдења биле поубедливи, оти сродноста на луѓето од овие две оддалечени подрачја ги докажувале со заеднички зборови од српскиот или некој друг словенски јазик. На основ на тоа ирскиот археолог Мек Алистер верувал во длабока старост на врската на жителите на
Балканот и на Британија, нагласувајќи дека културен центар на нивната заедничка
цивилизација бил во Винча покрај Белград!
Црњански се сложил со истражувањата на Мек Алистер, оти и самиот ги потврдил Алистеровите докази дека во праисторијата на Ирска и Британија постојат
траги и на Вендите и Илирите. Наодите се така убедливи, дека и Џекета Хокс, противник на наводното илирско господство во Британија, признала дека археолошките наоди, во што таа е најпознат стрчњак, непобитно ја потврдуваат врската на
Илирите и староседелците на Ирска и Британија.
На авторитет равен на оној на Џекета Хокс, уживал во науката и чуениот
археолог на Шкотските универзитети проф. Стјуарт Пигот, кој најдува рани траги
на Илирите во својата земја, и ја запознал научната јавност дека во прашање се и
литерарни траги. Пигот, покрај цивилизацијските врски на Балканот и Британија во
бронзеното доба, го додава и тврдењето дека и старата цивилизација на Микена
имала блиски врски со жителите на британските острови.
Најинтересен детал на Пиговото истражување се однесува на пронајдените
скулптури во Британија од старата минатост, за кое Црњански најдува дека потсетува на скулптурите во Полска и многу личи на нашите стеќки ! Колку овој податок е драгоцен, ќе се види кога послениците на науката би го размотрувале во светлото тврдење на званичната историја кај нас дека стеќките се творенина на припадниците на измислената богомилска религија во средновековната српска Босна“.
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Како христијанството и богомилската религија се ширела од Македонија.
„После сите овие податоци на ирските и британските научници, на кои упатува Милош Црњански, Реља Новаковиќ ја изнесува и својата збунетост пред него.
‘Западнуваме во очајување кога се прашуваме откаде и кога поедините народи дошле на некое подрачје, колку долго тука опстојувале и што некој од нив ги
склонило од тамошната позорница, а на другите им овозможило и понатаму тука да
останат- можда само под друго име. Ние готово ништо не знаеме не само за настаникот на поедините народи, ниту ни за правците и брзината на нивните движења.
Трагите на јазичните сродности се извонреден патоказ, ама ипак не се решаваат сите неизвесности’.
Заправо, сите истражувачи на исконата на Ирска и Британија се мачат околу
јазикот на своите претци. Името на денешниот град Солсбери, во близината на Стоунхенџ, на старите карти е обележен како: Сорбиодун, Сорба, Сарун, Сербола и Сорбиакум. Нема сумливост, сите имиња на упатуваат на српски јазик и на облик на
името на српскиот народ.30 А покраината во која Стоухенџ се најдува во старите
времиња се викала Вилчи, што е име на словенски народ. Во Ирска, Англија, Велс
и Шкотска ги имаме и следните стари топоними: Тиса, Ведура, Тамиш, Дева, Видуа, Луг, Балтија, Тара, Дервент, Дрина...Провинцијата Велс тогаш се викала Венедотија.
Американскиот археолог Олбрајт, размотрувајќи ги овие имиња, напишал
дека имињата на реките, планините, езера, потоци и населбите не ги менуваат ни
низ илјади години. Тој имињата на британските острови и на Ирска им ги припишува на Келтите. Но, во тоа е и чудо на вакви тврдења, оти тие се словенски. Ова
некако да би се прикрило, многу научници тврдат дека келтските имиња се присатни и во други краишта на Европа, па и на Балканот и дека таму се словенски. Така
нашата планина Дурмитор се доведува во врска со келтскиот јазик, оти се наведува
‘дур’ е келтска основа.31 (На ова се спротиставил др Јован Деретиќ, кој во својата
книга Срби, народ и раса- нова Вулгаша, Чикаго, тврди дека ‘дур’ е стара српска
именка и дека означува тврдина на вода. Од тоа се и глаголите: дурати, издурати,
одурати) И Црњански подлегнува на келтската теза, па наведува и овие наши имиња се со келтско потекло: Рудине, Вран, Шара, Коритник, Ком, Сава, Драва итн.
Тој не приметува дека Англичаните објаснуваат дека шкотскиот град, кој Римјаните никогаш не го освоиле, се вика Тор Оваца. Наводно, тоа значење на името имал
во своето име на келтски јазик.Ама, Римјаните во картите го вмеле тоа келтско значење во името на овој град: Брабоњакум. Нема спор- брабоњак е од српскиот јазик
и Англичаните овој поим погрешно го превеле како Тор Овац. Покрај градот Брабоњак (или Брабоњакум- по латински) се најдувал населбата Лиг, па Англичаните
‘објаснуваат’дека тоа е келтски збор со непознато значење.Гледаме дека и овој збор
е српски. Во Србија се најдува градот Љиг. Овој збор означува блатно подрачје. Од
тој поим, во српскиот јазик имаме изведен збор љигав (и терен и карактер, љигава
кожа на змијата и жабата итн.).
На сè ова, проф. Новаковиќ тврди дека многу недоумица за исторските настани се последица на нашата немарност и недостаток на нужното стрпение, па
30

Бидејќи поимот срб...го имало до Балтикот, на Балканот, Мала Азија, Сирија, Египет..., тој означувал само срб=срп- на тие простори живеел ист народ кој говорел со пелазгиски=тн.словенски јазик.
31
Домашните животни во Европа биле балкански. Таков бил и коњот.Следи Келтите биле Балканци.
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треба, со изузетно внимание, да се покрени истражувања за Протосрбите. Протословените, Вендите, Келтите, Илирите, Трачаните, Дачаните и другите народи.
Проф. Новаковиќ го следи во својата книга Црњански. Што се однесува на
Келтите, му дава за право дека тие биле во заедница со Протословените или Протосрбите и не ја зема можноста на келство- српската, или келто- словенската заедница, која би морала да се смести во времето на антиката и раниот среден век.
Прашањето на Илирите не е разбирливо како и она келтското. Видовме дека
ирските и британските научници го потврдуваат присуството на Илирите во своите
држави, ама и после илирските станишта, таму поново останува српското, или словенското, име.
На оваа енигма дорипнал проф. Новаковиќ во својата книга, мада тоа посебно него истакнува. Тој цитирал содржина на еден историски труд од 1821. во Виена, од непознат автор, во кој Илирите се претставуваат како народ со запазена улога во освитот на цивилизацијата. Измеѓу останатото, таму пишува: ‘Жителите на
Босна и Србија водат потекло од еден од најстарите и најраспостранети народи- ОД
СТАРИТЕ ИЛИРИ’.
Само во оваа реченица се расветлува многу тоа што ги мачи ирските, британските, француските и германските научници. Повеќе е тоа, овој научен труд содржи и описи на илирското учество во Тројанската војна во тврдењето дека во IV век
н.е. Илирите биле едино население на римскиот Илирик и дека тогаш се ширеле сè
до Северниот Пол. Непопзнатиот виенски хроничар, го наведува проф. Новаковиќ,
пиши дека одлутале делови, од северот, нешто подоцна се вратиле во Илирик и дека на Илирите им припаѓаа: Далматинците, Хрватите, Славонците, Босанците, Србите, Рашаните, Дубровчани, Пољичани, Албанци и Црногорци. Хроничарот обавестува дека Србите и Рашаните се исти како и Босанците.
Проф. Реља Новаковиќ скренува внимание дека дека уште Страбон запишал
дека во V век пред Христа институциите во Тракија и Британија биле мошне слични, а Херодот остава податок дека во тој век во Европа живееле Венди. Р.Новаковиќ наведува и многу други извори на античките писатели за Србите во Романија и
на Кавказ, како и во Мала Азија и на Балканот. На крајот на книгата, со жалење констатира, дека членците на Црњански во ‘НИН’ од 1964, како и неговите од 1990.
за српските траги во Британија не побудиле никакво интересирање во научните
кругови на Југославија...“.
Страбон пиши: „Илирите, Епирците и Македонците говорат со ист јазик“.
Па на Балканот живеел еден народ- За Нестор, Русите потекнале од Илирик.
ЛЕВАНТСКО ПОТЕКЛО НА БЕЛАТА РАСА
Од Индо-германи до Индо-европјани дури со прадомовина Подунавјето.
Иво Вукчевиќ,32 на стр. 127, пиши „Лепенскиот Вир“- жариште на животот.
„Под балканско- карпатска област Дјаконов го подразбира подрачјето измеѓу Балканот и Карпатите, околу Дунав. Тој пиши: ‘Готово сум сигурен дека прадомовината на Индоевропјаните се најдува негде измеѓу Балканот и Карпатите.’ Дјаконов верува дека не е претерана претпоставката дека Подунавјето, кај Железната
капија на Дунав, е централна област на индоевропската заедница. Железната капија
32

Ivo Vukčić, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, Belgrad, 2007.
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на Дунав очигледно упатува на Лепенски Вир, локалитет на Дунав, кај Ѓердап во
југоисточна Југославија, за која се верува дека претставува рана значајна етапа во
еволуцијата на староевропската цивилизација (D. Srejović, The Roots of the Lepenski
Vir Culture, Archeologie Jugoslavica 10, 1969; Europe’s First Monumental Sculpture>
NewDiscoveries et Lepenski vir, 1972). Во добата на неолитот, пиши Дјаконов: ‘Климатските и еколошките услови биле мошне поволни... Земјоделството таму се развило нешто подоцна отколку во Мала Азија, а потоа одгледувањето на рогатиот
добиток, коњот и свињата почнало сè повеќе да добива на значење. Таму е создадена една хомогена зона на високо развиени неолитски и, подоцна, енеолитски култура (‘дунавски’ култури според Гордон Чајдл), и овој регион можел исто така да
постане центар на раселување предизвикано со порастот на бројот на жители.’ Во
исто време Ѓаконов верува дека линвистичко- ономастички, како и посредни докази, вклучувајќи ги нарочито и оне кои се однесуваат на миграциските обрасци, делуваат обратно, како на теоријата на прадомовина на европските диалекти на индоевропскиот во Мала Азија, така и на теоријата на секундарната прадомовина во црноморскиот и прековолшкиот регион.
Староевропската цивилизација
Дунавската теза на различни начини ја потврдуваат и оповргнуваат археолошките докази кои извираат од проучувањето на староевропската цивилизација,
сместена во дунавската југоисточна Европа, која е колевка и срце на европската цивилизација. Според М. Гимбутас, развојот на изворната култура на Стара Европа
започнува со преминување на земјоделството во текот на VII милениум пред Христо: ‘Жителите на овој регион се развиле во посложена социјална организација отколку нивните позападни и посеверни соседи, градејќи населби кои често достигнувале големина на помали општини,со неизбежно вклучување на занатчиски квартови и образување на религиска и институционална власт. Тие самостално откриле можност на искористување на бакар и злато во изработување на орнаменти и орудија и дури, изгледа, развиле рудиментарно писмо.’ (M. Gimbutas, The Goddesses
and Gods of the Old Europe, 1982).
Винчанско писмо’
Сè повеќе докази дека старото европско писмо, кое исто така се назива и винчанско писмо (според локалитетот Винча, кај Белград), со посебен културен ентитет е сместен во базенот Морава, Дунав и Тиса, во Југославија, источна Унгарија,
северозападна Бугарија и западна Романија), настанало околу две илјади години
пред другите познати писма, се одржало широко на егејскиот и медитерански свет
и извршило влијание на линеарното писмо на Крит и Кипар и на архаичната верзија
на грчкото алфабетско писмо (S.M.M. Winn, Pre-Writing in Southeastern Europe: The
Sign System of the Vinca Culture c. 4000 BC, 1981). Според Х. Харман ‘Историската
врска измеѓу критското линеарно писмо и староевропското писмо се огледа во мноштво паралели во областа на знаците. Околу половина на знаковниот фонд на линеарното А писмо (повеќе од шеесет посебни знаци) има паралели во староевропскиот репертоар на знаци... Староевропскиот слој на иконичниот материјал постанува уште повидлив во кипарското силабично писмо ако се земат во обѕир основните конститутивни елементи на формата на знаци...Овој вид експериментирање
со писмо, какво што најдуваме во [староевропската] предгрчка ера и неговото пренесување во светот на старите Грци, се развивало без иедено значајно влијание вон

37
Европа. Раната писменост во Европа се движи измеѓу неколку оригинални експерименти со писмото како цивилизациски образец во човечката историја, и најстарото
за сега познато.’ (H. Haarman, Writing in Ancient Mediterranean: The Old European
Legacy, From the Realm of the Ancestors, 1997).
Индоевропска ?
Додека со необична енергија и истражувачка работа е јасно и несумливо ја
утврдила Југоисточна Европа, балканско- подунавската област, како апсолутен центар на староевропската цивилизација, Марија Гимбутас во исто време е убедена
дека таа по свое потекло и карактер не е протоиндоевропска. Спрема М. Гимбутас,
Протоиндоевропјаните не биле нејзини творци, туку нејзини разорители. Поточно,
пиши Гимбутас, цивилизацијата на Стара Европа е уништена од инвазијата на протоиндоевропските народи со потекло од степскиот регион на Волга, во јужна Русија, и областа на северниот Понт. Наездата е извршена во три големи бранови. Првиот бран продира на територијата од Црно Море околу 4400-4300. г. пред Хр. од регионот на Волшката степа. Вториот бран влегол во Југоисточна Европа на средината на IV милениум пред Хр. од областа на северниот Понт, измеѓу долниот тек на
Днјестар и планината Кавказ. Третиот бран од Волшките степи стигаат во балканско- подунавската област малку после 3000. г. пред Хр.“.
Подунавјето жариште на цивилизација не го познавале Херодот...Прокопиј...
Херодот пиши за ненаселени простори посеверно од Дунав со Црно Море,
со долги зими итн.Пак, Адријан, со македонската легија, не видел човек, животно...
На јужниот Балкан имало најразвиена цивилизација. Како се оди кон понасевер, развиеноста е сè помала и помала. Ама и ДНК оддалеченост од југ кон север.
Јужно од реката Дунав имало домашни животни, а северно диви животни...
Јужно од Дунав е светлата пчела како белата раса, а северно темната како
темната раса на луѓе. Северно се степи, коноп...како во Кина и Индија- темни раси.
Бидејќи Подунавјето му припаѓал на Левантот,Подунавјето немало важност.
Ова се потврдува што во Подунавјето градежите... и писменоста биле во готова форма без таму да постојат сите етапи на развотот. Следи сите тие биле во Левантот.
Белците во леденото доба биле во Левантот со сите свои развојни етапи. Белците од Левантот се прошириле на Источно Средоземје сè до Јапонија- и Африка.
Во Левантот белата раса престојувала од 0, 5- 1,0 милион години. Неговиот
дел бил Источното Средоземје, кое имало најстара цивилизација, само Левантска.
Левантот се најдувал во Средоземниот Базен, кој со потопите се потопил со
морска вода. За доказ дека немало Средоземно Море била јагулата. Ако би постоело Средоземното Море, јагулата ќе се мрестеше во него а не во Саргашко Море. За
доказ дека имало потопи бил тунот, кој до денес не патува по Англискиот Каналтој не постоел пред потопите. Средоземно Море конечно се оформило околу 4000
г.п.н.е. Па следи оттогаш нивото на морската површина отстапува долу- горе 3 м.
Хорст Клин,33на стр. 273, пиши за Левантот: „Бреговни области на Мала
Азија, Сирија и Египет...За средноземноморските земји источно од Италија вклучувајќи ја и Грција...“.
Левант-в=леант;Левант-н=леват; Левант-т=леван=леан=лиен со морска вода.
Ларуса,34 том 2, стр. 733, се говори за Квартарна ера и праисторија. „Кватарната ера траела само кратко време, максимум 2 милиони години“.
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Во том 3, стр. 224, се говори за Рана антика, а под првиот поднаслов Домен
на историјата и метод на историјата, следи „Тековина на палеолитско доба (доба со
грубо обработен камен кој трае до околу 8000 години). Обично се смета дека човештвото го почнува својот век со појавата на орудието.Има 1.800.000 години откако живите суштества во источна Африка употребувале оштрица на белутки, кои
свесно и намерно се разбивале да би направиле оштрица...Од почетокот на квартерот- пред некои два милиони години- Земјата поминала низ ледени периоди од кои
останале појачани траги на таложења, и кои ги прати, изнад 35. упоредник, голем
пад на темература. А биле и меѓуледени периоди, знатно посуви и местимични потопли...“. Значи, се говори 35- паралела. А таа 35-та паралела е само јужно од Крит.
Велс, на стр. 46, пиши: „Како што веќе рековме, уште не знаеме за оној предел во кој претците на мрките неолитќани, почнувајќи од палеолитскиот степен,
стварале свој културен развиток. Постој веројатност дека негде во југо-западна
Азија или во каков крај кој е покриен со Средоземно Море или Индискиот Океан (а
додека неандерталците со оној свој тежок живот уште живееле во студената клима
на глациона Европа) претците на белите луѓе ги усовршувале своите груби вештини од позниот палеолитски период...
Сите тие рани оддели на човечката историја имаат тек да се откријат. Материјалот за нив веројатно ќе се најде во Мала Азија, Персија, Арабија, Индија или во
северна Африка, а можда лежи и под водите на Средоземно Море и Црвеното Море
или Индискиот Океан. Пред дванаесет илјади години или тука некаде отприлика
(уште сме и премногу малку во состојба да би можеле да се послужиме ма со што
друго до најгрубото одредување на времето) се растуриле неолитќаните по својата
Европа, по северна Африка и Азија. Тоа биле на оној ист степен на образованост на
кој и полинезиски островјани во минатиот век, а во тоа доба тие претставувале најнапредни племиња на светот“.
Бидејќи „се растуриле неолитќаните по својата Европа, по северна Африка и
Азија“, се потврдува, нивното преселбите биле од Левантот- не ...Северна Африка...
Стр. 48: „Тие го имале оној вид пченица која ја одгледувале и старите Грци,
Римјани и Египќани, а имале и еден египетски вид пченица. Према тоа изгледа дека
нивните претци ја добиле, било пренесена од југо- исток. Средиште за распростирањето на пченицата се најдува некаде во источниот предел околу Средоземно Море. Еден див вид уште и сега се најдува околу брегот на Хермон...“.
Бидејќи за пченицата во Северна Африка не се наведува, која им припаѓала
на Црнците, а во црната Африка ја немало пченицата, Белците не била Африканци.
Стр. 50: „Сите тие рани почетоци морале да се случат по времето давно, и
тоа во оние краишта на светот кои археолозите тек требале да ги испитуваат. Долго
после тие почетоци се појавиле неолиќаните, кога човештвото се најдувало само на
неколку илјади години пред зората на своето пишано предание и запамтената историја...“.
Па преданието било за потопот на белата раса, за кого се говори насекаде.
„До сега сме говореле сè за една историја на вековите, историја на раздобја
и степени на развиток. Ама, пред но што би завршиле со тој дел на човечките повести мораме да се обрнеме на нешто што е веројатно е настан од првобитна, а првенствена од трагична важност за човештвото кое се најдувало во тек на својот ра34

Opšta enciklopedija LAROUSSE, Paris 1967- za Jugoslavija Vuk Karadžić, Belgrad, 1973.

39
звиток. Тоа е пробивање на Атлантикот во голема долина и постанок на денешното
Средозено Море“.
Се потврдува,преданието за потопот,што било и за Атлантида,е за Левантот.
„Читателот не треба да заборави како ние покушуваме да му дадеме само
прости чинители, кои тој лесно ќе ги сфати...Ние не сме доволно геолози, како по
повод на тие ствари би можеле да се впуштиме во самостојни истражувања. Затоа,
како со упатствата за после-глационлната мапа и мапата од пред 13 до 10.000 години пред Христа, воглавно се држевме на извесни длабини од 73 метри и скорешни
откопини.Ама, во едно се впуштивме и вон тие граници. Сосем е сигурно дека Средоземно Море на крајот на последеното ледено или глациалното доба претставувало две-три затворени морски котлини со ништо неврзани или можда врзани со каква бујна река која од нив ја одводувала сувишната вода. Во источната котлина се
најдувала слатка вода. Во неа се вливале Нил, Јадранската река, реката на Црвеното
Море и можда една река што слегувала измеѓу планините кои сега се грчки Архипелаг, кој доаѓал од едно многу поголемо море во централна Азија што тогаш таму
постоело. А исто така е извесно е дека во тоа доба неолитќани лутале по тоа сега
изгубениот средоземен рај.
Разлозите кои нас не наведуваат во сè ова да поверуваме се добри и јасни.
Средоземно Море сè до денес е море кое се испарува. Реките кои во него се вливаат
не му донесуваат доволно вода да го надокнадат неговото испарување од површината. Водата од Атлантикот стално се прелива во Средоземно Море, додека една
струја на водата доаѓа така исто од Босфорот и од Црно Море. А Црно Море добива
од големите реки што во него се вливаат повеќе вода отколку што е потребно; тоа е
море кое се прелива, додека Средоземно Море се секнува. Према тоа сосема е јасно
дека во она доба кога Средоземно Море било отсечено како од Црното Море така и
од Атланскиот Океан водата во него морала непрекинато да опаѓа, додека не се
спушто многу пониско отколку што била надвор во океанот. Таков случај е денес
со Каспиското, а уште повеќе со Мртвото Море.
Ако се овие заклучоци правилни, тогаш тука, каде денес се валјат валовите
на Средоземно Море, морало некогаш да се простира голема земја, и тоа земја со
мошне пријатна клима. Така тоа било за време на глациалниот век, само што ние не
знаеме баш точно колку време поминало од оние промени, кои ја навратила океанската вода во средоземната котлина. Азилијанските и неолитските луѓе зацело се
движеле по долините и шумите на тие сега потопени краишта. Мрко- белите луѓе,
средоземната раса, допирале можда во таа изгубена средоземна долина доста далеку со своите првобитни населби и со почетоците на цивилизацијата.
Неколку поттикнувачки наговестувања со повод на тоа дал У. Б. Рајт. Тој
држи дека во котлината на Средоземно Море се најдувале две езера, ‘едното езеро
со слатка вода во источното влегнување, кое истекувало во она другото што се најдувало во западнато влегнување’. Е занимливо замислата што морало да се случи,
кога след растопувањето на ледените слоеви океанот уште еднаш се подигнал, и кога неговите води стоеле да се преливаат во Средоземно Море. Тој во почетокот мал
прилив морал попозно да се подигне до огромни сразмери, и тоа нарочито воколку
каналот на одронувањето пополека се снижувал, а морето постепено се подигнувало. Дури и кога ја имаме на ум сета должина на времето што би било потребно со
каква огромна буица да се наполни една ваква котлина, ипак е веројатно тоа во се-
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кој случај би морало да се постигне. Тоа сè сега може да изгледа како некоја најдивлива претпоставка; ама, не е баш сосем така. Ако ја испитаме мапата на морското
дно од Гибралтарскиот Мореуз, гледаме дека тука се најдува една огромна долина
која се искачува нависоко од длабината на Средоземно Море, оди право низ мореузот и задопира за извесно отстојување дури и во плиткостите на Атлантикот. Таа
долина или тоа ждрело веројатно е последица на преливање на океанската вода на
завршетокот на споменатиот период на внатрешното натопување.
Ова поново полнење на Средоземното Море, што, према грубата хронологија која во оваа книга ја употребуваме, се случило негде измеѓу 15 и 10 илјада пред
Христа, мора да претставувал еден од најголемните посебни настани во претисторијата на нашата раса. Ако овој попознен датум е точен, тогаш примитивните почетоци на цивилизацијата, првите езерски населби и прва образованост веројатно ќе
можела да се најде околу она источно левантско езеро, околу тоа море со слатка вода, во која се вливаат не само Нил, туку и двете големи реки што биле таму каде денес се Јадранското и Црвеното Море.
Сосем одненадеж станале окенските води да се пробиваат преку западните
брегови и да уришат кон оние примитовни племиња. Езерото кое дотогаш им било
и пријател, им постана непријател. Неговата вода почнала да се дигнува и никако
во тоа да не престанува. Населбите биле поплавени; а водата неумоливо ги гонела и
при бегството. Ден по ден и година по година водата се ширела по долините, гонејќи ги пред себе луѓето. Доста морало по каде где да бидат опколени со вода и обфатено со стално издигнување на тој солен потоп. На сè тоа немало граница. Потопот
надоаѓал сè побргу и побргу; се дигал на повр врвовите од дрвата, поврв на бреговите, додека најпосле не ја исполни сета котлина на сегашното Средоземно Море, и
не ги заплуска планинските гребени на Арабија и Африка. Мошне давно, пред но
што сванула зората на пишаната историја, се случило таа несреќа.
Спрема тоа е можно во големата драма на човечкото општество се навлекол
и еден водени вео поврв на некои од нејзините најчаробни рани појави“.
Стр.112: „Во последните четири глави го оцртавме создавањето на просветената држава од примитивната неолитско земјоделство. Тоа почнало можда пред
15.000 години, и тоа негде околу осточното Средоземно Море. Во почетокот постоела повеќе како една хортикултура отколку агрикултура. Пред плугот обработувањето се вршело со мотика, и земјоделството во прв мах служела повеќе како додаток на лов и грижење околу овците, козите и говедата, од што најпрво семејното
племе и доаѓало воглавно до своите потреби“ .
Во Левантот била создадена крвната група А која останала вегетеријанска.
Таа настанала од чумата на говедото и на грипот на свињата на Белците.
Стр. 124: „Пробавме во оваа историја...сликата за какви возбудувања и мркооките посматрачи од Крит, што, како и денес во Шпанија, се посматра борбата со
бикови, во која борците против биковите носат чакшири, а се опашани чврсто, баш
како и денешните тореадори...“.
Па говедото од Левантот,јужно од Крит итн., било пренесено во ...Шпанија...
Стр. 92: „Овде би можеле да заприметиме дека во Африка сè до персиската
победа над Египет немало домашна камила. По сè изгледа дека камилата како влечечки добиток е воведена во северна Африка тек после арапската наезда во седмиот век после Христа. Затоа патот према пустињата бил многу тежок. Ама, на преод-
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от 3000 до 2000 година пустињата Сахара не била толку сува и неплодна како денес. Според режењата по стените би можеле да создадеме теорија дека по пустињата од оаза до оаза се преминувало на воловите и воловските коли, а можда и на коњите и магарињата“.
Камилата им припаѓала на Црнците. Пак, на Белците говедата.Токму и затоа
„од оаза до оаза се преминувало на воловите и воловските коли“, но не на коњинив Хиксите ги донеле во Египет во 17 век п.н.е., а магаре во Мала Азија немало до
480 г.п.н.е. Па бидејќи коњската кола била прилагодена магарешка, сè било/е јасно.
Х.Џ.Велс, на стр. 51, пиши: „Ова поново полнење на Средоземното Море,
што, према грубата хронологија која во оваа книга ја употребуваме, се случило негде измеѓу 15 и 10 илјада пред Христа, мора да претставувал еден од најголемните
посебни настани во претисторијата на нашата раса. Ако овој попознен датум е точен,тогаш примитивните почетоци на цивилизацијата,првите езерски населби и прва образованост веројатно ќе можела да се најде околу она источно левантско езеро, околу тоа море со слатка вода, во која се вливаат не само Нил, туку и двете големи реки што биле таму каде денес се Јадранското и Црвеното Море“.
Харалд Харман,35 на стр. 19, пиши: „Процесот на глобалното затоплување
на климата, што отприлика пред 12500 години започнало и уште некое време по потопот се задржа...Илјадници квадратни километри земја околу брегот на Црното
Море беше поплавено. Површината на водата енормо се зголеми, така да што само
исто така испарувањето многу поголемо беше отколку пред катастрофата. Како последица на големата поплава забележително се лади климата во црноморскиот регион. Околу 6200 п.Хр, настапува мало ‘ледено доба’. Ладниот период се простира
до околу 5800 п.Хр.“.
Потопувањето на Црно Море, кој бил дел од Средоземно Море и постанокот
на Средоземниот Базен во море се потврдуваат со јагулата која се мрести само во
морска и тоа во Саргашкото Море,а не во Црно и Средоземно Море кои не постоеле. За потопувањето на Средоземниот Базен е доказ тунот, кој до денес не патува
низ Англискиот Канал кој не постоел пред потопите.Бидејќи околу Гибралтар длабината била мала,морската вода навлегла во Средоземниот Базен-тој постанал море
Средоземното Море останало со флората и фауната одвоено од Атлантикот:
Ристо Ивановски36 пиши: „Базенот постојано се потопувал, а процесот завршил до околу 4000 г.п.н.е. За неговото потопување најважна била Гибралтарската
Врата како широк премин од 12,8- 37 км. Тој се создал во плиоценот (до 11 милиони години). Од двете страни, теснецот е ограден со карпестиот масив Гибралтар
(424 м.) и Јебел Муса (856 м.), познати како Columnae Herculis (Херкулови столбови). Длабината расте од запад кон исток. Со ’ртот Трафалгар (300 м.-Гибралтарскиот праг, заштитник на Средоземно Море), тоа е одвоено од Атланскиот Океан
со посебен растителен и животински свет, како и со Тарифон (760 м.) на влезот на
истокот со 1.000 м. надморска висина. Постои морска струја од површината до длабина од 25 м. што е насочена кон исток и има просечна брзина од 1 м/секунда“.
Флората и фауната во Средоземно Море биле поврзани со водотечението на
Евро-азија на белата раса-Атлантида на Белците била во Левантот.Флората и фауна
-та во Шпанија биле како во Африка- Белците со крвната група А биле левантски.
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Harald Harmann, Geschichte der Sintflut, Verlag C.H.Beck, München, 2003.
Ристо Ивановски, „Средоземјето прадомовина на Европјаните“, сопствено издание- Битола, 1998.
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Х.Џ.Велс,37 на стр. 31, пиши: „Првите остатоци од черепот се најдени при
копање на шкунокот за друмот во Сјусекс...Го назвале еоантропус, човек од праскозорје. Во истиот мајдан од шлунокот нашле и заби од носорог, воден коњ и ножна коска од срна со некои траги на неа, што изгледа дека се засекотини. Тука е
најдена и некое чудно орудие од слонова коска во облик на батина“.
Стр. 32: „Низ таа дивина, на чие место денес се најдува голем дел на Европа,
лутале тогаш разновидни животни. Тука најпрво беа водени коњи, носорози, мамути и слонови. Тигарот со сабјастите заби веќе сè повеќе нестанувал...“.
Следи водениот коњ, носорогот... и слонот немале врска со белата раса. Тие
се од друго оддалечено генетско-географско подрачје од на животните на Белците.
Стр. 42: „На Балканското Полуострово уште се најдувале лавови, и тие тука
се задржале сè до 1000 или 1200 година пред Христо. Во тоа доба лавовите во
Виртемберг и јужна Германија бил скоро двапати толкав како денешниот. Јужна
Русија со Централна Азија тогаш биле добро пошумени, додека во Месопотамија и
Сирија имало слонови, а во Алжир владеела тропска афричка клима“.
Бидејќи „во Месопотамија и Сирија имало слонови, а во Алжир владеела
тропска афричка клима“, наведените простори немале врска со нашата бела раса.
Се потврдува, Белците престојувале на просторите на темната раса.
Во Левантот била создадена крвната група А. Пак, крвната група В била на
темните раси, кои имале заедничко потекло од пред да се одвојат континентите.
Питер Адамо,38 на стр. 117, пиши: „Повеќето од млечните производи не се
здрави за типот А, од едноставна причина што типот А создава крвни антитела на
примарниот шеќер во полномасното млеко- D- galactasamine. Како што споменавме
во Глава 2, D- galactasamine е основен шеќер, што заедно со фукозата, формира антигени на типот В. Бидејќи имунолошкиот систем на типот А е создаден да одбива
сè што е слично на типот В, антителата што ги создава за да се штити од антителата
на типот В, исто така ќе ги одбијат и полномасните млечни производи“.39
Бидејќи крвната крва А била создадна од зараза на домашни животни (говедо и свиња), кои биле одгледувани во значителен број во Левантот, луѓето со таа
крвна група А не се за млечните производи. Па таа е и вегетеријанска крвна група.
Стр. 30: „Крвната група А...меѓу 25.000 и 15.000 год. п.н.е. ...“.
Најпрво се населиле соседните простори на Левантот, Источното Средоземје, кое најблиско до Левантот достигнало највисок степен на развиток во сè.
ПРВАТА ПРОСВЕТЕНОСТ
Х.Џ.Велс,40 на стр. 76, пиши: „Такви промени на населбите, такви номадски
освојувања, утанченост, понови нови освојувања, и поново утанчености, што е сè
воочливо по таа мена на човечката историја, нарочито се запазува во пределот околу Тигар и Еуфрат, кој е отворен од секоја страна пред оние големи простори што
ниту се доволно суви да би биле пустињи, ни доволно плодни на нив да би се раз37
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вивало просветено население. Прв народ што образовал можда први градови во тој
дел на светот бил народот на Сумерците. Тој народ бил составен веројатно од црнопурасти луѓе сродни на Иберјаните или Дравидите. Сумерците се служеле со некој
вид писмо кој би го врезувале во иловачата, и таа нивна азбука е дешифрирана.
Нивниот јазик бил сличен на пред некласичната кавказка јазична група но и на
еден друг сегашен јазик. А тие поново јазици би можеле да се доведат во врска со
баскискиот, би можеле да претставуваат она што некогаш била широко распространета примитивната јазична група, која се пружала од Шпанија и западна Европа, па
до источна Индија, и допирала на југ до средна Африка“.
Сумерите и Египтјаните биле Белци само со закосени очи- со јазик на Белци.
Вавилонскиот свештеник и писател Берос (III век п.н.е.), напишал Историја
на светот,41 со прикажувања, кои претставуваат историја на човештвото, од искона,
па до смртта на Александар Македонски, во 323 година. За тој целиот период, од
Постанокот (неисторијата и предисторијата)- до големото раселување на народите
од Европа кон Азија и обратно, од Сумер- кон Медитеранот, низ Европа и кон Америка,- е обвиен во густа магла. Од делото на Берос, се сочувани само фрагменти, во
кои, тој вели дека од својот постанок, до Големиот потоп (Ноевиот потоп), човештвото поминало 432.000 години.
Според Ентони Брајер и др.,42 „основните одлики на човештвото- говорот,
орудието на моќта на прилагодување- постанало дел на човечкото културно наследство уште пред 250.000 години“.
Па „човечкото културно наследство уште пред 250.000 години“ во Левантот.
Х.Џ.Велст, на стр. 77, пиши: „Од оние народи што семитски говореле, се појавиле на западниот крај на таа земја на номадски племиња, кои тргувале, се бореле
и робеле Сумерци низ ногу нарастувања. Тогаш најпосле се подигнува меѓу тие
Семити еден голем водач, Саргон (2750. година пред Христа) кој ги обединал, те не
само што ги покорил Сумерците, туку своето владеење го проширил од Персискиот
Залив на исток до Средоземно Море на запад. Самиот негов народ се викал Акадианци, неговото царство е названо сумерско- акадско царство.
Од добата на Саргон па до четвртиот или третиот век пред Христа, а за време од пред илјада години, семитските народи имале првенство на скоро сиот близок исток. Само, мада Семитите победиле и им дале крал на сумерските градови,
попростата семитска образованост ја надјачала сумерската просветност. Дојденците ги научиле сумерската азбука (‘климатска’) и сумерскиот јазик, не воспоставувајќи никаква сопствена семитска азбука. За тие варвари сумерскиот јазик постанал
обележје на знаење и моќ кај варварските народи во Европа на Средниот Век. А таа
сумерска наука располагала со голема животна снага, оти нејзината судбина поминала низ долги низови војни походи и промени, што отпочнало сега во долината на
тие две реки“.
Бидејќи Црнците немале азбука, а овде се говори за „не воспоставувајќи никаква сопствена семитска азбука“,како и „Дојденците (ја) научиле сумерската азбука“, семитското било поврзано со Црнци. Па Црнците го научиле сумерскиот јазик.
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„Кога народот на сумерско-акадското царство ја изгубило својата политичка
и војна чврстина, започнува од исток свежа навала на еден војноборен народ, Еламити, додека од запад насрнале семитските Амориќани, те така тие меѓу го змгечиле сумерско- акадското царство. Еламитите биле народ со непознат јазик и раса,
‘нити Сумерци ниту Семити’, како што кажува Сејс. Средишен град им бил Суза.
Нивната археологија со поголем дел претставува уште неоткопан мајдан. И како
што за тоа вели Х.Џонстон, се држи дека тие по свој тип биле негроиди. А јака
неогроидна жица стварно и постој кај современите жители на Елам. Амориќаните,
пак, биле од истото стебло од кое и Аврам со позните Евреи. Амориќаните се населиле најпрво таму каде се најдувало едно градче на горниот тек на реката, по име
Вавилон. После стогодишно војување тие постанале господари на сета Месопотамија под кралт Хамбурабиј (2100. г. пред Христо), кој го основал првото вавилонско царство“.
Стои: „за тоа вели Х.Џонстон, се држи дека тие по свој тип биле негроиди“.
Значи, Црнците од Африка дошле во Месопотамија, дури „јака неогроидна
жица стварно и постој кај современите жители на Елам“. Па само Црнци=Семити.
„А тогаш поново настана едно време на мир и безбедност, со опаѓање на првите јунаштва, додека не почнале за другите 100 години нови номади да преовладуваат во Вавилон, донесувајќи со себе коњи и војни двоколици, и воспоставувајќи
го во Вавилон својот сопствен крал. Тоа сега биле Каситите“.
Коњот бил балкански, однесен и во Египет- коњската кола била магарешка.
„Горе уз Тигар, повеќе глинеста земја, каде прирачно е погодно камењата за
клесање, уште додека Семитите не ги покориле Сумерците, еден семитски народ,
по име Асирци, основал неколку градови, меѓу кои главни биле Асур и Нинива.
Нивниот посебен израз на лицата со долг нос и дебели усни бил мошне сличен на
попростиот тип на денешните полски Евреи. Носеле голема брада, долга кадрава
коса, високи капи и долги халјина. Непрестално со Хетите на запад взаемно плачкале; а едните ги победил Саргон I ама поново се ослободиле. Некое време нивната престолнина Нинива ја држел некој Тушрат, крал митански. Со Египет правеле
сојуз против Вавилонија и биле египетски платеници. Војната вештина ја подигнале до висок степен, те така постанаа моќни плачкаши и почнале да собираат данок.
Најпосле, усвојувајќи ги коњите и војните двоколки, се пресметувале за извесно
време со Хетитите, те најпосле го освоиле под Тиглат- Пилесер I. Вавилон (околу
11000. год. пред Христо). Само што власта не се чуствувала сигурна на пониската
постара и просветена земја, те затоа ја задржале како своја престолнина Нинива, тој
семитски камен град, за разлика од Вавилон, семитски циглен град. Низ многу векови власта се колебала измеѓу Ниниве и Вавилон, те час каков Асирец, а час каков
Вавилонец, бил во состојба да изјавува како тој е ‘крал на светот’ “.
Се работи за Белци-таков бил „попростиот тип на денешните полски Евреи“.
Египќаните населувале Црнци на просторите каде што додека тие владееле.
„След еден нов притисок од север, и поради населување на една нова група
семитски народи, Арамејците, чиј главен град бил Дамаск, и чии денешни потомци
се Сиријците, Асирија низ четири века не можела да се шири кон Египет. (Овде би
можеле да приметиме како нема никакви врски воопшто измеѓу зборот асирски и
сириски. Тоа е само случајна сличност.) Асирските кралеви преку тие Сиријци се
бореле за надмоќ и продирање во југо-западен правец. Годината 745. пред Христо
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се појавил еден друг Тиглат Пилесер, Тиглат Пилесер III. Тиглат Пилисер од Библијата (II Книга на Кралеви- XV 29 и XVI 7. и тн.). И не само што тој ја наредил
селидбата на Израелците во Медија (оние ‘Изгубени Десет Племиња’, чија попозна
судбина ги занимавала толку радозналите умови), туку победил и владеел со Вавилон, основајќи го она што во историјата е познато како Ново Асирско Царство. Неговиот син, Шаманесер IV (II Книга Кралеви- XVII 3.) умрел за време на опсадата
на Самарија, и го наследил еден расипник, кој, во намера да í поласка на вавилонската чуствителност, го зел старото акадианско- сумерско име Саргон II. Тој изгледа прв пат асирската војска ја наоружал со железно оружје. Верувачки дека тој Саргон II. стварно спровел префрлување на оние Десет Племиња, на основ наредбата
што ја издал Тиглат Пиласер III.
Вакво преместување на населението постанало мошне одреден дел политички начин во новото асирско царство. Целокупниот народ, кој било тешко да се
наоружа во нивната родена земја, се префрлани во непознати краишта и меѓу туѓи
соседи, каде единствена надеш за опстанокот можела да лежи во покорноста пред
највисоката сила.
Саргоновиот син, Сенахериб, ги повел асирските чети на египетската граница. Тука Сенахерибовата војска ја сотрела чумата, и таа пропаст е опишана во деветнаесетта глава на Друга Книга на Кралеви:
‘И се зби таа ноќ да слезе анѓелот Господов, и ошина во логорот на асирскиот стол и осумдесет и пет илјади: и кога станаа тие раното второто утро, гледај, секаде лежеле мртвита тела. Така отишол Сенахериб крал асирски, и се повратил, те
живееше во Нинива’.
Да ги убија најпосле неговите родени синови.
Сенахерибов внук, Асурбанипал (кого Грците го нарекле Сарданапал), успеал да победи и некое време владеел со долен Египет“.
Се наведени просторите на Месопотамија и Египет- таму живееле две раси.
„После Саргон II асирското царство траело само сто педесет години. Против
него се здружиле свежи номадски Семити кои доаѓаат од југо- исток, Халдејци, кои
од север ги потпомогнувале два народи со ариски говор, Медијанци и Персијци, те
606. година пред Христо ја зазеле Нинива. И сега прв пат се појавуваат во ова историја на народи кои говорат ариски. Тие слегуваат од северо-западните рамници и
планините како жилава и војноборна група на племиња. Некои од нив одат во југоисточна Индија, носејќи го со себе еден ариски дијалект кој попозно се развил во
санскритски, а другите се свртуваат на старата просветеност. Досега номадските
победници на земјоделските земји биле Еламитите и Семитите; а сега Аријаните земаат на себе некои шест векови победничка улога. Еламитите, пак, изчезнуваат од
историјата.
Халдејското царство, со својата престолнина во Вавилон (Второ Вавилонско
царство), траело под Небухандезар Велики (Небухаднезар II) и неговите потомци
до 538. година пред Христо, кога подлегло пред нападите на Кир, основачот на персиската моќ
И така приказната продолжува. Во 330. година пред Христо, како што тоа
подоцна со повеќе поединости ќе го раскажеме, го посматрал еден грчки освојувач,
Александар Велики,43 убиеното тело на последниот персиски владетел.
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Александар Македонски од Римјаните бил наречен Велики. За негово време немало ништо грчко.
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Историјата на просветеноста околу Тигар и Еуфрат, за која до сега сме дале
само прост извод, историјата на неизменичните освојувања, каде при прилика на
секое освојување старите господари и владејачките редови се заменувани со нови.
Расите, како сумерската и еламитската, се претопувале, а јазиците им исчезнуваат.
Асирците се претопуваат во Халдејци и Сиријци, Хитите ги губат своите обележја,
Семитите, кои ги проголтале Сумерците, им отстапуваат местото на тие нови господари. Медијците и Персијците се појавуваат место Еламнитите, и арискиот персиски јазик владее над тие царства сè додека арискиот грчки не го исфрлува од службена употреба“.
Ниедно население не исчезнало, што биолошки не било можне. Персијците
говореле староперсиски. Следи од сиријскиот арамејски јазик бил создаден новоперсиски и така новоперсиски го заменал арамејскиот-коине (тн.старогрчки) бил само
Александријски Птоломејов јазик, со граматика и речник само од 300- та г.п.н.е.
„Меѓутоа, од година во година ралото ја врши својата работа. Се собира жетвата, градежниците градат како им се нарачува. Занаетчиите работат и доаѓаат сè
до нови изуми. Се шири науката за пишење. Новост, коњот, колата со тркала и железото, се воведуваат и постанува дел на важно човечко наследство. На море и по
пустињата се зголемува човечкиот промет, се прошируваат човечките поими и се
развива знаењето. Местимично се чини по кој чекор на назад, какви колежи, какви
чуми; ама,историјата како целина непрекинато се проширува. Таа нова просветеност, која пуштила свој корен во пределот околу оние две реки, израснало низ четири
илјади години како што израстело каквото дрво, губејќи сега една гранка, сега слиштена со бура, ама секогаш растејќи и започнувајќи наново да расте. Се менувала
владеачката раса; се менувал јазикот, ама развитокот останал битно ист. И после
четири илјади години војниците и освојувачите уште секогаш срљале таму амо низ
неа, не разбирајќи, додека таа се развивала, и додека луѓето за тоа време (до 330.
год. пред Христо) дошле веќе и до коњ, железо, азбука, пресметувања, пари, далеку поразноврсна храна и ткаенина, подалеку на пошироко познавања на сè на светот отколку тоа што било кај Сумерците.
Времето протекувало од добата на царството на Саргон I па до победата на
Александар Велики над Вавилон, тоа да нагласиме, како што долго време од Александар Велики до нашето доба. И пред времето на Саргон I луѓето биле населени
по сумерската земја, живееле во организираната заедница со уреден земјоделски
живот, и тоа бар за исто толку долго доба. Кога Ериду, Лагош, Ур, Изин и Ларса се
појавуваат во историјата, зад нив веќе е бескрајна минатост.
И на писателот и читателот е најтешко да го сфатат смисолот на тие временски размаци.Половина во текот на целокупната човечка просветеност,како и клучевите на сите нејзини главни установи, треба да се побара во добата пред Саргон !“
Се пиши за цивилизации,народи и многу нешта, а ништо нема од еврејското.
„Напоредо со старите почетоци на просветеност во Сумер се случувало слично и во Египет. Уште е нерешено прашањето кој од тие два почетоци бил постар
или докога им било заедничко потекло и дека случајно не произлегле еден од друг“
Па Сумерците и Египќаните биле едно те исто- само Белци со закосени очи.
„Историјата на нилската долина од почетокот на својата позната историја па
до времето на Александар Велики била мошне слична на вавилонската историја.
Ама, додека Вавилон бил отворен за секоја странска навала, Египет бил заштитен
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од запад со пустиња, од исток со пустња и море, а на југ имал само црнечки народи.
Неговата историја према тоа е помалку испрекината со туѓи раси што е случај со
историјата на Асирија и Вавилон. И сè до пред осмиот век пред Христо, кога паднал под една етиопска династија, кога во неговата историја и би се појавил каков
освојувач, тој освојувач доаѓал преку Суецкиот земјоуз од Азија.
Остатоците на каменото доба во Египет се несигурни датуми. Меѓу нив има
палеолитски како и неолитски остатоци. Не е сигурно дали неолитските пастири,
чии се тие остатоци, биле непосредни предци на позните Египќани. Во многу што
тие од своите следбеници сосем се разликувале. Ги сохранувале своите мртви; ама,
пред но што би ги сохранеле, би им ги исекле телата и очевидно јаделе некои делови. Тоа го правеле, изгледа од некое чуство на почитување кон покојникот. Како за
тоа вели Флајндерс Питри, ‘мртвите ги јаделе од почести’. Можда преживеаните се
надевале дека така ќе го задржат кој остаток од онаа снага и врлина што со неа исчезнала. Траги слични на дивјачките обичаји се најдени и во другите могила расеани по западна Европа при прилика ширењето на ариските народи, а такви обичаи се
распространети и по црнечка Африка, каде почнале да исчезнуваат тек во денешно
доба“.
Канибалисти биле темните расе, дури и денес- од нив го презела белата раса.
„Околу пет илјади години и порано пред Христо исчезнуваат трагите од тие
примитивни народи, и на позорницата се појавуваат првите Египќани. Првиот народ бил напоредно на низок степен на култура и градел колиби; попозно веќе бил
попросветен неолитски народ, ѕидал згради од опеки и дрво, место првобитните колиби, и употребувал камен. Наскоро потоа премина во бронзено доба. Се служеле
со пишење со помош на слики, кои биле исто толку развиени како и сегашната азбука кај Сумерците. Веројатно во горен Египет преку Аден провалил од јужна Арабија некој свеж народ, кој мошне споро надирал кон делтата на Нил. Др Валис Ваџ
говори за нив како за ‘освојачи од Истокот’.Ама, нивните богови и нивните обичаи,
како и нивното во сликите пишења, всушност биле многу другчиј од сумерските.
Една од најраните познати боженски фигури есте фигурата на боженскиот воден
коњ, кој веќе само со тоа е сосем одредено афрички.
Нилската глина не е онака фина и пластична како сумерската, те Египќаните
не ја употребувале за пишење. Само, место тоа почнале рано да се служат со листови од папирусова трска, од чие име и настанал сегашниот збор ‘папир’. Асирците
при пишувањето се служеле со каква шилка или така изрежан печат, да остава клинести втисоци; Египќаните поново пишеле со четка, на која í должиме за далеку
поголем израз на овој друг начин пишење.
Широките црти на египетската историја се попрости отколку што тоа е случај во месопотамската историја. Давно веќе влегло во низ династиим и кога е говор
за добите на египетската историја, обично се споменува, првата, четвртата, четрнаесетата и т.р. династија. Персијанците после своето воспоставување во Вавилон
најпосле ги победиле Египќаните. Кога најпосле 332. година пред Христо Египет
паднал во рацете на Александар Велики, завршила и владата на XXXI династија.
Во таа долга историја од преку 4000 години, на тоа многу долго време отколку што има од владеењето на Александар Велики до сегашното доба, би можеле
да наведеме широка мена на развиток. Една таква мена, која почнува со Меносовата консолидација на северното и јужното кралство и достигнува врв во IV династи-
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ја, била позната како и ‘старо кралство’. Оваа IV династија одбележува едно раздобје на богатство и сјај. Нејзните монарси биле обземени со страст сами себе да
подигнуваат споменици како што никогаш ни пред ниту после било ниту можело
да биде. Огромните масивни три пирамиди од Гизех ги подигнале Кеопс (3733.
година пред Христа), Кефрен и Мигерин, владетели од таа IV династија. Големата
Кеопсова пирамида е висока 150 метри, а неа страните í се по 330 метри долги.
Пресметано (кажува Валис Баџ) дека таа тежи 4.883.000 тони. Сите тие камења ги
довлекла воглавно човечките мусклули до своето место. И тие бесмислени и скоро
неверовачки надгробни гомила се подигнати во добата кога инижинерската наука
била тек во повој. Тие низ три долги власти толку ги исцрпиле египетските извори,
да земјата останала како со војна опустошена.
Историјата на Египет од IV до XV династија историјата е судир измеѓу наизменичните престолнини и супарнички врски, историја на делби на повеќе кралства и понови обединувања. Тоа, така да се рече, е една внатрешна историја. Неа
често ја називаат со феудално доба. Овде би можеле да споменеме само дека во долгиот низ тогашни фараони Пепи II владеел деведесет години, што е најдолго познато владеење во историјата. Овој зад себе оставил многу записи по ѕидовите. Со
Египет најпосле се случило она што се случувало така често со просветеностите на
Месопотамија. Египет ја покориле номадските Семити, кои основале ‘пастирска’
династија Хиксос (XIV), да домашните Египќани најпосле ја избркале од земјата.
Таа наезда се случила веројатно додека цветело уште она првото Вавилонско Царство, кое го основал Хамураби; ама, уште мошне непоуздан познат точен однос во
датумите измеѓу раниот Египет и Вавилон. Тие странци од земјата ги истерал народното востание тек после долгото ропство. Египетскиот дух бил во состојба да ја
обедини само омразата спрема странците“.
Се кажа: „Египет ја покориле номадските Семити, кои основале ‘пастирска’
династија Хиксос (XIV), да домашните Египќани најпосле ја избркале од земјата“.
Бидејќи Семитите биле само овчари, но не говедари и коњари, а коњот бил
балкански донесен во Месопотамија со до Египет,Хикисите не биле Семити.44Да не
се изуми дека погребалната кола на фараоните ја влечело балканското говедо, но не
египетското, што се гледа од рогови- тие биле над главата,а не напред на египетско.
Со наведувањето на семитско, но не поврзано со Црнци, само создава збрки.
„После таа ослободителна војна (околу 1600. година пред Христо) настанал
во Египет голем период благосостојба, кој, е познат како Ново Царство. Египет постанал голема и обединета држава, кој својата војска ја испраќал дури и до Еуфрат.
Така започнало најпосле борбата измеѓу египетската и вавилонско- асирската моќ.
Тие две големи држави како дотогаш биле повеќе оддалечени една од друга, па не
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Роберт Гревс, во Грчки митови, 16, 5, пиши: „...Коњите му биле посветени на месецот оти копитата им се слични на полимесецот, а месецот е сматран извор на сите води на земјата; отаму и врската измеѓу Пегас и водениот извор (види 75, б). Раните Хелени наголемо одгледувале коњи во Грција
а ги увезле од касписката област, бидејќи домашниот вид, сличен на шетланските понии, никако не
била погодна за кочијата...“;109, 2: „Коњот, кој бил свето животно кај Пелазгите во Грција далеку
пред сончевата кочија, бил домашен пони посветен на Месецот, а не на Сонцето (види 75, 3). Поголемиот транскасписки коњ доспеал во Египет со Хиксите, освојувачите, 1850. пред новате ера- коњската запрега ја заменила магарешката во египетските оружени снаги околу 1500. пред новата ера
и доспеала на Крит цел век пред падот на Кнос...“. (Крупниот коњ бил само див коњ. Следи монголскиот коњ го однеле Белците во Монголија. Тој бил ситен коњ, кој подоцна стигнал на Кавказ, Р.И.)

49
војувале; ама, сега сообраќајните врски меѓу луѓето дошле дотаму војските можат
да маршираат од еден речен слив до друг“.
Египет „својата војска ја испраќал дури и до Еуфрат“-војската имала Црнци.
„За едно време Египет во тоа судир имал предност. Тотомес III и Аменофис
III од XVIII династија (во петнаесеттиот век пред Христо), владееле од Етиопија до
Еуфрат. Тие два крала се издвојуваат нарочито во египетската историја од разни
разлози. Биле мошне предземувачи во подигање на згради и оставиле многу споменици и натписи. Аменофис III го основал Луксор и допринел многу за Карнак. Во
Тел-ел-Амарни е пронајдена маса на писма од кралските преписки од вавилонските, хититските и другите владетели, вклучувајќи го и оној Тушрат кој ја зазел Нинива. Тие фрлаат цел сноп светлост на политичките и другите прилики на тоа посебно доба. За Аменофис IV ќе имаме подоцна да говориме малку повеќе, ама на
кралицата Хатос, една од најчудните и најспособните египетски владетели, немаме
простор овде подолго да се задржиме. Таа е претставена на своите споменици во
машка облека и со долга брада, која служела како знак на мудрост.
Зад тоа настапило кратко раздобје на сириската власт над Египет, а потоа
низ наизменични династии, меѓу кои можеме да ја забележиме XIX-та чиј член Рамзес II, голем градител на храмови, кој владееле шест и седум години (околу 1317.
до 1250. пред Христо), и за кого некои мислат дека бил оној Мојсиев фараон. Можеме да ја забележиме и XXII- та династија, чиј Шишак (околу 930. пред Христо)
го оробил Соломоновиот Храм. Извесен етиопски освојувач од горен Нил ја основал XXV-та династија, една странска династија, чија влада престанала 670. пред
Христо, пред новото Асирско Царство што го створиле Тиглат Пилесер III Саргон
II и оној веќе споменат Сенахериб. И тогаш Вавилон прв пат завладеал со Нил“.
На дадените простори живеел само еден бел народ- до него живееле Црнци.
„Деновите ма каква египетска надмоќ над странските народи се приближувале на својот крај. Домашната власт се воспоставила поново за едно време под
Псаметих I од XXV династија, додека Неко II ги повратил за извесно време старите
египетски поседи во Сирија сè до Еуфрат, кога и Медијанците со Халдејците нападнале на Нинива. А од тие задобиени краеви Небухаднезар II голем халдејски крал,
библиски Небухаднезер, после падот на Нинива и Асирците ги истерал поново Неко II. Како што тоа подоцна ќе го видиме, Небухандезар тогаш Евреите кои биле во
сојуз со Неко II, ги отерал во ропство во Вавилон.
Кога во шестиот век пред Христо Халдеја потпаднала под Персијците, дошол редот и на Египет. Него подоцна една побуна го направила независен уште за
шест години. Најпосле 332. пред Христо го поздравил тој со добродошлица како
свој освојувач Александар Велики, и од тогаш владеат со нив странци, прво Грци,45
потоа Римјани, тогаш со ред Арапи, Турци и Британци, сè до сегашните називи- независност. Тоа е на кратко историјата на Египет од својот почеток. Прво историја
на еден усамљување, а потоа сè поголемо вплеткување во работите на другите народи, во колку познатни сообраќајните олеснувања ги доведувале народите на светот во сè поблизок меѓусебен допир“.
Египет бил владеен од Александар Македонски и Македонците Птоломејци.
Независен Египет бил во 19 век со египетски крал Мохамед Али. Тој бил Македонец, роден во Кавала. Тој Египет го воздигнал зад Англија, која затоа и го рушила.
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Грци немало во тоа време, а владееле само Македонците- Елада и Хелените биле под Македонија.
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„Историјата на Индија, која сега треба овде да се раскажи, уште е попроста
отколку и овие кратки редови за Египет. Дравидните народи во долината на Ганг се
развивала напоредо и во ист правец во кое и сумерското и египетското општество.
Во северна Индија се пронајдени печати мошне многу слични на печатите од Сумер. Ама, прашање е дали раните индиски заедници икогаш доспеале до така висок
степен на општествен развиток, до кое дошле Сумер и раниот Египет. Зад себе
оставиле малку споменици и не доспеале никогаш до вештина на пишење. Во тоа
старо, се чини, во Индија немало никакви завојувања од страна на Семитите.
Негде околу Хамурабиевото доба или попозно, една гранка номадски Аријци, која тогаш владеела над северна Персија и Авганистан, продрела во Индија низ
северо-западните премини. Тие стоеле во блиско сродство со предците на Медијанците и Персијците. Нивниот пат претставувал низ победи, додека не преовладале
над сите мрки жители северно од Индија, и не ја прошириле својата управа и влијание над целиот полуостров. Ама, под нив никогаш не дошло до какво обединување
сè до Индија. Нивната историја е историја на војноборни кралеви и републики.
После заземање на Вавилон, и во добата на своето ширење, персиското царство ги распространило своите граници и преку Инд. Подоцна Александар Велики
отишол во својот поход дури и до границата на оние пустињи што ги раздвојува
Пенџаб од Ганговата долина. И тие прости податоци ќе ги оставиме за некое време
на историјата на Индија“.
Александар Македонија во Индија нашол исти божества, исти верувања итн.
„Во меѓувремено и додека во Индија и на местото каде се сретнувале Азија,
Африка и Европа се развивал тој трострук систем на просветеност на белите луѓе...
Кинезите изгледа дека својата просветленост ја створиле само за себе, или спонтано, без ичија помош, додека поновите писатели мислат дека измеѓу нив и стариот
Сумер имало извесни врски. Во хонанските ископини појавата на еден нарочит тип
на обоени земјени садови, кој е сличен на грнчаријата најдени на неколку порани
лежишта од средна и западна Азија и источна Европа, наговестува можност на еден
таков културен допир. Се разбира дека обете, и на Кина и на Сумер, се издигнале
изнад оние основни скоро по сè на светот распространета рананеолитска образованост...“.
Белците се населиле во Централна Азија, каде се пронајдени мумии на Белци. Секаде, докаде тие стигнале, има градежи (пирамиди...) и писменост. Таква биле до островот Окинава (=окина ва), а Јапонците ја имаат 38% крвна група А која
настанала во Левантот пред 15.000 г.п.н.е. Пак, Монголите биле во Источна Азија.
Hugh Seton- Watson,46на стр. 263, пиши: „Зад Кореја биле Јаонските острови.
Тука израснала држава околу Внатрешното море и се проширила власта на истоки
на север на средишниот остров Хонш,на штета стареседелечкиот народ Аину.47 Неговиот владетел бил цар кој по преданието потекнал од божицата на сонцето...Јапонија, значи, повеќе наликувала на некоја европска современа држава отколку Кина,
и Јапонците поседувале нешто, прилично оправдано, би можело да се назове национална свест“. (Јапон=јап он: ов-он-от; Јап + ет = Јапет=Џафет..., Р.И.)
Белците биле бели и високи, а Монголите темни и мали- такви има Јапонци.
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Hugh Seton- Watson, Nacija i država, Globus Zagreb, 1980.
Најстара мумија воКина била наБелка,стара околу 4500 г.п.н.е.По еден милениум,од Источна Азија Монголите дошле во Централна Азија и Јапонија- крвна крвна група В била од околу 3500 г.п.н.е
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Х.Џ.Велс продолжува: „Можда...А ако таа просветеност се зачнала прв пат
во таримската долина, тогаш таа не е другчие отколку останатата просветеност
(вклучувајќи ја тука мексиканската и перуанската), настанати од хелиолитската образованост...“.
Стр. 86: „Свештениците астрономската наука ја усовршувале до висок степен точност. Тие ја познавале својата година далеку подобро од Вавилонците. Во
јукатанската цивилизација се развивала некој вид пишење најработен вид, така викана азбука на Мајите.48 Во колку сме биле во состојба досега да ја одгонетниме, со
неа се служеле за еден за одржување на точен и сложен календар, околу кој ја трошеле свештениците својата умна снага. Уметноста кај Мајите била нарочито добро
развиена. Некои од попростите перуански скулптури не потсетуваат на сумерските
работи, ама на Мајите градивото не ни личи на што икада стариот свет да го направил. Тоа се издигнува во својот начин на обработка до големи убавини. Нешто
најслично на тоа градиво мада не баш блиско, би можело да се најде во извесни јужно- индиските резбарии...
Заблудената американска просветеност да се доведе во врска со идеата на
општата душевна пометеност, дава повод само нивната бесомучност во пролевање
крв. Ацтечката (мексиканската) просветеност на пролевање крв, и принесување на
човечки жртви на илјада годишно. Со мозоците и животите на нивните чудни свештеници владеел чин на распарување на живи жртви, вадење уште живо срце.49 Јавниот живот и сезонската свеченост, сè се вртело околу таа фантастична страшна
фикс- идеја“.
Стр. 106: „Во стариот свет таквата состојба на работите во кој свештениците
се држеле во своите раце потполно ја држеле сета власт, престанало да постои пред
дваесет и пет векови; ама во Америка дури и пред илјада години можело да се најде
уште едно примитивно свештенство како со своите жртвеници владее над едната
целокупна просветеност. Тоа било во средна Америка и во Јукатан. Во Мексико
свештеничкиот свет се најдувал под една монархија која била во многу што слична
на вавилонската монархија. Храмот и палатите стоеле така да се рече една покрај
друга.Во Перуанската владеел,поново, еден боженски монарх сличен на Фараон...“.
Во Америка дошле Монголи од Источна Азија само со крвната група 0-ДНК
блиска на она од Кореа. Белци имале крвна група 0 и А. Па за крвната група А биле
неопоходни говедото и свињата на белата раса, од чија чума и грип кај белата раса
предизвикале мала сипаница и грип, од кои во Америка изумреле околу 95% Индијанци само со крвна група 0. Белците во Америка однеле традиции од ...Сумер, Египет, Балканот.А и египетско балзамирање, египетски хиероглифи, тн.грчко писмо...
БОГОВИ И ЅВЕЗДИ, СВЕШТЕНИЦИ И КРАЛЕВИ
Х.Џ.Велс,50 на стр. 102, пиши: „Некои богови, како Мардук, вавилонски и
Баал (=Господ) феникиски, канаитски, или на други народи, во својата основа биле
мошне веројатно чудовишни легендарни битија баш онакви исто како што би можеле ден денес да ги замислат малите дечиња. Населените народи, се вели, кога би
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Митолошки од Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот Хермес...
Вадењето на живо срце е поврзано со Семирамида, а канибализмот со обрежувањето на Црнците.
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замислиле каков бог, би му се створила одма и жена. Мнозина египетски и вавилонски богови биле оженети. Кај боговите на номадските Семити не постоеле тие
наклоности кон брак како што и за децата меѓу жителите од гладните степи исто
така малку се сакало“.
Имала расна разлика во браковите во однос на Белците51и Црнците(Семити).
„Кога веќе така богот го ожениле, било сосем умесно да му се одреди и куќа
во која ќе живее, и каде би можеле да му донесат понуди. Чувар на таквата куќа би
постанал сосем природно некој човек од наука, каков врач. Сите степени на развиток на каков ран храм и рано свештенство потполно се разбирливи и природни; и
тоа од мигот кога земјоделската населба би се намножила сè до оној степен на кој
се најдувал долгиот храм со својот кип, своето светиште и олтарот на една страна, а
на другата со долга просторија црквена каде би стоеле богомолците“.
Стр.107: „Ама, бидувало победникот да се плаши од победениот бог. Во веќе споменатата збирка на писма упатени на Аменофис III и IV од Тел-ел-Амарне во
Египет, се најдува и едно писмо од некој крал, митамски крал Тушрат, кој ја покорил Асирија и го однел кипот на бошицата Иштар. Се чини дека он го испратил тој
кип во Египет, донекаде да признае првенството на Аменофис, ама донекаде и што
се плашел на нејзиниот гнев.Во Библијата се раскажува како Филистејците го однеле како знак на победа еврејскиот Ковчег на Заветот, Ашдод, и како Дагон паднал
од своето постолје и се разбил, а жителите на Ашдот заразата ги покосила. Нарочито во попозната историја се појавуваат на позорницата боговите и свештениците; а
ни траг од кралавите нема.
Низ сета историја на вавилонските и асирските царства, како ни еден монарх
во Вавилон не се чуствувал сигурен во својата власт сè додека не ја ‘зел Беловата
рака’. Тоа би значело дека Беловите свештеници го примиле како боженски син и
претставник. Што нашето познавање на асирската и вавилоинската историја бидува
поодредена, тоа е појасно дека политичките борби на тој свет, превратите, завладувањата, династичките промени, сплетки од страните сили, се движеле најповеќе
околу споровите измеѓу големото и богатото свештенство и сè поголемиот, ама
уште на нееднаква снага, монархија. Кралот се ослонувал на својата војска која
обично била како најамлена страначка војска. Таа можела да се побуни мошне брзо
ако би останала без својата награда или пљачка, а било лесно и да се поткупи.
Еднаш веќе меѓу владетелите на асирското царство го споменавме името Сенахериб, синот на Саргон II. Сенархиб се вплеткал во жестока расправа со вавилонските
свештеници. Тој никогаш не ја зел ‘Беловата рака’. И најпосле ја завршил својата
пресметка со него што до темел им го разорил светиот дел на градот Вавилон (691.
пред Христо), а Бел- Мардуковиот кип го пренел во Асирија. Еден од неговите синови го убил после, а неговиот наследник Есар- хадон (негов син, ама не оној што
го убил), нашол за пробитачно Бел-Мардуковиот да го поврати и наново да го изгради неговиот храм, како на тој начин би се измирил со богот.
Асурбанилпал (грчки Сарданапал), син на овој Есар-хадон, нарочито е занимлива појавата од гледиште на тој однос измеѓу свештенството и кралот. Измирувањето на неговиот татко со Бел-Мардуковите свештеници отишло толку далеку да
Сарданапал добил вавилонско вместо војничко сириско воспитание. Тој постанал
голем љубител на глинените споменици на минатото. Неговата библиотека сега е
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најдрагоцен извор на историското градиво на светот. Ама, покрај сета своја научност тој ја држел чврсто во своите раце асирската војска. Привремено завладеал и над
Египет. Ја загушил една побуна во Вавилон и спровел извесен број успешни војувања. Тој скоро бил последен од асирските владетели. Ариските племиња, кои биле
повешти но и во свештеничка служба, и тоа нарочито Скити, Медијанци и Персијанци, напаѓале за долго од север и северо- исток на Асирија. Најпосле, Медијанците
и Персијанците склопиле сојуз со номадските семитски Халдејци од југ за заеднички напад во Асирија. Асирската престолнина Нинива паднала пред тие Аријанци
606. година пред Христо.
На шест и седум години после тоа ариско заземање на Нинива, при која прилика Вавилон им бил оставен на семитските Халдејци, последниот монарх на халдејското царство (второ вавилонско царство), Набонид, Белсазаров татко, беше свргнат од страна на персискиот владетел Кир. И тој Набонид исто така бил необичен
учен владетел, во кого имало повеќе ум и машта отколку практично знаење за државните работи. Тој се бавел со антикварски истражувања. На тие негови истражувања и му должиме за датумот од 3750 година пред Христа, инаку припишуван на
Саргон I. Тој бил поносит со тоа решение, и оставил дури записи кои за тоа говорат. Е јасно дека бил и верски новатор. Градел и преуредувал храмови, па покушал
на верата да í усредува во Вавилон, донесувајќи извесен број месни богови во БелМардуковиот храм. Без сумливост дека ја увидол слабоста и расулоста на своето
царство поради тие спротивни вероисповедувања,па имал на ум некоја замисла нив
да ги обедини.
Настаните се развивале меѓутоа и премногу брзо за макаков таков развој на
стварите. Неговите новотории предизвикале очевидна сумливост и непријателско
расположение кај Беловите свештеници, те се свртиле на страна на Персијанците и
‘Кировите војници влегле во Вавиломн без борба’. Набонид бил заробен и персиските стражари стоеле пред вратата на Беловиот храм, ‘каде служењето продолжило без прекин’ “.
Бидејќи Набонид бил „верски новатор“, тие „предизвикале очевидна сумливост и непријателско расположение кај Беловите свештеници“ и тие „се свртиле на
страна на Персијанците и ‘Кировите војници влегле во Вавилон без борба’ “. Со
тоа „Набонид бил заробен и персиските стражари стоеле пред вратата на Беловиот
храм, ‘каде служењето продолжило без прекин’ “ . Па Беловиот храм, „‘каде служењето продолжило без прекин’ “. Тоа било само повеќебожно, но никако еднобожно
зашто се залагал Набонид. Со ова се потврдува, отпаѓа било какво можност Кир да
ги ослободи Еднобожците=Евреите, кога тој и Вавилонците се бореле против еретиците. Па еретик бил Набонид со своите призврзаници, како малцинство небитни.
„Кир стварно го воспоставил персиското царство во Вавилон со Бел-Мардуковиот благослов. Тој се задоволил свештеничките конзервативни нагони со испраќање на месните богови назад во нивните стари храмови. Така исто ги повратил и
Евреите во Ерусалим. Тоа за него било од непосредна политичка важност. Ама, со
доведување на неверните Аријанци, старото свештенство имало премногу скапо да
плати за такво продолжување на своето служење. Помудро би им било да се прилагодат на новотариите на Набонид, тој искрен еретик, да ги слушале неговите намери, и излегле на потребите на новото доба. Кир влегол во Вавилон годината 539.
пред Христа. Околу година 521. во Вавилон се подигнала поново побуна; а 520.
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еден друг персиски монарх, Дариј, ги рушил неговите ѕидови. За две стотини години потполно изумреле Бел-Мардуковите свечени обреди, а Бел-Мардуковиот храм
им служел на градежниците за камен мајдан“.
Па како Кир „ги повратил и Евреите во Ерусалим“, кога Вавилон бил повеќебожен, а Вавилонците му се приклучиле на Кира, кои заедно ги поразиле еднобожците.Со наводот се потврдува,Евреи немало не само 539 г.п.н.е., а и во 5 век п.н.е.
Се кажа: „Помудро би им било да се прилагодат на новотариите на Набонид,
тој искрен еретик, да ги слушале неговите намери, и излегле на потребите на новото доба. Кир влегол во Вавилон годината 539. пред Христа...“.
И се продолжи само со верувањето- побеќебожното кое било со милениуми.
„Историјата за египетското свештенство и кралот е слична на оваа вавилонска, ама ни на кој начин не е упоредна со неа. Сумерските и асирските кралеви биле свештеници кои постанале кралеви. Тоа биле посветувани свештеници. Египетскиот фараон не изгледал дека одел со тој пат. Фараонот располагал веќе и во најстарите записи со сила и важност далеку поголема отколку икаков свештеник. Тој,
всушност, е бог- нешто повеќе отколку свештеник или крал.
Не знаеме како дошло до таа положба.Никако сумерскиот,вавилонскиот или
асирскиот монарх не би имал толкаво влијание на својот народ да овој направи сè
она што фараоните од IV династија, кои ги соградиле пирамидите и успеале народот да им работи во тие огромни претпријатија. Пораните фараони веројатно биле
сматрани како овоплодување на врховниот бог. Зад главата на големиот Шефренов
кип стој јастреб-бог Хорус. Така, еден позни монарх како што е Рамзес III (XII динатија),52 на својот саркофаг (што се најдува сега во Кембриџ) е претставен како на
себе носи норочито ознаки на три големи египетски бога. Тој носи два скиптари
Озирис, богот Дана и Воскреснување; на главата му се рогови на кравјата божица
Хатор и сончевата топка и перја на Амон Ра. Тој не ги носи само знаците на тие богови, како каков побожен Вавилоњанин би можел да ги носи Бел-Мардуковите, туку тој е само означен како тие три бога во едно.
Наидуваме и на извесен број кипови и слики, кои ја поткрепуваат помислата
дека фараоните стварно биле синови на боговите. На пример, боженското отечство
и родувањето на Аменофис III (на XVIII династија) е изложено до најситните поединести во низа кипови од Луксор. Што повеќе, е сматрано дека фараоните, бидејќи се од така боженска лоза, не можат да се женат од нивните општествени слоеви.
Према тоа било вообичаено да се женат роднини во такви степени на сродство, на
какви сега не му е допуштен брак; се венчавале и самите со своите сестри.
Оттука почнала борба меѓу дворот и црквата во египетската историја со
основа на сосем другчие отколку во Вавилон. Професорот Масперо во едно свое
дело ни дава занимлив приказ на борба измеѓу Аменофис IV и свештенството, и тоа
нарочито со свештениците на големиот бог Амон Ра, господарот на Карнак.
Мајката на Аменофис IV не била од фараонска лоза. Изгледа како неговиот
татко, Аменофис III, се оженил од љубов со една поданица, убавата Сиријанка по
име Тин. Масперо најдува зачетоци на карање можебитната пречка на тој брак и во
разните неприлики кои на кралицата í ги приредувале свештениците на Амон Ра.
Можда таа го задоила својот син со фанатичка омраза према Амон Ра. Само, можда Аменофис IV бил личност со широки погледи. Како и вавилонскиот Набонид,
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илјада години подоцна, и тој можда имал на ум какво прашање на духовно единство во своето царство. Веќе наведовме дека Аменофис III владеел од Етиопија до
Еуфрат, и дека збирката на писма од Тел-ел-Амарна,упатен нему и на неговиот син,
покажува голем опсег на интерес и влијание. Во секој случај, Аменофис IV презел
на себе задаток да ги затвори сите египетски и сиријански храмови, по сè на своето
подрачје да го укине секташкото богослужење, и секаде да воспостави служење на
еден бог, богот Атон, сончевиот круг. Тој ја напуштил својата престолнина Теба,
која била и повеќе град на Амон Ра отколку што Вавилон попозно бил Бел-Мардуков град, и својата престолнина ја воспоставил во Тел-ел-Амарна; а своето ‘Аменофис’, кое го посветувал на Амон (Амин), го променил во ‘Акнатон’, Сончева
Слава. И ги одржал своите положби против сите свештеници на своето царство низ
осумнаесет години, те како фараон и умрел“.
Се кажа: „можда Аменофис IV бил личност со широки погледи. Како и вавилонскиот Набонид, илјада години подоцна, и тој можда имал на ум какво прашање на духовно единство во своето царство“.
Бидејќи Набонид со своите го изгубиле Вавилон од Вавилонците со своите
стари богови, кои му се приклучиле на Кир, Кир не ослободил Евреи-такви немало.
„Мислењата за Аменофис IV (или Акнатон) јако се разминуваат. Едни така
го сматраат креатор на омразата на неговата мајка према Амон и како премногу заљубена на маж на една убава жена. Оти тој страсно ја сакал својата жена. Неа í
укажувал големи почести. Во Египет воопшто се почитувала жената, и со нив владеело во разни времиња неколку кралици. Него дури во еден случај и го насликале
со жена која му седи на колена, а во другата како во едни коли љуби. Ама, љуѓето
со кои жените владеат, не одржуваат големо царство, и тоа уште покрај огорченото
непријателство на највлијателни тела во нивната област. Други го опишуваат поново како ‘мрачен фанатик’. Кај мрачните фанатици ипак доста е редок среќниот обичен живот. Многу повеќе би имало смисла да го сматраме за фараон кој одбил да
биде бог. Не само неговата верска политика и неговото слободно откривање на
природните наклоности на она што го обележува како снажна или оригинална личност. Неговите уметнички појмови беа негови сопствени. Тој одбил сликата да му
биде изработена вообичаено и со вообичената сладуњава убавина на боженскиот
фараон. Затоа неговото лице не посматра, низ едно меѓувреме од триесет и три века, како лице на вистински човек кој се нашол сред низ боженски сувопарности.
Осумнаесетгодината власт меѓутоа не била доволно за онаков преврат како
што тој го замислувал. Неговиот зет, кој го наследил, се повратил во Теба и се измирил со Амон-Ра. Тоа бил еден од последните три монарси од XVIII династија,
едно тројство во кој бил вклучен и фараонот Тут-анк-амон, за кого последните години се говорело така многу. Тоа бил безначаен младинец кој се оженил со Акнатоновата ќерка и наследница, и за кого изгледа се најдувал посе во рацете на Амановите свештеници. Тој млад умре или на некој начин го склониле. Само се случило
неговиот гроб останал скоро едини гроб на еден фараон во кој подоцна никој не
провалил и не го оплачкал. Останал негибнат сè до нашето доба. А тогаш го отвориле и испитале уз новинарска узбуна вон сразмерите на неговата историска важност. XVIII династија се завршила наскоро после Тут-анк-амоновата смрт. XIX,
кој ја основал Харемхаб, постана една од најблиставите и најславните меѓу сите
египетски династии.(Амон=Аман=Амен=Амин=а мин: ман=човек;мина=луѓе, Р.И.)
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До самиот крај на нивната историја кралскатата боженственост ја обзела сета египетска свест, па со тоа ги заразите и мислите на другите раси. Кога Александар Велики стигнал во Вавилон, Бел-Мардуковиот углед почнал веќе одавно да се
распаѓа, ама во Египет Амон Ра бил уште голем бог, кој од победничкиот Грк53 направи скоро сноб.Амон-Раовите свештеници,подигнале во доба отприлика на XVIII
и XIX династија (околу 1400. пред Христа) во една пустинска оаза храм со пророчиште. Тука се најдувал и еден божји кип кој можел да говори, да ја движи својата
глава и да прима или одбива ливчиња со прашања. Тоа пророчиште уште цветело
околу 332. година пред Христа. Се приповедало како младиот господар на светот
направил нарочит пат да го посети, како ми пријдол на светиштето, и како кипот
му излегол во пресрет од темнината во позадина.(Сумерски лу=човек;лу=луѓе,Р.И.)
Тогаш настапило изменување на поздрави. И мора тогаш да е речено:
‘Пријди, сине не моите бедра, штом токму ме сакаш, да ти дам кралско достоинство на Ра и кралско достоинство на Хорус! Ти давам храброст, ти давам под
своите нозе да ја држиш сета земја и сета вера; ти давам со својата рака да ги шибаш сите обединети народи!’(Кришна=Хорус=[склавински=тн.словенски]Хора,РИ)
Така се случило египетските свештеници всушност го победиле својот победител, и еден ариски монарх прв пат да постане бог“.
Па како што Херодот не познавал Евреи, нив не ги познавал ни Александар.
Бидејќи сè било од египетски простори и наследниците на Аменофис IV, кој,
според авторите, можело да биде Мојсеј, еврејството било ново учење од 5 в.п.н.е.
Вил Дјурант,54 наслов VI Луѓе од Книгите- „Книга на закони“...стр. 333:
„Изградувањето на војничка држава не било можно, оти Јудеа немала ни доволен број на луѓе ни средства за таков потфат. Бидејќи некој систем на редот бил
нужен кој, додека се признава власта на Персија, би им давал на Евреите природна
дисциплина и национално единство, свештениците се погрижиле да обезбедат теократска власт заснована, како кај Јосиј, на црквени традиции и законите објавени
како божји заповеди. Околу 444. п.н.е. учениот свештеник Ездра ги повикал Евреите на свечено собрание и им ја читал од утро до пладне ‘Книгата закони на Мојсиеви’.Седум дена неговите соработници левити читале од тие свитоци; на крајот, свештениците и водачите на народот свечено се обврзале да ги прифатат овие закони
како свој устав и совест, и дека секогаш ќе се придржуваат.Од тие немирни денови
па до денес,тој Закон е централен чинител во животот на Евреите; а нивната оданост нему во текот на сите лутања и страдања бил еден од импресивните феномени на
историјата“. („Околу 444. п.н.е.“ живеел Херодот“-тој Евреите не ги познавал, Р.И.)
Се истакна: „теократска власт заснована, како кај Јосиј, на црквени традиции и законите објавени како божји заповеди“. Па Евреите биле само верски народ.
„Што заправо била оваа ‘Книга на Мојсиевите закони’ ? Не сосем иста ствар
како и ‘Книга заветна’ која ја прочитал Јосиј: оти, оваа другата цела можела двапати да се прочита за еден ден, додека онаа ‘Книга на Мојсиејевите закони’ било потребно недела дена. Можеме само да нагодуваме дека поголемиот свиток содржел
знатен дел на оние први пет книги на Стариот завет кој Евреите ја викале Тора или
Закон, а кои другата ја викале Петокнижје.55 Како, кога и каде тие книги се напи53
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шани ? Заради ова безазлено прашање е напишано пеесет илјади томови и овде мора да остане без одговор“.(Пенто-н=пето книжјето пишано само на арамејски, Р.И)
„Научниците се сложуваат дека најстари елементи на Библијата се оние различните, ама ипак слични легенди Постанување56 кои се нарекуваат ‘Ј’ односно ‘Е’
затоа што едните говорат за Творецот како Јехова (Јахве), додека другите говорат
за него како Елохим. Се верува дека јахвастичката приказна е напишал во Јуда, а
елохистичката во Ефраим, а дека тие две приказни се стопени во една после падот
на Самарија. Трет елемент, познат како ‘Д’ и кој ги содржи Деутерономскиот законик, веројатно од различни автори или група автори. Четвртиот елемент ‘П’, составен е од одделци кои свештениците накнадно ги вофрлиле; овој ‘Свештенички
законик’ веројатно е основа на ‘Книга на закони’ која ја објавил Ездра. Изгледа дека тие четири состави го попримиле денешниот облик околу 300. година п.н.е.
Тие дивни приказни за Стариот свет, на Искушение и на Потопот биле извлечени од ризниците на месопотамските легенди што датира уште од 3000. години
п.н.е.; ги видовме нивните рани облици во текот на оваа историја. Е можно дека
Евреите присвоиле некои од овие митови од вавилонската книжевност во текот на
Ропството; поверојатно е дека ги усвоиле многу порано од семитските и сумерските извори заеднички за целиот Близок исток. Персиските и талмудските облици на
митот за Создавање кажува дека Богот најпрво создал двополно суштество- машко
и женско составено на плеќите како сијамски близнаци- а потоа ги поделил како
накнадно да се предомислил. Тоа нас не потсетува на необичната реченица во Постанувањето (V, 2): ‘Машко и женско тој ги создал и ги благословил и ги нарекол
Адам’: те. нашиот прародител првобитно бил и машко и женско- што изгледа им
измакнало на сите теолози освен на Аристофан57“.
Следи еврејската историја биле „од ризниците на месопотамските легенди“.
Роберт Гревс,58 38 (Деукалионов потоп), 3, пиши: „Митот за Деукалионовиот потоп, кој очевидно од Азија го донеле во Хелада, е со исто потекло како и библиската легенда за Ное. Меѓутоа, иако по хебрејската моралната приказна виното
го пронашол Ное, што узгредно го оправдува и зашто семитските освојувачи ги заробиле Канаанците, во Грција Деукалиновото тврдење е дека тој го изумил виното
да би го сузбиле во корист на Дионис. Деукалион, ипак, е опишан како Аријаднин
брат, а таа со Дионис изродила многу племиња на култот на виновата лоза (види
27, 8); а името потекнува од deukos и halieus. Митот за Деукалион ја опишива, всушност, поплавата во Месопотамија, која се случила во третиот милениум пред нашата ера, а и есенската и новогодишна гозба во Вавилон, Сирија и Палестина. На
овие гозби се изливало слатко вино во спомен на градителот на чунот или ковчегот,
во кого, по вавилонскиот еп за Гилгамеш, тој и неговото семејство го преживеале
потопот кој го испратила божицата Иштар. Чунот или ковчегот бил месечев брод
(види 123, 5) и гозбата е прославувана во времето на младиот месец, на најблиската
есенска рамнодневница, да би се поттикнал есенскиот дожд. Иштар во грчкиот мит
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се вика Пира, што е името на божицата мајка кај Пиресата (Филистина), на народот
со потекло од Крит, кој дошол во Палестина преку Киликија околу 1200 година пред нашата ера; на грчки pyrrha значи ‘огнено црвено’, а таа придевка се ставала уз
зборот вино“. (Пира од пир,а пирењето е горење,што „значи ‘огнено црвено’“, Р.И.)
Па Еврејската историја била само присвоена- Евреите биле/се без историја.
Владимир Алексејевич Истархов,59 на стр. 24, пиши: „Е раширено мислењето дека Евреите први ја измислиле еднобожната (монотеистичка) религија. Вусушност еднобожната религија не ја измислиле Евреите, туку таа е измислена за Евреите...“. Па таа била само од 444 г.п.н.е.- само оттогаш можело да постојат Евреи.
ЕВРЕЈСКО СВЕТО ПИСМО И ПРОРОЦИ
Х.Џ.Велс, на стр. 124, пиши: „Сега можеме да ја поставиме на вистинско
место во овој општ нацрт човечката историја на Израелите, како и она најзначајната на светот збирката на старите податоци, збирка која на сите христијански народи
на светот им е позната како Стари Завет.Во тие податоци наидуваме на најзанимлива и најзначајна светлост што паѓа на развитокот на просветеност, како и најочевидните ознаки на новиот дух во човечките работи на египетските и асирските борби
за превласт на светот.
Сите книги што го сочинуваат Стариот Завет зацело постоеле, тоа многу во
својот сегашен облик, бар на сто години пред Христовото родување. Повеќето од
нив биле уште во добата на Александар Велики (330. година пред Христа) веројатно се признаети за свети списи. Тоа била света книжевност на Евреите, еден народ
кој 587. година пред Христо ги иселил халдејскиот Небухаднезар II од неговата
земја во Вавилонија, и тоа скоро цел, иземено само нешто малку преостанато од понискиот сталеж. Тие после се повратиле во својот град Ерусалим, и таму наново
соградиле свој храм под покровителство на Кир, оној персиски освојувач кој, како
што тоа веќе го забележивме, го соборил 539. година пред Христа Набонид, последниот од халдејските владетели во Вавилон. Вавилонското ропство траело околу
педесет години. Многу научници мислат дека во тоа раздобје меѓу нив настапила
знатна мешавина со Вавилонците, како расна така и духовна“.
Бидејќи само од 444 г.п.н.е. почнало да се учи за да се создадат Евреи, тие да
биле „еден народ кој 587. година“ не е вистина. Па Кир и Набонид Евреи не виделе.
„Нарочит вид е положбата на јудејската земја, како и Ерусалим, нејзина престолнина. Таа покраина се пружа во облик како трака меѓу Средоземно Море на запад и со пустиња од онаа страна на Јордан на исток. Низ неа поминува природниот
пат меѓу Хитит, Сирија, Асирија и Вавилон на север и Египет на југ. Тоа према тоа
била земја веќе предодредена за една бурна историја. Преку неа и Египет, како и
која било тренутна надмоќна сила од север се борел за своето царство против тамошен народ. Тие се бореле и за слободен премин на својата трговија. Самата земја по
себе ниту била голема, ниту плодна за земјоделството, а не поседувала никако минерално благо за да би била значајна. Историјата на овој народ, онака како што тие
списи ги зачувале, служи како некој толкувач уз поголема историја на двата просветени поредоци од север и од југ, и како додаток на историјата на поморските народи од север.
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Тие списи се состојат од поголем број различни состојки. Првите пет книги,
Пентатеух, веќе мошне рано се нарочито почитувани. Тие почнуваат во облик на
каква општа историја со двоструку извештаји за создавање на светот и создавање
на човекот, за раниот живот на расата, и за големиот потоп, како пропаднало целото човештво, освен неколку избрани поединци. Таа приказна за потопот се распространила по сите стари преданија. Е можно дека во неа се најдува успоменот на она
потопување на долината во која сега се најдува Средоземно Море, уште во неолитскиот век. Или можда со тоа се чува успоменот на каква голема пропаст во ѓурѓианската и во касписката област. Ископувањата ја откриле и вавилонската верзија,
како за приказната за создавањето на светот така и за потопот, и тоа уште од добата
на еврејското враќање. Оттука тврдат библиските критичари дека Евреите за време
на своето ропство дошле до првите глави во Светото Писмо, и тоа оние први десет
глави за постанувањето“.60
Еврејството почнало нешто пред 444 г.п.н.е. или само од таа 444-та година.
„Потоа доаѓа историјата за отците (патријарсите) и основачите на еврејскиот
народ, за Аврам, Исак и Јаков. Тие се претставени како патријархални бедуински
поглавици, во земјите меѓу Вавилон и Египет, каде живеат номадски пастири. Критичарите тврдат дека сегашната Библија е составено од неколку порани верзии.
Само каква би биле нејзините извори, таа приказна, онаква каква е зачувана денес,
е полна боја и животна снага. Она што денес се вика Палестина во тоа доба била земја Канаан, населена со семитски народи по име Кананиќани, кои стоеле во блиско
сродство со Феничаните, основачи на Тир и Сидон, и со Амориќаните кои го зазеле
Вавилон и го основале под Хамбурија првото вавилонско царство“.
Феничаните биле само Венети, со пелазгиски (тн.Олимписки) богови, а главен им бил Посејдон- главата на балканскиот коњ била на врвот на бродовите: Пастув=Посејдон. На просторите од Египет до со Месопотамија живееле белата и црната раса. Онаму каде имало Црнци, таму се говори за Семити со семитски јазици.
„Кога Аврамовиот народ поминал со своите стада низ таа земја (можда во
исто она доба кога и Хамбураби владеел) Кананиќаните биле еден мирен и населен
народ. Аврамовиот бог, како што библиската приказна кажува, нему и на неговите
деца им ја обеќал таа цветна земја со богати градови. Читателот треба да се í обрати на книгата за постанокот; и да ја прочита таа книга како Аврам, бил без деца, се
сомневал во тоа обеќање, и како се родиле Исмаил и Исак. А во книгата за постанување наидуваме исто така и на животот на Исак и Јаков, чие име било променето
во Израел, и на дванаесет Израелови синови; како и како тие во доба на големиот
глад отишле во Египет. Со тоа се завршува книгата за постанување, првата книга
на Пентатеух. Наредната книга се бави со приказната на Мојсиј.
Историјата за населението и ропството на Израилевите деца во Египет доста
е тешка. Постој еден египетски запис како фараонот Рамзес II населил извесно семитско народ во земјата Гошен. Тука се тврди како тие дошле во Египет заради
глад. Ама, за животот и успехот Мојсиев не постој никаков египетски податок во60
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општо. Нема никаква забелешка за каква чума во Египет или за каков фараон, кој
се удавил во Црвено Море. Во приказната за Мојси има и такви црти кои во себе
носат митолошки особини, па и е еден од најзанимливите мигови во неа, како мајката на Мојси го сокрила во ковчег од рогузинам, исто така од некоја стара сумерска легенда.
Сè тоа се случило после Рамзес II и во добата на Рамзес III. Египетските споменици од тоа време говорат за големите поморски битки, и како непријателските
народи марширале долж палестинскиот брег на Египет, како Критјаните се здружиле против Египет со некои ариски освојувачи, кои на походите своите ствари ги
пренесувале на воловски коли, а тоа е сосем ариска одлика. До сега уште не била
составена никаква единствена приказна за сите оние борби кои ги воделе меѓу годините 1300. и 1000. пред Христо; ама, од библиското предавање е очевидно дека
Евреите, кога под Исус Навин спроведувале пополека освојување на обеќаната земја, дошле во судир со еден народ, со Филистинците, кои долж на брегот се населувале по цели низ градови, од кои најглавни биле Газа, Гад, Ашбод, Ашкелон и
Екрон, а кои стварно биле, како и Евреите, придојденци, и тоа веројатно баш оние
Критјани од морето и од северот. Освојувањето спрема тоа, почнувајќи со нападот
на Кананиќаните, се претворило брзо во долга баш неуспешна борба околу саканата и обеќаната земја со тие многу постраотни придојденци, со Филистинците“.
Се наведе: „како Критјаните се здружиле против Египет со некои ариски
освојувачи, кои на походите своите ствари ги пренесувале на воловски коли, а тоа е
сосем ариска одлика“.
Па Белците се пренесувале на воловски коли- тие биле еден народ со еден те
ист јазик. Таков јазик имале и Фениките со свое писмо, кои постанале еднобожци.
Бидејќи еврејството се ширело на просторите на Фениките во Азија и Африка, нивните наследници станале еднобожци- тие се откажале од тн.Олимписките богови.
„Не би можело да се рече дека обеќаната земја икогаш била потполно во
еврејските раце. После Пентатеух во Библијата доаѓаат книгите за Исус Навин, за
судиите, за Рут (како едно отстапување), за Самуил I и II и кралевите I и II, и со летописите што се поновуваат во варијации скоро истото градиво за Самуил II и за
кралевите. Во поголемиот дел на таа попозна историја се чуствува сè појако и појако дахот на стварноста. Во тие книги најдуваме како Филистинците ја држат чврсто
во свој посед плодната низина од југ, а Кананиќаните и Фениките се здружуваат
против Израелиќаните на север. Првите успеси на Исус Навин не се поновуваат.
Книгата за судиите е мрачен список на неуспесите. Народот го губи самопузданието. Престануваат да му служат на својот бог Јехов, и ги обожуваат Баал и Аштарот
(Бел и Иштар). Својата раса ја мешаат со Филистинците, Хитите, и така понатаму, а
со тоа постанува, како што и подоцна секогаш биле, еден расно измешан народ.
Под низ мудри луѓе и јунаци тие водат еден обично неуспешна и никогаш сосем
единствена војна против своите непријатели. Наизменично претрпувале порази од
страна на Моабиќаните, Кананиќаните, Мидианците и Филистинците. Историјата
на тие борби, како и за Гедеон и Самсон и за другите јунаци кои за времето фрла по
каков зрак на надеж на израелските неволји, е раскажано во книгата за судиите. Во
првата книга Самуиловата е раскажена приказна за нивниот голем пораз кај Ебенезер, во добата кога Илиј бил судија“.
Хелиос=Илиос св.Илија. Следи „Ил врне ил грме“, само Зевс=Перун=Илија.
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„Тоа била навистина огорчена битка, во која Израелиќани изгубиле 30.000
луѓе. И порано ги пратела зла коб, те изгубиле 4000 луѓе, и затоа сега го донеле
својот најсветол симбол, божјиот ковчег заветни.
‘А кога дојде ковчегот го завета господ негов во око, го повика цел Израил
од радост, земјата да заечи.А Филистејците, слушајќи го веселиот вик, рекле: Каков
е тој вик на веселба во околу еврејското ? И разбрале дека дошол ковчегот господинов во око нивно. И се уплашиле Филистејците кога рекле: Бог дошол во око. И говореле: Тешко нам, оти тоа не бидувало порано. Тешко нам, кој нас ќе не избави од
тие силни богови ? Тоа се боговите што ги побиле Мисирците во пустњата со секаквите маки. Охрабрете се, и бидете луѓе, Филистејци, да не им служете на Евреите како што тие вам ви служеле. Бидете луѓе и удрите !’
И Филистинци се бореле, и тоа се бореле херојски. ‘А Израилците поново се
разбиле и побегнале кон шаторите свои; и бој беше голем, оти падна од Израил
триесет илјади пешаци. И ковчегот божји бил одземен, и два сина Илијини, Офниј
и Финес, ги поубиле. И еден измеѓу синовите Венијаминови побегнаа од бојот, и
дојде во Сило истиот ден со раскинати хајлини и глави посипани со прав. И кога
дојде, гледај, Илија се седеше на столицата на крај патот погледнувајќи; оти неговото срце биеше во страв за ковчег божји. И дошол оној човек во град кажа глас, и
застана да ги вика сите на градот. А Илија, слушајќи го викот рече: каква е таа врева ? И човекот брзо дотрча да му јави на Илија. А Илија имаше деведесет и осум
години, и очите му беа потемнети, те не мошеше да види. И му рече човекот на
Илија: Јас идам од бојот, избегав денес од бојот. А тој рече: Што беше, сине ? А
гласникот, одговорувачки, рече: Побегнал Израил испред Филистеја, и изгуби многу народ, и обата сина твоја ги погубија, Офниј и Финес; и ковчег божји е грабнат.
А кога го спомна ковчегот божји, падна Илија од столицата наузнако кај вратата, и
го скрши вратот и умре, оти беше човек стар и тежок. Тој беше судија на Израил
четириесет години.
‘А снаата негова, жена Финесова, беше трудна и на тоа доба, па слушајќи
глас дека ковчегот божји е грабнат и дека неа и погинал свекорот и мажот, се свитка и се породи, оти неа í дошле болови. И кога умираше, неа í рекле кои стоеле
околу неа: Не бој се, си родила син. Ама, таа не одговори, ниту се кајаше за тоа.
Него на детето му даде име Ихавод, говорејќи: Отиде славата од Израил,- оти ковчегот божји бил грабнат, и свекорот нејзин и маж ги погубија.’ (I кн. Сам. гл. 4.
Превод Ѓуро Даничиќ).
Илијиниот наследник и последниот од судијата бил Самуил. И тогаш во израилската историја се случило нешто што оди напоредо со она што веќе се случило
и кај другите поголеми околни народи. Се појавил крал. Тука ни се изложува со
жив јазик јасен спор меѓу старата свештеничка управа и со тој нов начин во управување на човечките работи. Не ни е можно да го избегнеме, а не дадеме овде уште
еден навод. Колку се само во Господовиот говор на Самуил изразува јасна длабока
свештеничка срџба! “.
Се кажа: „случило и кај другите поголеми околни народи. Се појавил крал“.
Па кралевите не биле етнички туку само семејни- немало етнички народи.
„‘Тогаш се собраа сите старешини Израелови и дошле кај Самуил во Рам. И
му рекле: Ето, ти си остарил, а синовите твои не одат по твоите патишта; затоа поставини цар нам да ни суди како што е кај сите народи.
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‘Ама, Самуил не беше по волја што рекле да им даде цар, да им суди. И Самуил се помоли на Господ. А Господ му рече на Самуил: Послушај глас народни во
сè што ти говорат; оти неотфрлајќи те тебе, туку мене ме отфрлиле да не царувам
над ним. Како што чинеше од оној ден кога ги изведов од Мисир до денес, и оставајќи ме и да им служам на другите богови, по сите тие делови ти чинат и тебе. Затоа сега послушај го гласот нивни; ама, добро им засведочи и кажи начин со кој царот ќе царува над ним.
‘И ги кажа Самуило сите зборови господови на народот кој бараше од него
цар; и рече: Ова ќе биде начин со кој царот ќе царува над вам: синовите ваши ќе ги
зема и става на колата своја и меѓу коњите свои, и тие ќе трчат пред колите негови;
и ќе ги постави да му се илјадници и педесетници, и да му ги ораат нивите и жнеат
летнината, и да му градат војни справи што треба за коли негови. Ќе ги зема и ќерките ваши да му градат мирисни масти и да му бидат куварки и лебарици. И нивите
ваши и виноградите ваши и маслинките ваши најдобри ќе ги зема и раздава на
слугите свои. Ќе го зема десетокот од посевите ваши и од виноградите ваши, и ќе
ги дава на двораните свои и слугите свои. И слугите ваши и слушкињите ваши и
младинците ваши најубавите и магарињата ваши ќе ги зема, и ќе го обртува на своите работи. Стадата ваши ќе ги десеткува и вие ќе му бидете робови. Па тогаш ќе
виката заради царот свој, кој го изабравте за себе; ама, Господ вас тогаш не ќе ве
услиши.
‘Ама, народот не сакаше да ги послуша зборовите Самуилови, и рекле: Не,
туку царот нека биде над нам, да бидеме и ние како сите народи; и нека ни суди царот наш и оди пред нас и да ги води нашите војни’ (I кн. Сам. гл. 8.)“.
Без етнички (етност=едност) еднорасен народ- Евреите верски повеќерасен.
„Ама, природата и положбата на земјиштата биле против Евреите, а нивниот
прв крал Саул не бил ништо поуспешен од судија. Долгите сплетки на пустоловот
Давид против Саул се раскажани во остатокот на првата книга Самоилова. И Саул
завршил најпосле со потполн пораз на брдото Гилбо. Неговата војска тука ја надвладеела храброста на филистинските стрелци.
‘А утредента дојдоа Филистејите да ги слекуваат мртвите; и го нашле Саула
и трите негови сина каде лежат на гората Гилбо. И му ја отсекле главата, и му го
слекле оружјето од него, и го испратиле во земјата филистејска на сите страни да се
објави и во куќата на нивните лажни богови и по народот. И оставајќи го оружјето
негово во куќата Астаротина, а телото негово го обесиле на ѕидот ветсански’ (I кн.
Сам. гл. 31.)“.
Давид (околу 990. година пред Христа) бил поголем политичар и поуспешен
отколку неговиот претходник и изгледа дека се ставил под заштита на Хирам, кралот од Тир. Тој сојуз со Фениките и го одржал на власт, а тоа бил битен состојок во
големината на неговиот син Соломон. Неговата историја, со своите непрекинати
убиства и погубувања, би можела повеќе да се чита како историја на каков дивјачки поглавица отколку некој просветен владетел. Таа историја мошне живо ја раскажана во Самуиловата втора книга“.
Од Хирам има историски докази, но никако за било која библиска личност.
Следи секогаш имало Феники со тн.Олимиски богови, ама никогаш Евреи.
„Првата книга за кралевите почнува со владата на кралот Соломон (околу
годината 960. пред Христо). Во таа историја, од гледиште на каков општ исторчар,
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најзанимливи се Соломоновиот однос спрема народната вера и неговата постапка
со подвижниот храм, со свештеникот Задок, и со пророкот Натан
Почетокот на Соломоновата влада онака е исто крвав како што била и владата на неговиот татко. Последните забележени Давидови зборови се однесуваат на
припремата за Шимејовото убиство. Неговиот последен забележен збор е ‘крв’. ‘А
неговата седа глава ти се свали в гроб со крв’ кажува тој, укажувајќи на тоа дека
иако Шимеј е заштитен со заклетва со која се обврзал Давид пред богот за целиот
свој живот, ништо во тој поглед да не постои што би можело да го спречува Соломон. Соломон потоа презема да ги убија и својот брат, кој полагал право на престолот ама клонал со духот и се предал. Потоа ја заклал братовата група. Слабата власт
која ја имала во тоа доба верата кај расно и духовно збрканите Евреи, се гледа во
тоа како лесно тој го заменил непријателски расположениот врховен свештеник со
својот сопствен приврзаник Задок. Тоа уште појако може да се запази во убиството
кое над Јоаб го извршил Бени, тој Соломонов главен џелат, правејќи го тоа во храмот и додека жртвата се држела за самите рогљеви од Јеховиниот олтар, извикувајќи како тука не те повредам. Тогаш Соломон самиот презел еден задаток, да му ја
преиначи верата на својот народ, во што се огледа за тоа доба сосем современ дух.
Тој го продолжува сојузот со Хирам, кралот на Тир, кој со Соломоновото кралство
се служи за премин до Црвеното Море, каде гради своја лаѓа, а самиот Соломон,
како плод на своето ортачење, во Ерусалим нагомилува дотогаш нечуеното благо.
Во Израил се појавува чета на работници. Соломон испраќа група за група
свои луѓе, да сечат кедровина на Ливан, над кој владеел Хирам, и тој го уредува потребниот пренос на тоа дрво низ земјата. (Многу што во сè ова би можело читателот да го потсети на односите измеѓу каков средноафрички поглавица со каков европска трговска куќа). Потоа Соломон изградил една палата за себе, а и еден храм за
Јехова, ни близок толку голем. До сега ковчегот заветни, тиј боженски симбол на
старите Евреи, бил чуван во голем шатор, кој е поместуван од едно возвишение на
друго;и жртвите на богот на Израил се принесувале дотогаш на повеќе разни места.
А сега ковчегот е внесен во златна опточена внатрешна соба на оној со кедровина
обложен камен храм, и поставен меѓу два големи крилати кипа од позлатени маслинови дрва, и оттогаш жртвите имале да се пренесат само на олтарот пред нив.
Таа централизаторска новотарија ќе ги потсетиме читателите и на Акнатон и
на Набонид. На ова слично може да се изведе успешно само кога се погледот, преданието и ученоста на свештеничкиот ред спаднат на низок степен.
Нити тоа што го поставил Јеховиното обожување во Ерусалим на таа нова
основа, ниту неговото гледање и разговор со богот на почетокот на неговото власт,
не му сметало на Соломон во своите позни години да развие некој вид богословно
кокетирање. Тој многу се женел, ако не поради што друго, а тоа од државни разлози и поради сјај. Своите многубројни жени сакал да ги задоволи со тоа што принесувал жртви на нивните народни боженства, на сидонската божица Аштароти
(Иштар), Шемош (еден маобиќански бог), Молох и тн. Библиското раскажување за
Соломон ни го покажува стварно еден крал кој како и сите други мошне е нестален
и слабо побожен, додека народот му бил онака исто празноверен и збунет, како и
другите околни народи.
Од нарочито значење во приказната за Соломон тоа е што тука дава обележје на една мена во египетските односи: тоа е неговата женидба со фараоновата
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ќерка. Тој фараон морал да биде некој фараон од XXI династија. Во големото доба
на Аменофис III, како што тоа се гледа по писмото од Тел-ел-Амарн, можел еден
фараон толку да се смилостиви, па да прими каква вавилонска принцеза во својот
харем, ама апсолутно одбијал една такво боженско створење како што е каква египетска принцеза за жена на вавилонскиот владетел. И се гледа едно постојано опаѓање на египетскиот углед, кога сега, после три века, така незнатен владетел, како
што бил Соломон, може сосем да е рамноправно да се жени со египетска принцеза.
Со наредната египетска династија (XXII), меѓутоа, се повратила поново старата состојба. Нејзиниот основач фараонот Шишак се користел со оној раздор меѓу Израелците и Јудејците, што настана во текот на Давидовото и Соломоновото владеење,
па го зазел Ерусалим и оплачкал храмот и кралската палата, срушувајќи го со тоа
овој краткотраен сјај.
Шишак веројатно ја покорил и Филистија. Треба да се забележи дека од ова
доба па понааму Филистинците ја губат својата важност. Го изгубиле веќе својот
критски јазик, те се служеле со јазикот на своите покорени Семити. Мада нивните
градови остануваат и понатаму помалку или повеќе независни, тие постепено го губат во општо семитското население во Палестина“.
Критјаните и во 1913 година говореле со критски говор, кој бил тн.Хомеров.
Тие го разбирале бугарскиот јазик со говор од Варна, но не еладскиот јазик од 1868
година кој бил реформиран коине- Александријски Птоломејов јазик од 300 г.п.н.е.
Тогаш имало само говори, а во употреба бил трговскиот сиријски арамејски јазик.
„Има веројатност дека првобитната груба, ама убедлива приказна за Соломоновото владеење, за неговите разни убиства, за сојузот со Хирам, за неговото ѕидање на палати и храмови, и за неговите ќуди кои му го ослабиле кралството и го
поделиле две, дека таа приказна претрпела од страна какви попозни писатели извесни измени со широко вметнувања и проширувања, како на тој начин неговото богатство би се направило уште поголемо и би се прославила неговата мудрост. Овде
не ни е место да се бавиме со критикување на библиските извори, ама можда ќе биде позанимливо за здрав разум но за научното испитување да се укаже на она очевидна стварност и вистината на главната содржина во приказната за Давид и Соломон. Во таа приказна е покушување понешто да се објасни и оправда, ама при сè
тоа да се изнесат тука дури и најлошите чинители, како би ги исприповедувал само
современ или скоро современ писател, свесен дека не може да ги сокрие.
Чудновата со колкава моќ, и покрај стварноста, овие неколку напишани зборови од Библијата успеало да создаде впечаток во човечката свест, и тоа не само кај
христијаните туку и кај муслиманите,дека кралот Соломон бил не само еден од највеличествените но и еден од најмудрите меѓу луѓето. А ипак првата книга за кралевите подробно раскажува за тој негов сјај, и тој сјај стварно изгледа на простачки
крај на онаа убавина и чуда во зградите и уредувањата на таквите големи монарси,
како што биле Тотомес III, Рамзес II и по туцина други фараони, или како Саргон
II, Сарданапал и Небухаднезар Велики. Неговиот храм мерел внатре дваесет лакти
во ширина, што би изнесувало околу 35 стопи- таман колку и ширина на каква мала
вила- а бил долг шеесет лакти или околу сто стопи. А што се однесува на неговата
мудрост и државништво, не треба да се оди понатаму од Библијата, па ќе се види
дека Соломон бил обичен соучесник во далекусежните работи на трговскиот крал
Хирам, и дека неговото кралство било како некој залог меѓу Фениките и Египет.
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Соломоновата важност настанала во главно поради привремената египетска слабост, која го обдарило феникиското славољубие и довела до потреба да се умилостува
на разни начини на оној кој држел клуч за наизменичните трговски патишта на
исток. За својот сопствен народ Соломон бил расипан и насилен владетел, а неговото кралство се поделило приметно уште пред неговата смрт.
За владеењето на кралот Соломон завршува се кратката еврејска слава. Посеверниот и побогатиот дел на неговото кралство, долго притискан со порези заради одржување на неговиот сјај, се одвојува од Ерусалим, да постане независно
израилско кралство. Со таа поделба се прекинува онаа заедничката врска меѓу Тир
и Сидон со Црвеното Море, која и го овозможила Соломоновото богатство. Во
еврејската историја повеќе богатството не се споменува. Ерусалим останува како
престолнина само на едно племе, јудејско, престолнина на една земја на голи брегови, со Филистија одсечена од море и опкружена со непријатели.
Приказната за војните, за верските судири, за заземање на власта, убиствата,
братоубиствата, како престолот би се зачувал, да трае низ три векови. Тоа е вистинска варварска приказна. Израил војува со Јудеа и со околните држави; создава сојуз
прво со едните, а потоа со другите. Моќта на арамејска Сирија пламти над Ерусалим како злокобна ѕвезда, а потоа се дига над неа голема и сè поголема моќ на последното асирско царство. Низ три векови живот на Евреите сличен е на животот
на некој човек кој пошто пото сака да стои насред некое живо прометно место, те
поради тоа непрекинато го газат омнибуси и теретни коли.
‘Пул’ (што би требало веројатно да биде Тиглат Пилесер III), според библиското раскажување, е прв асирски монарх кој се појавува на еврејски видик, и Менахем му дава откупнина од илјада сребрени таненти (годината 738. пред Христо).
Ама, асирската сила срља сега право на остарената и оронета египетска земја, а
правец за тој напад го води преку Јудеа. Тиглат Пилисер III се повратува, потоа
Шалманесер да појде со неговите стопи. Израелскиот крал почнува за помош да
преговара со Египет, со таа ‘скршена трска’, и годината 721. пред Христо, како што
веќе сме забележиле, сето негово кралство западнува во ропство и пропаѓа за историјата. Вистината судбина висела и над Јудеа, ама за некое кратко време била отклонета. Судбината на Сенахерибовата војска за владата на Језекиј (701. пред Христо), и како синовите го убиле, веќе е споменато. Попозно асирското освојување на
Египет во Светото Писмо не се споменува; ама, е јасно дека, пред Сенахерибовата
влада, кралот Језекиј водел (годината 700. пред Христо) дипломатска преписка со
Вавилон, кој се побунил против асирскиот Саргон II. Потоа дошло Есархадоновото
освојување на Египет, а после тоа Асирија за некое време ги обземала сопствените
неприлики. Скитите, Мидијамците и Персијанците ја напаѓале од север, а Вавилон
се побунил. И тогаш Египет, како што тоа веќе сме го рекле, ослободен за некое
време од асирските настани, поново влегол во една мена на обнова, најпрво под
Псаметих, а потоа под Неко II.
Само, поново згрешила малата земја во средината при правењето свои сојузи. Само што ни од која страна не ни била безбедна. Јоси бил против Неко. Затоа е
и убиен во борбата кај Мегидо (608. пре Христо). Јудејскиот крал постана египетски клеветник. А потоа, кога Неко допре дури до Еуфрат и падна пред Небуханнезар II, со него паднала и Јудеа (604. пред Христо). Небухандезар, после покушуањето со трите безначајни крала, го отерал поголемиот дел од народот во ропство
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во Вавилон (586. пред Христо), додека останатите, после една побуна и касапење
на вавилонските чиновници, побегнале од халдејската одмазда во Египет“.
Еврејство било само по Набонид, кој како еднобожец=тн.Евреин изгубил од
повеќебожните Вавилонци и Персијанците со својот крал Кир. Кир не можел да ги
ослободи Евреите, на еднобожното верување. Па за негово време Евреите ги немало. Ова се гледа по наводот на стр. 112: „Ние ги пратевме во широки црти...Нарочито обративме внимание на податоците за уште пошироки поими кои се наѕираат во
делувањето и зборовите на таквите луѓе како што беа Набонид и Аменофис IV...“.
Следела и врската на Аменофис IV со Мојсиј-за Мојсиј нема никакви наоди/докази.
„Така се завршиле четири века на еврејското кралство. Од својот почеток па
до крајот било само еден спореден настан во поголемата и поважна историја на
Египет, Сирија, Асирија и Феникија. Само што баш од него имале да се појават морални и умни последици од првобитната важност по сето човештво“.
Има наоди/докази за историјата на наведените простори- ништо за Евреите.
„Евреите, кои,после еден размак за повеќе нарастувања, се повратиле за време на Кировата влада во Ерусалим од Вавилон, беа само еден другчиј народ од пораните војноборни Балови и Јехови приврзаници, од оние Евреи што принесувале
жртви на висиите во Ерусалим во добата на израелското и јудејското кралство. Од
библиските приповедања се гледа јасно дека Евреите отишле во Вавилон како варвари, а се вратиле како просветен народ. Отишле како збунет и разбиен чопор, без
икаква народна самосвест; а се вратиле со јако и исклучив народен дух. Биле ојдени без икаква своја заедничка и општа позната книжевност, оти се вели дека е тек
на околу четириесет години пред ропството кралот Јоси ја открил во храмот ‘книгата на закони’ (II за кралевите, 22), а освен тоа не постој нигде никакво наговестување дека икакви книги се читале; а се вратиле со повеќето од своето градиво за
Стариот завет. Очевидно е, дека, ослободени од своите окрутни крала, зачувани од
политичките борби и во интелектуалниот раздражив воздух на тогашниот вавилонски свет, еврејска свест за време на нивното ропство направиле голем чекор нанапред“.
Се кажа: „...се вели дека е тек на околу четириесет години пред ропството
кралот Јоси ја открил во храмот ‘книгата на закони’ (II за кралевите, 22), а освен
тоа не постој нигде никакво наговестување дека икакви книги се читале...“.
Значи, во негово време таква книга немало-Библијата била само од 5 в.п.н.е.
„Тогаш завладеало со Вавилон едно доба на историските истражувања и добата на науката. Уште се чуствувале оние вавилонски влијанија кои го наведоа Сарданапал во Нинива да собере голема библиотека на старите списи. Ние раскажавме
веќе како Набонид бил толку обземен со своите антикварски истражувања, дека заборавил на одбрана на своето кралство од Кир. Сè, според тоа, се сложило да го наведе да ги протера Евреите на испитување на својата историја, и тие во пророкот
Језекил надошле на својот одушевен водач. Од онакви скриени и заборавени списи
што со себе ги имале, како и од родословието, на современите истории за Давид,
Соломон и нивните други кралства, од приказните и преданијата, ја составиле и
искитиле својата историја, па ја објавиле како за Вавилон така и за себе. Во неа
внеле, веројатно од вавилонските извори, приказната за создавање и за потопот, доста од приказната за Мојсеј и поголемиот дел за Самсон. Една вест од приказната
за создавање и една од приказната за рајот, мада обете се стварно со вавилонско по-
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текло, како дека на Евреите им биле познати уште и пред прогонството. Кога Евреите се повратиле во Ерусалим, во тој мах бил само Пентатеух собран во една книга,
а тек покасно имало да настапи групирање на останатите историски книги“.
Бидејќи тие од списите на „приказните и преданијата, ја составиле и искитиле својата историја“, што важело и за потопот, еврејската историја била присвоена.
„Низ неколку векови остатокот на нивната книжевност се зачувал во посебни книги, кои разнолико се почитувале. Некои од попозни книги сосем јасно составите постанале после ропството. А сета таа книжевноста била прекриена со извесни свои мисли водилачки. Таква мисла, која дури и овие книги во поединости ги
противречи, сака цел народ да е составен од чистокрвни Аврамови деца. Потоа таа
мисла е за обеќавање што Јехова му го дал на Аврам дека ќе ја издигне еврејската
раса над сите други раси; и трето, постанала вера дека Јехова е најголем и најмоќен
меѓу племенските богови, па потоа дека тој е едини вистински бог. На крајот меѓу
Евреите, како и меѓу народот, завладеало уверување дека тие се изабран народ на
еден бог над својата земја“.
Народот е еднорасен,верата повеќерасна:Евреи има Белци, Црнци, Монголи.
„Сосем природно, од тие три мисли се создала и четвртта, мисла за водач кој
ќе дојде, за спасител,Месија, која стварно толку била одлаганата Јеховини обеќања.
Тоа спојување на Евреите во еден единствен народ споен со преданија, во
текот од ‘седумдесет години’, првина во историјата во животот меѓу луѓето да се
исполила нова сила на напишани зборови. Душевно средување направило уште и
нешто повеќе од просто обединување на народот кој се вратил во Ерусалим. Таа
мисла за припаѓање на еден избрана раса, која е веќе предодредена за првенство,
таа по себе била мошне привлечна. Таа ги обзела и оние Евреи кои останале во Вавилон. Таа книжевност допрела и до Евреите кои се настанале во Египет. Влијаела
и на измешаниот народ што се настанил во Самарија, старата престолнина на израелските крала кога десетте племиња биле префрлени во Медија. Со неа се надахнал
голем број Вавилонци и други, те го прогласиле Аврам и свој татко и им се натуриле на Евреите при повратокот во општеството. Амониќаните и Маобиќаните ја примиле нивната вера. Евреите веќе биле растурени по многу земји и градови, кога така им се обединила свеста и надежта, те постанале еден исклучив народ. Ама нивната исклучивост послужила на почетокот најповеќе како заштита за темелитост
на нивното учење и боголслужење, имајќи ја на ум опомената што му ја пружаа
онакви жалосни заблуди како што ги било кај кралот Соломон. За вистинските
прозелити на која било раса јудејството секогаш имало раширени раце.
Нарочито на Фениките морал да им изгледа и мошне лесно и привлечен
преминот во јудејството после падот на Тир и Картагина. Нивниот јазик бил сличен
на еврејскиот. И можда големо мнозинство на афричките и шпанските стварно се
со феникиско потекло. Исто така го примиле јудејската вера ја примиле и многу
Арапи, а во јужна Русија, како што ќе видиме покасно, имало и монголски Евреи“.
Бидејќи се говори „имало и монголски Евреи“, Евреите биле верски народ.
„Историските книги од постанувањето па до Еремија, низ кои подоцна се
провлекува мисла за обеќањето, кое му било дадено на избраниот народ, претставувало без сумливост главен ослонец на еврејското душевно единство; на ним ипак
ни воколку не се потполнува еврејската книжевност од која е составена најпосле
Библијата. Во оваа историја не ќе има место да се позабавиме да речеме со таквите
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книги како што е книгата за Јове, за која се вели дека е подржавање на една грчка
трагедија, или како со Соломоновата песна, псалмите, приказните и други; ама, е
потребно да се позабавиме малку повеќе со книгите познати како ‘пророчки’. Оти
овие книги скоро се најрани и зацело најдобар податок за појавата на тој нов вид
водство во човечките работи.
Пророците не претставуваат некој нов ред во заедницата. И нивното потекло
е најразновидно. Језекил припаѓал на свештеничкиот сталеж и бил со ним наклонет, а Амос бил пастир; ама, ова им е заедничко: внесуваат во животот и еден вид
верска сила покрај жртвувањата и други свештенички и црковни обреди. Порано
пророците наликуваат на многу порани свештеници, оти се баваат со прорекување,
дават совети и ги претскажуваат настаните. Во почетокот, и во добата кога жртвата
се принесувала секаде по земјата а верските мисли биле уште прилично несредени,
можда била незнатна разлика измеѓу свештеникот и пророкот.
Пророците, канда, играле при пророчувањето, како што тоа го прават дервишите. Обично носеле нарочит огртач од груба козја кожа. Одржувале номадско
предавање наспроти ‘новите начини’ од добата на населувањето. Ама, после подигнувањето на храмот и свештеничкото организирање, се нашол пророчки тип вон
прописниот верски ред. Веројатно дека тие им биле секогаш помалку или повеќе на
пречка на свештениците. Од нив постанале невикани советодавачи во државните
ствари, оптужувачи за гревови и за чудни дела, беа, како тоа би рекле, ‘самоубици’,
оти немале никаква друга санкција до своето внатрешно надахнување. ‘Чујте го
зборот на Господот’ и така натаму; тоа им е образец.
Во попозните и најмачните денови по јудејското кралство, кога на него се
сковитлаше Египет, северна Арабија, Асирија и потоа Вавилон, тие пророци постанале значајни и моќни. Нивниот позив бил упатен на заплашените и престрашени
мозоци, а воглавно ги повикувале најпрво на покајание, на тоа да го укинат ова или
она светиште, поново да воспостават боголслужење во Ерусалим, или што слично.
Ама, низ некои од тие пророчанства веќе се слуша извесна нота, една нота слична
на она која ние денес ја називаме ‘општествено реформаторска’. Богаташите ‘кињат сиромаси’; расипниците го прождеруваат дечкиот леб; влијателен и моќен свет
се угледува на странскиот сјај и гревови и се жртвува со тие нови моди на општиот
народ; а сè тоа му е одвратно на Јехова, кој зацело ќе ја казни земјата.
Со оние проширување на мислите што почна во добата на ропството, се менува и проширува и тонот на пророчанствата. Завидливата сиќушност, што ги изобличувала пораните племенски мисли за богот, í устапило сега место на новата мисла за богот на општата праведност. Е јасно дека сè поголемо влијание на пророкот
не се ограничило само на еврејскиот народ. Тоа влијание се ширело во тоа доба по
сиот семитски свет. Пропаѓањето на разните народи и кралства, за да би се образувало какви големи и нестални царства на она време, уништување на разни вероисповеди и свештенички редови, взаемно омаловажување меѓу храмовите во разните нивни супарништва и расправии, сите тие влијанија давале мах на човечката
свест за послободни и попространи верски видици. Храмовите нагомилале големи
складишта на златни садови, ама ја изгубиле својата власт над човечката вообразилост.
Е тешко да се процени дали, сред тие непрекидни војни, животот бидувал
понеизвесен и понесреден отколку порано; ама, несумливо, луѓето постанувале по-
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свесни на својата беда и несигурност. Освен за слабодушните и за жените, на сиот
останат свет му останало уште малку утеха или вера во принесување на жртви, во
обредите и прописното богослужење по храмовите. Како бил тој свет со кој позните израелски пророци почнале да говорат за еден бог и за обеќањето дека еден ден
светот ќе се смири и ќе настане единство и среќа.Омилениот бог што сега го откриваат луѓето живеел во храмот, кој ‘кој не е со раце направен, туку вечен на сводот
победоносни’. Малку сумливост дека голем дел на такви мисли господарел по Вавилон, по Египет, и низ сиот семитски исток. Библиските пророчки книги се само
еден пример за тоа како се прорекувало во тоа време.
Веќе сме обратиле внимание на постепеното ослободување на вештината на
пишење и науката вон нивното првобитно ограничување на свештенството и на
храмовниот опсег, вон таа луска во која прво тие најпрво се развиле и одгледувале.
Го навдовме Херодот како еден интересен пример за она што би можеледа го назовеме со слободна интелигенција или умна работа на човештвото. Сега поново
имаме работа со едно слично претопување на моралните мисли во општата заедница. Еврејските пророци, со онаа постојана навала на мислата за еден бог во сиот
свет, претставуваат напореден развиток на слободната свест кај човештвото. Од тоа
доба па понатаму низ човечкат мисла за еден бог во сè, претставува напореден развиток на слободната свест кај човештвото. Од тоа доба па понатаму низ човечката
мисла се пробива, сега слабо и бледо, а сега поново со новата снага на мислата за
една власт на светот, и за обеќањето и можноста на еден сјајен мир и среќа меѓу луѓето. Вместо да биде каква црквена врска на стариот тип, еврејската врска постанува, до извисна ширина на обемот, пророчка и творечка вера на новиот тип. Пророкот се реди по пророкот.
Подоцна, како што веќе ќе кажеме, се родил пророк дотогаш недостигната
моќ, Исус, чии следбеници основале голема и општа христијанска вера. Уште позно Мохамед, друг еден поророк, се појавува во Арабија и го основа исламот. Тие
два учители стварно, и покрај своите сосем посебни црти, ипак се појавува во некоја смисла како настанок на низ тие еврејски пророци. Не е задача на еден историчар
да претресува за вистиностите или лагите за верата; неговата е должност само да ја
забележи појавата на големите создавачки мисли. Пред две илјади и четири стотини години, а на шест, седум или осум илјади години по што се забелиле ѕидовите
на првиот сумерски град, на светот веќе се појавиле мисли за моралното единство
во човештвото и за светскиот мир“.
Па и следи Евреите не ги познавал Херодот..., ниту Александар Македонски.
Во Александрија Евреите се нарекле Хелени- Евреите никогаш не биле посебен народ туку само еднобожци. Ова се потврдува со доказот што првите книги
на Библијата биле пишани на сиријскиот арамејски јазик, кои потоа биле преведени
на коине, што било само во Александрија-таму и сите други биле пишани на коине.
Што биле Евреите нека се види според името Елизабета-100% тн.словенско:
Елизабет=Елисавет=ели савет, Бог мој завет, с=з: Бог (Ели=Хелиос) е мој савет,а=о.
Анѓелија Станчиќ Спасиќ,61пиши:„Израелците после се стопиле со староседелците, 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
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домашниот Бог Трпим- Терапим), како и сите останати племиња а почитувале и
еден вишни дождов Бог Сава, покрај Св. Илија, первиот (Перун)“.
Токму со Перун се потврдува дека Белците биле само еден народ. Тој бил
руски, етрурски, на кавказките...простори и еврејски. Исто така, авторите говорат
дека Ведите, Персијците и Египтјаните имале словенска митологија.
Х.П. Блавацка,62 на стр. 119, пиши: „...еврејските филозофи, оние кои веруваат во Мојсијевата Библија (наравно, езотерична), никогаш немаат таква идеја; напротив, тие верувале во реинкарнација, како и ние“.
Еврејството=еднобожеството било од повеќебожеството- без народ Евреи.
БИБЛИСКИТЕ ЛИЧНОСТИ НЕ ПОЗНАТИ ВО ИСТОРИЈАТА
Херодот, II-43, пиши: „За овој Херакле сум чул приказна дека бил еден од
дванаесетте богови...Херакле е некое старо египетско божество. Како што самите
кажуваат, тоа било седумнаесет илјади години пред да завладее Амасис, кога од
осум станале дванаесет богови, меѓу кои сметаат дека бил и Херакле“.
Х.Џ.Велс, на стр. 126, пиши: „...дванаесет Израелови синови...“ итн.
Вил Дјурант,63 наслов VI Луѓе од Книгите- „Книга на закони“...стр. 333:
„Изградувањето на војничка држава не било можно, оти Јудеа немала ни доволен број на луѓе ни средства за таков потфат. Бидејќи некој систем на редот бил
нужен кој, додека се признава власта на Персија, би им давал на Евреите природна
дисциплина и национално единство, свештениците се погрижиле да обезбедат теократска власт заснована, како кај Јосиј, на црквени традиции и законите објавени
како божји заповеди. Околу 444. п.н.е. учениот свештеник Ездра ги повикал Евреите на свечено собрание и им ја читал од утро до пладне ‘Книгата закони на Мојсиеви’.Седум дена неговите соработници левити читале од тие свитоци; на крајот, свештениците и водачите на народот свечено се обврзале да ги прифатат овие закони
како свој устав и совест, и дека секогаш ќе се придржуваат.Од тие немирни денови
па до денес,тој Закон е централен чинител во животот на Евреите; а нивната оданост нему во текот на сите лутања и страдања бил еден од импресивните феномени на
историјата“. („Околу 444. п.н.е.“ живеел Херодот“-тој Евреите не ги познавал, Р.И.)
Се истакна: „теократска власт заснована, како кај Јосиј, на црквени традиции и законите објавени како божји заповеди“. Па Евреите биле само верски народ.
Х.Џ. Велс,64 на стр. 131, вели: „Евреите, кои, после еден размак за повеќе нарастувања, се повратиле за време на Кировата влада во Ерусалим од Вавилон, беа
само еден другчиј народ од пораните војноборни Балови и Јехови приврзаници, од
оние Евреи што принесувале жртви на висиите во Ерусалим во добата на израелското и јудејското кралство.Од библиските приповедања се гледа јасно дека Евреите отишле во Вавилон како варвари, а се вратиле како просветен народ. Отишле како збунет и разбиен чопор, без икаква народна самосвест; а се вратиле со јако и
исклучив народен дух. Биле ојдени без икаква своја заедничка и општа позната
книжевност, оти се вели дека е тек на околу четириесет години пред ропството кралот Јоси ја открил во храмот ‘книгата на закони’ (II за кралевите, 22), а освен тоа не
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постој нигде никакво наговестување дека икакви книги се читале; а се вратиле со
повеќето од своето градиво за Стариот завет. Очевидно е, дека, ослободени од своите окрутни крала, зачувани од политичките борби и во интелектуалниот раздражив воздух на тогашниот вавилонски свет, еврејска свест за време на нивното ропство направиле голем чекор нанапред“.
Се кажа: „...се вели дека е тек на околу четириесет години пред ропството
кралот Јоси ја открил во храмот ‘книгата на закони’ (II за кралевите, 22), а освен
тоа не постој нигде никакво наговестување дека икакви книги се читале...“.
Значи, во негово време таква книга немало- Библијата била од 5 век п.н.е.
„Тогаш завладеало со Вавилон едно доба на историските истражувања и добата на науката. Уште се чуствувале оние вавилонски влијанија кои го наведоа Сарданапал во Нинива да собере голема библиотека на старите списи. Ние раскажавме
веќе како Набонид бил толку обземен со своите антикварски истражувања, дека заборавил на одбрана на своето кралство од Кир. Сè, според тоа, се сложило да го наведе да ги протера Евреите на испитување на својата историја, и тие во пророкот
Језекил надошле на својот одушевен водач. Од онакви скриени и заборавени списи
што со себе ги имале, како и од родословието, на современите истории за Давид,
Соломон и нивните други кралства, од приказните и преданијата, ја составиле и
искитиле својата историја, па ја објавиле како за Вавилон така и за себе. Во неа
внеле, веројатно од вавилонските извори, приказната за создавање и за потопот, доста од приказната за Мојсеј и поголемиот дел за Самсон. Една вест од приказната
за создавање и една од приказната за рајот, мада обете се стварно со вавилонско потекло, како дека на Евреите им биле познати уште и пред прогонството. Кога Евреите се повратиле во Ерусалим, во тој мах бил само Пентатеух собран во една книга,
а тек покасно имало да настапи групирање на останатите историски книги“.
Бидејќи тие од списите на „приказните и преданијата, ја составиле и искитиле својата историја“, што важело и за потопот, еврејската историја била присвоена.
„Тоа спојување на Евреите во еден единствен народ споен со преданија, во
текот од ‘седумдесет години’, првина во историјата во животот меѓу луѓето да се
исполила нова сила на напишани зборови. Душевно средување направило уште и
нешто повеќе од просто обединување на народот кој се вратил во Ерусалим...“.
Следи „еден единствен народ споен со преданија, во текот од ‘седумдесет
години’, првина во историјата во животот меѓу луѓето да се исполила нова сила...“.
Вил Дјурант65 пиши: „Тие дивни приказни за Стариот свет, на Искушение и
на Потопот биле извлечени од ризниците на месопотамските легенди што датира
уште од 3000. години п.н.е.; ги видовме нивните рани облици во текот на оваа историја. Е можно дека Евреите присвоиле некои од овие митови од вавилонската книжевност во текот на Ропството; поверојатно е дека ги усвоиле многу порано од семитските и сумерските извори заеднички за целиот Близок исток. Персиските и
талмудските облици на митот за Создавање кажува дека Богот најпрво создал двополно суштество- машко и женско составено на плеќите како сијамски близнаци- а
потоа ги поделил како накнадно да се предомислил. Тоа нас не потсетува на необичната реченица во Постанувањето (V, 2): ‘Машко и женско тој ги создал и ги благословил и ги нарекол Адам’: те. нашиот прародител првобитно бил и машко и женско- што изгледа им измакнало на сите теолози освен на Аристофан“.
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Х.Џ.Велс,66 на стр. 77, пиши: „Кога народот на сумерско- акадското царство
...Амориќаните, пак, биле од она исто стебло од кое и Аврам со позните Евреи...“.
Стр. 78: „След еден нов притисок...Тиглат Пилесер од Бибијата (II Книга на
Кралеви- XV 29. и XVI 7. и тн.). И не само што тој наредил селидба на Израелците
во Медија (оние ‘Изгубени Десет Племиња’, чија позна судбина ги занимавало толку радозналите умови), веќе победил и владеел со Вавилон, основајќи го она што
во историјата е познато како Ново Асирско Царство...“.
Стр. 81: „Зад тоа настапило кратко раздобје на сириската власт над Египет, а
потоа низ наизменични династии, меѓу кои можеме да ја забележиме XIX-та чиј
член Рамзес II, голем градител на храмови, кој владееле шест и седум години (околу 1317. до 1250. пред Христо), и за кого некои мислат дека бил оној Мојсиев фараон. Можеме да ја забележиме и XXII- та династија, чиј Шишак (околу 930. пред
Христо) го оробил Соломоновиот Храм...
Деновите ма каква египетска надмоќ над странските народи се приближувале на својот крај. Домашната власт се воспоставила поново за едно време под
Псаметих I од XXV династија, додека Неко II ги повратил за извесно време старите
египетски поседи во Сирија сè до Еуфрат, кога и Медијанците со Халдејците нападнале на Нинива. А од тие задобиени краеви Небухаднезар II големхалдејски крал,
библиски Небухаднезер, после падот на Нинива и Асирците ги истерал поново Неко II. Како што тоа подоцна ќе го видиме, Небухандезар тогаш Евреите кои биле во
сојуз со Неко II, ги отерал во ропство во Вавилон“.
Х.Џ.Велс кажа: „Во приказната за Мојси има и такви црти кои во себе носат
митолошки особини, па и е еден од најзанимливите мигови во неа, како мајката на
Мојси го сокрила во ковчег од рогузинам, исто така од некоја стара сумерска легенда“.За Косидовски, на пример, големиот цар Саргон,кој го основал во 2350 г.п.н.е.
во Месопотамија моќното акадско царство, доживеал слична судбина на Мојсеј со
кошницата заливена 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. Според Деникен, Мојсеј одраснал во египетскиот двор, па тој имал пристап во угледните книжници. Тој бил интелигентен и учен и тој лично напишал пет свои книги,
иако до денес не се разјаснало на кој јазик тој нив ги напишал. 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. Исто така, според него,Ехнатон
бил визионер, пророк чијашто форма на монотеизмот, на некој начин го инспирирал Мојсеј кој живеел еден век подоцна. (Ехнатон=Екнатон=Акнатон, Р.И.)
Владимир Алексејевич Истархов, на стр. 38, пиши: „Да приметиме дека Мојсиј уште како дете го презела ќерката на египетскиот фараон. Мојсиј е воспитан во
семејството на фаронот. Тој стекнал свештеничко образување и свештеничко воспитание; Зигмунд Фројд во трудот ‘Човекот Мојсиј и монотеистичката религија’
(52) укажува на египетското потекло на името Мојсиј- Мосе. Фројдовите истражувања дозволуваат да се направи заклучокот, дека Мојсиј- е високороден Египќанин,
свештеник, посветен во сите мудрости на египетските свештеници. Левитите Фројд
ги сматра или Египќани, или полукрвни сродници и несумливо ‘луѓе на Мојсиј’, со
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неговиот апарат. Најверојатно Левитите- се потомци на египетските свештеници по
Јосиф“.
Морис Дрион наведува: постои паралела на животот на Тезеј и Ромул како
незаконити деца.Тие биле родени скришно и вон законит брак,за двата кружел глас
дека се деца на боговите: Ромул го основал Рим, а Тезеј ги собрал во градска целина жителите во Атина. „Многу и Мојсеј го сметаат како еден од тие незаконити родени, а во тоа има повеќе од обична претпоставки. Но во секој случај е сигурно тоа
дека Мојсиј бил Египтјанин, а мошне е веројатно дека бил од фараонска лоза, бар
по својата мајка, а тоа ќе рече дека и во него течела крв која во тоа време се сметала за боженствена“.
Без докази за Мојсеј и другите библиски личности.Па од нив ништо нема-ло.
Х.Џ.Велс,67 на стр. 116, пиши: „Веќе сме забележиле како аријските Персијанци под Кир го освоиле Вавилон 539. година пред Христо. Сме забележиле, понатану, како персиското царство се раширило до во Египет, каде не било баш најсигурно; а се проширило и по Мала Азија. Херодот се родил негде околу 484. година
пред Христо во еден грчки град на Мала Азија, Халикарнас, кој се најдувал под врховното господство на Персијанците...“.
Херодот ја опишал многу старата историја, а и за VI и V век- Евреи немало.
Стр. 197: „Музејот и библиотката претставувале само една од трите страни
на трострукиот град Александрија. Тие претставувале аристотеловска, хеленска и
македонска состојка.Ама, Птоломеј I довел и два други чинители во тој чуден град.
Пред сè таму се најдува голем број Евреи, доведени делимично од Палестина, ама
повеќето и од оние населби во Египет, кои никогаш не се враќале во Ерусалим. Тие
биле ‘дијаспорски’ Евреи, една раса Евреи која не учествувала во вавилонското
ропство, ама при сето тоа имала Библија и водела често преписка со своите едноверници низ целиот свет. Тие Евреи населувале еден така голем градски четврт во
Александрија, те таа постанала најголем еврејски град на светот, со далеку повеќе
Евреи во себе отколку што било во Ерусалим. Веќе напоменавме дека тие нашле за
потребно своите списи да ги преведат на грчки.68 А тука постоела и голема населба
на вроденички Египќани, кои исто така со поголем дел говореле грчки, само што на
дното на нивната свест лежело преданието од четириесет векови на долгата храмовна вера и храмовите жртвени обреди. Во Александрија се сретнале три типа на
свест во духот, три главни типа на белата раса: бистроумно просудување на арискиот Грк, моралната ревност и едноставност на семитскиот Евреин, и старото предание на тајните и жртвувања кои веќе ги видовме на дело во тајните вероисповести и окултистичките обреди од Грција. Тие мисли во хамитскиот Египет владееле
по големите храмови отворено и на слободната дневна светлост“.
Се кажа: „една раса Евреи која не учествувала во вавилонското ропство“.
Бидејќи имало Евреи, кои не биле „во вавилонското ропство“, никако Евреи.
Еврејството не било со Мојсиј (Египет),ниту Набонид(Вавилон), туку во Ерусалим.
Стр. 115: „Кога Лидија била покорена, му го обрати Кир своето внимание на
Набонид во Вавилон. Вавилонската војска ја поразил под Белшазар пред самиот
Вавилон, и потоа ја почнал опсадата на градот. Во градот, веројатно, влегол (538.
пред Христо), како што веќе напоменавме, во споразум со Беловите свештеници“.
67
68

Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград.
Зенон Косидовски пиши за Евреите, кои го прифатиле хеленскиот коине, се изјасниле за Хелени.

74
Набонид како еднобожец со своите еднобожци биле поразени од повеќебожците и тоа „во споразум со Беловите свештеници“.Па Евреи немало до 444 г.п.н.е.
Па следи и доказот, во изворот (Ерусалим) имало помалку Евреи откоку во
Александрија: „со далеку повеќе Евреи во себе отколку што било во Ерусалим“.
Херодот, Тукидид и Платон Евреите никако не ги познавале- нив ги немало.
Ниеден антички автор во книгите за Александар Македонки Евреите не ги
наведува. Евреите како верска заедница биле познати само од во Александрија.
Квинт Куртиј Руф,69 на стр.I, пиши: „Делата на Александар Македонски, кој
два века по неговата смрт го добил ласкавиот прекар Великиот (Nepos, De regibus,
2) биле предмет на интерсирање на восхит кај повеќе историграфи и биографи...“.
Стр. VII: „‘Историјата на Александар Македонски’ од Квинт Куртиј Руф...
Преведеното изданија го користевме, зашто во него интегрално беше вклучено дополнувањето на првите две неповратни изгубени книги од оригиналот, што во XVII
век ги изготвил проучувачот на делото на Куртиј, Ј. Френсхајм. Тој ги наполнил
лакуните во ракописите на оригиналниот текст, според податоци, преземени од
Аријан, Плитарх, Диодор Сикулски и Јустин.
Првото печатено издание на ракописот на Куртиј Руф излегува во Венеција
1470 година, а две години подоцна 1472 година во Рим излегува второто издание.
Прво издание со суплемнетите на Френсхајм излегува 1648 година во Страсбург а
уште едно такво издание се печати во 1670 година. Следните изданија на латински
јазик главно ги содржат дополнувањата на Френсхајм, а во преводите тие или се
дадени целосно, во скратена форма, онака, како што е сочуван“.
II, 11: „Спротивно на ова, принцовите на Сирија, кои поради жестоките и чести несогласија со Јудеите го следеле Александар, и со казнувањето на непријателите, како што мислеле, ќе ја исполнат желбата на својата непријателски расположена душа, се запрепастиле и не знаеле вистина ли е тоа, што го гледаат...“.70
Ј. Френсхајм кажаното го внел од Библијата- Александар Евреи не познавал.
Кај Фридрих Либкерс Реаллексикон,71 под Јудеа стои: „Проширувањето на
Евреите во хеленското и во римското Царство е потврдено со епиграфски наоди, и
наново преку папируси. Најстаро еврејска населба со култот на Јаху 6/5. век во Елефантин (в.ebd.) в. Sachau, три арамејски папирусни потврди од Елефантин, Abh. Ak.
Berl, 1907; Mitteis-Wilcken, I, 1, 24. Понатамошни еврејски собирање под Птоломеј
во Александрија и Египет...Значењето на еврејската колонија во Александрија...“.
Еврејството почнало 5 век (444 г.п.н.е.)- Евреите познати од Александрија.
Косидовски пиши: „Хеленистите и Евреите, тоа се, се разбира, Назаренците,
со таа разлика што првите биле Евреи од дијаспората коишто говореле грчки, а вторитеЕрусалимци коишто го познавале само арамејскиот јазик.Јазичната разлика била тoкму остра, што едните и другите имале одделни храмови, иако и припаѓале на
истата назаренска заедница што ја предводеле дванасеттемина апостоли. Така ‘Хелените’ апсолутно ги победиле своите антагонисти од Ерусалим, веројатно поради
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тоа што тие како побогати луѓе внесле во заедницата повеќе одошто Ерусалимците.
„Така наречените ‘хеленисти’, познати по либерализацијата во верските прашања.
Во нивните синогоги немало свештеници, секој можел да настапи и да говори“. Тоа
било времето кога Евреите многу уживале во своите дискусии, кога јудаистачката
мисла доживувала длабок фермент. Дури и нешто повеќе: во емиграцијата надвасувале фариестите во извесна мера со своите верувања блиски на христијаните. Во
ваквите услови Павле, конечно како и другите патувачи ‘писмознајци’ не би требало да доживеат некои особени непријатности“. (Евреите=Хелените со коине, Р.И.)
НЕДОСЛЕДНОСТИ ВО ЕВРЕЈСТВОТО
Владимир Алексејевич Истархов,72 на стр. 8, пиши: „Да ја отвориме Библијата и го погледнеме митот за потеклото на човекот од Адам и Ева. Првите (наводно) луѓе Адам и Ева родиле два сина- Каин и Авел, никакви ќерки немале, никакви жени и воопшто никакви други луѓе на земјата наводно немало. Потоа Каин го
убил Авел, на земјата останало само 3 човека (Адам, Ева и Каин), и богот го прогонил Каин ‘во земјата Нод на исток од Едем. И ја нашол Каин својата жена; и таа
зачнала и го родила Јенох (Битисање 4: 16, 17).
Откаде кај Каин се појавила жената ? Со кој тој се оженил, со коза, што ли ?
И цел подоцнежен род Каинов е таков, на татица: Јенох го родил Ирад; Ирад го родил Мехиалеј итн. Од кога тие раѓаат ? Сами од себе, што ли ? Потполн апсурд“.
Стр. 24: „Е раширено мислењето дека Евреите први ја измислиле еднобожната (монотеистичка) религија. Вусушност еднобожната 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 променил во
Ехнатон (оној кој му е угоден на богот Атон). Ехнатон бил револиционер и спровел
грандиозна револуција во религиозниот, световниот и економскиот живот на Египет. Како сите ‘професионални револуциинери’ Ехнатон, според Кломов (8), ги имал
сите особини на физички изрод: фигура на хермафродит (мошне широки женски
колкови и истурени гради); неправилен, искривен и издолжен облик на главата, која тој ја криел испод специјалната капа; мошне тенок и слаб врат. Очигледно дека
тоа дегеративното вродено тело на Ехнатон не можело да води потекло од двајца
Египќани чиста крв.
Ако го погледате Бафомет- симболичен сатанистички лик на ѓавол и го споредите Бафомет со Ехнатон, сличноста ќе биде повеќе отколку очигледна. Според
современите податоци Ехнатон и неговата сестра-жена Неферити биле претставници на вонземјената сатанистичка цивилизација од соѕвездието Сиријус.Ехнатон бил
оженет со родената сестра Неферит, која исто така имала изродена глава (скриена
испод специјална капа) и тенок долг врат. И сите нивни ќерки имале исти собини
на дегенерик. Наравно, Евреите ја пропагирале Неферити како симбол на женската
убавина. Сè е така, како што е прифатено кај Евреите: унакаженото треба да се сматра убаво.
Ехнатон го забранил знаењето за мноштвото Богови и го забранил главниот
Бог на Египет- Богот на сонцето Амон. Вместо Амон Ехнатон пропагирал еден едини бог- богот на сончевиот диск Атон. Ехнатон не само потполно да го забранил
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споменувањето на Богот Амон, туку и го забранил да се изговара и пиши на папирус и на каменот само името Амон. Ама тоа му било малку. Ехнатон еден од првите
почнал да ја преработува историјата, ‘Тој наредил на илјадници споменици на културата да се избриши и уништи името Амон и Божицата Мут, неговата сопруга. Да
се развие 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 фалсификување на целата историја на Египет. Светилиштата на древните египетски Богови биле оскрнавени и оплачкани.
Ехнатон не трпел други мислења, слобода на информација, настојувал кон
концетрација на власта, бил еден од првите идеолози на комунизмот. Ехнатон не
можел долго да се изживува над Египет. После 16 година е свргнат и на власт дошол Тутанхамом. Атоновите храмови исто така се срушени, а името Ехнатон е подвргнато на исмејување, туку е и забрането да се споменува. Го називале ‘свргнат
злочинец Ахетатон’ (60, с. 61)“.
„Монотеизмот (еднобожеството) капитално ги затворил знаењата и ја унакажал разнобојноста, повеќеполарноста, повеќеснажната слика на светот.
Според Библијата татко на монотеизмот Авраам, како и Ехнатон, родоскрнавник, оженет со сопствената сестра Сара (Битисање 20: 12). Родоскрнавањето кај
сатанистата- е света ствар. Ама, Авраам отишол уште понатаму.Тој не само ја искористил својата сестра, туку и постанал нејзин сводник, кој себе си организирал добар живот, подметнувајќи ја својата сестра- жена Сара во кревет на фараонот (Битисање 12: 13-16) и царот Авимелех (Битисање 20: 2)“.
Стр. 26: „Ипак Евреите не се доследни во своето еднобожество. Прво, христијанскиот Бог- тоа не е општочовечки Бог, тоа е чисто еврејски бог, кој се грижи
само за Евреите.73а на другите народи да му чинат секакви гадости. А кога тогаш ќе
се грижи за другите народи, ним им се потребни исто така свои Богови, бидејќи
еврејскиот Бог сакал на нив да плука.
Второ, во Библијата еврејскиот Бог Јегова (Јахве) се бори со Богот Ваак и
Богот Астарт и ги победува. Ипак, ако Богот е едини и други Богови нема, тогаш
тој со кој се борел, и кого тој го победил, и откаде тие дошле, тие други Богови ?
Ако еврејскиот бог ги победил многубожачките Богови, тоа не значи дека тој нив
ги уништил. Боговите се бесмртни, и еврејската победа носи привремен карактер.
Животот е променлив.
Победените многубожачки Богови во Ерата Водолија74 поново ќе се исполнат со порвобитната аријска снага и ќе го удават еврејскиот ѓавол.
Трето, ако во текот на сите свети писма Единствениот Бог гневно призива да
не се верува во другите Богови, тогаш значи за неговата љубомора постојат разлози
-другите Богови реално постојат, инаку зошто тој така би се тргал.
Четврто, самиот збор ‘Елохим’ со кој на различни места се назива бог, буквално не означува бог, туку богови во множина.
И понатаму: петто и десетто“.
Стр. 28: „Многу народи имаат склоност кон шовинизам. Шовинизмот и расизмот на Евреите е уникален. Евреите- се един народ на светот кој има таква религија, во која тие- се највисок со бог избран народ, а сите други народи- тоа се по73
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ниски животни, со кои може да се постапува како кога год и не смее да им се обраќа како на себе равни.
Јудеизмот е утврден во јудејската света книга- Талмуд. Талмуд се состои од
52 тома, од кои на гојски јазик, и тоа скратено, со отсекување на најнесаканите места, преведени само 6 тома. Останатите 46 томови им се познати само на врвот на
Левитите високи степени посветеност и тоа не сите одма. Во запознавање со таков,
на пример, тајната книга, како ‘Ibbur’, маштаат многу рабини од пониските степени. За нас нема смисла да го анализираме целиот Талмуд. Најглавно е- да се свати
неговата суштина.
Земаме неколку цитати од ‘Талмудот’ (16):
• ‘Слично на она, како што човекот ги надминува животните, Евреите ги
надминуваат сите народи на земјата’
• ‘Само Евреите се достојни на називот луѓе, а ГОЈИ75 (неевреји, Аријевци),
водат потекло од злобните духови, имаат право да се називаат само свињи’.
• ‘Е забрането да се однесувате со сожалување спрема оние, кои немаат разум (спрема гојите)’.
• ‘Имовината на неевреите е како напуштена ствар, нејзиниот вистински
сопственик е Еврејот, кој прв ја презема. И тоа е праведно, оти Богот на Евреите им
дал власт над животот и имотот на другите народи’.
• ‘Нивниот живот (гоји, јоги- аријевци), о, Евреју, е во твоите раце, уште повеќе нивните пари’.
• ‘Богот му наредил на Евреите да им дават на гојите пари во заем, ама да
даваат никако другчиј, туку само уз камата, спрема тоа, вместо со тоа да им пружаме корист, ние им чиниме штета, дури ако тој човек може да ни биде од корист, додека спрема Евреите не треба да постапуваме на тој начин’.
• ‘Лицемерието е допуштено во таа смисла, кога Евреинот треба да изгледа
љубезен спрема грешните, нека им покажува почест и говори: ‘Јас ве сакам’. Тоа е
дозволено само во тој случај, ако на Евреинот му е потребен грешник или има разлог да му се боји; во спротивен случај тоа е грев’.
• ‘Му е забрането да му го врати на гојот она што го изгубил; оној кој на
гојот му го враќа изгубеното не ќе најде милост кај богот’.
• ‘Таму каде е напишано ‘Не му чини зло на блискиот’, не се говори ‘Не чини зло на гојот’.
• ‘Изговорувајќи ја клетвата, во себе можат да се изговорат оние услови, под
кои услови клетвата не ќе биде важечка’.
• ‘Еврејот чини добро дело кога го убива слободноумниот, неверникот, кој
го одрекува учењето на Израел, како и оној кој постанал гој’.
• ‘Што се однесува на Талмудот, тогаш ние ги признаваме неговата безусловна надмоќ над Мојсиевата Библија’.
• ‘Еврејот може да му фрли парче месо на кучето, ама никако да му го поклони на христијанинот, оти кучето е подобро од христијанинот’.
• ‘Поминувајќи мимо разрушениот храм на гојот, секој Евреин е обврзан да
изговори: ‘Ти благодарам, господе, што си го искоренил овој дом на идол’.
• ‘Евреинот секогаш има право да ги напаѓа христијаните и да ги убива со
наоружана рака. Евреите кои, заблагодарувајќи им на положбата која ја заземаат,
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имаат таква можност, неодложно се обврзани да ги предаваат на погубување христијаните, под еден или друг изговор’.
• ‘Најдобар од гојот достоен е на смртта’ (Абод зара, 26. во Тасофот)’.
• ‘Мажот може да му чини со својата жена све, што му се допаѓа, како со парче месо од месарницата’.
• ‘Оној кој го игнорише зборот на рабинот, подлегнува на смртта’ (трактат
Ерубин, 21: 2).
И така натаму и на тоа слично.
Узгред, и денес во современиот Израел (каде наводно се реализирани демократијата и човечките права), нееврејот, то ест гојот, не може да биде депутат на
Кнестот, ни премиер министер.
Лесно се гледа дека јудеизмот- е злочинечка идеологија. Тоа не е чудно. Самиот јазик- настанал од арапскиот древен жаргон на злочиначкиот свет. А рач
‘Евреј’ во лоповскиот жаргон ирвит означува- лупеж, злочинец.
Може без претерување да се рече дека јудејското право било со текот на миленуми и се продолжува и денес да игра улога на главната светска ковачница на целиот спектар на криминалот, кој само постој во светот.
Еврејските синагоги не се само цркви, тоа се школи и центри на припремање
на криминалци, центри на меѓународната мафија.
Христијанската Библија далеку не отишла од Талмудот. Истиот оној еврејски шовинизам. Иста пропаганда на шовинистичка теорија со богот избраниот народ. Исто јудољубие и преѕир спрема другите народи- неевреи. Библијата е прожета со забрани од еврејскиот бог на смешаните бракови на Евреите со другите народи. Одовде, узгред, од големото родоскрнавење и недостаток на нова крв на многу
генетски и психички проблеми на Евреите. Библискиот Бог исто така луѓе ги сматра само Евреите, а другите народи за него се исто што и животните.
Земаме неколку цитати од Стариот Завет на Библијата.
Евреите им се обраќаат на богот: ‘За другите народи,кои потекнале од Адам,
ти си рекол, дека тие не се ништо, дека се слични на плунката... тие народи за ништо си ги прогласил...’ (Јездра, 6: 56- 57).
Библијата во Стариот Завет стално го пропагира еврејското господарство и
еврејскиот патриотизам. ‘Вие (Евреите), ќе завладеете со народите кои се побројни
појаки од вас; секое место на кое стапни нога ваша, ќе биде ваша никој не ќе се
одржи против вас’ (Други закон 11: 23- 25).
‘Ќе те внесе тебе (еврејски народ) бог твој, во онаа земја, за која тој се заколнал... дека ќе тие е даде со големите и убави градови, кои ти не си ги градел, и со
куќи, наполнети со секое добро, кои ти не си ги полнел, и со извори, ископани во
камен, кои ти не си ги копал, со виногради и маслинарници, кои ти не си ги садел,
и тие ќе јадеш и наситиш’ (Друг закон 6: 10-11).
Идеата на светското господарство на евреите над другите народи преку пари
и финансиски кредити во Стариот Завет се исти, како и во Талмудот: ‘...и ти ќе даваш заеми на многу народи, а самиот не ќе земаш заеми; и ќе господариш над многу народи, а тие над тебе не ќе господарат’ (Други закон 15: 6).
‘Ќе дадам други луѓе за тебе и народи за душа твоја’ (Исаја 43: 4).
Кога Авраам остарел, тој побарал од својот роб да му се заколни дека ‘ти не
ќе му земеш на синот мој Исаак жена од Хананеевите ќерки, меѓу кои јас живеам,
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туку ќе отидеш во мојата земја, во мојата домовина кај моето племе, оттаму ќе му
земеш жена на синот мој Исаак’ (Битисање 24: 3-4). Кога тој роб со богатството од
десет камили дошол да ја купува Исааковата жена Ребека, тој му кажува на нејзинот брат Лаван: ‘Господ сосем го благосилил мојот господин, и тој постанал голем:
Тој му дал овци и волови, сребро и злато, робови и робинки, камили и магариња’
(Битисање 24:350). Од оваа епизода се гледа дека библискиот (еврејскиот) Бог не
само дека не е против ропството, не само дека не ќе ги ослободи луѓето од ропството, туку и на својот љубимец му дава робови и робинки. А тоа се луѓе. Ама за
библискиот бог- тоа не се луѓе. Тие наброени заедно со овците, воловите, камилите
и магарињата. За Библијата неевреите- исто се што и животните, како во Талмудот.
Во таа иста глава еврејскиот бог ги учи Евреите: ‘Седмата година чини простување. Простувањето се состои во тоа, секој давач на заем, кој му дал заем на
својот ближен, да му го опрости долгот и да не го наплатува од блискиот свој или
од братот свој, ...од иноземецот да го наплати, а што биде твое кај братот, опрости’
(Други закон 15:1-3). И тоа е општочовечки приод. Трул шовинизам. Односите
спрема Евреите и спрема неевреите се сосем спротивни. Узгред, овде, како и секаде
во Библијата и Евангелието се гледа, кој е близок свој. Тоа не е човек општо, туку
само Евреинот. Така, кога е напишано ‘Љуби го ближниот свој како самиот себе’,
тоа не значи да се сакаат сите луѓе на земјата. Тоа во преводот од еврејски значи:
‘Нека Еврејот го љуби Еврејот’.
Во главата 14 на другиот закон на Библијата еврејскиот бог ги учи Евреите
како треба да се храни, и тоа се гледа неговиот валкан шовинизам, стих 21: ‘Не јадете никаква мртвачина; дај му ја на иноземецот, кој се задеси во твојата куќа, нека
тој јаде, или му ја продај, оти си свет народ кај Господа Бога твојот’. Тоа е добар
‘свет’ народ, кој им ја продава мртвачината на невреите. А уште е подобар тој погани еврејски бог, кој ги учи Евреите на такви гадости.
Стариот Завет ги тера Евреите да се најдуваат во состојба на стална војна со
другите народи: ‘Немојте да ги мажите своите ќерки за нивните синови, и нивните
ќерки не ги земајте за вашите синови, и не барајте мир со нив за сите времиња...’ (2
Ездра 8:81-82).
Патолошко ѕверство на Евреите не знае аналогно во светската историја. Пред влегувањето во Земјата Обеќана Мојсеј му испраќа извидница на Исус Навин и
на Халев Јелофонин. Враќајќи се, тие почнале да ги повикуваат Евреите на освојување со следните зборови: ‘...не плашете се народе на оваа земја; оти тој ќе ни биде
предаден на јадење’ (Броеви 14:9).
За време на царот Давид Евреите ѕверски и со патолошки садизам го уништиле целото население на Раве Амонитско, фрлајќи ги живите луѓе под тестери,
под железни млинови, под железни секири и печки за спалување (2 Царство 12:31).
И после тоа Евреите истапуваат против Хитлер, кој ги спалувал во пештерите на
крематориуми. А Хитлер бил само инструмент во реализацијата на Законот Кармазакон на праведната одмазда.
На какви сè гадости е спремен еврејскиот народ најдобро се гледа од приказната на еден ‘благочестив’ Левит, опишан во книгата Судија (гл.19). Тој Левит ноќевал во градот Гиви, и неговите жители (синови Венјиаминови) се решиле да го
силуваат. Левитот вместо себе ја дал својата љубавница, и тие се иживувале над
неа. Се иживувале сета ноќ, и жената доползила до куќниот праг и тука одлежала
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до утрото (Судии 9:22-26). Левитот тек утрото му пришол на својата љубовница и
видел дека таа е мртва. Тој зел нож, го разрежал нејзиното тело на 12 делови и ги
испратил во сите краишта Израелови (Судии 9:29). Какво чуство кај нормален човек можат да предизвикат постапците на овој свет левит ? Само одвратност. Дива
гнасотија, мрачност и садизам. И сите тие одвратни злодела на Евреите се опишани
во таа света Библија.
И така понатаму и на тоа слично. Повеќе не сакам да ја цитирам Библијата, а
и нема потреба. Сликата е и така јасна“.
Стр. 36: „Во најпаметните цареви во Ерусалим спаѓал царот Соломон, кој,
како прво, бил многубожец и им се поклонувал на паганските Богови. Како друго,
Соломон имал 700 жени и 300 љубовници, меѓу кој не била ни една Еврејка (3
Царство 11:1-13), а, како трето, самиот цар Соломон не бил Евреин, туку Хибер
(тоа е еден семитски народ) (27). А, како четврто, таткото на Соломон- царот Давид
бил во војската на Филистинците и сакал да војува со Израел (1 Царство 29:1-11)“
Па Соломон: „бил многубожец и им се поклонувал на паганските Богови“.
Во негово време немало еднобожна вера. Од него нема наод,а од Хирам има.
Па ништо не можело да има било што еврејско до 444 г.п.н.е.- и само потоа.
Стр. 38: „Од точка на гледиште аријските народи, кои Евреите ги називаат
гоји, Евреите не се никаков народ, како што се другите. Аријците ги запрепастува
кај Евреите некои специфични особини: отсуство на совест (за Евреите така да се
рече, како што се грижа на совест, едноставно се бесмислени); отсуство на срам,
праведеност, човечност, добрина, сочуство; склоност кон лаги; неприродна похлепа, лицемерност; настојување кон лупештво; склоност кон злочинство;паразитизам;
крвожедност, бескрајно настојување кон власта; со ништо не го ограничува настојувањето кон богатството, кои реално не можат да го искористат; преѕир и омраза
спрема другите народи; отсуство на чуство на Домовина во која земја живеат; настојување кон полни настраности; настојување кон настрани облици на уметност.
Сè тоа може да се изрази со еден збор- нечовечност. Со што се предизвикани тие особини ?
Исто така настанува прашање: зошто Аријците пишат од лево на десно, а
Евреите од десно на лево, зошто сите леви политички движења- се движења на
Евреите, зошто зборот ‘Арија’ (Аријац), или многубожечки ‘јог’, Евреите го читаат
обратно сатанистички ‘гој’?
Ајде да погледаме дали Евреите се луѓе или тие претставуваат нешто друго?
Кои се тие Евреи ? Откаде тие се појавиле и кој направил тие да постанат такви ?
Треба да се отвори Библијата.
Централното место за разбирање на тоа прашање го зазема приказната за
истерувањето на Евреите од Египет преку Синајската пустиња. Мојсиј ги водел
Евреите по Синајската пустња 40 години. Зошто толку долго, оти тој стварно сакал
да ги одведе во ропство во Ханаан, тогаш до него максимално би требало да оди
три недели ? Зошто тој кружел по пустињата? Кој е тоа Мојсиј ? Зошто тие стално
се бунеле против него, настојувајќи да го свргнат ? Зошто Мојси секогаш, дури во
Микелангеловите скулптури, е претставен со рогови на главата ?
Рабините обично на тоа прашање одговоруваат вака: ‘Мојсиј сакал да изумрат две генерации со ропска психологија и во Домовината да се вратат наводно
слободни луѓе’. Во тој одговор е полувистина. Вистина е тоа, дека Мојсиј сакал да
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изумрат две генерации со одредена психологија (и со ропска, ама и со човечка).
Ама тоа, дека Мојсиј сакал да ги направи Евреите слободни- тоа е лага. Од една
страна, Мојсиј создал нови Евреи со расистичка и робовласничка психологија. Од
друга, Мојсиј ги напоравил свои робови. И робовласниците имаат свои господари.
Дури повеќе од тоа, полоши отколку робови. Мошне интересно е опишан Мојсијевиот поход во листата ‘Знаење-власт !’ бр. 3 во членокот ‘Синајски туристички поход’ (32).
Во Синајската пустиња влегол еден народ, а излегол друг. Не излегле луѓе,
сите луѓе умреле во пустињата. Од пустињата излегле луѓе со променет изглед,
‘биороботи’ со програмирани алгоритми на однесување. Што со Евреите работел
Мојсиј тие 40 години? За тоа може да се направиат неколку хипотези. Ипак покрај
сите хипотези, Библијата ги дава следните чинители:
- сите Евреи, кои влегле во пустињата, и од неа излегле и умреле во неа или
ги побиле Левитите (каста од родот Левиј);
- од пустињата излегол нов народ со ново алгоритмитско мислење и однесување;
- Евреите чуствувале дека Мојсиј работи нешто лошо за нив и непрестално
се бунеле против него, а највисоката каста- Левитите, непрестално ги колеле непокорните;
- првите похранилишта на заветот од богот ги разбил Мојсиј (Излегување
32:19);
- новите похранилишта на заветот ги добил од битието, кое себе се називало
со бог, ама кој истовремено не го решило да му го покаже на Мојсиј своето лице
(Излегување 33:20-21). Да се сетиме дека ликот на сатаната е ужасен и човекот не
може да го поднесе. Ето затоа сатаната не му го покажал на Мојсиј своето лице, ете
чиј завет Мојсиј го спроведувал во живот;
- во пустињата Мојсиј создал структура на управување на Евреите во вид на
четворостепен рабин, а над него е само тој. При тоа рабинот (пастирот на Евреите)
можел да постане само Левит- претставник на родот на Левитите.
Да приметиме, дека пред излегувањето на Евреите од Египет нивниот легендарен Јосиф не се оженил со обична Египќанка, туку со Асенефон- со ќерката на
паганскиот свештеник на Илиополиски, и таа му родила од него два сина (Битисање 41:50). То ест потомци на Јосиф- тоа се полуевреи, полуегипќани и најважно потомци на египетските пагански свештеници- служејќи му на богот Амон. Од точка на гледиште на јудеизмот, основните еврејски генетски особини се пренесуваат
по женска линија и, спрема тоа, Јосифовите потомци не можат да се сматрат Евреи.
Царот Солом (по националност Хибер) исто така се ородил со фараон (3 Варства 3:
1), и неговите потомци од фараоновата ќерка не можат да се сметаат Евреи и припаѓале на клановите на египетските пагански свештеници.
Одејќи заедно со Мојсиј во пустињата, тие потомци на египетските пагански
свештеници, наравно, не престанале да бидат служители на својот култ и ја играле
својата игра во тој Синајски ‘туристички поход’. Тие стоеле над Левитите и Мојсиј,
ама нивната активност имала скриен и таен карактер, како кај сите окултисти.
А уште порано во времето на 7 години Јосиф во потполност ги поробил
Египќаните, му ја зел сета сопственост и создал прва на светот тоталитарна држава
(чист комунизам), каде со сета сопственост управува тесна каста на пагански све-
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штеници (Битисање 47: 20-21). Обичните Египќани го мразеле Јосиф, ама тој само
ја одиграл онаа улога која му ја одредиле египетските пагански свештеници. Нему
му ја подметнале таа валкана улога, и подоцна, кога Јосиф повеќе не им бил потребен, паганските свештеници едноставно ги убиле, како што за тоа соопштува
Коранот (Сура 40:36).
Не е исклучено дека и Мојсијевата судбина била слична, и тој ја нашол својата смрт од рацете на тие исти свештеници. Оти Мојсиј негде нестанал без траг, и
неговиот гроб нигде не постој. И информацијата за неговата понатамошна судбина
е затворена.
Ма како гледале на Синајската приказна, ајде да размислиме, кој реално може да биде господар на новосоздадената религија- јудеизмнот ? Едини претенденти
се потомците на египетските свештеници на Богот Амон. Тие, настојувајќи кон светското господарство, не само да создале нова религија, туку и прв пат во историјата
ја разработиле и вградиле во таа религија методата на преземање на власта со помош на ладна информативна војна. Такви војни постанале несватливи и невидливи
за обичното население. Заправо поради тоа, сè до сега таа тесна окултна група владее со христијанскиот свет и скоро сосем дошла до светското господарство.
Да приметиме дека Мојсиј уште како дете го презела ќерката на египетскиот
фараон. Мојсиј е воспитан во семејството на фаронот. Тој стекнал свештеничко образување и свештеничко воспитание.
Зигмунд Фројд во трудот ‘Човекот Мојсиј и монотеистичката религија’ (52)
укажува на египетското потекло на името Мојсиј- Мосе. Фројдовите истражувања
дозволуваат да се направи заклучокот, дека Мојсиј- е високороден Египќанин, свештеник, посветен во сите мудрости на египетските свештеници. Левитите Фројд ги
сматра или Египќани, или полукрвни сродници и несумливо ‘луѓе на Мојсиј’, со
неговиот апарат. Најверојатно Левитите- се потомци на египетските свештеници по
Јосиф“.
За историските личности има наоди, а не за библиските. Ова важи за Мојсеј.
Следи библиските личности не се познати во историјата. Па тие не постоеле.
Стр. 43: „Глобалниот човек се состои од три дела: тело, разум и душа, и сè
тоа е поврзано во една целина. Што е телото- е јасно. Разумот- исто така е јаснодве хемисфери на мозокот, ’рбетен мозок и нервен систем. Душата. Човечката душа- тоа не е измислување на поповите, тоа е реална супстанца. Мнозинството луѓе,
со развиена и духовна смисла, својата душа едноставно ја чуствуваат и чуствуваат
дека ја имаат. Тие не треба во тоа да веруваат или не веруваат. Освен тоа денешната наука дури научила да ја мери душата. Човечката душа е материјална. Ама се
состои од материја на друг тип- од фина материја. Ама, без обѕир на финоста на таа
материја, нејзината маса не е еднаква на нула. И кога човекот умира и неговата душа го напушта телото, самото тело постанува полесно. Современата технологија
дури е способна да ја мери таа маса.
Човекот во своето тело има 7 духовно- енергетски центри, кои се називаат
основни чакри. Чакрите во преводот од санскритски означува точак.76 Чакрите имаат вртложна структура и претставуваат енергетски вртлози на фината енергија и
имаат изглед на спирални конуси. Преку чакрата се одвиваат информационо- енергетско взаемно дејство на човечката душа во околината. Тие знаења за природата
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на човекот јудохристијанството секогаш го криело од народот. А само господарите
на јудохристијанството (потомците на египоетските свештеници) го знаат не само
тоа. Тие знаат мошне многу. Тие знаења тие го примиле од Атлант. Ама сите основни знаења тие го држат во рацете на посветените, ги кријат од народот ги користат
тие знаења за сопствени цели.
Сега, во периодот на космичката Ера на Рибата, се одвива дехерметизација
на знаењата, и тие му постануваат достапни на народот.
Структура на основните чакри е следна, одоздола спрема горе:
Таб. 1. Основни чакри на човекот (Бр. ч. означува број на чакра, Р.И.)
Бр. ч. Каде се најдува Назив
Основна функција
1.
Око на чмарот Муладхара Преживување, прием на енергија кундалини
2.
Полна
Свадхистана Размножување, оргазам
3.
Око папукот
Манипура
Контрола, управување, волја, власт, его
4.
Срцева
Анахата
Љубов, праведност, чуство на добро и зло
5.
Грлена
Вишудха
Стваралаштво
6.
Трето око
Аджна
Видовитост
7.
Темена
Сахасрара
Врска со космичките сили (Боговите)
Што е тоа обрежување? Зошто Евреите вршат обрежување на осмиот ден
после родување? Зошто баш осмиот, а не петтиот, не стотиот, не илјадитиот ? На
исток некои народи вршат обрежување на децата во 12- 14 година, кога младинецот
потполно се формирал и стапува во период на полниот живот. Во тој обред може да
се види медицинскиот разлог. Зошто Евреинот се обрежува така рано, осмиот ден
после родувањето ? Детето тек се родило, тек се вклопило во светот околу себе, се
труди во него да се адаптира и прилагоди. И одеднаш во тој одговорен период со
нив се врши некаква крвава и болна манипулација, се ремети природниот тек на развојот на детето, рушејќи го она што природата и Боговите му го дале на детето.
Дури мачињата после родување не умеат да гледаат и почнуваат да гледаат тек низ
10- 14 дена. Во што е стварта ?
Стварта е во окултните знаења, со кои владеат левитите и нивните господари, кои сами себе повеќе не се обрежуваат. Стварта е во тоа што во тој период, во
текот на првите 14 дена, се отвораат чакрите на човекот, спремиште на човечката
душа, то ест човекот се формира како битие слично на богот и се воспоставува врската на човекот со космосот, откаде тој може понатаму да црпи нови знаења за добро и зло и дополнителни снаги.
Со текот на првите осум дена кај човекот успеваат да се отворат само трите
долни чакри: Муладхара, Свадхистана, Манипура. Сите горни чакри, почнувајќи од
срцевата, остануваат кај обрежениот Евреин неразвиени. То ест, обрежаниот Евреин- тој е получовек, човек со урезана душа и со оштетена работа на мозокот. Ете
што работат левитите- слугите на сатаната. Заправо со тоа, под раководство на Мојсиј и окултистите, тие се бавеле во Синајската пустиња.
Уз помош на обрежувањето левитите од Евреите конечно прават биороботи,
кои понатаму не подлегнуваат на репрограмирање. Биороботите, кои понатаму не
се способни да сватат, што е добро, а што зло. Левитите ја прекинуваат врската на
Евреите со вишите космички сили (Боговите), ги уземјуваат и од нив прават орудие
за својата волја. Обрежувањето кај смена на поколенијата води кон генетски промени“.
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„Погледајте го верниот Евреин.Што означува црна капица на темето,која тој
стално ја носи? Каков е тоа симбол ? Симбол мошне јак. Ствар е во тоа, што е за
врска со космичките сили одговорна највисоката седма чакра на човекот- Сахасрара. Таа се најдува заправо на темето. И таа кај обрежаниот Јудеец е затворена. Тој е
отсечен од космосот. Да приметиме, узгред, дека кај католичкиот папа капицата е
бела. Тој себе не врши обрежување, како и левитите- највисока каста која управува
со Евреите.
До што доведува неразвиеноста на горните чакри ? Неразвиеноста на Сахасрара доведува не само до отсекување од космосот. Таа ја ремети нормалната работа
на мозокот. Од човекот прави фанатик и догматик. Ако покушате да поразговарате
со обрежаниот Јудеец за општофилозиофски теми, ќе се судрите со таков фанатизам, да ќе видите дека пред вам дури не са најдува биоробот, туку чист зомби.
Чакрата на третото око кај современите европјани воопшто не е развиено,
затоа нејзината неразвиеност ништо не менува. Атлантите со помош на неа можеле
дури низ ѕидови да гледаат. Сега тоа им е дадено само на избраните.
Една од главните чакри на човекот- е срцевата чакра (Анахата). Неа ја чуствуваат практично сите нормални луѓе. Многу и мошне важни ствари човекот чуствува со срцевата чакра, или, како што обично се кажува, со срце. Не со ушите и
очите туку со срце. Таа може да чуствува несреќи, да преживува, пати, чуствува
грижа на совест, да се срами, плаши, сака, мрази, сочуствува, жали, таа чуствува
добро и зло. И својата душа нормалните луѓе реално ја чуствуваат (а не веруваат во
неа) макар низ таа чакра. Без развиеноста на срцевата чакра човекот не е полновре-,
ден туку тврд и без срце. Обрежаните Евреи сите се такви. И ако на обрежаниот му
раскажувате за чуствата на тој тип, тој Вас не ќе ве разбере. И Вас ќе ве сматра
лудак и лицемерен. Исто како да му раскажувате на далтонистот за зелената, црвената и жолтата боја. Тој Вас едноставно не ве разбира. Тој ги нема тие разнобојни чуства.
Ако за нормален човек лажењето е непријатно само по себе, кај обрежаниот
Евреин лагата не предизвикува никакви емоции, тоа е едноставно средство кое дава
или не дава ефект во конкретната ситуација. И ништо повеќе од тоа. На обрежаниот Евреин Вие не можете да му објасните дека сите алгоритми на еврејското однесување, почнувајќи од Талмудот, Библијата, Ционистичките протоколи и Катехизисот во СССР ,- тоа се сатанистички алгоритми, алгоритми на злото и неправедноста. Обрежанитесе вон општите поимања на доброто и злото. За нив единствен
критериум добро и зло- е лична практична корист. Сè што им е лично корисно- тоа
е добро, што им е штетно- тоа е зло. И ништо друго за нив не постој. Такви ги направиле уште во Синајската пустиња пред многу илјади години. Нивниот господ
(сатаната) во таа пустиња недвосмислено изјавил:‘Само децата на Евреите,кои овде
се со мене, кои не знаат што е добро, што зло, на сите малолетните, кои ништо не
можат да смислат, ќе им дадам нова земја’ (Броеви 14:23). ‘А останатите ќе лутаат
во пустињата, додека нивните тела не иструнат во пустињата’ (Броеви 14:32- 33)“.
Ваквите Евреи со својата Библија, во која сета историја била присвоена, била прифатена, и таа како таква влегла како историска основа на еднобожното христијанство и исламот. Се појавила првата христијанска држава- Римското Царство,
а потоа и Арапите со исламот. Тн.Византија е возбновено Македонско Царство, сите други стари народи (Месопотамци...), Египќани се исламизирале- станале Арапи.
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АНТИЧКИТЕ И ЕТНИЧКИТЕ МАКЕДОНСКИ ЕДНО ТЕ ИСТО
Х.Џ.Велс,77 на стр. 90, пиши: „Овие први Критјани биле од раса слична на
шпанските и западно-европските Иберјани, како и мрко- белите луѓе од Мала Азија
и Северна Африка. Нивниот јазик не е познат. Таа раса постоела не само на Крит,
туку и на Кипар, во Грција, Мала Азија, на Сицилија и во јужна Италија“.
Наведената раса говорела варварски=пелазгиски, кој бил само тн.словенски
јазик.На истиот варварски и пелазгиски говореле и Римјаните (Дионисиј, 1 век н.е.)
Коине и латински не биле народни јазици- тие потекнале 300. и 240. г.п.н.е.
„Низ долги векови, и пред уште но што белоликите свернички Грци се прошириле на југ низ Македонија, биле посветен народ. На Крит се најдени во Кнос
највеличенствени рушевини и остатоци. Според нив Кнос би можел да ги фрли во
засенок сите останати населби. Само, мада Кнос е главен град на таа егејска просветеност, не треба да се пренабрегне дека Егејците на врвот на својата моќ имале
и други градови и широк опсег на влијание“.
Па „На Крит се најдени во Кнос највеличенствени рушевини и остатоци“.
Тие „рушевини и остатоци“ биле наследство на Левантската цивилизација.
„Неолитските остатоци од Кнос се стари, ако не повеќе, бар колку прединастичките остатоци во Египет. Бронзениот век започнал на Крит во ист мах како и
во Египет. Сер Флајндерс Питри нашол во Египет садови кои í ги припишува на
првата династија, и за кои изјавува дека се увезени од Крит. На Крит поново се најдени камени садови, амајлии и печати, кои потврдуваат дека имало врска со нилската долина, дури и пред историските династии. Е најдено камени садови со облици карактеристични по IV династија (која градела пирамиди), а не може да има
сумливост дека живахна трговска врска се одржувала измеѓу Египет и Крит во добата на XII династија. Така тоа траело сè до на 1000 години пред Христо. Е јасно
дека островската просветеност која се појавила на критското земјиште е старо бар
колку и египетските, и дека на морето се пуштила веќе мошне рано, на околу 4000
години пред Христо, пред но што на историската позорница стапнале било Семити
било Аријанци“.
Стр. 91: „Најпосле кај тие Критјани настапиле извесни промени во животните околности. По морињата станале да се појавуваат со своите моќни морнарици и
други народи, Грци и Феникијци. Ние не знаеме што сè тоа довело до пропаст и кој
неа ја предизвикал. Негде околу 1400 години пред Христо Кнос бил оплачкан и запален. Мада животот после тоа на Крит се одржувал прилично поволно уште за некои четири векови, дошол на 1000 години пред Христо, тоа ест во добата на асирската надмоќност на Исток, последен удар. Палатата во Кнос тогаш била разорена
и повеќе никогаш наново не е изградена ни населена. Е можно тоа било дело на
варварските Грци, тие групи на племиња од север, тие придојденци на Средоземно
Море, кои говореле аријански, и кои можда го збришале Кнос, како што ја збришале и Троја. Легендата за Тезеј ни раскажува за еден таков напад. Со помош на
Арианда, Миносова ќерка, Тезеј влегол во лавиринтот (под кој веројатно се замислува палатата на Кнос), и таму го убил Минотаурот“.(Лавиринт - н = ла вирит, РИ)
Преселбите биле само од југ на север-најстара цивилизација била на Левант.
Развојните етапи на цивилизацијата... треба да се трагаат само во Левантот.
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„Илијада кажува сосема јасно дека Троја пропаднала затоа што Тројанците
краделе грчки78 жени. Современите писатели, со денешните поими, покушале да
известат дека како Грците на Троја нападнале себе да би обезбедиле трговски пат
за Колхис, или пак заради такви некоја препредена трговска корист. Ако е тоа така,
тогаш навистина творците на Илијада ги скриле мошне вешто побудите на својата
ќуд. Само што е таман толку разбирливо кога вака се говори, како да би се кажало
дека Омировите Грци отишле во војна со Тројанците, далеку однапред да обезбедат
една станица за багдатската железница. Омировите Грци биле еден здрав и варварски народ, со оскудни поими за трговијата и ‘трговските патишта’...“.
Се кажа: „Омировите Грци (Хелени) биле еден здрав и варварски народ“.
Тогаш биле во употреба Хелените, но не и варварски за варварите.
Тукидид,79 I, 3, пиши: „Не помалку...до пред Тројанската војна Елада...пред
Хелен синот на Деукалион, и областите биле названи по името на одделни племиња, најповеќе по името на пелазгите. Одвај кога Хелен и синовите му се укрепиле
во Фтиотита и другите градови започнале да ги викат на помош, тогаш тие племиња вследствено на општењето со тие започнале едно след друго да се нарекуваат со
името хелени,при што тоа долго не можело да се наложи над сите.Најдоброто докажувачко за тоа е Омир. Тој живеел многу покасно од Тројанската војна и во сè никаде не ги нарекол сите учесници во војната со општо име, а ги нарекува Елини само тие, кои биле дојдени со Ахил од Фтиотида. Тие биле првите Хелени; останатите тој ги назива во песните данајци, аргосци, ахејци. Омир не го споменува и името
варвари, зашто како што ми се чини, самите хелени уште не биле оспособени под
едно име, противположно на името варвари. И така одделните племиња, живеејќи
во своите градови- држави, ако и да се разбирале помеѓу себе и покасно биле наречени со името хелени...“.
Во Илијада не со употребувало името варвари и затоа без Хелени и варвари.
За Херодот Хелените во Јонија биле варвари. И Македонците биле варвари.
Харолд Ламб,80 на стр. 63, пиши: „Расправата за Парапанисад морала да дојде до ушите на Аристотел. Наместо непосредно да расправа со своите бунтовни
ученици, тој се задоволил со тоа една вечер во градината да им објасни дека границата на сознанието постојано се поместува и дека со секој век сè повеќе се дознава
за светот. И додал на свој начин пелтечејки, дека во времето на Хомер за ридот
Олимп, кој сите можеле да го видат од Јужна Македонија, се мислело дека е престојувалиште на боговите. Дури кога смелите истражувачи се искачиле на него, се
видело дека тие се сосема обични голи карпи. Тогаш митскиот рид Олимп во човечката фантазија бил сместен источно од Троја, каде што неколку врвови ја пробивале границата на облаците. Се чини дека луѓето, исто така, замислувале оти Олимп се наоѓа далеку на Кавказ. Кога и тоа било истражено, се открило дека е само
еден друг природен, иако висок, планински венец. Аристотел не го ни спомнал зборот Парапанисад“.
Стр. 108: „Избувлив и повлечен во себеси, младиот Македонец бил склон да
им верува на луѓето на прв поглед, да ги слуша советите од пријателите. Неговиот
свет бил свет на фантазија, замислувал дека нови непознати градови се наоѓаат да78
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леку зад хоризонтот и дека на планинските венци на Парапанисад живеат добри богови. Барајќи ја земјата од соништата, го следел Аристотел по уште неизгласениот
пат на проучување на развојот на човечкото суштество, на потеклото на човекот.
Како Демостеновото, и неговото значење, како што зборувале, уште мирисало на
светилката на која ноќе студирал, но тоа не било набрзина здобиено знаење“.
Стр. 306: „Таа задача што самиот си ја поставил му одзеле две години и го
вовлекла во најопасни судири.Не ја предвидел бесјкрајноста на тој негов Парапанисад, ниту бројот на народите што живееле таму. (Всушност, неговиот пат сега водел од северната граница на современиот Балуџистан, низ најголемиот дел на Авганистан, преку Туркменската Советска Република и Узбечката Република, во некој
сè уште непознат крај. Пред да го премине сето тоа, неговата главна војска поминала повеќе од три илјади и деветстотини милји, откако првпат го здогледал Парапанасид до местото кое го преминал Кајберскиот премин подоцна и влегол во долината на Инд.)“.
Според Британската енцикопедија поимот Пелазг се поврзува со македонска
Пелагонија. Во неа се најдува најстарата куќа со сиот инвентар итн. Со ова се објаснува,митологијата од најстарата Пелагонија била поместена на македонски Олимп
Зенон Косидивски,81 на стр. 62, пиши: Смит пристапил на решавање на заврзламите, и после неколку месеци на мачната припремна работа можел да се прифати на вистинската задача: прочитување на натписите. Онака како го дешифрирал
збор по збор, го обземало сè повеќе чудење. Пред очите, како жив, му стоел јунак
на најстариот народен еп на светот, силниот и благородниот Гилгамеш, лик кој дотогаш во науката бил потполно непознат. Читајќи за неговите доживувања, Смит
стекнал убедување дека го открил Хомер на Месопотамија, неколку десетина векови постар од Хомер на грчкиот народ, дека пред себе има праузор на епската поезија, со потекло од самото праскозорје на човечката цивилизација.
Ентони Брајер и др.82 пишат за најзанимливите приказни за боговите и хероите. Овие легенди, чиј средишен лик бил Гилгамеш, мошне потсетувале на Хомеровите епови. Гилгамешовата победа над небескиот бик кој му ја испратил божицата
на љубовта Инама, со неа да се бори оти ја одбил Гилгамеш и се судрил со неговиот бивш крал Киш.
Еберхард Цангер,83 на стр. 226, пиши: „...Хомеровиот Тројански коњ сметаат класичните грчки автори за еден чист пронајдок на поетот...“.
Стр.227:„Идеата со коњ...е плагијат...Гилгамешовиот еп..(со) голем бокал...“.
Па следи бокалот за вино бил заменет само со коњ, а се друго останало исто.
Роберт Гревс,84 158 (Основање на Троја), 1, пиши: „Положбата на Троја, се
најдувала во рамница добро снабдена со вода, на вратниците на Хелеспонтот, бил
узрок на честити напади од разни страни, иако Троја Хелеспонтот го направила
средиште на трговијата измеѓу исток и запад во бронзеното доба. Грците, Критјаните и Фригијците подеднако се горделе тврдејќи дека тие го основале градот. Кој
го основал никако не се дало да се утврди, оти во класичното доба Троја многу пати била разорувана и поново градена; во сè имало десет Троји, а седмата била Хо81
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меровата, со која се бави Хомер, изгледа дека ја населувале три сојузнички племиња- Тројанци, Илијци и Дарданци- што било вообичаено во бронзеното доба“.
Се кажа: „...Грците, Критјаните и Фригијците“...“. Па и следи Фриги=Бриги.
Харолд Ламб, на стр. 63, пиши: „...Дури кога смелите истражувачи се искачиле на него, се видело дека тие се сосема обични голи карпи. Тогаш митскиот рид
Олимп во човечката фантазија бил сместен источно од Троја, каде што неколку врвови ја пробивале границата на облаците...“.
Роберто Салинас Прајс,85 на стр. 15, вели: „...Самиот Страбон, со кој, по општа оцена, почнува проучување на хомеровата географија, го предложил местото
за лоцирање на хомеровиот Илиј различно од она кое тогаш се викало Илиј (највисок слој на Хисарлик означен Троја IX). ...“.
Стр. 21: „Ама тешкотијата на толкување на грчките и класичните автори...
Пример може да се види кај Страбон кој го пиши следното за Троада во својата
Географија, XII, 1, 34:
...гореспоменатите две равници го раздвојуваат големото парче земја, кои се
протегнуваат во права линија измеѓу споменетите гребени, тргнувајќи од сегашниот Илиј со кој е поврзан, и се протега до Кебренија и заедно со гребените на двете
страни, формира потполно слово Е (епсилон)“.
Стр. 22: „Меѓутоа, постои едно јадровито тврдење- едино за кое знам- во коментарот за Стефан Византиски, географот X век, кој јасно ја оспорува традицијата
на малоазискиот Илиј во корист на некоја локација во Европа. Тоа се најдува во
Историјата на кавкаските Албанци, III, 18, Mouses Dasksurencia (London, Oxford
University Pres, 1961, која ја превел Derset) и гласи:
Во книгите на Стефан Византиски може да се најде опис на уништувањето
на Илиј и градењето на Рим.
Во време на судијата Абдана, Илиј е завземен на следен начин. Градот бил
во земјата на Ахајците, во соседство на Пелопонес, западно од Македонија, во земјата Европа... Во она време некој младич од принцевите градски отишол во градот
Солун, кој е на исток на Македонија, во потрага за забава и убаво го примило благородништвото на градот...“. (Европа=Бригија, Пелагонија и Баба-Божица Ма, Р.И.)
Стр. 216: „...Овој драгоцен податок на Мојсиј Хоренски го користел и Стефан Византиски, а тој бил црковен поглавар, значи службено државно лице...“.
Бранико Вукушиќ,86на стр. 46, пиши: „Историски чинител...Елијан, грчки
учител на говорништвото во Рим (3 век н.е.) соопштува, скоро илјада и пол години
после падот на Троја, дека овој јазик им припаѓал на илирските Бриги, сродници на
Дарданците од семеството на древните Пелазги...“.
Х.Џ.Велс,87 на стр. 179, пиши: „Колку тој судир изгледа...Утредента Александар отишол со својата мајка, а Филип ништо не направил да ги задржи. Олимпија
отпатувала дома во Епир, а Александар во Илирија. Оттука Филип го наговорил да
се врати“.
М.Барлети (16 век) разликува на југ од реката Дрим Епир,а на север Илирик.
Троја не била во Илирик, туку во Бригија- Епир бил бригиски и македонски.
Па тн.Троја била само во Пелагонија, меѓу Црна Река и Шемница- битолско.
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За Хомеровиот јазик пишеле повеќе македонски автори. Се наведува што
истакнал П. Кречмер: „Ниедно културно богатство не е толку трајно и долговечно
како што е јазикот. Особено се непроменливи и постојани имињата на местата, дури и тогаш кога населението се променило“. Во тој смисол е значајно научното сознание за постоење на блискост на македонскиот современ јазик со Хомеровиот јазик, односно на словенските јазици со јазикот од постарите лексички наслојки во
Хомеровиот еп „Илијада“. Тоа, своевремено, уште во далената 1815 година го утврдил германскиот лингвист Л. Ф. Пасоф, а веќе во 1845 година неговиот труд за Хомеровата лексика е преведен на англиски од Х. Џорџ и објавен во Њујорк.88Во својот труд Пасоф утврдил дека голем слој од Хомеровата лексика во „Илијада“ и припаѓа на лексиката од словенскиот јазичен сојуз. Бидејќи македонскиот јазик припаѓа на овој сојуз, а според повеќе истражувања античкиот македонски јазик бил
истороден со пелазгискиот како најстар балкански јазик,сосема е оправдан заклучокот дека Хомеровиот јазик е навистина близок до современиот македонски јазик во
одредени лексички елементи кои се зачувани во постарите изданија на „Илијада“.
Наведеното го потврдил и грчкиот лингвист Тсиоулкас (Чулкас).Тој, во 1907
година, напишал дека Славо-Македонците во Лерин говореле ран Хомеров јазик.
Па и затоа тој се „самоубил“- поради вистината многу биле истребени. Бидејќи
Еладците биле заведени од Европјаните, тие до денес си го истребуваат својот тн.
Хомеров јазик, кој бил варварски=пелазгиски=тн.словенски- венетски=илирски. А
ова било само повторување на она што се случило со сите тн.не-словенски народи.
Критјаните во 1913 година го разбирале бугарскиот, но не грчкиот јазик. А
ова може да се види и во Букурештанскиот договор,во член V: „...Формално е договорено Бугарија отсега да се воздржи од каква и да е претензија врз островот Крит“. Токму овој Критски јазик бил тн.Хомеров.Следи тн.грчки, а без тн. само грчки.
Ова се потврдува и ден-денес со споредување на тогашни=сегашни зборови.
Не смее да се изуми дека се споредуваат слоговни зборови од различни векови и простори. Споредувањата 100% се точни само ако се споредува коински со
тн.словенски збор од ист век и на ист простор- имало мноштво говори.
Бидејќи Македонците создале последни држава, јазик до денес се развивал.
Иво Вукчевиќ пиши: „Постојат докази дека словенската населба можда датира уште од времето на почетокот на старата Грција. Никој друг до самиот Тојнби
приметува дека некои географски имиња од период имаат нарочит словенски филтер. Тој, всушност, сумња дека ‘древните Пајонци можда всушност биле некој од
народите кои говореле со словенски јазик’ “. (Пајонци=Пеонци со Пео, Р.И.)
Пеонците им биле соседи на Бригите. Филип Македонци нив ги обединал. И
тие станале Македонци. Според Јустин, Македонците биле еден пелазгиски народ.
За Херодот, Тукидид, Платон...Хелените биле Пелазги- како и Македонците.
Г.Гриневич пиши дека во Русија, Подунавјето, Балканот и на Каменот Розета во Египет се најдувале исти знаци со исти значења. Со наводот се потврдува,
Русите, Подунавците, Балканците и Македонците во Египет биле еден те ист народ.
Улрих Вилкен,89 на стр. 54, пиши: „Почетоците на македонската историја...
И уште кога ќе се земат предвид политичките услови, религијата и моралот на Македонците, нашето убедување е зајакнато со тоа што тие биле едно племе блиско до
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Дорите. Останувајќи на крајниот север, тие немаа можност да учествуваат во прогресивната цивилизација на племињата кои отидоа на југ...“.
Стр. 334: „Низ сите овие влијанија...Во најголемиот развој на Египет, наспроти можеби седум милиони Египќани, немаше речиси ни милион Македонци и
Грци. Во Азија, дури имаше и по огромната колонизација на Селеукидите...“.
Слободан Јарчевиќ,90 на стр. 38, пиши: „...др Деретиќ го наведува и хроничарот Апијан од Александрија, кој во првиот век н.е. во своето дело Историја на
Римската Империја, напишал дека Илирите се Срби, или Србите Илири, ‘оти се работи за два назива за еден ист народ’...“.
Стр. 164: „...Страбон во Географија ќе напише дека Илирите, Епирците и
Македонците говорат со ист јазик...“.
„...Апијан, Грк од Александрија, од I век после Христо запишал дека Грците ги називаат Илири народ кој живее зад Тракија и Македонија до Панонија и од
Јадранско Море до Алпите. Тој меѓу Илирите ги најдува и најславните племиња:
Скордисите и Трибалите (Книга 10, Глава I, 1 и 2)“.
Вотсон91 за Лудевит Гај пиши: „Во својот часопис Даница докажувал како
постој еден илирски народ со словенски говор од Алпите до Варна“.
Во преводот на предавањето на Винко Прибојевиќ,92 во Хвар од 1525 година, на стр. 168, стои: „...дека Македонците секогаш како и денес (како што сведочи
Филип од Бергам) се служеле со словенски јазик. А што да кажеме за тоа, што
Тукидид тврди, дека пространите краишта измеѓу Визант и Пула, обфаќајќи ги со
тоа голем дел на Тракија и Мизија и целата Илирија, се нарекуваат со Македонија ?
Како отворено да говори: ‘Сматраме, дека Тракија, Мизија и Илирија никако не
смее да се одели од Македонија, оти не сумњам, дека Траките, Мизите и Илирите
се поврзани со Македонците со врска со ист род.’...“. Според Нестор (11-12 век),
Русите биле Илири.Мавро Орбин пиши: Русите или Московитите се со истиот јазик
како и античките Македонците, меѓу кои се родил Филип, татко на Александар Велики. Ова место доволно јасно го открива времето и менталитетот на писателот кој
го лансирал Еремиј Русо.
Пак, Македонија била до реката Дунав, што со Цојне од 1808 година бил
внесен поимот Балкански Полуостров, според планината Балкан, без таа да се протега на целиот Македонски Полуостров. А Домородците биле само Римјани.
Кога Џорџ Фергусон Бовен, во 1849 година, ја посетил државата Елада, во
неа имало само Ромејци- со главен град Константинопол. Од коине со реформа бил
создаден еладски државен јазик кој се викал „ромајка“(Г.Вајганд)-без ништо грчко.
Збрките се во коине- тој во старата ера бил хеленски,а новата христијански.
Х.Џ.Велс,93 на стр. 260, пиши: „Заблагодарувајќи на патриотските предрасуди, западначките кневници се склони да ја преценуваат организацијата на просветителната работа и безбедноста на апсолутната монархија,која почнала да се развива во Рим бидејќи стапил на престолот Август- Цезар. Од таа монархија тргнуваат
политичките преданија на Британија, Франција, Шпанија, Германија и Италија, а
тие земји како на европскиот писател му изгледаат и премногу важни. Меѓутоа, во
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рамките на една историја на светот, римската империја веќе не е од толку претерано значење. Тоа царство преживеало некои четири векови до својот распад. Византиската империја не била вистинско негово продолжување, туку претставувало
обнова на хеленската држава на Александар Велики...“.
Имало Македонска династија и ренесанса- ренесансата станала италијанска.
Во книгата Света Крв, Свети Грал, на Мајкл Бејџент, Ричард Ли, Хенри Линколн, Белград, 2005, на стр. 100, се наведува: „Околу 1460. година, еден монах, застапник на Козимо де Медичи, донел од Македонија во Фиренца, еден грчки ракопис најверојатно препис на делото Corpus Hermeticum. Авторството му било препишано на легендарниот египетски мудрец Хермес Трисмегистус, иако, како што денес се сматра, го составиле напознати писатели од II и II век наша ера. Е занимливо
дека на Козима во исто време му донеле и некои Платонови дела, ама тој од својот
преводувач, Фичини (Ficino) захтевал прво да се преведи Хермесовата книга која
уште долго се сматрала постара и поважна. (прим. прев.)“. (Од фуснотата, Р.И.)
Дејан Лучич,94на стр.178, пиши:„Едно масонско предание тврди дека Аврам,
еврејски поглавар, ги подучувал Египќаните пред Големиот потоп. Подоцна, ово
знаење- му се припишува на делото на легендарниот Хермес Трисмегистус- ги насобрал грчкиот филозоф Еуклид, кој го проучувал под називот геометрија. Грците,
а потоа и Римјаните, оваа дисциплина ја називале архитектура“.
Херодот, Тукидид, Платон...Александар Македонски не познавале Евреи,
ниту масони. Историја на Евреите немало до 444 г.п.н.е.- масоните до ренесансата.
„Критичарите на масонеријата тврдат дека словото Г означува гностицизам,
филозифија на гностичките секти како што се Алумбрадос, кој раната црква го ставила вон законот.
Стручјаци не се сложуваат со вистинското потекло на масонеријата, ама
признаваат дека настанала пред стариот Египет. Масонските списи го датираат потеклото во времето на градењето на библиската Вавилонска кула (Tower of Bibel) и
храмот на Соломон во Ерусалим.
Пишејќи во XIX век, Маки наведува дека средновековните масони учеле познавање на градење и организација од ‘Ломбардиските архитекти.’ Овој еснаф во
северна Италија прв зел назив ‘слободни ѕидари’, кој постанал скратено име за Ред
на слободни и прифатени ѕидари. Терминот ‘прифатен’ се применувал на подоцнежните членови кои не биле поврзувани со оригиналните ѕидари со камен.Еден спис
за алхемија кој посебно ги истакнува ‘слободните ѕидари’ потекнува дури од 1450.
година“.
Па сè било од вториот милениум н.е, а овде се говори само за 1450 година.
„Другите проучувања на масоните тврдат дека историски датирели ред во
време на римскиот Collegium Fabrorum или Работники колеџ, група на градители
кои постанале прототип на доцните еснафи. Множина писатели ги поврзуваат масонските тајни со свештниците- војници од крстоносните војни, со витезите темплари. Еден писател од XVIII век тврдел дека модерните масони ги основал Годфреј де Бујон, предводник на првата крстоносна војна кој го зазел Ерусалим, а кој
наводно бил и основач на мистериозниот Сионски манастир.
Тајните за потеклото на масонеријата чврсто се запечатени, покрај објавувањата на бројните книги и литература за оваа тема. Волтер Лесли Вилмсхурст, иста94
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кнат масон и автор на книгата Смисолот на масонеријата, запишал: ‘Вистинска,
внатрешна историја на масонеријата уште не е обелоденета ниту во самиот еснаф.’
Многу истражувачи веруваат дека ни мнозината масони не знаат за вистинското
потекло како ни целта на оваа организација. ‘Сите во сè, збор е организација која го
заборавила својот оригинален смисол’, запишале авторите на книгата Откривување
на темпларите.
Ова тврдење го поновите масонските писатели на делото Хирамов клуч,
Најт и Ломас, кои напишале: ‘Не само дека повеќе не е познато потеклото на масоните отколку што се признава дека се изгубени и ‘вистинските тајни’ на редот,
така вместо нив на масонските церемонии се користат ‘резервни тајни’...’
Ипак, после исцрпното проучување на витезовите темплари тие заклучиле:
‘Сега би можеледа бидеме сигурни дека почетокот на масонеријата го означило
градењеето Рослинската капела на средината на XV век.’ Рослин, покрај Единбург
во Шкоптска, ја изградила семејството Сен- Клер. Сен- Клеровите биле блиски со
вистинските витези темплари, а Вилијем Сен- Клер постанал прв голем мајстор на
шкотската масонерија. Катарина Сен- Клер се мажила за првиот Велики Мајстор“.
Врска со Македонија,нејзин ритам 7/8,гајда...Единбург=един бург, ско=скот.
Кристофер Најт и Роберт Ломас,95 на стр. 50, пишат: „Нашиот прв лов во Рослинг...Откривме дека цела идеја на Рослин била во Шкотска да се реконструира
Јерусалимскиот храм, сè освен една реченица вклесана во каменот, а која била загонетка која персискиот крал му ја поставил на еврејскиот водач Зоровавељ пред него
што му дозволил поново да го изгради Храмот во шестиот век п.н.е. Целиот распоред на градежите е копија на планот на основата на Иродовиот храм кој бил уништен во Ерусалим 70. година н.е., а западниот ѕид бил посебно занимлив“.
Стр. 232; „Почнавме со расправата за тоа како се поважни еврејските свитоци, закопани испод Ерусалимскиот храм околу 68. година н.е., ги ископале Витезите Темплари измеѓу 1118 и 1128. година н.е. и ги донеле во Килвининг во Шкотска
1140. година н.е. каде, испод Рослинг, поново ги закопал ерл Вилијам Сент Клер“.
Александар Македонски не познавал Евреи. По неговата смрт се распаднало
Македонското Царство, а Ирод бил наследник на оставштината на царството. Македонците говореле на пелазагиски јазик,а негов збор бил и Рослин=росл ин:ин=ин.
ЕВРЕЈСКИОТ ЈАЗИК КАКО НА ФЕНИКИТЕ=ВЕНЕТИТЕ=ТН.СЛОВЕНИ
Роберт Гревс,96 1 (Пелашки мит за постанување на светот), д, пиши: „Првиот човек беше Пелазг, прататко насите Пелазги; тој изникнал од земјата Аркадија, а
по него никнале уште некои. Пелазг ги научи да градат колиби, да се хранат со жир
и од свински кожи шијат онакви туники како што уште носат сиромашните луѓе во
Еубоиа и Фокида“.97
Бранико Вукушиќ,98на стр. 61, пиши: „Името Пелазги се толкува на разни
начини...Според Британската енцикопедија поимот Пелазг се поврзува со македонска Пелагонија. Во основа е тој поим на ‘белиот свет’. Бело е еден од најраспро95
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странет топоним широко на словенските простори- бела вода, бели брегови итн.
Најдревен словенски град е Бел-град, Бел-Пел, Пела- една од престолнина на илирско- словенска Македонија“.
Х.Џ.Велс,99 на стр. 79, пиши: „После Саргон II асирското царство траело
само сто педесет години. Против него се здружиле свежи номадски Семити кои доаѓаат од југо- исток, Халдејци, кои од север ги потпомогнувале два народи со ариски говор, Медијанци и Персијци, те 606. година пред Христо ја зазеле Нинива. И
сега прв пат се појавуваат во ова историја на народи кои говорат ариски. Тие слегуваат од северо-западните рамници и планините како жилава и војноборна група
на племиња. Некои од нив одат во југо- источна Индија, носејќи го со себе еден
ариски дијалект кој попозно се развил во санскритски, а другите се свртуваат на
старата просветеност. Досега номадските победници на земјоделските земји биле
Еламитите и Семитите; а сега Аријаните земаат на себе некои шест векови победничка улога. Еламитите, пак, изчезнуваат од историјата“.
Се кажа: „Некои од нив одат во југо- источна Индија, носејќи го со себе
еден ариски дијалект кој попозно се развил во санскритски, а другите се свртуваат
на старата просветеност“.
Па санскритскиот јазик бил пелазгиски- за тн.словенски автори словенски.
Стр. 82: „Историјата на Индија, која сега треба овде да се раскажи, уште е
попроста отколку и овие кратки редови за Египет. Дравидните народи во долината
на Ганг се развивала напоредо и во ист правец во кое и сумерското и египетското
општество. Во северна Индија се пронајдени печати мошне многу слични на печатите од Сумер. Ама, прашање е дали раните индиски заедници икогаш доспеале до
така висок степен на општествен развиток, до кое дошле Сумер и раниот Египет.
Зад себе оставиле малку споменици и не доспеале никогаш до вештина на пишење.
Во тоа старо,се чини, во Индија немало никакви завојувања од страна на Семитите.
Негде околу Хамурабиевото доба или попозно, една гранка номадски Аријци, која тогаш владеела над северна Персија и Авганистан, продрела во Индија низ
северо-западните премини. Тие стоеле во блиско сродство со предците на Медијанците и Персијците...“.
Значи, Египќаните, Сумерите и Белците кои дошле во Индија биле еден ист
бел народ. И „вештината на пишење“ била на белата раса, не на Црнците (Семити).
Hugh Seton- Watson,100 на стр. 261, пиши: „Најранитете достапни докази од
индиското подрачје, есте археолошките, ама не е документиран, така да што почетоците на индиската цивилизација уште секогаш не е разјаснети и неодредени. Е
можно дека жителите на заедницата Мохенџо- Даро и Харап во долината на Инд
биле сродни со дравидните народи, кои во историското време се населиле во јужна
Индија. Дали во долината на Гангес и неговата голема притока постоело општество
и држава на споредлив степен на цивилизација, ќе покажат можда идните археолошки откритија.Можда, исто така, нешто повеќе ќе се сознае за аријските освојувачи
кои во Индија влегле од север. Најважен доказ за нив есте нивната древна книжевност и јазик на кој е напишана. Санскритот е темел на индоевропскиот јазик и чинител дека на него напишаните рани хиндуски верски текстови наведува на помислата дека авторите на тие текстови потекуваат од народите сродни со народите на
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Иран, иако зацело се доселиле во Индија давно пред што Кир го втемелил персиското царство. Епските песни и филозофско- религиозната доктрина содржана во
таа книжевност недвојбено влечат корени од аријските освојувачи...“.
Дејвид Аик,101 на стр. 106, пиши: „Хазарите и со ним блиско поврзани и ним
подредени Унгарци...Унгарците се номадски народ од северот со јазик угро- финско потекло…Др Nagy наведува голем број примери како би се покажала лингвистичката подударност измеѓу сумерскиот, староунгарскиот, и современиот унгарски јазик. Се повикува и на неколку дела напишани во текот на првото илјадолетие,
вклучувајќи го Arpadski kodeks и De Administrando Imperio, а 50 години водел и
сопствени истражувања. Кажува дека тука се две стотини унгарски зборови кои
доаѓаат од угро- финскиот јазик, ама повеќе од две илјади зборови кои се блиски на
сумерските...Кálmán Gosztony, професор на сумерската филологија на Сорбона, во
Сумерскиот етимолошки речник и компаративната граматика докажал дека структурата на унгарскиот јазик е најблиска на онаа на сумерската. Од 53 обележја на
сумерската граматика, 51 се подудира со унгарскиот, во споредба со 29 нивни во
турските јазици, 24 во кавказкиот, 21 во уралските јазици, 5 нивни во семитските
јазици и 4 во индо-европските. Лингвистичка сличност измеѓу сумерскиот, унгарскиот и другите јазици го потврдиле археолошките и антрополошките докази“.102
Се наведе: „тука се две стотини унгарски зборови кои доаѓаат од угро- финскиот јазик, ама повеќе од две илјади зборови кои се блиски на сумерските“.
Бидејќи Унгарците биле 95% тн.Словени и само 5% Унгарци, се потврдува,
сумерскиот јазик бил пелазгиски=тн.словенски- пелазгискиот бил јазик на Белците.
Стр. 108: „...Хуритите, чиј јазик бил близок на сумерскиот...“.
Се потврдува, на Балканот со Мала Азија...Месопотамија...живееле Белци.
Ерих фон Деникен пиши за дивовите кои се наоѓаат не само во Библијата,
туку и Маите и Инките говорат за митовите. Првиот род што пред потопот го создале „боговите“ бил родот на дивовите. Два истакнати дивови се викале Атлан
(Атлас) и Theitani (Титан); Деникен го споменува преданието на Инките во Перу,
Тиахуанак и продолжува за богот Макемаке, со неговиот симбол јајцето! Па Тиа
(Тија) била мајката на Македон. Макемаке- двојно маке, основа за Македон=маке
дон; Деникен го наведува аргентискиот истражувач Јуан Мориц, кој утврдил дека
старото царство Квито,во јужна Америка, пред освојувањето 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 во ѕвездата, Велика Мечка-. Во јужноамериканската долина
Квинка и Кочаскви постојат, меѓу другото, гробни хумки кои верно се однесуваат
на седумте главни ѕвезди на Великата мечка.103
Во Северна Америка монголските Индијанци дошле од Источна Азија околу
13.000 г.п.н.е., а во Јужна Америка стигнале околу 8.000 г.п.н.е. А и бели тн.Индијанци со крвна група А и традиции од Месопотамија, Египет ... и со тн.грчко писмо.
Hugh Seton- Watson,104 на стр. 31, пиши: „...Унгарскиот nation го обфаќал само населението со благородничкото потекло, ама не искучиво кои говореле унгар101

David Icke, Priče iz vremenske omče, TELEdisk, Zagreb, 2008.
Белците од Источното Средоземје дошле во Индија, Кина...и Јапонија и со крвната група А.
103
Александар Македонски играл топка. Исто така, топка играле и Маите, Баските и Англичаните.
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Hugh Seton- Watson, Nacija i država, Globus Zagreb, 1980.
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ски...“; стр. 161: „Унгарската нација, онака како што постоела пред турската победа
кај Мохача 1526, била ограничена на законите на припадници на племството. Таа
класа обфаќала нешто повеќе од 5 посто население, а вклучувајќи и голем број сиромашки луѓе кои живееле попат селани. Унгарија била повеќе национална земја, а
унгарски не бил прв јазик на сите унгарски благородници“.
Унгарија била на тн.словенски простори.Па следи и за Русите со Викинзите.
Х.Џ.Велс,105на стр. 362, пиши: „Во текот на времето од петтиот до деветтиот
век овие Викизи сè повеќе се усовршувале како поморци, па продирале понатаму и
понатаму. Се усудувале да отпловат и во морето на крајниот север, па најпосле стигнале и до ледениот брег на Гренланд. Со времето добро ја запознале оваа земја, а
во деветтиот век имале свои населби и во Америка (за ова, наравно, готово никој во
Европа не знаел). Многу нивни ‘загâ’ (кажа) е прибележено на Исланд во десеттиот
и единаесеттиот век. Викинзите го посматрале светот од гледиште на одважна пустоловина. Ловеле китови, морски коњи и мечки. Во нивните епови голема улога
игра некаков легендарен голем и богат град на југот, некој вид мешавина меѓу Рим
и Цариград.Тој град во викиншките песни се назива‘Миклагард’ (‘Михајлов Двор’).
Тој легендарен Миклагард со магнетска сила сè наново влечел потомци Нормани
во Средоземно Море, и тоа како чисто поморски пат и преку Балтичко Море о Русија. За тие походи уште ќе говориме. Со патот низ Русија удриле подоцна и Швеѓаните, потомци на Норманите“. (Викизите пловеле по руските реки, Р.И.)
Миклагард не бил Михајлов Двор туку Микла град.Па во Цариград царувале
цареви- Михајло. Па Миклагард бил Мелкарт=Мелгард врска со Крит и Фениките.
Стр. 370: „Сега на Средоземно Море се појави нова сила...Арапските летописци на она време ја споменуваат нивната појава на Касписко Езеро и за нив го
прифатиле името ‘Руси’. Норманците вршеле упади во Персија, а во неколку махови (годината 865., 904., 941. и 1043.) го напаѓале и самиот Цариград...Во Цариград
набрзо ја запазиле вредноста на овие руски Викинзи како одважно војници. Грците
ги називале Варјази. Образованата царска гарда е составена од најамните Варјази.
По покорувањето на Англија од Норманите годината 1066. се протерани од Англија
голем број угледни Данци и Англосаксонци. Овие протерани им отишле на руските Варјази и изгледа дека брзо и лесно се прилагодиле во поглед на јазикот и
обичаите“.
Русите и Викинзите говорел еден ист јазик- пелазгиски=венетски=илирски.
Луј Леже,106 на стр. 9, пиши: „Адам Бременски...живеел во првата половина
на XI век...Набројува во неколку махови мачење, кои го искусиле христијаните од
некрстените Словени, или оние, кои од христијанството се повратиле во својата
стара вера. На жалост ни напамет не му паднало, да ни даде и за идолите словенски
и нивниот култус онакви потполни поединости, како што дал (глава: XXVI, XXVII,
XXVIII) за скадинавските божанства: Тор, Водан и Фриг (Fricco). Верува во извесно сродство на суеверја на Саксонците, Словените и Швеѓаните (I, 8).[25] неговата
омраза на паганизмот му пречи, да ги истакне и добрите особини на незнајбожните
Словени (II, 19). Често го цитира извештајот на очевидците. Неговото уверување не
колеба. И ние имаме само да жалиме, што ни дал такамалку податоци“.
Па „Саксонците, Словените и Швеѓаните“ биле еден те ист народ со сè исто.
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Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград.
Луј Леже,Словенска митологија, Рад, Белград, 1904- преземена од интернет со мој број на страна.
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Па Русите и Викинзите биле еден те ист народ, познат и како Венети. Ова се
потврдува и со симболот на Викизите- роговите на говедото кое било балканско.
Тоа било донесено во Египет, чија погребална кола на фараоните ја влечеле. Истото
било и со балканскиот коњ, кој бил кај Фениките сосе Месопотамија дури и Египет.
Роберт Гревс,107 39, 1, пиши: „Позните митографи го сфатиле Атлант само
како персоникација на планината Атлас во северозападна Африка, чиј врв изгледа
како да ги потпира небесите; ама, според Хомер, столбовите кои го потпирале сводот стоеле далеку во Атлантскиот океан, кој подоцна, по Херодот, е прозван Атлански во чест на Атлант...“.
39, 4: „Овие иселеници биле земјоделци и стигнале во Велика Британија
пред крајот на третиот милениум пред нашата ера; ама нема никакво објаснување
за нивните масовни движења кон запад преку Тунис, Мароко и јужна Шпанија, а
потоа кон север во Португалија...“.
75, 3: „Белерофонтовото припитомување на месечевиот коњ Пегас...Судејќи
по примитивните обичаји на Данците и Ирците, светиот крал јадел месо на коњ, бидејќи поново ритуално го родила планинската божица на кобилска глава...“.
81, 1: „Митот за Ајак, Псамати (‘песковит брег’) и Фока (‘фока’) се појавуваат во фолклорот готово на сите европски земји...Играта педесет Нередиди на Тетината свадба и нејзиниот повраток на морето бидејќи го родила Ахилеј...култот на
сипата- сипата стално се појавува на уметничките предмети на Крит, вклучувајќи и
стандарната вага од кралската ризница во Кнос, а исто така и на спомениците во
Карнак и секаде по Бретања...“.
88, 3: „Владетелите на Анакторија со џиновски раст... Според наизглед прифатеното предание во ирската Книга за походи, ирските Милетани се со потекло од
Крит и побегнале во Сирија преку Мала Азија па оттаму во тринаесеттиот век пред
новата ера, запловиле на запад, во Гајталија во Северна Африка и, најпосле доспеале во Ирска преку Brigention108 (Kompostela во Шпанија)“.
88, 7: „Како...Белите бикови, кои биле првенствено посветени на Месецот
(види 84, 1), се појавуваат и на годишните жртви на Албанската гора кај Рим, кај
припадникот на култот на тракискиот Дионис, во ритуалот на имелата и дабот на
галските Друиди (види 50, 1) и, по книгата Book of the Dun-Cow, во пророчките
обреди на стародревните ирски крунисувања“. (Друид=Дрвид=Дрвит=дрв ит, Р.И.)
88, 8: „Минојевиот двор во Кнос...Ама лавиринтот во Кнос имал и свое значење мимо дворец, тоа бил вистински лавиринт, и изгледа дека бил претставен и на
плочникот работен во мозаик, во вид на шара за ритуална игра; слична шара се јавува и во дворците мошне оддалечени од Кнос, да речеме во Велс или североисток
на Русија; таа служела за игра на загонетки за Велигден. Слична игра се играла во
Италија (Плиниј: Историја на природата XXXVI, 85), во Троја (Шолијаст уз Еурипидовата Андромаха, 1139), а изгледа и во Британија, каде на крајот на третиот милениум пред новата ера ја донеле неолитските доселеници од северна Африка...“.
89, 3: „Судејќи по ритуалот од келтскиот север, каде божицата ја викале Года (‘добра’)...Таа така е прикажувана на изрезбарената исповедница- miserere во ка107

Robert Grevs, Grčki mitovi, Nolit- Belgrad, 1974.
Бриг=Бриж=Бриз-а...21, 4: „Месечевата божица од Дела, Бриза (‘видовита’), која не може да се
разграничи и диференцира од Лета, може да се поистивети со хиперборејската Тројна божица Бригит, која кај христијаните постанала св. Бригита. Бригита била заштитница на сите уметности...“.
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тедралата во Конвентриј, што претставува остаток на претхристијанскиот обред одржуван во очи на мај во Саумтам и Конвентриј, а оттаму произегло и житието за
Госпи Годиви. Во келтската Германија, Скандинавија, а можда и во Англија, Года
ритуално е поврзана за козата, или за човекот облечен во козја кожа- свети крал...“.
89, 7: „Во митот Комајти и Птерелај...Наставците елаос или елаиос значи дива маслинка, која, како и брезата во Италија и северозападна Европа, е употребувана за истерување на духовите (види 89, 7 и 52, 3)...“.
96, 3: „Изгледа дека се раскажува за Скир и Керкион засновани на збирката
на икони која го прикажува фрлањето на кралот како pharmacos од Белата стена.
Првиот херој кој го снашла ваквата смрт бил Меликерт (види 70, х),109 наиме Херакле, Мелкарт од Тир, на кому, изгледа му го слекле кралскиот одор...“.
98, 3: „Етрурски вински бокал...Едини изузетни јунаци, како што се Дајдал и
Тесеј, се враќаат живи; во тој поглед е важно откритието во близина на Босиниј во
Корнвол, каде е најдена скривница на келтскиот тип (лавиринт) врезани во стена.
Увалата од кој др Рентон Грин прв пат ја приметил оваа скривница една од последните легла на чавки во Корнвол; во оваа птицата ја вселила душата на кралот
Артур (исто така тој го украл пеколот); Босни во легендата е врзан за кралот Артур.
Изгледа дека овие запетлани шари за играта ја донеле од источното Средоземје во
Британија неолитските земјоделци во третиот милениум пред новата ера, оти грубите камени шари, се слични на оние на утрините во Британија, се појавуваат и во
некои ‘Beaker B’ на областите на Скадинавија и североисточна Русија...“.
103, 1: „Најпознати херои на неколку митологи го харале пекалот: Тесеј, Херакле (види 134, ц), Дионис (види 170, м); Орфеј (види 28, ц) во Грција; Бел и Мардук во Вавилон (види 71, 1);Анеј во Италија; Кухалин во Ирска; Артур, Гвидион и
Аматан во Британија, Ожир л’Даноа во Бретања...“.
104, 4: „Пред што ја завршиме приказнатаза Тезеј...Кралот ипак води мала
женска прилика облечена исто како и божицата- можеме да ја сматраме принцеза
Аријанда (види 98, к), која му помогнала на Тезеј да излезе од смртоносниот лавиринт во Кнос. Кралот поносито го покажува велигденското јајце како сила која му
се спротиставило на јаболкото. На Велигден се одржувале тројански градски игри
во Британија и во Етрурија. Во Перуѓа е најдено едно такво етрурско свето јајце изработено од сјајен црн трахит украсено со стрела во рељеф“.
132, 1: „Главен мотив на Херакловите дела...Постој стара ирска приказна со
сличен мотив за Кахалеин, кој го украл пеколот- Дан Скајт, ‘Сеновит град’- и оттаму донел три крави и чаробен котел, покрај невремето кои боговите на смртта го
предизвикале да би го спречиле. Бронзената урна во која Херакле пловел до Еритеја бил брод подесен за поход на островото на смртта и веројатно заменета со бронзен котел. Во единаесетта таблица на вавилонскиот еп, Гилгамеш проживува слично патување преку морето на смртта на светото езеро и својата облека ја разапанува место едра. Ова поединост скренува внимание на многу сличности во митовите за Херакле и за Гилгамеш; најверојатно дека заедничкиот извор им е сумерскиот
мит. Како и Херакле, Гилгамеш го убива чудовишниот лав и ја носи неговата кожа
(види 123, ц); го фаќа небескиот бик за роговите и го совладува (види 129, б); про109

70, х: „Ина го зграби Меликерт, својот млад син, и побегна; ама одвај би успеало да му умакне на
Атамантовото лудило да дечкото Дионис повремено не го заслепувал, така да почнал да ги прогонува козите вместо Ина. Ина побегна на Молурската стена...“.
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најдува чудотворна билка со помош на која постанува неранлив (види 135, б); оди
со истиот пат како и Сонцето (види 132, д) и го погодува вртот на Хесперида, каде
го убива змајот, кој се свиткал околу светото дрво и како награда добива две свети
предмети од подземниот свет (види 133, е).Односот на Гилгамеш и неговиот другар
Енкиду сосем потсетува на Тесеј, атински Херакле, и неговиот пријател Пејритој,
кој слегува во Тартар и не успева да се врати (види 103, ц и д); а на Гилгамешовото
доживување со Скорпионите во грчкиот мит му се припишува на бојотискиот Орион (види 41, 3)
2. Префеникиски грчки колонии во Шпанија, Галија и Италија под Херакловата заштита допринеле митот, во географски смисол со Херкуловите столбовиместо до кое стигнала една група населеници околу 1100. година пред новата ерасе Гибралтар и Кеута.
3. Во мистичното келтско- ибериско значење, меѓутоа, столбовите се алфабетска апстракција. ‘Marwand Ercwlf’, древна велшка песна во Црвената книга Хергеста, се споменува келтскиот Херакле- кого Ирците го викаат ‘Огма на сончевиот
лак’, а Лукиан ‘Огмиј’ (види 125, 1)...“.
156, 2: „Глаукината смрт, веројатно, е изведена од иконата која ги прикажува годишните жртви паленици во Хериновиот храм, слични на оние во Хиерополе
кое го опишал Лукијан (За Сиријската Божица 49)...Меликерт, критски Бог кој бил
покровител на Истамските игри во Коринт (види 70, х и 96, 6), бил Мелкарт, ‘заштитник на градот’, феникијски Херакле во чие име во Ерусалим сохранувале живи деца (Leviticus XVIII, 21 и XX, 2; 1 Книга на кралеви XI, 7; 2 Книга на кралеви
XXIII, 10; Јеремија XXII, 35). Бидејќи огнот бил свет елемент, тој жртвите ги правел бесмртни, како што било со Херкул кога на Гората Ојти се качил на ломачата,
легнал и изгорел (види 145, ф).
3. Прашањето кој жртвувал децата- Медеја, Јасон или Коринќаните- постанало важно тек подоцна кога Медеја престанале да ја поистоветуваат со Ина, Меликертивата мајка, и кога принесувањето на луѓе на жртва се сматрало варварство.
Бидејќи секоја драма која би добила пофалба на атинската светковина во Дионосовата чест, одма стекнувале религиозно значење, сосем веројатно дека Коринтќаните добро го наградиле Еурипид што бил така благонаклонет спрема митот така неповолен по нивниот углед“.
Вил Дјурант пиши: Секој град имал свој Баал (господар) или градски бог.
Баал на Тир се викал Мелкарт, како Херкул. (Пак, на Викизите, Миклагард, Р.И.)
160, 2: „Ахилеј, конзервативна личност, се крие меѓу жените, како што пристои насончаниот херој (Бела Божица, стр. 212), и се наоружува четвртиот месец,
кога Сонцето ја премине рамнодневницата и кога престанува мајчината заштита на
ноќта. Критските дечиња се викале scotioi, ‘децата на мракот’ (види 27, 2), за време
додека живееле во женските одделенија пред но што мајките свештеници им продавале оружје и ги пуштале на слобода (види 121, 5). Во епот Мабиногион Гвидион
(кралот Один или Воден) во слична прилика употребувале војно лукаство слично
на Одисејевото спрема Ахилеј, во желба да го ослободи Лју-Лаја-Гифеса, вториот
сончев херој, од власта на неговата мајка Аријанрода. Тој создава лажна војна бучава пред замокот, на што мајката Лју-Лаја препадна и на синот му пружа меч и
штит. Велшкиот мит, веројатно, порана верзија на митот кој Аргивците го изведувале како драма првиот ден на четвртиот месец во вид борба на дечаци облечени во
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девојкини хајлини и жени облечени во машки облеки- празникот се викал Хибристика (‘срамно однесување’). Историското оправдување на оваа верзија треба да се
трага во настаните во петтиот век, кога песникињата Телесила со група на жени
успеала да го преземе Арг од спартанскиот крал Клеомен, бидејќи аргивиската војска потполно била победена (Плутарх: За врлините на жените 4). Бидејќи Патрокло
носи име несвојствено на патриархот (‘таткова слава’), тој мора да бил Фојникс
(‘крваво црвен’), Ахилејев близнак и војсководител во матријархалниот поредок“.
Бригиското=брзјачкото дативно у било во Индија (Ману...Меру...Зебу...),
Кина (Бату кан) и Јапонија Аину + в + л + к = влакину- Белците биле влакнести.
Се говори за Ериду, Небухаднезар=небу хаднезар: небу=небо- Небокатница.
Ман=Мин=Мон=Мун за човек- македонски презимиња; Лу- човек до луѓе...
Плутарх. Под 61, наведува Потамон=потам мон: потам- потаму водата оди...
Под 63 има фуснота 100 (овде 105): „Малијци (Малави) и Оксидраци (Шудраци, Кшудраци) биле независни племиња“. Тие се на нашиот тн.словенски јазик.
Под 72: Глаук=гла ук=уч- ука=уча; глауч=гла уч; ауч=а уч; Селеук=селе ук.
Театер=те атер=а тер: в + тер = ветер = в етер=е тер; ветерот со етерот тера.
Фустан=пустан- тој е пуштан да виси, и тој како таков е отворен одздола...
Квинт Куртиј Руф, во VIII-14, пиши: „Македонците...Копиди ги наречувале
мечовите, малку извиткани, слични на српови, со кои што ги напаѓале сурлите на
слоновите...). Следи ножеви како српови за режење на копита, наречени копиди.
Харолд Ламб,110 на стр. 60, вели: „Во историските записи во кои Херодот го
опишал далечниот исток сè до Кавказ фактите почнувале да им отстапуваат место
на легендите.Најдалечниот голем град што Херодот опширно го опишал е Вавилон,
чиишто скалести висечки градини и кули- облакодери биле светско чудо. Еден Феникиец раскажувал дека името Вавилон навистина значи Баб-ил, божја врата...“.
Баба бил бригиски збор, кој станал фригијски, а ил=Илиос=Хелиос, со основа Ил: „Ил врне ил грме“. Следи јазикот на Сумерците и Феникијците бил еден ист.
Стр. 184: Не сакал повеќе...во Бејрут донесле подароци и покана да го посети нивниот град- градина изграден спроти моќниот Либан- основан, како што велеле, од морската нимфа Бероа, или можеби од божицата Астарта, која се појавува од
шумата јавајќи на лав. (Всушност Бејрут е семитски збор а значи Извори)“.
Бејрут=беирут=веирут=верит=врит- изворот врит=вриет со вода итн.
Бранко Вукушиќ,111на стр. 136, вели: „Со словенски топоними бил прекриен
целиот Балкан и Македонија. На пример, 365. г. с.е. Филип Втори ја преселил својата престолнина од градот Филипи во новосоградена, која имала чист словенски
назив Извори. Скоро илјада години пред ‘доселување’ на Словените на Балканот(!).
(Тој податок ја преживеал и римската окупација и романизација на територијата на
неолитска Кукутена култура во денешна Романија и може да се најде во Археолошкиот лексикон на академикот Срејовиќ)“.
Тојнби: „древните Пајонци...од народите кои говореле со словенски јазик“.
Густав Вајганд,112на стр.49 пиши, челник бил словенски- и кај Македонците.
Семирамида + в = Свемирамида=свемир амида: Свемир=све (се) мир=Мир.
Сумер=су мер: су=си=се вода и покрај вода. Пак, мер=море- покрај морето.
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Х.Џ.Велс,113 на стр. 80, пиши: „Напоредо со старите почетоци на просветеност во Сумер се случувало слично и во Египет. Уште е нерешено прашањето кој
од тие два почетоци бил постар или до кога им било заедничко потекло и дека случајно не произлегле еден од друг“
Па Сумерците и Египќаните биле едно те исто- само Белци со закосени очи.
„Историјата на нилската долина од почетокот на својата позната историја па
до времето на Александар Велики била мошне слична на вавилонската историја.
Ама, додека Вавилон бил отворен за секоја странска навала, Египет бил заштитен
од запад со пустиња, од исток со пустња и море, а на југ имал само црнечки народи.
Неговата историја према тоа е помалку испрекината со туѓи раси...“.
Се потврдува,од Месопотамија сè до црнечките народи живееле белата раса.
Во прилог на веќе напишаното за белата и црната раса,овде се дополнува со:
Стр. 115: „Робовите уште од најраното време се употребувани и да веслаат
по галиите, мада Тор (Стара Лаѓа) вели дека до Периклово доба (450. година пред
Христо) не беа ни слободните Атињаните од тоа поштедени. Владетелите пронашле уште робовите да се згодни и за нивните војнички преземања. Тие беа луѓе без
свое сопствено огниште, и така имале разлог да гунѓаат што не ги пуштаат по куќите, оти немале дом во кој би се вратиле. Фараоните обично ловеле робови по Нубија како за своите походи во Сирија би имале црначки трупи...“.
Бидејќи Средоземно Море конечно било оформено околу 4.000 г.п.н.е., чие
ниво отстапува горе долу за 3 метри, потоа можело да се плови.Следи и поморство.
Стр. 92: „Положена вака измеѓу афричките позадини и морето,Картагина им
продавала на сите народи околу Средоземно Море црнечко робје, слонова коска,
метали, драги камења и слично. Го обработувала на шпанските мајдани бакарот...“.
Црноглавите странци ги викале Семитите. Според Х.Џ.Велс, народот се нарекувал Акадијанци во Сумерско- акадското Царство. Како што кажува Х.Џонстон
тие по тип биле негроиди, а постои кај современите жители на Елам една јака негроидна жица. Пак, за Тојнби Сумерите биле „алпинци“. Фалс го зацртал со црвени
стрелки патот на Семитите од Арабија, а до неа се прикажани во Африка во правец
кон југ покрај Црвеното Море, Египет, Нубија, Етиопија и Пунт. Според У.А.Пашке, Сумерите биле од типот на медитеранската раса и се разликувале јасно од семитските „црноглави“ Акади. Велс пишува дека Фараоните ги ловеле робовите од
Нубија за да би имале црнечки трупи за своите походи во Сирија, како и за својата
војска. Е.Цангер наведува слика и пиши: „Нубијскиот народ за време на новоегипетското царство како единствен потполно е прикажан со црна кожа. Овој Нубиер
носи црвена кадрава коса...“. Х.Џ.Велс, Картагинците продавале црнечко робје.
Роберт Гревс,1143, 3, пиши: „Гарамант е родоначалник на либијските Гарамантијци, кои ја зазеле оазата Џабо, јужно од Фезан. Нив ги покорил римскиот генерал Балбус, деветнаесет години пред нашата ера. Се сматра дека се кушит- берберски сој и дека во вториот век пред нашата ера им подлегнале на Лемти-Берберите.
Подоцна се стопиле со црните вроденици на јужниот брег на Горен Нигер и го освоиле нивниот јазик. До денешен ден се одржале во едно село со името Короманц.
‘Коромантите’ се изведува од зборот гара, ман и те, што значи ‘луѓе од државата
Гара. Изгледа дека Гара е божица Кер...“. (Гара=гара, ман=ман и те=те, Р.И.)
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Имало две раси: бела и црна- црна според гара=жара=кара каралата е темна.
Расите имале посебни јазици-се говори:„Подоцна се стопиле со црните вроденици“.
Питер Адамо,115на стр. 356, вели: „...Етиопјаните, Африканците со темна кожа ...живеат во јужниот дел на Арабија и во Африка, јужно од пустината Сахара“.
Дејвид Аик,116 на стр. 137, пиши: „На дното на генетската лествица во апархејдот во ‘слободниот, демократски’ Израел се најдуваат црните Евреи од Етиопија спрема кои се постапува грозно...“. (Етиопјаните останале Црнци, Р.И.)
Бидејќи македонскиот јазик бил пелазгиски, како и Палестина, и толкувања:
Адам=а дам; Абрахам=а брахом=браком; Агара=а гара; Апокалипса=а по калипса=ка липса; Африка=а фрика=прика=пирика (=пири ка), пири=гори=гари=жари=кари- ф=пх=п; Вавилонска кула-Небокатница=небо катница; Ветил=ветил; Вирсавиа=вир савиа=савија; Вирсава=вир сава: Сава=Сава...; Давид=давит; Ева=е ва;
Евреи =е вреи=ври е- вир=Вирсавиа...; Ерусалим=е рус алем=алим: рус=рус- светла
коса; ал=ел=ил=Илиос=Хелиос; Елиса, Елизабет=Елисавет=ели завет=савет=с авет
=а вет и, сават=совет...: Ели=Или=Илиос=Хелиос=Зеус=Зевс- Св. Илија=Перун=Зевс; Ехнатон=е хнатон, х=г, гнатон=гнат он- гнат=гонат=гонади до Игнатиа=и гнати=гонати; Исаак=иск=иска=Исака=и сака; Исмаил=исмеил=исмејал; Исав=исав;
Израил=изроил; Јаков=јак ков; Јахве=јаве- Јахве се јаве; Јехудит=је худит (х=к)„страшен бог Молох“. Пред стравот без да се страда само со молк: млк=молк= молок=Молох; Јосиф=осиф= осип; Јуда=ј уда; Мојси=мој си (син); Кумран=к умрен
или Кумран=к умрам=у мрам=мр=мре (премре, замре...мрморе...)=умре до Умрено
Море- Мртво Море...; Камел=Камил=камила=ка мила; Камуил=камил=ка мил; Лепра (лебра=лебара)=леп пра=праа=правам; Лука=лука; Ное + в = Нове- ново; Пасха
=песха=песка=песок; Псаметих=п самет их =ик...: па самет=самит, да се биде самслободен; Сава=с ава=аба-сави=саби-сабја;сабат=с абат, работа=е абат а-абат; Самсон=сам сон; Сара=сара...; Сахара=сахар а=сахар=сехер=шекер со кристали како
песок- пескара=пе скара=схара=Сахара=скара-сгара=с гара =гара-гаража; Силом=
силом...; Синај=синаи=синои=синови; Синај облаци или магла сини; Ситна=ситна;
Тавор=та вор, в=б; Тамара=та мара...; Тамна=тамна...; зигурет= сигурет-осигурет...
Најбитна Секајца + в = секавица-секира=сек кира=к ира=ила...Илија=Перун.
Зевс=Перун бил бог на секајцата, грмежот и дождот како Перун до во Перу.
Во Александрија Евреите се нарекле Хелени- Евреите никогаш не биле посебен народ туку само Еднобожци. Ова се потврдува со доказот што првите книги
на Библијата биле пишани на сиријскиот арамејски јазик, кои потоа биле преведени
на коине, што било само во Александрија-таму и сите други биле пишани на коине.
Што биле Евреите нека се види според името Елизабета-100% тн.словенско:
Елизабет=Елисавет=ели савет, Бог мој завет, с=з: Бог (Ели=Хелиос) е мој савет,а=о.
Анѓелија Станчиќ Спасиќ,117пиши:„Израелците после се стопиле со староседелците, 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)“.
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Токму со Перун се потврдува дека Белците биле само еден народ. Тој бил
руски, етрурски и еврејски. Исто така, авторите говорат дека Ведите, Персијците и
Египтјаните имале словенска митологија.
Х.Џ.Велс,118 на стр. 67, пиши: „Одма уз ариските филолози се разликуваат
уште една група јазици која канда постанала сосема независна. Тоа се семитските
јазици. Еврејскиот и арапскиот се слични, само што кај нив постој во зборовите
еден другчиј низ корени отколку што во аријските јазици. Кај нив односните мисли
се изразуваат на другчиј начин. Основните мисли на нивните граматики се другчиј.
Тие јазици без сумливост ги издвоиле и независно таквите човечки заедници, кои
немале никаков допир со висинските Аријанци“.
Бидејќи раса=народ=јазик, Белците (Пелазгите) немале ништо со Црнците.
„Еврејскиот, арапскиот, абисинскиот, старо-асирскиот, старо-феничкиот и
цел низ сродни јазици се групираат заедно како ограноците од тој првобитен јазик,
кој се нарекува семитски“.
Белците со своите еврејски и старо-фенички јазици бил еден те ист народ.
„Ние гледаме каде во самиот почеток назапамтената историја (а тоа ќе биде
околу четири илјади години пред Христо и порано) народите што говореле ариски
и народите што говореле семитски доаѓаат со војни и трговија меѓусебно во допир,
и тоа околу и уз источното Средоземје. Ама, нас основните разлики кај првобитните ариски и првобитните семитски јазици не обврзува на верувањето дека пред
историскиот период во неолитско доба илјади години морале да владеат потполна
подвоеност измеѓу народите што говореле ариски и семитски“.
Се говори за првобитни јазици- тие биле само еднорсни на Белци и Црнци.
„За овие други изгледа дека живееле било во јужна Арабија, било во североисточна Африка. Тие народи кои говореле со вистински семитски јазик, како и
оние со вистински ариски, веројатно дека во раното неолитско доба живееле така
да се рече во посебни светови“.
Се кажа: „живееле било во јужна Арабија, било во северо- источна Африка“.
Па од Источна Африка продирале Црнците. Пак, семитските јазици биле само мешани јазици на белата и црната раса: сиријскиот арамејски и старо-египетски.
Стр. 98: „Кога наскоро Семитите го покориле Сумер, тие тој систем со помош на слоговите го освоиле за свој јазик. Така постепено тоа писмо постана вистинско писмо со ознаки за гласови. Исто така го употребувале и Асирците и Халдејците. Само што тоа кај нив не било пишано со помош на слова, туку пишано со
помош на слогови. Низ многу векови оваа клинеста азбука преовладувала во Асирија, Вавилон, и вопшто на блискиот Исток; а нејзини остатоци могаж да се распознаат по словата на нашата денешна азбука.
Само, за тоа време се развивал во Египет и брегот на Средоземно Море уште
еден друг систем на пишење. Неговите почетоци можат веројатно да се најдат во
свештеничкото писмо со слики (хиероглифи) кај Египтјаните; а тоа исто така, се
развило на вообичаен начин со еден дел во системот на гласовни ознаки. И како тоа
по египетските споменици го гледаме, хеироглифското пишење се состои од украсни ама укочени и работни облици. За таквата употреба како што е пишење писма,
чување рецепти и слично, египетските свештеници употребувале еден многу попрост облик: хиератично писмо.
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Напоредо со тие хиератични, се развило и едно друго, со потекло делимично
од хиероглифите, а сега за нас изгубено писмо, кое го усвоиле разни не-египетски
народи околу Средоземно Море, како Феникијци, Либијани, Лидијани, Критјани и
келтските Иберјани и го употребувале за работни сврхи. Извесен број слова е позајмен од попозната клинеста азбука. Тоа измешано писмо во рацете на странците
постанало, така да се рече, отсечено од својот корен, те ги изгубило скоро сите траги на своите порани сликовни одлики.Престанало да биде пиктограмаско или идеограмско; и постанало просто чист систем со гласовни ознаки: азбука.
Околу Средоземно Море постоел извесен број на такви азбуки, кои меѓусебно во многу се разликувале. Би можело да се забележи дека феникиската азбука (а
можда и друга) била без самогласници. Е можно и дека тие мошне чврсто ги изговорувале своите согласници, и дека имале прилично неодредени самогласници, како што кажуваат да е случај денес со племињата, од јужна Арабија. Е лесно веројатно и Феникијците да ја употребувале најпрво својата азбука не толку заради пишење, колку за поедини почетни слова во своите работни пресметки и записи.
Една од тие средоземни азбуки долго после Илијадиното доба, допрела и до
Грците, кои одма се дале на работа да ја подесат како би изразувала јасни и убави
гласови на нивниот сопствен високо развиен аријевски говор, но најпрво се состоела од согласници, па неа Грците í додале и самогласници. Тие почнале да пишат
заради подобро сеќавање, и како би се помогнало и утврдило преданијата на нивните песници. Те така пишаната книжевност почна како реченица после да се претвори во цела поплава“.
Белците биле еден те ист народ, чија писменост се развивала во Левантот.
Х.Џ.Велс,119 на стр. 126, пиши: „Потоа доаѓа историјата за отците (патријарсите) и основачите на еврејскиот народ, за Аврам, Исак и Јаков. Тие се претставени
како патријархални бедуински поглавици, во земјите меѓу Вавилон и Египет, каде
живеат номадски пастири. Критичарите тврдат дека сегашната Библија е составено
од неколку порани верзии. Само каква би биле нејзините извори, таа приказна, онаква каква е зачувана денес, е полна боја и животна снага. Она што денес се вика
Палестина во тоа доба била земја Канаан, населена со семитски народи по име Кананиќани, кои стоеле во блиско сродство со Феничаните, основачи на Тир и Сидон,
и со Амориќаните кои го зазеле Вавилон и го основале под Хамбурија првото вавилонско царство“.
Се кажа: „...Она што денес се вика Палестина во тоа доба била земја Канаан,
населена со семитски народи по име Кананиќани, кои стоеле во блиско сродство со
Феничаните...“.
Жителите во Палестина биле во сродство со Фениките- тие биле ист народ.
Фениките биле поморци, Венети и Илири, чии традиции се низ сета Европа.
Стр. 89: „Народите со ариски говор се појавиле на море подоцна.120 Најрани
лаѓи по морињара биле сумерските и хамитските; а одма по овие пионери следеле и
семитските народи. Фениките, семитски народ, се воспоставиле долж источниот
крај на Средоземно Море низ независните приморски градови, меѓу кои Акр, Тир и
Сидон биле најглавни. Подоцна ги прошириле своите патувања и на запад, те ја
основале Картагина и Утика во Северна Африка. Можда феникиски бродчиња по
119
120

Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград.
Имињата на тн.поморски народи биле далматински поморски наредби,научени во Пула-12 класа.

104
Средоземно Море имало уште на 2000 години пред Христо. И Тир и Сидон најпрво
се најдувале на островите, каде лесно можеле да се бранат од напади“.
Фениките биле Белци со тн.Олимписки богови, на чиј врв на бродот се носела главата на коњ, а Пастув=Посејдон- коњот бил балкански, поточно бригијски.
Па се пиши: „Народите со ариски говор се појавиле на море подоцна“.
Стр. 91: „Најпосле кај тие Критјани настапиле извесни промени во животните околности. По морињата станале да се појавуваат со своите моќни морнарици и
други народи, Грци и Феники. Ние не знаеме што довело до пропаст и кој неа ја
предизвикал.Негде околу 1400 години пред Христо бил Кнос оплачкан и запален...“
Како што Критјаните биле Пелазги биле и Фениките. И Палестина=Пелестина: пелест=белест, белазг=пелазг. Па Фениките и Палестинците биле еден народ.
Стр. 93: „Големите феникиски трговски градови се најизразити со раната
појава на оној нарочи дух за трговија и разменување, кои семитските народи му го
дале на човештвото како свој прилог. Додека феникиските семитски народи се ширеле по море, Арамејците, еден друг народ, за чие заземање на Дамаск веќе говореле, се развивале по арапските и персиските пустињи со караванските патишта, те во
западна Азија постоеле главни трговски народи. Порано постоела и една развиена
поморска поморска трговија од Црвеното Море во Персискиот Залив кон југ. Во јужна Африка недавно се пронајдени по стените стари бушмански слики, кои по својот стил и начин на обработка се јако слични на сликите на палеолитските луѓе од
источна Шпанија, каде се гледат бели луѓе, како носат на главата нешто мошне
слично на асирскиот накит“.(Шпан=Спан=с пан=Пан од пан=пан сè до паница,Р.И.)
Па имало Белци и Црнци (Бушман=буш ман).Фениките како Белци говореле
пелазгиски говори- во трговијата...се употребувал само сиријскиот арамејски јазик.
Стр. 124: „Покушавме во оваа историја...сликата за какви возбудени и мркооки посматрачи од Крит, што, како и денес Шпанците, ја посматраат борбата со биковите, во која борците против биковите носат чакшири, а опашани се чврсто, баш
како и денешните тореадори...“.
Фениките...Критјаните биле поморци. Само тие први го населиле Иберискиот Полуостров.Ова говори, наведените биле едно те исто,само Белци- без семитско.
На стр. 125 има слика.На неа покрај брегот во морето се прикажани брежулкасти краишта. Зад него е претставена Феникија со градовите Тир и Сидон. Зад неа
е Ливан и Сирија. А меѓу Египет и Феникија, источно од брежулкатите краишта е
Филистина со градовите Јола, Аздод, Аскалон и Газа. Зад неа а Канан: на север Израил, а на југ Јудеа. На ова мало географско подрачје биолошко не било можно да
живеат народи со различни јазици, меѓусебно не разбирливи. Значи, на овие простори живеел еден те ист бел (пелазгиски) народ, кој говорел со мноштво говори.
Стр. 132: „Нарочито на Фениките морал да им изгледа и мошне лесно и привлечен преминот во јудејството после падот на Тир и Картагина. Нивниот јазик бил
сличен на еврејскиот. И можда големо мнозинство на афричките и шпанските стварно се со феничко потекло. Исто така го примиле јудејската вера ја примиле и многу Арапи, а во јужна Русија, како што ќе видиме покасно, имало и монголски
Евреи“.
Стр. 286: „Да би сфатиле кои биле главните одлики на христијанството...
Еврејската мисла била и денес уште необична мешавина на богословската длабина
и жестокото расно родољубие. Евреите се надевале нарочито на спасителот, Меси-
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јата. Од него се очекувало дека ќе ги избави светот, со начин мошне корисен по
Евреите, дека ќе ја обнови легендарната слава на Давид и Соломон, и, најпосле, дека целиот свет ќе го потчини на добронамерната, ама ипак строгата еврејска превласт. Оваа мисла добила поголем мах и почнало сè повеќе да се шири баш во времето по нестанокот на политичката моќ на семитските народи, во времето, бидејќи,
после, Тир, паднала и Картагина, и бидејќи картагинска Шпанија постанала римска
покраина. Мислиме дека не може да има никаква сумливост за тоа дека му придошле на Еврејството по средоземните краишта растурените Феники чиј јазик бил
блиско сроден на еврејскиот...“.
Феникија, Северна Африка, Шпанија...биле феникиски. Бидејќи тн.еврејски
јазик бил сроден со јазикот на Фениките,а Фениките121 биле само Пелазги со своите
пелазгиски богови..., сè било на тн.словенски јазик. Па Фениките и Евреите и на
тн.еврески простори пишеле само со согласници- меѓу нив морало да има самогласник, кој ги поврзувал согласниците. Тој бил темниот вокал, до денес и во арапскиот јазик- пример: кавез=каф’з.Следи до денес темниот вокал постои во романскиот,
арбанскиот (шкиптарскиот), јазиците во Франција, португалскиот јазик-последно е.
За Алдо Маса, во „Феникијците“, тие ги славеле боговите од гората Олимп,
со главен бог Зевс. Според Дрион, „секаде каде што поминал Дионис, во Карија,
Лидија, Кападокија, Арабија, како и во Тракија, Тесалија, Евбеја и Беотија постои
рид Нис.Дионис се оженил со Аријана, која ја напуштил Наксос, и со својата љубов
неа ја направил божица и ја пренел на небото. Тој Индија ја преплавил со армија
луѓе и жени наоружани не со копја и стрели туку со тиризми преполни со грозје“.
„Детството на Дионис го штителе нимфите, божеството на водата, а го хранеле во
една пештера на врвот на ридот на Нис; по карпите на пештерите виселе гроздови
на дива лоза; Дионис од нив исцедил сок и на тој начин открил вино. И Евреите
познаваат еден од избраниците свој бог кој, после потопот, нашол склониште на
врвот на некој рид и кој од сок на грозје направил свој опоен пијалок“. Александар
бил инкарнација на Зевс- Амон и сам се сметал за инкарнација на Зевс- Нис.
Според Полибиј, во договорот за сојуз склучен 215 година п.н.е. меѓу Ханибал и Филип V боговите на Картагинците имале пелазгиски имиња (Зевс, Хера,
Аполон, Дајмонт на Картагинците, Херакле, Арес, Тритон, Посејдон, Хелиос, Селена, Геа и други).Текстот бил буквален превод на пунскиот текст од договорот. Овој
е потврден доказ дека Пуните биле Пелазги, на чиј јазик се говорело на Апенинскиот Полуостров. Па латинскиот бил на Греикот Лив Андроник- само од 240 г.п.н.е.
Според Зенон Косидовски. „Феникија и Ханан претставувале заедничка културна религија и етничка област. Хананските народи претежно говореле со феникиски јазик или на некој мошно сродно наречје“. Феникиските религиозни епови
живо потсеќале на Хомер.
Ентони Брајер и др.122 пишат за првиот „мртов“ јазик. Тие наведуваат сумерскиот јазик останал званичен на царството за време на владеењето на третата династија на двајцата нејзини претставници, Шу Син и Иби Син, кои имале акадски
имиња. Со преминот на власта на аморитските владетели, сумерскиот јазик престанал да биде говорен, сепак не излегол од употреба. Владетелите ги врежувале своите натписи на сумерски, иако често со акадска верзија на истиот текст. Во листите
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писарите го дадавале и акадскиот превод за секој сумерски збор. Овде биле најзанимливи приказните за боговите и хероите. Овие легенди, чиј средишен лик бил
Гилгамеш, мошне потсетувале на Хомеровите епови. Гилгамешовата победа над
небескиот бик кој му ја испратил божицата на љубовта Инама, со неа да се бори
оти ја одбил Гилгамеш и се судрил со неговиот бивш крал Киш.
Дејвид Аик,123 на стр. 129, пиши: „Од клучна важност...со текот на многу векови во Нова Троја- Лондон- дошле со копнен пат преку Италија, Швајцарија, Германија и Холандија. Биле почитувачи на Нимрод, и во склад со тоа името ‘Италија’
е изведено од зборот ‘бик’- симболот за Нимрод.
И тие патувале под името Феникијци. Годината 466. после Христо се населиле во Северна Италија во денешна Венеција. Феничаните постанале познати под
името Млечани. Изградиле моќно поморско (секако) и финансиско царство...“.
Само Venetia=Венетиа. Па Далматинците биле Венети и Илири. Следи Европа (Русија...Скадинавија...Британија...Германија...) биле венетски со венетски руни
во кои имало тн.Кирилични слова. На тие простори имало илирска култура.124 И затоа јазикот на Феникијците,Венетите и Илирите бил само пелазгиски=тн.словенски
Стр. 97: „Истата религија и обредите на Сонцето можете да ги пронајдете
широко на светот, во Сумер, Вавилон, Асирија, Египет, Британија, Грција, во Европа општо, во Мексико и Средна Америка, Австралија- насекаде. Тоа била универзална религија надахната со ист, во коначницата на вонземјениот, изворот илјада години пред појавата на Христијанството...“.
Па белата раса која во леденото доба со траење од 0,5- 1,0 милион години
била во Левантот, таа бил еден народ со еден ист јазик, чии традиции биле пренесени насекаде каде што таа стигнала- таа ја имала и крвната група А, била влакнеста
и со јака и повеќе шилеста брада, со коса со тенко влакно во однос на темните раси.
Таа имала дувачки инструменти, но не Монголите. Нејзиното дативно у го имало
во Индија, Кина, Јапонија (Аину + в + л + к = влакину), дури богот Перун- до Перу.
Кристофер Најт и Роберт Ломас,125на стр.92, пишат: „Ама, Мането има и некои тврдења за преддинатичкиот период кои баш не се општоприфатени. Тој ја дели историјата на Египет на три ери. Во првата ера со Египет владееле боговите; во
втората ера ‘Хорусовите следбеници’ стигнале во Египет и ги поставиле основите
кои на крајот довеле до третата ера, династијата на кралевите, која почнала од Менеса. (Ман=Мен=Мин=Мон=Мун... и денес основа на македонски презимиња, Р.И.)
Професорот Франкфорт, од Лондонскиот универзитет, за овој аспект на Манетовиот труд напишал: ‘Изгледа дека изразот ‘Хорусовите следбеници’ е неодреден назив за кралеви во далечната минатост, ама не би било мудро да го посматраме ова со историски чинител, оти секој крал после смртта постанувал едно со ‘преобратената душа’ и се соединувал со нејасните духовни облаци кои го подржувале
животот на владетелот и наследниците на Хорусовиот трон од памтивек’.
Платон мудро рекол: ‘Ние Грците сме деца во поредување со овој народ,чии
традиции се десет пати постари отколку нашите’. Исто така приметил дека на ѕидините на египетските храмови се прекриени со натписи кои ја бележат раната исто123

David Icke, Najveća tajna, TELEdisk, Zagreb, 2007.
Џ.Херберет Бренан, Окултини рајх, Плави круг, Белград, 2001, на стр. 107, пиши: „Окултизмот ...
Самите руни потекнуваат од старогерманските времиња, кога се користени во обредни сврхи...“.
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рија. Еден од најкомплетните ‘ѕидни текстови’ на кои Платон мисли е пронајден во
храмот Едфу. Според професорот Рејмонд од Универзитетот Манчестер, кој го препишал и ги превел текстовите од Едфу, тие се однесуваат на: ‘...темели, изградување и оживување на историскиот храм во текот на митскиот период. Историски
храмот се сматра дел на самите богови и суштина на митолошката природа’.
Според Рејмондовото толкување на овие текстови, градителите на Храмот
потекнуваат од островото познато како ‘Домовина на првобитните’, од кој избегнале кога им се заканило уништувањето. Овие доселеници во Египет постанале ‘богови на градителите’, а исто така биле познати и како ‘господари на светлоста’. Овие
првите не биле посмртни- после што би ја исполниле својата должност, би умирале,
а нивните обврски ги преземале нивните деца.
И така, египетските текстови говорат за изненадно доаѓање на вешти луѓе
кои го основале обединатото кралство околу 3.150. година п.н.е. Тоа точно се поклопува со времето на Еноховиот престој во Британија каде изучувал разни вештини, а веруваме и дека во исто време Народот со гравирани садови очекувал разорителен удар на комета, која всушност ја промашил нивната земја, ама го погодил Медитеранот предизвикувајќи значајна штета.
Кој год стигнал во Египет во тоа време, донел и свои искуства во градењето, поморството и астрономијата, кои ја покренале едната од најважните цивилизации на сите времиња. Е занимливо да се спомене дека е најважна карактеристиката на Њугренџ ѕид од бел кварц кој доминира во долината на реката Бојн. Можда е
случајност, ама првиот град на древниот Египет се викал Мемфис, што значи ‘бел
ѕид’. (Бојн=Бојн бојов- бојон- бојот со в-н-т, Р.И.)
Имавме уште еден податок кој ја подржува нашата теорија за Народот на
гравираните садови. ДНК анализите на вродениците на Британските острови покажуваат блиско сродство со народот на Северна Африка. Ова ги навело некои истражувачи да претпостават дека Североафриканците (за кои се сматрало дека имаат
најстара цивилизација) патувале во Британија. Е можно дека го погрешиле смерот“.
Очигледна врска на Северна Африка која била феникијска, а Фениките први
ја населиле Британија и другите простори, кои биле венетски, со илирска култура...
Како што Фениките биле најголеми поморци, тоа биле и наследниците- Викинзите.
„Народот кој го знаеме како Феникијци, живеел на брегот на источното Медитеранско Море, измеѓу заливот Александрета и ’ртот Кармел. Својата домовина
ја звале Канахна (Ханан) и таа се ширела и заземала многу повеќе од триесет милји
прибежниот дел припоен на Феникија“А.
Стр. 97: „Еден од трагите на оваа традиција е откриен 1954. година кога археологот Ахмед Јусеф ископал два брода од кедровина, јужно од големата пирамида Куфу, во близината на Каиро. Бродовите се закопани во делови, а кога поново
се составени, оној поголемиот бил 142 стопи долг и конструиран за прекуокеански
пловидби.
Тор Хејердал го истражувал потеклото на египетските вештини на бродоградба додека уште се припремал за својата Ра експедиција, па за овие бродови рекол:
‘Постојат само две можности. Или се морски, аеродинамични, обликот го развиле
египетските поморци од истата брилјантна генерација која веќе ја унапредила писменоста и градењето на пирамидите, мумифицирањето, операцијата на мозокот и
астрономијата, или фараоновите бродоградители се обучувани во иностранство.
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Постојат чинители кои укажуваат на ова другото. Кедарот не расте во Египет; материјалот од кој се Кеопсовите бродови направени потекнуваат од кедровата шума
во Либан. Либан бил домовина на Феникијците, искусни бродиградители, кои со
своите бродови патувале по целиот Медитеран и делот на Атлантикот. Нивната
матична лука, Библос, најстар познат град на светот, увезувал папирус од Египет,
оти Библос бил центар на издаваштвото во древните времиња, па оттука и зборот
Библос или Библија, што значи книга. Постоеле живи трговски врски измеѓу Египет и Библос во времето кога е изградена Кеопсовата пирамида, така да е можно Кеопсовите градители својот посебен дизајн овде го копирале.
Потоа додал некои фасцинантни деталји за мегалитските градежи во древниот град викан Маком Сетмес,‘Град на сонцето’,кој некогаш се најдувал на брегот на Атлантик во Северна Африка, близу денешната Ларахе: ‘На пустиот брег, јужно од нашата почетна локација, агловен мол (стар вид на насип) бил направен од
неколку тони мегалитски камени блокови како, уште секогаш усмерени спрема гребените, чинат величенствена лука. Огромните количини на ископано камења ги намамиле искусни поморски архитекти. Кој ги изградил овие долготрајни бедеми,кои
атланските бранови не успеале да ги исперат после неколку илјади години: На кому му било потребно толку големи луки на пустото песокливо место,пред него што
Арапите и Португалците почнале да пловат по атлантскиот брег на Африка ? На
висоравнината каде широката река Лакус втекува во Атлантикот, на северозападниот брег на Мароко, постој огромна рушевина на еден од најмоќните градови од давнина, со историја која се губи во мракот на праисторијата. Огромните мегалитски
блокови, тешки повеќе тони, пренесени уз стените и на врвот на една од нив, подигнат е огромен ѕид, висок неколку метри, кој можел да се види од морето. Блоковите се исечени и избрушени, а составите се вклопуваат во милиметар. Најстар познат
назив на мегалитскиот град е Маком Сетмес, ‘Град на сонцето’. Кога Римјаните го
пронашле, запишале дека постојат фантастични легенди во врска со најраната историја. Го назвале градот Ликсус, ‘Вечни град’ и изградиле сопствени храмови поврв
на древните рушевини’.
Понатаму, Хејердал размотрувал кој можел да ги направи овие мегалитски
градежи во оваа океанска лука: ‘Оние малку археолози кои се впуштиле во истражувањата на малите ископини за тестирање, откриле дека Фениките користеле ‘Сончев град’ многу пред Римјаните. Но, кој го основал ? Можда Фениките. Ако е тоа
вистина, феникиската обработка на каменот се подудира со оној најдобриот на обете страни на Атлантикот. Домовината на Фениките се најдувала далеку, во источниот Медитеран, денешен Либан. ‘Сончевиот град’ не бил медитеранска лука, туку
вистинско атланско пристаниште, на самата ивица на јаката струја која се окренувала кон запад и преку Канарските Острови завршувала во Мексико. Колку се стари овие ѕидови? Никој тоа не знае. Се прекриени со петнаесет стопи дебели наслаги крш кој го оставиле Фениките, Римјаните, Варварите и Арапите.126 Римјаните верувале во Херкул и Нептун, ама не и во богот- Сонце, па римските рушевини, иако
се највисоки, не се свртени спрема Сонцето. Меѓутоа, недавно ископувањата кои
дошле до самото дно, покажале дека најдлабоко се пронајдени и најголеми гигантски блокови (оние кои веќе биле прекриени со крш кога Римјаните стигнале и кои
126
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поради тоа не успеале да ги разрушат или преуредат во свои храмови), темели со
обемни градежи, кои внимателно биле свртени кон Сонцето’.
Овие сончеви градови сигурно ги користеле Фениките како Атланска трговска база за трговија со Шпанија и Британија, ама во тоа време каменорезачките работи веќе постоеле. Ние е познато дека веќе постоеле цивилизации, многу постари
од Фениките, кои можеле да ги обработат овие камења и имале развиено поморство. Трговија и астрономија, па основале испостави во Медитеранот. Се прашуваме дали Ликсус, градот на сонцето, го изградила истата група на мегалитските мајстори, кои ги изградиле градежите како што се Њугренџ и Ме Хоу.
Како феникиската цивилизација се развивала, таа, по експертизите на др Димитри Барамкија, кустос на Музејот на американскиот колеџ во Бејрут, го привлекувала ‘народот на северно море’, а кој дошол од земјите кои скадинавските морепловци ги наследиле од културата на Гравираните садови.127 Додека го читавме
трудот на др Барамкија, се сетивме на Тор Хејердал и неговиот опис на народот од
‘Дилмун’ кој го основал Сумер, за што сме говореле во ова поглавје. Дали овие мајстори- морепловци се извор на легенди за мистериозните Сумери ? Барамки пишел
за тоа како овие уљези од северозападниот атлантски брег на Европа мигрирале во
Либан, носејќи ја со себе апсолутната надмоќ над морето, совршени поморски вештини и традиции на бродоградби на војни и трговски бродови.128 Иако хананските
протофеники ги поседувале сите квалитети потребни да го отворат Медитеранот за
пловидба и трговија, не постојат многу докази дека ја развиле традицијата на поморското и стручното знаење.129 Ова знаење стигнува со инвазијата на луѓето познати
како ‘морски луѓе’ или Текели.130 Како Хананците í се приклучиле на снажната феникиска култура, веќе постоела долготрајна ‘религија заснована на ѕвездите, која ги
вклучувала и познавањето на астрономијата и астралните навигации’ “.
Европа била на Фениките, кои имале тн.Олимписки богови- и само Пелазги.
На стр. 288 е четвртото поглавје: „Богот ја уништува Вавилонската Кула“.
„1. Поради претходната Боженска одмазда над човештвото поради неговите
гревови, во вид на големиот Потоп, без обѕир на тоа што Боженството понудило
долг во знак на помирување, и обеќавањето дека светот не ќе го загрози водата,
Ноевите потомци, загрижени поради можноста на ново потопување рекле: ‘Ајде да
соѕидаме град чиј врв ќе биде до небото,131 да стекнеме за себе име, да не би се расули по земјата.’
2. Да би ја создале замислата, подигнале висока кула во долината Сенарска;
ама како таа работа предизвикала незадоволство на нивниот Творец, оти можело да
се оневозможи или одгоди Неговата замисла човечкиот род да не го остави засекогаш заедно, ги принудил да го обустават проектот предизвикувајќи пречки во јазиците, така да не се разбирале еден со друг.
3. Затоа градот го прозваа Вавилон, оти тогаш го помета Господ јазикот на
целата земја и одовде ги расеа Господ по својата земја. Тоа било во ноќта на полн
месец, кога Господ направил чудо.
127

(Европа 100% била населена од Источното Средоземје- немало „народ на северното море“, Р.И.)
(Традициите на Европјаните100% биле само од Источното Средоземје со домашни животни...РИ)
129
(Од Источното Средоземје се трагала руда и Европа била населена со Источносредоземци, Р.И.)
130
(Источното Средоземје на Левантот- таму Белците опстојувале за време на леденото доба, Р.И.)
131
(Вавилонска Кула Небокатница=небо катница, плоча за Зигурет:зигурет=сигурет=осигурет, Р.И.)
128

110
4. Архитектот се викаше Пелег;132 најпосле, неговата идеа била за изградување на кулата.
5. Како казна за неговата непокореност и дрскост на неговите другари градители, му е ускратена моќта на говорот; па избегнувајќи ги погрдите на своите
пријатели кои го сматрале узрок на неуспехот во изградувањето на кулата, патувал
далеку од земјата Сенарска, и тоа само по месечина, оти се плашел на одмазда ако
би го препознале.
6. Осамнал во мрачната шума каде, подигнале тростран заклон, понизно се
каел поради уделот кој го имал во Сенарската долина,133 те добил опростување на
гревовите и му е вратена моќта на говорот. Во тој Пелегов заклон е пронајдено парче бел мермер на кој бил врезан следен епитаф: ‘Овде почива пепелта на големиот
архитект на Вавилонската кула.Господ се смилувал на него оти постанал понизен’“
Стр. 349: „2700. Изграден првиот Сумерски зигурат“. (да се осигурат, Р.И.)
Се говори за Бабилон=баб ил он: баб=Баба, ил=Ил и он; ов- он- от. Ова било
на пелазгиски јазик, а архитектот беше Пелег со “Пелегов заклон“- само Пелазг-ов.
Х.Џ.Велс,134 на стр. 197, пиши: „Музејот и библиотеката...Во Александрија
се сретнале три типа на свест во духот, три главни типа на белата раса: бистроумно
просудување на арискиот Грк, моралната ревност и едноставност на семитскиот
Евреин, и старото предание на тајните и жртвувања кои веќе ги видовме на дело во
тајните вероисповести и окултистичките обреди од Грција...“.
Се заклучува, Евреите биле Белци како што биле Хелените и Македонците.
И токму и затоа еврејството денес во себе има членови Белци, Црнци... и Монголи.
ЕВРЕЈСКИ ЈАЗИК- СИРИЈСКИ АРАМЕЈСКИ И МАКЕДОНСКИ КОИНЕ
Херодот, VII-69, пиши: „Арабите биле во долги запашени наметки, а на десната страна имале долги еластични лакови. Ајтиопите имале запашено кожи од
пантери и од лавови, а лаковите им биле направени од фојничка палма...
70. Ајтиопите кои живееле на исток (во походот учествувале две ајтиопски
племиња) биле во ред заедно со Индијците, а другите Ајтиопи не се разликувале во
ништо друго освен во говорот и косата; источните Ајтиопи имаат права коса, а
оние од Либија- најкадрава коса од сите луѓе на светот. Тие Ајтиопи од Азија биле
вооружени главно како Индијците, но на главата имале кожа одрана од челото на
коњи, заедно со ушите и со гривата. Гривата им служела како гребен на шлем, а
ушите од коњите стоеле цврсто исправени. Наместо штитови пред себе држеле кожи од жерави“.
Темните Индијци и Етиопјани биле заедно- одвоено од Белците. Црнци имало во Египет сè до со Месопотамија. И затоа тие имале посебни обичаи... и јазици.
Ваквата расна поделба при војување се заприметува и во Римското Царство.
Х.Џ.Велс,135 на стр. 135, пиши: „Пред провалата на Аријанците од земјите со
нивното потекло на југ и на запад, иберската раса се распростирала по Велика Британија, по Ирска, Франција, Шпанија, северна Африка, јужна Италија, и, во една
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(Пелег=Белег;Пелест=Белест; Пеласт=Беласт: Пеласт-т =Пелас, с=з, Пелаз=Пелазг-Пелазги, Р.И.)
(„Сенарска долина“- секоја долина е засенета. Па сенка, сенат сенар; сенетото е и за заклон, Р.И.)
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Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград.
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Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград.
133

111
просветена состојба, по Грција и Мала Азија. Таа раса била во блиско сродство со
египетската раса...“.
Авторот говори за ибериската раса, која била низ Европа, Мала Азија и северна Африка. Ама и: „Таа раса била во блиско сродство со египетската раса“.
Па Сумерите и Египтјаните биле Белци со закосени очи-механичка одбрана.
„Додека така примитивните ариски јазик се ширел и развивал во свои пододдели на запад, исто се случувало со него на исток. Северно од Карпатите и Црното Море племињата со ариски јазик употребувале еден посебен дијалект викан словенски, од кого настанале руски, српски, полски, чешки и други јазици. Другите разлики на арискиот јазик, се распростреле по Мала Азија и Персија, исто така се изградиле како ерменскиот136 и индо-иранскиот јазик, од овој последниот подоцна се
развива санскритскиот и персискиот. Ние во оваа книга го употребивме зборот ариски за сето тоа јазично семејство, додека по некогаш за целокупното семејство се
употребувал називот индо- европски, а самиот ‘ариски’ е ограничен во тесен смисол на индо-ирански говор. Судбината на тој индо- ирански говор била подоцна да
се раздели во поголем број на јазици, вклучувајќи ги тука и персискиот и санскритскиот јазик, од кои овој друг јазик го употребувале извесни белолики ариски племиња што отприлика измеѓу три илјади и илјада години пред Христо продреле на
исток во Индија, те ги покриле мрките дравидски народи кои тогаш владееле со таа
земја“
Белата раса, која за време на леденото доба со траење од 0,5- 1,0 милион години опстојувала во Левантот, најпрво се населила на околните простори, во Источното Средоземје, а потоа продолжила да се преселува насекаде,дури и во Јапонија.
„Источно и јужно од Црно Море, измеѓу Дунав, Медијанците и Персијанците, а на север од семитските средоземни народи од приморјето и островите, се ределе и другите низови исто така лошо одредени ариски народи, кои се движеле лесно
од место на место и слободно се крстосувале- на големата забуна по историчарите.
За нив изгледа, на пример, дека ја скршиле и ја примиле хитиската просветеност,
која по свое потекло веројатно биле преариска. Тие попозни Аријанци, можда, не
беа напредувале толку далеку во номадскиот правец како што тоа бил случај кај
Скитите од големите рамници“.
Па „на север од семитските средоземни народи од приморјето и островите“.
И се потврдува, освен белата раса со своите говори на нејзините левантски
простори живеела и црната раса.Следи да се говори и за црната раса,овде семитска.
Авторот, и слични на него, многу убаво знаеле, семитската врска била со на Црнци.
Стр. 142: „Санскритската епика ни раскажува една приказна слична на онаа
која послужила како основ за Илијада, приказна за белиот народ, кој се храни со говедско месо- и тек подоцна стекнува тревождерачкиособини- а кој слегол од Персија во рамницата на северна Индија и го освојувал пополека својот пат кон Индија. Од Инд се раширил по Индија. Ама, во колку се ширеле, многу штошто попримиле од мрките Дравиди.Изгледа дека го изгубиле своето бардско предание.137 Старите стихови, кажува г. Бас, ги пренесувале, воглавно, жените по домаќинствата“.
Илијада со преданија од Источното Средоземје-оттаму преселби во Индија.
Белците со говеда- Индијците со бивол. Имало и афрички бивол-темни раси.
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Според Херодот,Бригите ја создале Анадолија и Ерменија-па Фригија. Македонскиот е бригиски.
Стр.138:„...ариски пеачи биле слепи луѓе...Словените на своите барди им го давале името слепец“
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Стр. 152: „Арискиот народ, слегувајќи од источните касписки предели, и во
историјата се појави отпрлика во добата кога Микена, Троја и Кнос паднале пред
Грците. Е тешко да се размрсат различните племиња и раси, кои се појавувале под
без број имиња по записите и натписите што говорат за нивната прва појава; ама,
на среќа, тие разлики и не се потребни во еден таков основен преглед како што е
ова наша историја. Народот по името Кимери се појавува во околината на Урумиј и
Ван, а наскоро после тоа Аријанците се рашириле од Ерменска до Елам. Во деветтиот век пред Христо се појавува во асирските записи народ под името Медијанци,
мошне сродни со Персијанците, источно од нив. Тиглат Пилесер III и Саргон II,
имиња веќе познати од оваа историја, тврдат дека ги нагнале на плаќање данок. За
нив во тие записи се говори како за ‘опасни Медијанци’. Тие сега се уште само
еден племенски народ, необединет под еден крал.
Околу седмиот век пред Христо, исчезнуваат одненадеж од историјата Елам
и Еламитите, чија престолнина била Суза, еден народ кој имал просветеност и предание бар исто толку старо како и сумерското. Ние не знаеме што се случило. Нив,
изгледа, ги покориле и победниците во себе ги претопиле. А Суза е во персиските
раце“.
Белата раса живеела во Северна Африка...Месопотамија, Персија, Индија...
Црната раса од Африка била населена во северна Африка и Месопотамија.
Х.Џ.Велс,138 на стр. 67, пиши: „Веќе со помалка еднодушност говорат филозофите и за третата група на јазици, за хамитската група, за која едни кажуваат дека
се разликуваат, а другите дека е сродна со сметската група. Појако, меѓутоа, она
мислење по кое постоела некоја првобитна врска измеѓу тие две групи.
Хамитската група зацело е многу попространа и многу поразнолика јазична
група од семитските или ариските, додека поново семитските јазици очевидно повеќе припаѓаат на едно семејство и имаат повеќе меѓусебни сличности отколку што
е тоа кај ариските. Семитските јазици можеле да постанат како каква специјализирана протохамитска група, онака исто како што и птиците постанале од една нарочито група, како што се и цицачите настанале од некоја груга влекачи. Би била мошне проивлечна хипотезата, само без икаков стварен основ ниту какво оправдувачки чинител, кога би претпоставиле дека првобитната и грубата предачка група на
ариските јазици од протохамитските јазични облици се издвоиле во некоја уште порано доба отколку што се подвоиле и специјализираните семитски групи.
Како народи хамитски така и семитските јазици припаѓаат во главната средоземно морска раса. Меѓу хамитските јазици спаѓаат стариот египетски и коптички,139 па берберски јазици (јазиците на брѓанските народи на северна Африка, маскираните Тауреги и други такви народи),и така виканата етиопска група на афрички јазици во источна Африка, вклучувајќи го тука и јазикот на Галасите и Сомалисите. Овие хамитски јазици тогаш можда зрачеле од какви средишта на афричкиот
брег на Средоземно Море, и мошеле да се простираат поврв тогаш постоечките територијални конексии дури мошне далеку во западна Европа“.
Претходно Велс наведе: „За овие други изгледа дека живееле било во јужна
Арабија, било во северо- источна Африка. Тие народи кои говореле со вистински
138

Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград.
Коптски бил како јазикот на кој говореле фараоните. Нему му биле додадени зборови на Црнци и
бил создаден дворасен староегипетски.Без семитски зборови коптски.Исто со Константин Филозоф.

139

113
семитски јазик, како и оние со вистински ариски, веројатно дека во раното неолитско доба живееле така да се рече во посебни светови“.
Се кажа: „живееле било во јужна Арабија, било во северо- источна Африка“.
Па од Источна Африка продреле Црнците, населени сè до со Месопотамија.
Велс наведе: „Овие хамитски јазици тогаш можда зрачеле од какви средишта на афричкиот брег на Средоземно Море, и мошеле да се простираат поврв тогаш постоечките територијални конексии дури мошне далеку во западна Европа“.
Се потврдува, во Источното Средоземје имало дворасни јазици на Белци и
Црнци: сиријски арамејски, старо-египетски. Од првиот произлегол новоперсиски а
од вториот коине. Латински бил наследник на коине. Па латинизирање на простори- „постоечките територијални конексии дури мошне далеку во западна Европа“.
Велс продолжува: „Би можело да се примети дека сите тие три големи групи
на јазици, ариска, семитска и хамитска, имаат една заедничка црта која не ја делат
ни со еден друг јазик, а тоа им е граматичкот род. А дали тоа има многу вредности
како доказ на каква нивното заедничко оддалечено потекло, тоа е прашање со кое
би можеле да се занимаваат повеќе јазичарите отколку обичниот читател. А со тоа
сепак не се влијае на јасните докази за мошне долгата и големата стара преисториска подвоеност на оние народи, кои говореле со тие три разни групи на јазици“.
Се кажа:„сите тие три големи групи на јазици, ариска, семитска и хамитска“.
Следи ариска=пелазгиска, семитска-дворасни јазици и хамитска на Црнци.
„Семитската и ‘северњачката’ или ‘нордиската’ раса имаат одредена физиономија. Изгледа дека тие, како и нивните карактеристични јазици, повеќе се обележени и поспецијилизирани отколку широките, првобитни народи со хамитските јазици“.
Јазиците на белата раса биле многу оддалечени од јазиците на црната раса.
„Право на северо-исток од ариските и семитските предели морал некогаш да
се шири еден друг нарочит јазичен систем, што сега го претставува групата на јазици позната како туранска, или уралско- алтајската група. Та група ги вклучува и
лапонските со Лапланд и самоеден говор од Сибирија, потоа јазиците: фински,
унгарски, турски или татарски, манџурски или монголски. Како група уште исцрпно не била проучена од страна на европските филолози, те нема уште доволно докази дали ги вклучува или не и корејскиот и јапонскиот. Х.Б. Хелберт издал една
споредбена граматика на корејскиот и на извесни дравидни јазици од Индија, со
неа да би ја докажал блискоста која тој меѓу нив ги најдува“.
Покрај јазици на белата и црната раса, имало и на монголската раса.Како дополна на наведеното на авторот, западно од Германија е романската група на јазици
како дворасни јазици на Белци и Црнци, и источно од Франција готската како трорасни јазици,дополнително готски-Готите биле Татари140со татарски одлики...Асен.
Па каде што Монголите се населувале има повисок удел на крвната група В.
Стр. 70 „Основните јазици на тие главни девет јазични групи што ги забележивме не ги претставуваат ни по што сите зачетоци на човечкиот говор во неолитскиот век. Тоа се само последни јазици, оние кои преживеале и ги протерале своите
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Стр. 275: „Веќе ги споменавме Хуните...Мошне сличен однос владеел меѓу монголските народи
кои живееле северно и северозападно од Кина. Тешко може да биде некоја нарочита сумливиост за
тоа дека Њунг-Ну-и, Хуни и подоцна Монголците некогаш сите припаѓале на еден ист народ, а и
Турците и Татарите да водат потекло од тие монголската мешавина на народи...“.
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примитовни претходници.141 Можда имало други и многу други невлијателни средишта на говор, кои попозно изчезнале пред средиштата од уште постоечките јазици, како и средиштата за такви основни јазици, кои се изгубиле сами по себе. Наидуваме и сега на чудни мали јазици по светот, кои изгледа да не стојат во врска ни
со еден од поблиските.
Какво исцрпно истражување изгледа, меѓутоа, како ни го отвора нарочито
погледот на некој попрост,попростран, поосновен и поопширен облик на човечкиот
говор. Една јазичната група за која ревносно се препирало е и баскиската група на
говор. Баските сега живеат на северните и јужните падини на Пиринеите. Нив во
Европа можда ги има вкупно околу 600.000, а се одржале сè до денес како еден народ. Нивниот јазик денес е сосем развиен. Ама, е развиен во правците сосем спротивни од правците кај ариските јазици околу нив.
По Аргентина и Соединетите Држави се издавале за група на богати иселеници во Канада, а меѓу француските Канаѓани и денес се често баскиски имиња.
Остатоците од старината покажуваат дека некогаш баскискиот народ се распростирал и многу подалеку по Шпанија.
Тој јазик бил долго време узрок на длабока збрка меѓу научниците. Додека
одликата на неговиот скоп наведувало на помислата дека можда е среден со каков
американско- индијански јазик. А.Х. Кин насобрал во своето дело Минатиот и сегашниот човек повеќе разлози да го доведе во (мада оддалечен) врска со берберскиот
јазик на северна Африка, а низ него и со заедничката основа на хамитските јазици.
Другите филолози изразуваат сумливост во тоа. Тие сматраат дека баскискиот е
сличен повеќе со извесни така исто залутани остатоци од говорите што се пронајдени во кавказките планини, и повеќе би го сматрале за последниот преживеан
член, многу изменет и специјализиран член на еден инаку изчезната и некогаш на
далеку распространета група на пре-хамитски јазици, со кои говореле воглавно народите на таа црн-пурасто средноземно раса која заземала некогаш мнозинството
на западна и јужна Европа со западна Азија. Тие мислат дека тој јазик можел да
стои во мошне блиско сродство со дравидниот јазик од Индија и со јазиците на народите на хелиолитската култура која се ширела преку Источна Индија на исток до
Полинезија и понатаму“.
Се работи за белата раса на Левантот, со своето Источно Средоземје „која се
ширела преку Источна Индија на исток до Полинезија и понатаму“ сè до Јапонија.
„Сосем е можно дека пред осум до десет илјади години се простирала по
западна и јужна Европа група на јазици што потполно изчезнала пред појавата на
ариските јазици. Подоцна ќе забележиме узгред можноста на постоење на три изгубени јазични групи, кои се претставувале: 1. стар критски, лидиски и други јазици
(мада тие можеле да припаѓаат, како што тоа го наведува Хари Х. Џонстон, ‘баскиско-кавкаско- дравидна група’); 2. сумерски, и 3. еламитски“.
Па се работело за јазикот на левантската бела раса, која потоа имала говори.
„Фрлена е претпоставката дека можда стариот сумерски јазик претставувал
споен јазик измеѓу раната баскиско- кавказки и раните монголски групи. Ако тоа е
точно, тогаш во таа баскиско- дравидско- сумерско- протомонголска група имаме
еден уште постар и поотечествен систем на говор отколку што бил основниот ха141
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митски. Имаме нешто што е повеќе јазично ‘изгубена карика’, нешто што е повеќе
како еден предачки јазик, отколку ишто друго што би можеле денес да замислиме.
Тој јазик можел скоро онака исто да стои во сродство со ариските, семитските и хамитските јазици, како што примитивните гуштери на попозното палеозојско доба
биле во сродство со цицачите, птиците и диносаурите“.142
Монголите живееле во Источна Азија. Оттаму тие, некаде околу 13.000 г.п.
н.е. се префрлиле во Америка, и во Јужна Америка дошле околу 8.000 г.п.н.е. Од
Источна Азија Монголите се селеле кон Запад. Во Централна Азија и Јапонија Белците143дошле еден милениум пред Монголите-нивна крвна група В од 3500 г.п.н.е.
„За хотентотскиот јазик се вели дека има сродност со хамитските јазици, од
кои е одвоен со својата ширина на средна Африка, во која се говори банту јазикот.
Во полутарската источна Африка и сега се говори еден јазик сличен на хотентотски
и сроден на бушманскиот, а тоа само ја потврдува мислата дека некогаш во источна
Африка се говорело хамитски“.
Хамитски бил јазик на Црнците- тие во Северна Африка и Азија само од југ.
„Меѓу останатно оддалечените и издвоени јазици се најдува и папуанскиот
говор од Нова Гвинеја и вродените австралиски“.
Темните раси имале заедничко потекло од пред да со одвојат континентите.
„Сега изчезнатиот тасманскиот јазик е мошне малку познат. А во колку за
него малку знаеме, само потврдува што веќе мислевме за споредната сиромашност
на говорот кај палолиќаните“.
Јазикот си имал свој развиток- тој постепено се развивал од својот почеток.
Х.Џ.Велс,144 на стр.77, пиши: „Од добата на Саргон па до четвртиот или третиот век пред Христа, а за време од пред илјада години, семитските народи имале
првенство на скоро сиот близок исток. Само, мада Семитите победиле и им дале
крал на сумерските градови, попростата семитска образованост ја надјачала сумерската просветност. Дојденците ги научиле сумерската азбука (‘климатска’) и сумерскиот јазик, не воспоставувајќи никаква сопствена семитска азбука. За тие варвари
сумерскиот јазик постанал обележје на знаење и моќ кај варварските народи во
Европа на Средниот Век. А таа сумерска наука располагала со голема животна снага, оти нејзината судбина поминала низ долги низови војни походи и промени, што
отпочнало сега во долината на тие две реки“.
Се кажа: „За тие варвари сумерскиот јазик постанал обележје на знаење и
моќ кај варварските народи во Европа на Средниот Век“.
Во Европа битни јазици биле коине и латински јазик. Тие како дворасни јазици на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити) влечат корен од просторите и со Црнци.
Во Месопотамија живееле две раси,белата и црната-потекло црната Африка.
Во прво време расите пишеле одвоено, па заедно, како што тие и живееле.
Ентони Брајер и др.145 пишат за првиот „мртов“ јазик. Тие наведуваат сумерскиот јазик останал званичен на царството за време на владеењето на третата династија на двајцата нејзини претставници, Шу Син и Иби Син, кои имале акадски
имиња. Со преминот на власта на аморитските владетели, сумерскиот јазик преста142
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нал да биде говорен, сепак не излегол од употреба. Владетелите ги врежувале своите натписи на сумерски, иако често со акадска верзија на истиот текст. Во листите
писарите го дадавале и акадскиот превод за секој сумерски збор.
Сиријскиот арамејски јазик беше дворасен- на Белци и Црнци. Како него беше и староегипетскиот. За време на владеењето на Птоломејците староегипетски
бил реформиран- со остранување на семитските зборови се дошло до коптски јазик.
Токму на тој коптски јазик говореле фараоните пред да биде создаден дворасниот
јазик староегипетски. Од овој произлегол коине, заменувајќи го староегипетски. По
налог на македонската династија Константи Филозоф го реформирал коине- без семитски зборови се дошло до црковно-словенски.Само коптски=црковно-словенски.
Харолд Ламб,146 на стр. 274, пиши: „Веќе имал средство за општење со луѓето; грчкиот јазик кој со општопознатиот трговски говор коине што го разбрале на
исток сè до Вавилон. Од Вавилон на исток персискиот, јазикот на судовите и на
трговските центри, бил општо средство за општење. А научниците што ја придржувале војската откриле сличност меѓу двата јазика.Сега веќе македонските водачи
го употребувале грчкиот јазик во секојдневните разговори. Некои помлади офицери како Пеуцес брзо го совладале персискиот. Тие можеле да читаат авеста, светото
писмо на јазикот Зенд или староперсиски,147 кое раскажувало за вселенски битки
меѓу двете сили, оние на доброто и на злото, во кои секој поединец морал да се бори за спас...“.
Стр. 421: „Грчкиот јазик станал јазик на дворците на наследениците, заменувајќи го македонскиот дијалект, како што коине станал жаргон на трговците, така
што како што минувало времето наследниците се стремеле да станат владетели на
одделни држави, поврзани со грчката култура која ќе се издигне над азиската. Македонско-иранската фузија кон која се стремел Александар незабележливо се менувала во грчко-азиско општество, доминирајќи во она што е познато како елинистички свет“. (Не грчко туку само елинско=хеленско; не Грци туку само Хелени, Р.И.)
Бидејќи новоперсиски произлегол од сиријскиот арамејски јазик, а коине од
староегипетски, кои биле дворасни на Белци и Црнци, двата јазика новоперсиски и
коине биле слични. Следи да се потврди дворасноста на наведените четири јазици.
Улрих Вилкен,148 на стр. 61, пиши: „Доколку тоа го прави сега..Филип привлече многу истакнати Грци во својот двор. Тој со успех ја реализира идејата, поканувајќи го Аристотел да го воспитува наследникот на престолот и презеде чекори
за големо приспособување на елинската култура во својата сопствена земја: го воведе јазикот на Атина во врховниот суд, како и во администрацијата и при формирањето на својот милитаристички систем ги следеше грчки модели. Иако се познати само мал број резултати од овие напори, сепак тие јасно покажуваат на неговата
главна намера: да се интензивира елинизацијата на својата земја“.
Х.Џ.Велс,149 на стр. 176, пиши: „Филип бил старински крал...Ако народот и
бил малку едноставен, државната управа била и умна и подвижна.Дворскиот јазик
низ неколку нарастувања бил атички (атински) грчки...“.
Службен јазик бил јонски, а на атички не се пишело (Лукијан од Самосота).
146
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Стр. 193: „Во птоломејските, македонските и грчките управувачи Египќаните нашле власт далеку поомилена...Атички грчки постанал дворски и службен јазик. Грчкиот наголемо постанал општ јазик на воспитаниот свет во Египет, па и тамошната еврејска заедница нашла за потребно својата Библија да ја преведе на грчки јазик, бидејќи веќе многуте од самиот нивни народ не беше во состојба да разбира еврејски. Атичкиот грчки низ повеќе векови пред и после Христо бил од Јадранот па до Персискиот залив јазик на сите образовани луѓе“.
Во Египет службен јазик бил само Александријски Птоломејов јазик- коине.
Еврејски народен јазик бил само пелазгиски- службен сиријскиот арамејски.
Хелените говореле варварски=пелазгиски=тн.словенски- коине 300 г.п.н.е.
Квинт Куртиј Руф,150 под II- 12, пиши: „Откако ги совладал теснините крај
Памфилиското Море, Александар поаѓајќи на пат за Перга, ги пресретил пратениците на Аспенидите, кои биле првенци на државата. Тие од него барале да не ги
принудува да прифатат посади и му ветиле и педесет таленти плата за војниците,
исто толку и коњи, колку што како данок му давале на персискиот крал. Оттаму
кралот заминал кај Сидетите, што се населени околу реката Мелана. И овие се по
род од Ајолида, но зборувале варварски јазик, зашто се беа одвикнале од грчкиот,
не поради долготрајноста на времето, како што обично се случува туку затоа што
нивните претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот
јазик, а паметат како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик...“.
Никако не било можно за миг да се заборави мајчиниот јазик и за миг да се
прифати „новиот, пред тоа неслушнат јазик“. Па следи коине бил само нов јазик.
Првите две книги кај Квинт Куртиј Руф биле дело Ј. Френсхајм, кој ги наполнил лакуните во ракописите на оригиналниот текст- наводот бил на Френсхајм.
Улрих Вилкен,151на стр.333, пиши: „Ова сместување заедно со Македонците
и Грците, кои дојдоа од најразлични места на грчкиот свет да живат постојано еден
до друг во градовите на Александар и на Селеукидите,како и во населбите во Египет, природно изврши големо влијание. Разликите на расите што во нивните земји
беа силно изразени во јазикот и законот, религијата и обичајаите требаше да се отстранат во овој случајно измешан смет. Во овој процес е највидлив во случајот со
јазикот. Локалните дијалекти постепено изчезнуваа, а беше подготвен терен за заеднички јазик. Во еден папирусен документ од времето на Александар се дадени
доризми и атицизми во тогаш предоминантниот јонски јазик, додека во голем број
документи од третиот век наваму не се појавуваат вакви мешања на дијалекти или
дијалектички форми. Не е пронајдено ништо друго освен таканаречениот ‘заеднички говор’. Резултатите на напредокот на културата во петтиот и четвртиот век доведе до тоа, атичкиот јазик, јонизиран во зборови и идиоми, да се смета небаре е
универзален јазик на светот. Ширењето на атичкиотѕ јазик беше под влијание на
Филиповото усвојување, како што е означено, во неговиот врховен суд, а подоцна
беше прифатен и од Александар. Наскоро заедничкиот говор беше употребуван и
во литературата и преовладуваше во елинистичкото време сè до почетокот на империјата кога бога беше истиснат од атицизмот“.
Се пишело на јонски, а коине бил по 305 г.п.н.е., кога во 305 г.п.н.е. Птоломеј I станува крал. Или поточно, од 300 г.п.н.е. Следи коине бил само од 3 век п.н.е.
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Х.Џ.Велс,152 на стр. 193, вели: „Од целокупната Александрова група на млади луѓе се чини дека Птоломеј направил најповеќе да ги приведе во дело оние мисли за среденото уредување на знаењето, со кој Аристотел, несумливо, го запознал
дворот на Филип Македонски. Птоломеј бил човек со голем умен дар, воедно и создавач и скромен, а со извесен поимлив потсмев ги гледал Олимпиините жици во
Александровата свест. Неговата современа историја и со Александровите борби е
изгубена; а тој бил извор на кој сите зачувани прикази многу му должат.
Оној музеј кој тој го подигнал во Александрија, претставувал всушност прв
универзитет на светот. Како тоа го означува неговото име, им бил посветен на службите на музите, како што бил случај и со перипатетичната школа во Атина...“.
Стр. 194: „Едно уз друго со музејот, себе си подигнал Птоломеј уште постојан спомен во големата книжница. Тоа било нешто измеѓу државната книжница и
државен издавачки завод во еден дотогаш нечуен степен. Имала да биде посве енциклопедиска. Ако икаков странец би донел во Египет каква непозната книга, таа
книга се препишувала за збирка. Бројнотото преписувачко особје било стално вработено во изработка на дупликати од сите попознати и попотребни дела. Книжницата ја одржувала својата надворешна трговија. Тука се вршело продавање на книгите. Под Калимах, старешината на книжницата за време на Птоломеј II и III, се
презело средување и воведување на збирки во книгите.
Тие денови, тоа треба да се упамти...Калимах веќе го разделил делото, како
што е Херодотовата Историја, во ‘книги’, или делови, како би ги назвале, од кои секој правел засебен свиток...
Занимливо е да се запази...Денес тука ви се при рака одма енциклопедија,
речник, светски атлас, биографски речник и други прирачни дела. Во нив нема и
детални индекси, тоа е точно; и тоа, можда, би било и премногу засега уште да се
бара. А во светот од 300. година пред Христо немало ништо слично. Александрија
тек имала да ја создаде својата прва граматика и прв речник...“.
Следи Александријскиот Птоломејов јазик бил по 300- та година п.н.е.
Стр. 297: „Наскоро се појавил друг голем учител, кого многу современи истражувачи го сматраат вистински основач на христијанството: Савле од Тарза или
Павле. Изгледа дека Савле му било еврејско име, а Павле римско име...Бил добро
упатен во александријското хеленско богословје, а се служел со грчкиот јазик. Некои истражувачи на класика најдуваат дека грчки јазик му бил доста несовршен.
Тој не се служел со грчкиот јазик, како што се говорело во Атина, туку александријскиот грчки, а со овој владеел лесно и потполно...“.
Па имало атински јазик и тн.грчки (коине)- коине бил само од Александрија.
Стр. 303: „Во светската историја...Константин...Бил сразмерно слабо образован. Грчки знаел малку или никако...“.
Следи коине бил само службен а не народен јазик- тој се учел за да се научи.
Стр. 314: „Додека на запад...Ќе биде дека и во Јустијановите жили, како и во
Константиновите,течела словенска крв...“.153 (Само едно: Склавин=тн.Словен, Р.И.)
Луј Леже,154 на стр. 19, пиши: „Мир е склучен 945. год. измеѓу Словените и
Грците, за што говори и Несторовата Хроника...Изгледа, дека Перун бил врховен
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Бог кај Русите. Во еден старословенски превод на легендата за Александар Велики,
која ја наведуваАфанасиев,[72] зборот Перун есте превод на грчкиот Зевс...“.
Стр. 21: „Кај јужните Словени, Срби и Бугари, Перуновото име не ги споменуваат никакви историски споменици...“.
Стр. 23: „Во Библијата св. Илија се јавува како господар на сите природни
елементи. Водата и огнот му се покоруваат. Тој му јавува на кралот Ахаб, за седум
години дека ќе нема роса ниту дожд, додека тој не каже. Тој спушта од небото оган,
кој ја сажиже жртвата. Тој најавува и го враќа дождот на осушената земја. Тој стој
пред Вечноста...“. (Хелиос=Илиос- основ ил: „Ил врне ил грме“, Р.И.)
Стр. 25: „На тој начин св. Илија се јавува кај Русите, Србите, Бугарите и
Словенците како светец на громот, голем господар на дождот, ветровите и бурата.
Не е дрско да се претпостави, дека неговиот култус го заменил со обредите на словенскиот Зевс, Перун, чие постоење го докажале така јасно старите руски пишани
споменици.
Дабот бил дрво посветено на Перун како и Зевс“. (Индија говедо Зебу, Р.И.)
Бидејќи рускиот Перун не бил балкански, антички=етнички Македонци.
Тн.словенски јазик бил варварски=пелазгиски. Таков се говорел и во Атина.
Х.Р. Вилкинсон,155 на стр.136, пиши: „Вајганд забележа...Грчкиот јазик, како
и да е, не можеше да се ослободи од сопствениот damnosa hereditas, Античката традиција. Разликата меѓу грчкиот и народниот јазик беше една карактеристична одлика во историјата на јазикот почнувајќи од древноста па сè до современиот период.
Тој мора делумно да го објасни и неуспехот на грчкиот јазик да опстане на поширока област отколку што е тоа само полуостровот.Грчкиот поет Соломос (1789- 1856),
беше во голема мера свесен за опасноста од употребата на националниот јазик,
‘еден јазик кој никој не го зборувал нити пак го зборува ниту пак ќе го зборува’, но
и покрај неговиот протест во 1832, традицијата на мртвиот јазик се претпочитуваше повеќе отколку онаа на живиот како основа за рук (службен) јазик на Грција, и
кораис Katharévouas или прочистен грчкиот јазик кој се одржа до 1917 и покрај
опозицијата на многумина еминентни луѓе од културата каков што беше и Јон Психарис (854- 1929)“.
Службен бил само коине, а новиот јазик станал службен само од 1868 година.Во новата држава Елада немало еладски јазик до 1868 година-без еладски народ.
Хенри Ноел Брејлсфорд,156 на стр. 275, пиши: „Грците...Паралелно со овој
слободен, природен јазик, се развил и еден вештачки, литературен јазик...Кореас и
Регас/Coraes, Regas/, изгнаници во Париз и Виена, пишувале грижливо изготвени
книжевни и политички трактати, на псевдокласичен дијалект што самите го измислиле. Тие, во славното минато нашле вдаховение за бунт и со грчката слобода тежнееле да обноват една минлива копија на старо-грчкиот јазик.157 Се чинело дека е
патриотски да се отфрлат зборовите позајмени од Венецијанците, или од Турците.
Се чинело дека е варварски да се користат аналитичките форми на димотичката флексија и лабавите структури на димотичката синтакса...Разликата меѓу димотики и
пишаниот грчки е во речникот, во флексијата, во синтаксата, па дури и во фонетиката...Прашањето за флексијата е уште посериозно: димотики е јазик што умерено
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користи флексија. Тој целосно го изгубил дативот, а дури се стреми да го отфрли
генитовот, додека повеќето соодноси ги изразува со предлог што го определува со
акузативот...“.
Коине бил дативен јазик, а и катаревуса како германскиот. Бидејќи во Елада
немало датив, него го внеле Птомолејци кои биле Бригијци-се пишело на битолски.
The Plain Truth- Пасаден (Калифорнија- САД), во бројот од 8 август 1993 година во рубриката библиска култура, има наслов: „Овде се зборувало арамејски“,
со следниот текст: „Три сиријски села со население од 18.000 луѓе веројатно се последните места во светот, каде што уште се зборува арамејски, јазик веројатно што
го зборувал Исус. Арамејскиот бил за време на Стариот завет трговски јазик на целиот преден Ориент. Тој јазик доживеал процут за време на Персиското царство (од
539 г. пред Христос). Евреите, чиј јазик е хебрејскиот, го презеле арамејскиот за
време на нивното 70- годишно заробеништво. По победата на Персијците, Кирус
им дозволил на Евреите да се вратат во Палестина. Тие се вратиле, ама и понатаму
зборувале арамејски јазик. За време на Исус, грчкиот јазик речиси го заменил арамејскиот јазик како трговски јазик. Меѓутоа, во Палестина уште се разбираат на
арамејски“. Пак, според Ростоцев за време на римската доминација располагаме со
изричити сведочења на апостол Павле дека населението во Мала Азија уште говорело со фригијскиот и галатскиот јазик.158
Па еврејскиот јазик бил како на Фениките. Значи, тој бил само тн.словенски.
Фригијскиот бил бригијски. Бидејќи Фригите им биле блиски на Фениките,
нивните говори не биле многу далечни. Се заклучува, тие не биле многу различни.
Се говори за народен пелазгиски јазик и дворасни јазици: сиријскиот арамејски јазик и коине. Новоперсиски настанал од арамејски, а коине од староегипетски.
Х.Џ.Велс,159на стр. 319, пиши: „Додека царот Ираклиј покушал да воспостави ред во опустошената Сирија,- било тоа после смртта на Хозрој II, а пред заклучокот наконечниот мир со Персија- му донеле некоја необична порака. Донесителот на оваа порака промакнал низ царската предстража кај Бостра, во пустуњата јужно од Дамаск. Писмото било пишано на арапски, во она време уште слабо познат
семитски јазик на скитачките племиња на јужната пустиња. Секако Ираклиј го сослушал само усмениот превод на тоа писмо, и при тоа е лесно можно дека преведувачот уште на своја рака додал неколку презриви опасни.
Тоа писмо било необичен повик, пишан со китњасти стил, а од некој човек
кој се називал Мохамед, божјиот пророк. Колку дало да се разбере, тој Мохамед го
повикувал Ираклиј да го признае единиот, вистинскиот бог и да му служи. Друго
ништо не можело да се заклучи од ова писмо“.
Со тој арапски јазик, кој бил вулгаренарамејски јазик, со исламот го одродиле народот Белци кој живеел од во Месопотамија до со Египет и Северна Африка.
ХРИСТИЈАНСТВОТО
Харолд Ламб,160 на стр. 225, вели: „На Парменион и на повеќето офицери им
се чинело дека Александар ги дисциплинира војниците за да им дозволи на граѓа158
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ните да прават што сакаат. Се трудел да не ги менува нивните сопствени обичаи.
Во Мемфис му принесувал жртва на Амон-Ра, како што му принесувал жртва на
Зевс во Пела. Не отстранил ни една палма ниту камен за јавнување на коњи од широките улици на Мемфис- само изградил мост преку Нил, туку покрај градот. Наместо тоа, почнал да гради голема метропола, Александрија, врз песок и мочуришта, и светилник на остров“.
Амон бил претставен како брав, а Зевс бик- доказ за само различни подрачја.
Х.Џ.Велс,161на стр. 197, пиши: „Тие трите...Луѓето најдувале дека боговите,
ако баш ги има повеќе, се многу слични меѓу себе. Во случаевите каде имало многу
богови, луѓето помислувале како тие сите се само еден бог под безброј разни имиња. И таков еден бог постоел секаде во разни видови. Римскиот Јупитер, грчкиот
Зевс, вавилонскиот Бел- Мардук, египетскиот Амон-Амон, кој бил тобожен Александров татко и стар противник на Аменофис IV, сите биле доволно слични, те лесно можеле да се истоветуваат“.
Се потврдува, Белците биле еден народ со исти богови,само со разни имиња.
„Каде било очевидни различности, преку тешкотиите се преминало со просто тврдење дека тоа се само разнолики изгледи на еден ист бог. Бел- Мардук, меѓуто, бил сега веќе стварно толку оронел бог, одвај се одржал како псеудоним.
Асур, Дагон и слични, сироти стари богови на пропадните народи, беа веќе давно
збришени од памтењето, па ни влегувале во ова спојување. Озиурис, омилен бог на
Египќаните, веќе бил истоветуван со Апис, светиот бик во храмот во Мемфис, и
донекаде помешан со Амон, а под името Сепарис постанал на хеленската Александрија. Тоа сега бил Јупитер- Серапис. Египетската кравја божица, Хатор или Изида, била исто така претставена во човечко обличје и како Озирисова жена, на кому
му родила дете Хора, а ова растело од него да постане поново Озирис. Овие прости
чинители, без сумливост, звучат чудо на денешниот ум; ама, таа истовеност и мешање на еден бог со друг лесно ја сликаат онаа борба која се водел од развиениот
човечки ум, уште да би се одржал уз верата и нејзиното чуство на врската и заедницата, додека своите богови ги создавала сè попоимливо и поопшто.
Тоа спојување на еден бог со друг се назива теокразија, и нигде тоа не се вршело поснажно отколку во Александрија. Само два народи успеале во тоа време да
му се спротистават: Евреите кои веќе располагале со својата вера во еден бог на небото и земјата, во Јехова, и Персијците, кои имале едно еднобожечко обожување на
сонцето.
Птоломеј I подигнал не само музеј во Александрија, туку и Серапеум посветен на обожувањето на боженското тројство кое претставувало плод на збивање
на теокразија применет нарочито на боговите на Грција и Египет.
Тоа тројство се состоело од богот Серапис (-Озирис, Апис), божицата Изида
(-Хатор, кравја и месечева божица), и бого-детето Хор. На еден или друг начин скоро секој секој друг бог се поклопувал со еден или друг од тие три облика во еден
бог, па и самиот персиски бог на сонцето Митрас. Тие меѓу себе биле исто. Биле
тројца, а ипак беа едно. Биле одржувани ревносно, уз ѕвецкање на систрума, рама
со ѕвонци, кои се употребувале како што денес Војската на Спасување (Salvation
Army) употребуваат тамбурина“.
Говедо им припаѓало на белата раса. Следи Египќаните биле Белци-Пелазги.
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Па коптскиот јазик бил пелазгиски=тн.словенски- за Коптите како рускиот.
„И така сега прв пат наидуваме на мислата за бесмртност постанува средишна мисла во една вера која се ширела во Египет. Изгледа дека нити раните Аријци
ниту раните Семити не се грижеле за бесмртноста; слаб траг таа мисла оставила и
на монголската свест а продолжување на личниот живот после смртта било нешто
што уште од најраните времиња живо ги занимавало Египќаните. Тоа сега во Сараписовото обожување играло голема улога. Во побожната книжевност на Сераписовото вероисповест за него се говори како за ‘спасител и водач на душата, што ја изведува душата на светлост и поново ги прима’. Се тврдело дека тој ги ‘воскрснува
мртвите, да покажуваат сакање на сончевата светлост на оние кои ја гледаат, чии
свети гробови содржат мноштво свети книги’; и поново ние никогаш не можеме да
избегнеме, тој нас ќе не спаси, те и после смртта уште секогаш ќе бидеме под старање на неговите провиденија’. Во делот на побожните служби во Серапеумот спаѓала и богослужбеното палење кандило и принесување завет, то ест на мали модели
на оние делови од човечкото тело на кои треба да им се помогне. Изида многу ги
привлекувала богомолците, кои неа í ги заветувале своите животи.Нејзините ликови во храмот ја претставувале крунисување како кралица на небото и со детето во
прегратка.162. Пред неа пламтеле и течеле кандила, додека секаде по светилиште
виселе заветуваните модели. Посветеникот морал за долго и внимателно да се припреми, морал да се заколни и на безбрачност, а при посветувањето би му ја бричеле
главата и го облекувале во платнено одело.
За ова Сераписово обожување, што во третиот и вториот век пред Христо се
распространило на далеку низ целиот просветен свет, ги гледаме најзначајните претходници на оние обичаи, со кои било судено да завладеат со светот во христијанското доба. Битна мисла, живиот дух на христијанството, како што наскоро ќе го
покажеме, била новина во историјата на човечкиот ум и волја; ама обредните облеки, симболот и формулата, кои христинството ги носело, и носи по многу земји сè
до денес, беа зацело исткаени во обожувањето и по храмовите на Јупитер, Серапис
и Изида, кои сега, во вториот и првиот век пред Христо, во векот на теокразија, се
распростраа од Александрија низ просветен свет“.
Стр. 270: „Како трет знак на општото незадоволство би можеле, можда, да
се земе наглото ширење на новите верски движења по римското царство. Видовме
како во една мала земја, каква што била Јудеа, цел народ може да биде еднодушно
исполнет со мислата целколкавиот живот како не вреди и дека каква натприродна
сила на помош може да го поправи. На основ на тоа меналитетот еврејски бил усредсреден на замислата на еден единствен бог и на обеќавањето за доаѓањето на спасителот, Месија. Мошне различни од овие биле мислите што се ширеле по римскиот свет. Затоа земајќи, тие мисли во сè се своделе на одговор на вакво општосветско прашање: ‘Што да направиме, па да ни биде добро?’ Чести и природни последици на чуството на одвратноста спрема животот на луѓето есте верата во загробниот живот, кој ќе им даде нахнада за сите јадови и неправди претрпени во овој
земјин живот. Верувањето во таквата нахнада вазда делува како мелем за нашите
душевни болови и патења. Уште од давните времиња била верата на старите Египќани сета исполнета со ваква надеж во бесмртност; а видовме колку мах на обожување Серапис и Изида зеле во Александрија. Воскрснувањето на стародревните ми162
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стерии на Деметра и Орфеј, толку прираснале за срцата на средоземната раса, во
врска со овие нови обреди, создавајќи некој вид на теократија (свештенилчка влда).
Друго едно големо верско движење бил митраизмот, како неко покасна мена
на обожување на Заратустра. Тоа била прастара ариска вера, чии први извори треба
да се барат уште кај самиот индоирански народ, а во време пред неговото делење
на Персијанци и Хиндуси. Митра е обожуван како боженство на светлоста, како сонце на правичноста. Во храмовите каде му се служело секогаш го претставувале како го убива светиот бик, чија крв е семе на животот. Обожувањето на Митра, тогаш
веќе дополнето со многу други примеси, се пренело во римската империја во добата на Помпеј Велики, а почнало нагло да се шири за владата на царевите од Цезаровиот и Антониновиот дом. Митраизмот обеќавал бесмртност и во тоа личел на
обожувањето на Изида. Имал приврзаници нарочито во редовите на робовите, војниците и сиротињите. По некои од своите обреди а нарочито по обичајот палење на
свеќи пред светиштето, митраизмот има некоја надворешна и површна сличност со
христијанството, третото големо верско движење, кој почнал да се шири во римската империја.
Христијанството се појавило како наука на спасот и бесмртност, па први
верни им придоаѓале од редовите на бедните и потиштените. Некои современи писатели го називале ‘религијана робови’. Тоа христијанство во своите први почетоци
и било, ама во најубавото значење на тој збор. Христовата наука со благи зборови
на утехата ги миловала робовите и сите кои општеството ги газело со нозете; поново во нив будело чуство на човечкото достоинство и им ја враќала надежта во животот; успеало своите верни неизмерно да ги одушеви, те се покажале готови до
крајот да ја бранат стварта на правдата и за неа да поднесуваат и најстрашни маки.
Во останатото, во следната глава ќе имаме прилика поопширно да говориме за првобитниот развиток на христијанството и за неговата морална вредност“.
Стр. 286: „Да би сфатиле кои биле главните одлики на христијанството, науката која ќе игра важна улога во нашата историја и која ќе им отвори очи на луѓето и ќе им даде да ја наѕрат замислата за обединат свет, ќе мораме да се вратиме
за неколку векови наназад, да би ги прикажале условите, под кои живееле во Палестина и Сирија, колевка на христијанството. Веќе сме говореле за потеклото и преданијата на еврејскиот народ, за диаспората, за расцепканоста на еврејството од самиот свој почеток, како и постепениот развиток на замислата за еден и правичен
бог, кој е господар над земјата и кој го поврзува изричито обеќање дека ќе се одржи
и ќе ги одведи на патот на славата и честа на еврејскиот народ. Еврејската мисла
била и денес уште необична мешавина на богословската длабина и жестокото расно родољубие. Евреите се надевале нарочито на спасителот, Месијата. Од него се
очекувало дека ќе ги избави светот, со начин мошне корисен по Евреите, дека ќе ја
обнови легендарната слава на Давид и Соломон, и, најпосле, дека целиот свет ќе го
потчини на добронамерната, ама ипак строгата еврејска превласт. Оваа мисла добила поголем мах и почнало сè повеќе да се шири баш во времето по нестанокот на
политичката моќ на семитските народи, во времето, бидејќи, после, Тир, паднала и
Картагина, и бидејќи картагинска Шпанија постанала римска покраина. Мислиме
дека не може да има никаква сумливост за тоа дека му придошле на Еврејството по
средоземните краишта растурените Феники чиј јазик бил блиско сроден на еврејскиот, и кој след овие промени останале без политичко право. Ваља да се има на ум
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дека во еврејската вера наизменично наиудуваат времиња на жестоки прозелитизми
и времени љубморни исклучивости, затворување спрема другите народи. Зар н. пр.
Идумејците со сила не се направени Евреи ? Зар во Мухамедово доба немало арапски племиња кои по вера биле Евреи и зар во деветтиот век не наидуваме во денешна јужна Русија народ со турско потекло, кој со најголем дел свој бил еврејска
вера ? Стварно многуте, повеќето семитски народи, кои немале успех во борбата со
другите, го примале еврејството како свој политички идеал. Еврејските трговски и
финансиски преданија секако треба да им се припише на Фенкијците, кои постанале Евреи, како приврзаници на еврејството на ерменското потекло во Вавилон.След
овие претопувања и мешања наидуваме готово во сите делови на римското царство
развиени општини на Евреите, трговци, кои сите биле во меѓусебни врски, споени
со библијата, верската организација и еднообразовноста на еврејското воспитно
уредување. Главна сила на Евреите спрема тоа не се најдувала во Јудеа, ниту оттаде водела потекло“.163
Стр. 289: „Готово сè што знаеме за Исусовата личност потекнува од четирите евангелија, кои сигурно сите постанале веќе неколку десетина години по неговата смрт, како и од алузија на неговиот живот во посланиците на првите ширители
на христијанството. Првите три евангелија, по Матеј, по Лука и по Марко, тврдат
дека се осниваат на некое поран запис. Евангелието по Јован се одликува со повеќе
оригиналност на чуствата и во прилична мера одаваат нешто налик на хеленското
богословје. Критичарите се склони да го сматраат евангелието по Марко како најверен опис на личноста и толкувањето на стварните изреки Исусови. Сите четири
евангелија ни пружат слика сосем одредена личност, те убедливо, какогод и првите
извештаји за Буда, ни ја изнесуваат вистината за Исусовиот земски живот. И покрај
сите дополни за чудесата, сме принудени да речеме. ‘Тој човек постоел; овој дел на
светската историја не е измислен’ “.
Се говори за евангелието било „нешто налик на хеленското богословје“.
Па христијанството се појавило на македонските простори како хеленски.
Следи Богородица била претставена како заблудена Македонка,164 а не како
разголената Семирамида, Вавилонската курва, која со ренесансата станала римска.
„Какогод што е личноста на Гаутаме Буда онакажена и помрачена со крути
седечки лик, позлатен идол на попозниот будизам, така е и Исусовата сува, со страст напрегната појава- човек тоа нагонско чуство- онакажено со нестварност и преданија, со кои злото разбирано со стравопочитување во денешната христијанска
уметност го одбележило неговиот лик. Исус бил пуки сиромав, проповедник, кој
патувал по прашната и со сонце натопена Јудеа, живеејќи од случајни милосрдни
дарови. Па, ипак, секогаш го претставуваат грижливо чист и изчешлан, во беспрекорно чисто одело, усправе, а некако неподвижен, како да лебди низ воздухот. Тоа
било доволно да го направат нестварен и неверојатен, нарочито за луѓето кои не
умеат да разликуваат меѓу јадрото на историските настани и китнасти и наивни
украсувања од страна на ограничените богомољците.
Можда и воведните делови на сите четири евангелија претставуваат такво
украсување, н. пр. чудотвотворните околности при Исусовото родување, ѕвездата
која ја доведуваат мудреците од истокот до неговите јасли да му се поклонат, па ко163
164
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125
лежот во Витлеем, кој го наредил Ирод заради тие значајни предзнаци, и бегството
во Мисир- сè тоа многу меродавни истражувачи го сматраат со такви китења. Во
најдобар случај, тие настани не се важни за самата Исусова наука; дури неа í одземаат многу од онаа снага и силина, кои во неа ги најдуваме кога ја издвоиме од
тие украсувања. Тоа важи и за противречните мислења на Матеј и Лука за Исусовото потекло. Се покушува да се пронајде како неговиот татко водел потекло од самиот крал Давид. Како за Исус, или за кого било инаку, би била некоја нарочита чест да води потекло од таквиот човек. Овој додаток вотолку е понеобичаен и побесмислен што според легендата Исус и не бил Јосифов син, туку е зачнат на чутотворен начин. Ако целата Исусова повест ја ослободиме на тоа секоејако вкрстување,
самиот Исус ни се јавува како лик мошне човечки, мошне озбилен, страсен, кадар
да плане во изненадна лутина. Овој човек проповедува нова и длабока наука, наука
за полна љубов на отечко божјо над целиот свет и за идното царство небеско на земјата. Секако дека тоа бил човек на јака сугестивна индивидуалност.
Приклучил околу себе ученици и ги задахнал со љубов и храброст. Неговото
присаство ги снажило и лечило слабите и болесни луѓе. Изгледа дека тој самиот
бил доста со слаб телесен состав,бидејќи брзо подлегнал на маките на распинување
на крстот. Постој предание по кое паднал во несвест кога она по тогашниот обичај
самиот морал да го носи својот крст до губилиште. Кога прв пат се појавил како
учител, бил човек од своите триесет години. Три години патувал по земјите проповедувајќи ја својата наука; потоа дошол во Ерусалим, каде го оптужиле да покушава создавање на нова држава во Јудеа. На основ на таа оптужба бил сослушан, осуден и разапнат едновремено со двајца разбојници“.
Римската Империја била единствена држава царство- а и Источно Царство.
„Сета ова сила на богословски тврдења, на кое се заснова христијанството,
стварно има малку потпора во евангелието. Како што читателот и самиот може да
се увери, во тие книги нема јасна и изрична потврда на прописите кои христијанските учители сматраат потребно за спас на душата. Тешко е да се разбере од стварните Исусови изреки желбата да го сматраат со било еврејски Месија (‘Христос’
на грчки јазик),165 било со еден дел на боженство, или дека проповедал наука за жртви на окајување и дека воопшо барал од своите ученици какви нарочити свештени
чинови. Набрзо ќе видиме како подоцна целото христијанство се поделило поради
препирката околу Светото Тројство. Меѓутоа, не постој никаков доказ за тоа дека
апостолите знаеле за поимот Тројство. А ако што знаеле за тоа, тешко тоа да го чуле од Исусовата уста.Славењето сабота по еврејскиот обичај, е под влијание на обожувањето на Митра пренесен на недела- важно обележие на многу христијански вероисповеди. Исус, меѓутоа, свесно не ги почитувал прописите за сабота и рекол дека саботата е создадена заради луѓето, а не луѓето заради саботата. Исто така никогаш не рекол ни еден збор за некое обожување на својата мајка Марија како небеска кралица (што потсетува на египетскиот култ на Изида). Не знаел за сè тоа што
нарочито се истакнува во христијанските обреди и обичаи. Некои книжевници, нарочито скептици во верските прашања, отишле дотаму да тврдат како Исус воопшто не може да се назове христијанин. Којгод сака објаснење за тие чудни празнини во Христовата наука, нека за тоа му се јави на својот свештеник. Ние сме овде
должни да ги спомениме овие нејасни прашања едино поради судирите и тешко165
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тиите, кои подоцна поради нив настанаа, а никако да се впуштаме во понатамошните расправии за нив“.
Стр. 293: „Ваља нарочито во вистинската Исусова наука имало и премногу
начела, уз кои богаташ, свештеник, крупен трговец, царски чиновник, па ни обичните, што велат, уважениот граѓанин не можел да не пристане, и од основ да не го
промени начинот на живот. Напротив, во таа наука немало ништо што приврзаникот на вистинската наука на Гутаме Сајк не би можел со драга волја да ја прифати,
ништо што приврзаниците на првобитниот будизам го бранеле едновремено да биде и приврзаник на Исус Назареќанин. А и вистинскиот Исусов ученик можел да ја
усвои сета Будина наука“.
Стр. 298: „За време на ова слабо расветлено време во повест на христијанството, изгледа дека христијанските обреди примиле извесни примеси од обожувањето на Митра од една страна и од обожувањата на Серапис, Изида и Хора од друга страна. Од митризмот изгледа дека христијаните го примиле славењето на недела, денот на сонцето, наместо еврејската сабота; обилната употреба на свеќите при
обредите; легендата за поклонување на пастирот, а по своја прилика и извесни поими и изрази кои уште и денес се вообичаени кај извесни секти, а односно битите
‘испрани со Христовата крв’, како самата Христовата крвава жртва. Треба да се сетите дека при иазвршувањето на смрттната казна со разапнувањето на крстот одвај
ако се пролевало нешто малку крв отколку ли при извршувањето на смрттна казна
со бесење. Спрема тоа, кога се кажува за Христо дека ја пролил својата крв за човештвото, тоа е и премногу неточна слика. Дури и ако имаме на ум дека бил шибан,
дека носел трнов венец и дека го раниле со копје во бедрото, уште сме далеку од
‘бунарот на крвта’. Само, верата Митра била преполна денес заборавени мистерии,
што се врти околу Митра, кој го убива светиот бик кога овој сам налетува на нож.
Во сите храмови на тоа обожавање изгледа дека се најдува слика на тоа убивање на
светиот бик, од чијара на тече голем млаз крв. Таа крв ја сматрале извор на нов живот. Приврзаниците на митраизмот стварно се капеле во крв на бикови принесени
на жртва и тоа капење го сматрале ‘второ родување’. Новопримениот верен на таа
заеденица би стоел под возвишението на кој го клале бикот, те така сет го обливала
крвта на закланото животно.
Уште познатни биле примесите на александријското обожување, кои продреле во христијанските обреди. Природно е дека христијаните во лицето на Хора,
кој бил Сераписов син, а кој при тоа е сматран како вистински Серапис, нашле по
аналогија јасно објаснување за мислата која му ја изнел Свети Павле. Од тогаш па
до изедначување на Марија со Изида, до нејзиното подигнување на степен на боженство и покрај јасните Исусови зборови за мајката и браќата, кои порано ги наведовме од евангелието, бил само еден чекор...“.
Х.Џ.Велс, на стр. 289, пиши: „Можда и воведните делови на сите четири
евангелија претставуваат такво украсување, н. пр. чудотвотворните околности при
Исусовото родување, ѕвездата која ја доведуваат мудреците од истокот до неговите
јасли да му се поклонат, па колежот во Витлеем, кој го наредил Ирод заради тие
значајни предзнаци, и бекството во Мисир...“.
Стр. 287: „Не можеме...Евреите...северни соседи ги имале Селеукидите, а на
југ Птоломејците. По нестанокот на Селеукида Евреите потпаднале под власт на
Римјаните...еврејски владетели и првосвештеници, за Макајевците, за династијата
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на Ирод итн....Така Јудеја се одржала сè до годината 70. после Христос, кога римскиот цар Тит, Веспазианов посинок и наследник, го опседнал Ерусалим, па потполно го разорил храмот и градот...“.
Стр. 292: „Секаков отпор...ни самите негови ученици не го сфатиле длабокото и замашно значење на неговите предлози. Биле како занесени со староеврејски
сон за кралот, за месијата, кој ќе ја сруши и хеленската династија на Ирод и римската превласт, па ќе ја установи Давидовата легендарна слава...“
Следи сè било само хеленско (македонско) и римско- Ирод бил Македонец.
Овде се говори за Исус и неговото учење- тоа било многу постаро од Исуса:
Х.Џ.Велс,166 на стр.289, наведе: „Готово сè што знаеме за Исусовата личност
потекнува од четирите евангелија, кои сигурно сите постанале веќе неколку десетина години по неговата смрт, како и од алузија на неговиот живот во посланиците на
првите ширители на христијанството. Првите три евангелија, по Матеј, по Лука и
по Марко, тврдат дека се осниваат на некое поран запис... И покрај сите дополни за
чудесата, сме принудени да речеме. ‘Тој човек постоел; овој дел на светската историја не е измислен’ “. “.
Се пиши за „првите три евангелија“ кој „се осниваат на некое поран запис“.
Стр. 297: „Наскоро се појавил друг голем учител, кого многу современи истражувачи го сматраат вистински основач на христијанството: Савле...или Павле“.
„Павле никогаш не го видел Исус. Она што за Исус знаел и за неговото учење секако сознал само од кажувањето на првобитните ученици. Неоспорно многу
што-што сфатил од Исусовиот дух и на науката за обновата на душевниот живот...
Во срцата на назарените, кога Павле наишол на нив, букнал жив пламен на надеж,
и ги оставил како христијани, со почетоците на една вкалапена вероисповест...“,.
Некои автори говорат, Исус бил син на Клеопатра, кој се вратил од Индија...
Иво Вукчевиќ,167 на стр. 24, говори за „Не е збор Божји“: „Според ова гледиште, јудео-христијанската теологија не е ништо друго туку до конфузно извртување на древните мудрости и космичката вистина: ‘Библијата не е ‘збор Божји’, туку украдена од паганските извори. Нејзиниот Едем, Адам и Ева се преземени од вавилонските списи; нејзината Поплава или Потоп не се ништо друго до делче околу
четири стотини записи за поплавите; нејзиниот Арк и Аратат имаат свој еквивалент
во митските верзии на Потопот: дури и имињата на Ноевите синови се копирани;
така е и со Исаковото жртвување, Соломоновата мудрост и Самсоновиот подвиг
рушење на столбови, Мојсије е вообличен по поглед на сиријскиот Мизес; неговото
право по углед на Хамурабијевиот законик. Неговиот Месија е изведен од египетскиот Махдија. Спасот, поедините стихови се дословна копија на египетските ракописи. Измеѓу Иус и египетскиот Хора Џералд Мејси (Gerald Massey) најдува 137
сличности, додека меѓу Христо и Кришна има на стотини.’
Мешањето на законите на природата и процесите на создавање со Божјата
волја, јудео- христијанската теологија, по верување на Грахам, се меша Пеколот со
Рајот. Тој така пиши: ‘Волја Божја ! Волја Божја !- тоа е општепознат узвик на секој масовен убиец’ “.
Стр. 36: „Според Прокопиј, паганските Словени почитувале многу духови и
на сите им принесувале жртви, и се заколнувале и ја прорекувале иднината прине166
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сувајќи жртви. Извесен број примарни духови за кои постојат записи, изгледа, има,
индо- ирански корени. Тоа се Дажбог, Хорс, Стриборг. Симарг’л и Мокош“.
Стр. 38: „Паганскиот словенски бог на сонцето Хорс има исто потекло како
ведскиот свар, староперсискиот хвар, како хвар khsaeta (славен бог на сонцето со
кочијата и брзите коњи), подоцна персиски хорсид (вечно, светлечко сонце). Е занимливо, можда случајно, дека во староегипетската религија богот на небото Хор
или Хар, во облик на орел, на чии раширени крила се боговите, чии очи се сонце и
месец, бил бог над боговите. Првата египетска династија, династија на обединувањето, го почитувала Хор. Од тоа време, со повремени прекини, постој верување дека секој фараон е човечка манифестација на Хор, додека вистинското име на секој
фараон бил Хор. Орелот, случајно, е српско- хрватски збор за орел. Некои научници веруваат дека хрватскиот етникум Хорват, или Хрват- то ест оној кој е сродник
на Србите- исто така се изведува од свар<хвар<хор“.
Владимир Алексејевич Истархов,168 на стр. 84, пиши: „Општ симбол на Богот на сонцето Ра- есте кукастиот крст.169
Хорс- син (хипостас) Бог на сонцето Ра. Богот на сонцето кој тргнал од зимата према пролетта. Младото сонце, кое се препородува. Неговото време после
зимскиот солстициј (најдолга ноќ, најкраток ден) 21- 22. декември до пролетната
равнодневница (траење на денот и ноќта еднакво) 21. март“.
Дејвид Аик,170 на стр. 96, пиши: „Хорус бил ‘син’ Божји во Египет. Потекнал од вавилонскиот Тамуз, а самиот послужил како ‘нацрт’ за подоцнежниот
Исус. Бројните поврзници имаат разорно делувањена веродостојноста на Христијанската црква: Исус бил Светлост на светот. Хорус бил Светлост на светот. Исус за
себе рекол дека тој е пат, вистина и живот. Хорус рекол дека тој е пат, вистина и
живот. Исус е роден во Бетлем,‘куќата на лебот’. Хорус е роден во Ану, ‘дом на лебот’. Исус бил Бог пастир. Хорус бил Бог пастир. Во чамецот со Исус се качиле седум рибари. Седум рибари влегло во чамецот со Хорус. Исус бил јагне. Хорус бил
јагне.Исус се поистоветувал со крст. Хорус се поистоветувал со крст. Исус е крстен
во триесеттата година.Хорус е крстен во триесеттата година.Исус бил дете на девицата Марија. Хорус бил дете на девицата Изида. Исусовото родување го наговестила ѕвездата. Хорусовото родување го најавила ѕвездата. Исус како дете бил учител
во храмот. Хорус како дете бил учител во храмот. Исус имал дванаесет ученици.
Хорус имал дванаесет следбеници. Исус бил Утринска ѕвезда. Хорус бил Утринска
ѕвезда. Исус бил Крст. Хорус бил Крст. Исус на гората го искушувал Сотонот. Хорус на гората на искушување го ставил Сет“.
Стр. 97: „Измислениот лик на Исус бил бог на Сонцето, симбол за Божјето
Сонце’...Различните ери и култури на тие исти концепции им дала различни имиња,
па така во Евангелието Хорус постанува Исус, а Изида девица Марија, мајка на
Исус односно Сонце. Марија на сликите секогаш во нарачје го држи малиот Исус,
меѓутоа тоа е само пуко поновување на египетскиот приказ на Изида што го држи
малиот Хорус. Тие личности стварно не постоеле, тие се сиболични. Изида е поврзана со астролошкиот знак Девица, како и Марија. Насловите ‘Ѕвезда на морето’ и
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‘Кралица на небото’ доделени на Изида í се препишуваат и на Марија, а обата влечат корења од кралицата Семирамида која во Вавилон се викала Кралица на Небесата.
Истата религија и обредите на Сонцето можете да ги пронајдете широко на
светот, во Сумер, Вавилон, Асирија, Египет, Британија, Грција, во Европа општо,
во Мексико и Средна Америка, Австралија- насекаде. Тоа била универзална религија надахната со ист, во коначницата на вонземјениот, изворот илјада години пред
појавата на Христијанството...“.
Стр. 98: „Син/Сонце умрело па настанала темнина. Обратете внимание колку часови тоа траело: три. Истата приказна за темнината и смртта на своето боженство давно пред родувањето на Исус Индусите раскажале за Кришна, будистите за
Буда, Грците за Херкул, Мексиканците за Quetzalcoatl и така понатаму, до во бескрај. Кога умрел, Исус ‘слегол во пеколот’, баш како што тоа пред него го направиле и Кришна,Заратустра, Озирис, Хорус, Адонис/Тамуз, Бакхо, Херкул, Меркур, и
така натаму. Понатаму станал од мртвите баш како и Кришна, Буда, Заратустра,
Адонис/Тамуз, Озирис, Митра, Херкул и Балдур пред него. Исус симболички е разапнат на Велигден како што тоа е пролетната равнодневница кога Сонцето (Исус)
влегува во астролошкиот знак на Овенот, Рам односно- јагнето. Јагнето во книгата
Отривение е ист симбол...“.
Стр. 101: „Симболот риба е тема која се протега низ целото Евенгелие. Тоа е
симбол Нимрод/Тамуз, татко- син во Вавилон. Додатен разлог за Исус како риба би
можел да биде астролишки знак Риба. Отприлика во времето кога Исус наводно се
родил Земјата влегувала во астролошката куќа Риба. Се родувало нова доба, па
Исус риба можел да биде симболот Риба. Спрема законите на процесијата на ‘Земјиното климање’, сега влегуваме во другото ново доба, добата Водењак...“.
Стр. 106: „За измислувањата во Библијата може да се напише цела книга.
Всушност, некој веќе ја напишал. Носи прикладен наслов Библиски измислувања и
ако саката подробна документација на податоците кои сум го користел во ова поглавје, топло ви ја препорачувам. Ама нема баш никакви веродостојни податоци за
постоење на Исус. Нема археолошки докази, пишани докази, ништо. Исто вреди за
Соломон, Мојсеј, Давид, Абрахам, Самсон и неброени други библиски ‘ѕвезди’. Сè
што имаме се текстови на Левитите и приказните од Евангелијата во своите различни верзии. Верските манипуланти толку очајно сакале за Исус да добијат унакрсни референци во делото на ‘еврејскиот’ повесничар Јосиф вметнале патетично
очит додаток како би го подпреле неодрживото. Е познато повеќе од четрисесет писатели кои ги бележеле настаните во тие земји во наводно време на Исусовиот живот, меѓутоа тие ништо за него не споменуваат. Човекот кој ги чинел сите тие ствари кои наводно ги учинил, а никој ништо за него не запишал ? Фило живеел во текот на целото наводно време на Исусовиот живот и напишал повест на Јудејците која го покрила целото тоа раздобје. Што повеќе, живеел во Ерусалим или во неговата близина во времето кога Исус е наводно роден, и кога Херод наводно убивал деца, меѓутоа не забележал ништо од тоа. Бил таму кога Исус наводно триумфално се
вратил во Ерусалим и кога е разапнат и станал од мртвите третиот ден. И што Фило
кажува за тие фантастични настани ? Ништо. Ни збор. Ни слово.Ништо од тоа не се
споменува ни во римските записи ниту во современите извештаи кои ги пишеле
грчките и александријските писаели, запознати со она што таму се случувало.
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Зошто ? Затоа што не се ни случило. Тоа била симболична, кодирана приказна чија сврха имала да пренеси различни езотерични и астролошки знаења и, најважно, создале уште една религија...Човештвото е насамарено. Тешко насамарено“.
Елена Блаватска,171 на стр. 207, има наслов: „Езотеричние доктрини на будизмот, продрени во христијанството“; стр. 256: „Сравнителни резултати на будизмот
и христијанството“.
Едни автори пишат, Исус отишол во Индија, а за други, тој бил во Египет.
Кристофер Најт и Роберт Ломас,172 на стр. 165, пишат: „Каде тоа постоеле
докази за обожување на Сонцето, после Давидовата и Соломоновата власт, тие се
однесуваат под влијание на Египќаните, Грците или Персијанците, или дури асимилирани аспекти на боговите на Сонцето, како што се Ра, Хелиос или Митра...“.
Бидејќи Склавините го почитувале Хора кој бил Исус,се верувало во истото.
Улрих Вилкен,173 на стр. 300, пиши: „Владеењето на Селеукидите и Птоломејците беше неограничено, како кога беше на власт Александар со сета своја моќ
како крал на Азија. Тој, всушност, за нив беше модел. Според преседанот што тој
го направи за нив, главно, како за елинистички кралеви, обичниот амблем на кралската моќ беше дијадемата, оригиналниот персиски симбол. Во случај на Птоломејците имаше посебна разлика, поради фактот што во очите на нивните египетски потчинети тие беа фараони.Според тоа, веднаш по станувањето крал (305) Птоломеј I.
следејќи го примерот на Александар,ја зеде за себе египетската кралска титула што
му беше понудена од свештениците, со која беше изразен египетскиот култ кон
кралот (како Хорус, како син на Ра итн.). Слично на тоа, сите Птоломејци до крајот
на династијата беа претставени на египетските споменици како божествени фараони. Селеук I, а и неговите наследници, како и Александар, вавилонците го сметаа за
нивни посебен крал, иако во овој случај немаше боженствен култ што го спојуваше
со монархијата“.
Дејвид Аик,174 на стр. 106, пиши: „За измислувањата во Библијата може да
се напише цела книга...Фило живеел во текот на целото наводно време на Исусовиот живот и напишал повест на Јудејците која го покрила целото тоа раздобје.
Што повеќе, живеел во Ерусалим или во неговата близина во времето кога Исус е
наводно роден, и кога Херод наводно убивал деца, меѓутоа не забележал ништо од
тоа. Бил таму кога Исус наводно триумфално се вратил во Ерусалим и кога е разапнат и станал од мртвите третиот ден. И што Фило кажува за тие фантастични настани ? Ништо. Ни збор. Ни слово. Ништо од тоа не се споменува ни во римските записи ниту во современите извештаи кои ги пишеле грчките и александријските писаели, запознати со она што таму се случувало. (Херод=Ирод, Р.И.)
Зошто ? Затоа што не се ни случило. Тоа била симболична, кодирана приказна чија сврха имала да пренеси различни езотерични и астролошки знаења и, најважно, создале уште една религија...Човештвото е насамарено. Тешко насамарено“.
И што било христијанството ? Наследство на Хорус=склавински=тн.словински Хор,Митра,Обединителот Александар Македонски и стоицизмот-Александрија
Бидејќи на балканските Склавини сè ова им било познато, сè им било јасно.
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ХАЗАРИТЕ
Hugh Seton- Watson,175 на стр. 360, пиши за Евреите: „Евреите двапати насилно се искоренети. После што се депортирани во Вавилон во седмиот век пред н.е.,
Кир, персискиот цар, им допуштил да се вратат во шестиот.176Бидејќи Римјаните
поново ги депортирале после буната во првиот и вториот век н.е., се вратиле во
дваесеттиот,да би ја наметнале власта на народите кои меѓувремено таму живееле“.
Евреи немало сè до 444 г.п.н.е, за тие да бидат истребувани. Следи денес да
се разликуваат Сефардимите и Ашкеназите- вториве се со потекло од Кавказот итн.
Дејвид Лингвистон,177 на стр. 22, пиши: „Според Херодот, грчки историчар
од V век п.н.е.: ‘Мидијците се народ кој порано од сите народи бил викан Аријанци
(Ариевци): но кога од Атина кај нив дошол Медеја од Колхида, тие го променале
своето име. Тоа е вистинската причина за промена на името’ .
Оваа Медеја, којашто ја наведува Херодот, всушност, е истата онаа волшебичка од приказната за Јасон и Аргонаутите, од грчката митологија. Таа потекнува
од подрачјето познато како Колхида, сместено северно од Ерменија. Според грчката легенда, Медеја подоцна се омажила за Егеј од Атина, според кого било наречено Егејското Море. Нивниот син бил Мид (Medus), од Колхида, чии наследници се
сметаат токму Мидијците.
Според описот на Херодот, Колхидите, кои ја населувале земјата сместена
на западните падини на Кавказ до Црното Море, биле со темен тен... Херодот сметал дека луѓето од Колхида потекнувале од египетските колонии. Тој не само што
укажува на тоа дека имале ‘потемна боја на кожата и виткана коса’, туку ги опишал
и нивните традиции, јазик, ритуалите на оплакување и секојдневните обичаи.
Додатно, свети Јером (Saint Jerome), во IV век п.н.е., Колхида ја именувал
како Втора Етиопија. Слично на тоа, двеста години подоцна, и Софроние (Sophronius), патријархот Ерусалимски, пишувал за присуството на ‘Етиопјаните’ во тоа
подрачје“.
Се потврдува, црната раса стигнала во Египет....За неа претходно се напиша.
„Историчарот од I век п.н.е., Диодор (Diodorus), од Сицилија пак, во своето
дело ‘Универзална Историја’, наведува. ‘Тие исто така велат дека оние што дошле
заедно со Данеј (Дан, племето на Дан), исто така од Египет, населени во најстариот
грчки град, Аргос; и народот на Колхида во Понтус и на Евреите- на земјата меѓу
Арабија и Сирија, формирале колонии со некои доселеници од нивната земја (Египет); и тоа е причината зошто меѓу овие луѓе веќе подолго време постојат институции, кои најмногу се однесуваат на нивните машки деца... обичајот е донесен од
Египет. Дури и Атињаните, велат тие, се колонисти од Саис (Делтата на реката
Нил), од Египет’.
Во VI век п.н.е., Мидијците го создале своето царство, кое се протегало од
Азербејџан на север, па сè до Централна Азија и Авганистан. Ако се знае дека Мидијците мошне често се мешале со другите народи, како на пример со Иранците, а
особено со Персијците; тогаш не треба да зачудува фактот што голем број Иранци
денес се сметаат за потомци на Мидијците. Меѓутоа, чуството за вистински насле175
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дници на Медијците денес најсилно е изразено кај Курдите, Лурите, Исфаните, како и кај Азерите, од турската јазична група“.
„Според Херодот, Скитите изворно потекнуваат од подрачјата зад реката
Еуфрат, наспроти ерменската река Аракс (Araxes); која ги раздвојува Ерменија,
Иран и Азербејџан.
Скитите за првпат се појавиле во асирската хроника под името Ашкузаи
(Ishkuzai), древна верзија на името на современите Ашкенази; именувани според
Ашкеназ (Ashkenaz), синот на Гомер, братот на Магот.
Најзначајното племе на Скитите било она, спомнато во грчките записи, кое
го преминало басенот на реката Дон, јужно од полуостровот Крим, од каде ги освоило териториите на Ерменија и Кападокија, при што станале сојуници со првите
владетели на Мидија.
Треба да се напомене дека во времето на Херодот, Каподокија се простирала
на големо пространство: териториите околу Црното Море, па сè до планината Таурус, во источна Турција, од каде Еуфрат продолжува кон Сирија“.
„...според Херодот, со изгледот на Скитите, кои ‘сите имаат длабоки сини
очи и црвена коса’; а кои одржувале таинствени ритуали посветени на богот Бахус
(Bacchus), една од грчките верзии на името Ваал“.
Дејан Лучич,178 на стр. 45, пиши: „Др. Светлана Александрова Плетнјова,
советски академик, историчар и археолог напишала изузерна објективна повест“.
Стр. 46: „Плетнјова пиши:
‘Историјата на Хазарскиот каганат (царство)- е една од клучните теми на
средновековната историја на Источна Европа. Заземајќи огромна територија, на која живееле различни народи, со различни економски и културни нивоа, Хазарија
потраела околу три стотини години- од втората половина на VII до средината на X
век. Таа воедно претставува и прва феудална организација во Источна Европа.
Како била која друга заедничка и голема држава, каганот имал своја друга
предисторија. Во неговиот состав се најдувале многу племиња и племенски сојузи,
кои се споменуваат на страниците на древните хроники на средината на IV век наша ера. Тоа биле многубројни номадски и полу-номадски народи- остатоци на Хуните кои поминале низ јужноруските степи“.
Стр. 47: „Земјата на Хазарите, народ со турско потекло, заземаат клучна
стратешка положба од витална важност кои се најдуваат измеѓу Црното и Каспиското Море, на место каде делувале големите сили на тоа време. Претставувала тампон- зона која ја штитела Византија од нападот на грамзивите варварски племиња
од северните степи- Бугари, Унгарци, Печенези и други, а подоцна и Викинзи и Руси. Ама од становиште на византиската дипломатија и европската историја подеднакво, ако не и позначајно, чинителот дека хазарската војска успешно ја зауставила арапската лавина во нејзините рани, најразорни фази и на тој начин ги спречила муслиманите да ја освојат Источна Европа. Професорот Данлоп од Универзитетот Колумбија, водечки познавач на историјата на Хазарите, го изнел краткиот
преглед на ова одлучувачка, мада практично непозната епизода
‘Земјата на Хазарите се најдува на природниот пат на напредувањето на
Арапите. Во текот на неколку години од Мухамедановата смрт (632. н.е.), грабејќи
кон север преку згариште на двете царства и бришејќи се пред себе, војската на Ка178
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лифатот допрела до големите планински препреки- Кавказот. Совладувајќи ги овие
препреки би им се отворил патот кон земјите на Источна Европа. Меѓутоа, во пределот на Кавказ, Арапите наишле на организирана војна сила која ги спречила нивните понатамошни освојувања во тој правец. Војните на Арапите и Хазарите траеле повеќе стотини години, и иако малку познати, се знатни на историската важност.
На Турското поле, во сукоб со Франките на Карл Мартел, е зауставена плимата на
арапската инвазија. Отприлика во исто време, заканата на истокот не била ништо
помала... победнички муслиманите ги дочекале и ја задржале снагата на хазарското
царство... Не може да се сумња во тоа дека без Хазарите северно од Кавказот Византија, бедемот на европската цивилизација на исток, Арапите би ги надмудриле и
дека историјата на Христијанството и Исламот би била сосем другчија од онаа која
ни е позната’.
И ни најмалку нечуди, ако се има на ум оваа околност, тоа што 832. година,
после славната хазарска победа над Арапите, идниот цар Константин V се оженил
со хазарската принеза. Нивниот син, потоа, постанал цар Лав IV, познат како Лав
Хазар.
Иронија на судбината, последната битка во оваа војна, 737. н.е., е окончана
со поразот на Хазарите. Ама, до тогаш веќе спласнал замахот на муслиманската
света војна, внатрешните гложења го уздрмале калифот, арапските освојувачи, не
стекнувајќи стабилно упориште на север, со ист пат, преку Кавказ, се вратиле откаде дошле, додека Хазарите постанале уште помоќни отколку што биле.
Неколку години подоцна, веројатно 740. н.е., царот, неговиот двор и војната
владеечка класа, ја прифатиле еврејската вера, и јудаизмот постанал државна вера
на Хазарите. Без сумливост, нивните современици со таа одлука биле запрепастени,
баш колку и денешните научници кога на тој податок дошле во арапските, византиските, руските и хебрејските извори...“.
Стр. 49: „Она за што може да се расправа, есте судбината на евреизираните
Хазари после пропаста на нивната империја во дванаесеттиот или тринаесеттиот
век. Изворите на оваа тема се оскудни, мада со крајот на средниот век се споменуваат различни хазарски населби на Крим, во Украина, Унгарија, Полска и Литванија. Општата слика која се помалја од фрагментарните податоци ни открива дека хазарските племиња и заедници се селеле во оние области на Источна Европа- воглавно во Русија и Полска- во кои во предвечерјето на современото доба имало најголема концетрација на Евреите.179Тоа некои историчари ги навело на претпоставката
дека знатен дел, можда и мнозина источни Евреи, можеле да бидат со хазарско, а не
семитско потекло“.
Х.Џ.Велс,180 на стр. 372, пиши: „Продирањето на турските племиња низ јужна Русија не се ограничувала само на поместувањето на Угрите и Бугарите спрема
запад. По нив се појавиле Хазарите, поново турско племе, а со јаки еврејски примеси.181 На Хазарите им се придружиле Евреите протерани од Цариград, кои многу
179
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свои нови сонародници по изборот ги придобиле за својата вера. Од овие еврејски
Хазари водат потекло оние силни еврејски населби во Полска и Русија...“.
Hugh Seton- Watson продолжува: „Во вековите на дијаспората дошле во Рим,
и се преселиле во европските провинции на царството, посебно во Шпанија и во
долината на Рајна. Номадските народи кои ги населиле степите на Црното Море,
Хазари, ја прифатиле Мојсијевата вера и постанале територијална сила во осмиот
век н.е. Во христијанските земји Евреите наишле на несакана толеранција, се прекини на повремените прогони. Подобро поминувале во муслиманските земји во раниот среден век, а посебно во Шпанија. Крстоносните војски на походите низ Германија ги злоставувала Евреите и им ги уништувала куќите и имотите. Евреите се
прогонувани во Англија во тринаесеттиот век, а протерани 1290.
Најгостољубива спрема Евреите во касниот среден век била Полска. Повелјето на кралот Болеслав Побожни, владетелот на Велика Полска од 1264, им дала
подобри услови од било која земја во Европа; а тоа го потврдил кралот Казимир
(1333- 1370), кралот на цела Полска, кој прифатил на илјади Евреи и им осигурал и
средство за живот. На другиот крај на Европа, голем допринос на Евреите шпанската и португалската култура завршил со новата верска нетрпеливост во касниот петнаесет век. Тие Евреи кои останале одани на својота вера се протерани од Шпанија
1492, во годината на освојувањето на муслиманската Гренада. На еврејските обратеници во кристијанството (marranos) им било допуштено да останат, ама дури и на
тие обратеници биле изложени на неповерување и дискриминација. Португалската
политика била нешто помалку брутално од шпанската, ама еднакво безобѕирна во
своите цели.
Во тоа раздобје најгостољубиви спрема Евреите биле Мароканците и отоманските Турци, под чија управа се темелени еврејските колонии од Тунис и Босна.
Тие Евреи, кои понатаму говореле некој облик шпански јазик, се познати како сефардим (сефарди). Бројчано ги надминуваат полските Евреи, познати како ашкенази.После поделбата на Полска поткрај осумнаесеттотиот век, ашкеназите, воглавно,
постанале руски поданици, ама знатен број потпаднал под австриската и пруската
власт. Исто така, имало неколку постари колонии во Холандија, Западна Германија
(посебно во Франкфурт на Мајна) и Чешка (посебно во Прага)“.
Стр. 363: „Евреите на Руското Царство биле концетрирани на некогашната
полска покраина, меѓу кои валја да се разликува ‘конгресно кралство’ на Полска од
големото погранично подрачје кое се протегало од Литва до брегот на Црно Море.
Во краткото раздобје под власта на царицата Катарина II со Евреите се постапувало
прилично либерално, иако движењето им било спутано со декретот од 23. декември
1791, кој ги ограничил (уз иземање на маклубројното богато и образовано малцинство) на четиринаесет покраини. Под царот Николај I (1825- 1855) постапокот спрема нив бил груб и подвргнат на пристисок на кој целта била да ги обрати на христијанство- иако готово без успех. Нов надеж донела власта на Александар II (18551881). Во тоа раздобје знатно се зголемила можноста на школување и вработување.
Во работниот напредок кој следел по ослободувањето на руските кметови (1861)
Евреи се одиграле одредена улога, и некоја спремност да се усвои културата на народот домаќин. Во граничните подрачја, во кои главен град и културно средиште
бил Вилна, тоа значело тенденција да се прифати руската култура. Во ‘конгресното
кралство’ асимилацијата била усмерена повеќе према полската култура, и Евреите
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покажувале склоност да се индентифицираат со полското национално настојување.
Меѓутоа, најортодоксните водачи на Евреите огорчено се спротиставувале на асимилацијата, и во таа смисла истапувале во име на мнозинството. Животните и работни услови на повеќето Евреи во Полска и Русија бил дури полош отколку во Романија. Тоа мнозинство се состоело од лошо платени обртници, мануелни работници и ситни трговци. Како се зголемувал нивниот број, се зголемувала и бедата, и
преспективата останала мрачна“.
Стр. 367: „Мислата дека Ерусалим е домовина на Евреите, и дека еден ден
мораат таму да се вратат, длабоко е вкоренета во целата еврејска верска и културна
традиција, која со векови се одржувала во дијаспората. Во поново, идејата дека
Евреите би морале да имаат своја држава ја истакнувале поединци, Евреи и Неевреи; меѓу Евреите посебно рабинот Хирш Калишер (1795. до 1874) и Мосес Хес
(1812- 1875) чија книга Рим и Ерусалим се појавила 1862“.
Европските Евреи немале врска со Еврејите од во Азија и Северна Африка.
„Појак поттик на таа идеа дала противеврејската политика на руската влада
по атентатот на Александар II. Во текот на 1881. и 1881. е создадено здружение на
Лубитељите на Цион (Hovevei Zion), со огранци во разните еврејски заедници во
Литва, Полска, Украина и Романија. Најистакната појава во движењето бил раб Самуел Мохилевер (1824- 1898) од Родом. Некои членови успеале да втемелат земјоделски населби во Палестина; прво, јужно од Јафе, звано Ришон-ле-Зион (‘Прв до
Цион’).Во Берлин истата, 1882, година е објавена брошура под насловот Auto-Emanzipation, чиј автор бил Лео Пинскер, еврејски лечник во Одеса. Пинксер држел дека против еврејското чуство е неискоренето во народите домаќини; дека Евреите
никогаш не можат да го стекнат нивното пријателство или почитување на делата
или докажувањата; и дека едино решение за Евреите да постанат сами господари на
својата судбина, вместо да зависат од добрата волја на другите. Евреите мораат да
најдат сопствена домовина- не нужно во Палестина- и само во неа да го организираат својот живот. Ни Пинскеровите аргументи, ниту пример организацијата Hovevei Zion немале никакво големо влијание на Евреите, дури ни во Русија. Измеѓу
1882. и 1903. отприлика 25.000 Евреи отиште во Палестина: тој прв бран на емиграција еврејските повесничари подоцна ќе го назват прв ‘успон’ (aliah) кон Цион. Се
нашле на голема тешкотија, ама успеале да се одржат, воглавно заблагодарувајќи
на финансиската помош на францускиот барун, Евреин Edmond de Rotschild. Според мислењето на мнозина Евреи во Русија, две други излегувања биле попогодни
од ционизмот. Еден бил социјализам, кој во своите различни облици привлекувал
многу интелектуалци, работници и сиромашни Евреи од средната класа во Полска,
Литва и Украина. Вториот бил емиграција во Новиот свет: измеѓу 1881. и 1914. отприлика два милиони Евреи се вселиле во Соединетите Држави, каде успеале да се
пробијат во тој топителен котел нација, и поминувале знатно подобро од мнозината
останати доселени групи, заблагодарувајќи на својата вродена способност и взаемно помагање“.
И следи ништо немало до 18 век за било какво народно движење на Евреите.
Стр. 373: „Британската власт во последните години во пракса ги фаворизирала Арапите, кои бројчано биле во малцинство, можеле да ги наоружуваат и организираат само покрај британската репресија. Тие не се сочиле само со отпорот на
палестинските Арапи, туку и со инвазијата на војската на соседните држави. При-
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времениот парламент, Ционистичкото национално собрание, прогласило, 14. мај
1948, во Тел Авив држава Израел. Сеопштото очекување дека наскоро Израел ќе
биде уништен го побил самиот развој на настаните. Кибуците и останатите локални
заедници се бранеле, е основана редовна војска, и 24. февраури 1949. е потпишано
примирје со Египет, после што во наредените пет месеци следело примирјето со
Трансјорданија, Либан и Сирија. Уз цена од 14.000 жртви во еврејското население
од 650.000, е втемелена еврејска држава, која обфаќала повеќе половина на Палестина“.
Еврејската држава станала и држава на европските Хазари- и монголски тип.
Во историјата имало Македонија, но никако било какви Евреи како народ...
Ова е повод да се возобнови Македонија со нејзините најбитни Македонци.
Харолд Ламб,182 на стр.299, пиши: „Тука луѓето не знаеле ништо за западните области или Средоземјето. (Тие ги викале Македонците Јунани.) Биле свртени
кон исток, кон Акшеназите, големите скитски јавачки племиња, кон источните пасишта каде што паселе моќните нисеански коњи“.
Македонците биле еднорасни. Па тие биле еден народ, што не биле Евреите.
Питер Адамо,183 на стр.33,пиши: „Карактеристиките на крвните групи на различните еврејски населенија одамна се од интерес за антрополозите. Општо, без
разлика на националноста и расата, има тенденција кон напросечна застапеностна
крвната група В. Двете главни еврејски секти, Ашкеназите и Сефардимите, имаат
високи нивоа на крвната група В и се чини дека имаат малку разлика. Вавилонските Евреи од пред дијаспората значително се разликуваат од арапското население
во Ирак, кои се претежно со крвната група 0 (местото на библискиот Вавилон).
Оваа група Евреи главно ја има крвната група В, со извесна зачестеност на крвната
група А“.
Никогаш немало Вавилонски Евреи. Крвната група 0 била првобитна крвна
група на сите раси. Бидејќи Евреите имаат почесто крва група В, Евреи има не само
Белци туку и Црнци, Индијци и Монголи-еврејството било само вера,никако народ.
Најдобар доказ се Хазарите.Тие се со повисоко учество на крвната група В...
Дејан Лучич,184 на стр. 216, пиши: „Приказната за илуминатите наравно е само дел на вистината, треба да се откријат тековите на парите, да би дошле- до личноста која влечи конци на илуминатите.
Да тргнеме во трагање за скриената вистина !
Зад вртоглавиот успех на илуминатите стоел и банкарот Амшел Ротшилд
(Mayer Amschel Rotschild185), татко на петмина синови.
Влијанието на семејството Ротшилд на скриената историја на Европа делува
толку маштовито и неверојатно секој скептик да би го довел до заклучоци дека сè е
плод на машта или на антисемитизмот. Скептикот наравно би бил во право да не
постојат чинители а тие се ‘тврдоглави’.
Званичната историја кажува дека оваа банкарска династија ја создал Мајер
Амшел Бауер, германски Евреин, роден 23. февруари 1744. година во Франкфурт,
тогашното легло на антисемитизмот кој проистекол од филозофот Имануел Кант и
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Јохан Фихте. Неговиот татко се бавел со продажба на свилена ткаенина, покрај забраната Евреите со тоа да се бават.
Но, тука почнува првата историска лага! Германските Евреи го говореле јазикот јидиш, а тоа ни открива дека Ашкеназите,што значи да се Хазари, а не Евреи!
Да заклучиме Ротшилд не се вистински Евреин,туку Хазари кои ја исповедуваат еврејската вера. Младиот Мајер Бауер, ипак студирал за рабин. Историчарите
кажуваат дека постанал експерт за Хашкалах, смеша на вери, хебрејска вистинска и
со здрав разум, која била популарна во времето на ‘просветеност’. Смртта на таткото и мајката го принудила Мајера да ја напушти рабинската школа и да се вработи
како банкарски помошник“.
Владимир Алексејевич Истархов,186 на стр. 22, пиши: „1780. година еден од
највисоките во хиерархијата на јудеомасонската мафија еврејскиот банкар Ротшилд
- ја дал отворената изјава: ‘Мене не ме интересира, кој ја води политиката на конкретната држава.Дајте ми ја можноста на управувањето со паричниот систем на таа
држава, и јас ќе раководам со тие политичари’ “.
Дејвид Аик,187 на стр. 110, пиши: „Бившите Хазари се познати како Евреи
Ашкенази (множина: Ashkenazim). Поедини автори проценуваат измеѓу 90% и 95%
од оние кои во светот се нарекуваат Евреите дека се потомци на Хазарите. Другите
се познати како Евреи Сефарди и навистина имаат повесна врска со Средниот
исток иако и во тој случај идеата за избраниот народ, кој има свој корен во библискиот Израел, не е одржива, како што ќе видиме. Ашкеназите (‘Хазарите’), наиме’,
чинат малцинство и во самиот Израел, ама ги држат уздата на моќта како што секогаш ги држеле од основање на државата 1948. година...“.
Дејвид Аик,188 на стр. 94, пиши: „Два главни подраздели се од оние кои себе
се називаат Евреи: Сефарди и Ашкенази. Сефардите се потомци на оние кои од аниката па сè до 15. век, кога се протерани, живеее во Шпанија. На Ашкеназите им се
претци Хазарите. Шеесетте години на минатиот век е проценето дека Сефадите
бројат отприлика половина милион, но Ашкеназите биле единаесет милиони. Тие
единаесет милиони ни на кој начин повесно се поврзани со Израел, ама заправо тие
ја нападнале Палестина и ја втемелиле државата Израел, уз оправдување дека Богот
во Стариот завет им ја обеќал таа земја...“.
Дејан Лучич,189 на стр.227, пиши: „Рускиот гроф, генерал-мајор Черен- Спиридонович се сеќава во својата книга ‘Тајната на светската влада или скриена рака’,
објавена уште 1926. г.: ‘Злото зацарило во Москва. Неговите носители не се Русите,
туку Евреите... сите совјетски Евреи ги промениле имињата да звучат руски... сите
цареви ги побила Скриената рака... На современата историја мора да се гледа како
на непомирлив, смртоносен напад на јудео- монголската невидлива рака (која од
1770. година ја предводи Ротшилд) на Христо, христијанството, христијанските
вредности и монарсите.
Ратибор Ѓурѓевиќ наш српски аналитичар, разјаснува дека се алузија на односите на потеклото на 90% современи Евреи Ашкенази од татаро-монголскиот народ, Хазари. Евреите ја пронеле лажната вест дека Хазарите изумреле. Тоа се Исто186
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чните Евреи. Тие истребиле 100.000.000 (сто милиони) Руси под Ленин, Сталин и
другите болшевички водачи. Тие се водечка сила во Новиот Светски (англо- јудејски) поредок“.
Дејан Лучич,190 на стр. 285, пиши: „(Хирошима и Нагасаки се избрани за
уништување оти тамо имало православни руски цркви- едино во Јапонија ! Омразата на Хазарите спрема Русите бил узрок за страдање на овие градови).
Последната пресметка кои Хазарите ја испоставиле за окончување на Втората Светска војна стигнала во Јапонија, во вид на нуклеарен ужас кој однел повеќе
од 400.000 животи. За два дена се збришани два града, а од последиците Јапонците
умирале со децении... Генецидот е оправдан со ‘ефикасно окончување на војната’ и
тобожната снага на јапонската војска?! Суочени со хазарските немани, Јапонците
капитулирале и со сила го прифатиле вазалниот однос кој трае повеќе од педедсет
години. Меѓутоа, Јапонците ‘памтат како слонови’...“.
Русите, во борба на фашизмот дадоа 27 милиони човечки жртви, а се говори
само за 6-те милиони Евреи. Па жртва=жртва- за Евреите Русите... не биле жртви.
Дејвид Аик,191 на стр. 110, пиши: „Ашкеназите (Хазарите) биле тие ‘Евреи’
кои нацистите под контрола на Ротшилд ги прогонувале во Германија во 20. век, а
тој прогон довел до потпора заздавање на ‘еврејска’ домовина во Израел. На едно
подметнато повесно тврдење дека тој народ потекнува од Израел, дека ‘Богот’ им ја
обеќал земјата, семејството Ротшилди (Ашкенази/Хазари) го оркестирало преземањето на Палестина, што на Средниот Исток од тој миг предизвикало пламен насилија (за повеќе информации за вплетеноста на Ротшилдови...“.
Стр. 112: „Ционизмот бил производ на ашкенаското/хазарското водство, најповеќе семејството Ротшилд. Повеќето луѓе не сфаќаат дека Евреите и политичкото движење викано ционизам не се иста работа...“.
Стр. 115: „Ашкенаското водство- луѓе кои не се Евреи по крв и немаат повесна врска со земјата Израел- тоа е кои ја презеле Палестина на темел на повесната
измислица, и оттаму ја наѕираат таа земја!!...“.
Стр. 135: „Екстремните облици на еврејските или ашкенаските уверувања,
како што е назначено на пример во вавилонскиот Тахнуд, запрепастувачки се расистички. А што да се рече на изјавата како што е онаа на Рафаел Еитан, лидерот на
Ликуд, фракција Тсомет: ‘Само мртвиот Арап е добар Арап... Кога ја населиме земјата, едино што Арапите ќе можат да направат во тоа прашање да се растрчат наоколу како омамени жохари во шишето’. Се разбира, тоа општо не е гледиште на
луѓе, нипошто. Ама е гледиште на екстремна група која била поврзана со Адолф
Хитлер и нацистите, група која ја контролирала државата Израел од нејзиното национално постанување од 1948. под водство ашкенаски групи...“
Стр. 136: „Евреите Сефарди сместени во лимени транзитни кампови каде
ашкенаските службеници од нив сакале да го симнат нивното ‘арапство’ со менување на нивните арапски имиња‘кои тешко се изговоруваат ‘со добрите ‘еврејски’
имиња. Повеќето биле принудени да работат десет до дваесет часови на ден сред
болести и валканост. Нивната голема стопа на смртност еден ционистички службеник го објаснал како ‘вообичсена и нормална ствар’. Јеменските Евреи на посебен
начин се соочиле со особена дискриминација додека ги одведувале, често спроти190
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вно на нивната волја, од Јемен во Израел ги држеле во примитивни приватилишта.
Јеменските деца ги грабеле од нивните мајки и им ги давале на освојување на ашкенаските семејства. Лекарите, социјалните работници и медицинските сестри заедно работеле на грабнување на 600 јеменско- еврејски бебиња, објаснувајќи им на
нивните родители дека децата им умреле, а потоа им ги давале на усвојување на
ашкенаските парови без деца. На почетокот на деветите е покрената кампања со
големи размери со кои се покушало поново да се спојат некои од тие семејства.
Професорката Illa Habiba Shohat, ирачко- еврејска Израелка која предава на Sity
University of New York на Manhattan, го расветлила угнетувањето на Евреите Сефарди во Израел. Нејзината книга е објавена 1992. Israeli Cinema: East/West and the politces of Represantation го потресла израелскиот estblishment со своите разоткривање
на расизмот. За своето одгледување во Израел го рекла следното: ‘Да се говори арапски во школите било табу. Секој пат кога наставниците би сакале да не казнат, би
ни се обраќале со ‘ти Марокане или ‘ти Ирачанине или ‘ти Јеменче’, ...од Евреите
од Средниот Исток очекувале да одустанат од своите средноисточни обележја, така
сме одраснале без да сме учеле за својата повест или култура. Сè било уште потрагично на палестинските Израелци кои во уџениците не можеле да ја читаат дури
ниту арапската повест’.
На дното на генетската лествица во апархејдот во ‘слободниот, демократски’ Израел се најдуваат црните Евреи од Етиопија спрема кои се постапува грозно. Ама дури и оние по законот над Палестинците. Израел во своите темели е расистичка држава во која малцинството- Ашкеназите- на основ генетското потекло
го владеат и диктираат сефардското/арапското мнозинство. Во еден извештај на
американската организација Human Rights Watch се кажува: ‘Не постој свеопфатна
забрана на дискриминацијата или јемството на еднаквост ни во еден од израелските
Темелни закони. Штоповеќе, еднаквоста изричито е отфрлена од нацртот на Темелниот закон: човечката слобода и достоинство’.
Американскиот Ашкеназ Jack Bernstein, намамен со пропагандата за жидовските демони, од Соединетите Држави се преселил во Израел. Останал згаден од
она што го доживеал, а поединостите на она што го сведочел го опишал во еден
членок насловен ‘The Life Of An American Jew in Racist- Marxist Izrael’ (Живот на
еден американски Евреин во расистичко- марсистички Израел). Изјавил дека ционистичката пропаганда врз американскиот народ навела да поверуваат како ционизмот и Јудаизмот се една те иста ствар, те дека по природа се религиски. Тоа било, тврди тој, очита лага. ‘Јудаизмот е религија; ционизмот, меѓутоа, е политичко
движење кој во најголема мера го започнале источноевропските (Ашкенази) Евреи
кој со векови биле главна снага што стоела зад комунизмот и социјализмот’.- пиши
Бернштајн. Крајна цел на ционистите, тврди тој, е една светска влада под надѕорот
на ционистите и ционистичките ориентални меѓународни банки. Кажува дека после
арапско- израелската војна 1967. Евреите во Америка биле исполнети со понос поради тоа што нашата домовина постанала толку моќна и успешна. Уз помош на лажната пропаганда со ним додатно се манипулира дека Евреите во Америка биле
прогонувани, се продолжува. ‘Така, измеѓу 1967. до 1970. отприлика 50.000 американски Евреи наседнало на ционистичката пропаганда и мигрирало во Израел. Јас
сум бил еден од тие наивчина.’ Бернштајн не се нашол во емотивна процена поради
тоа што ќе ја напушти Соединетата Држава бидејќи на луѓето кои себе се називаат
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Евреи им е допуштено да имаат двотсруко државјанство,како израелско така и американско, иако тоа не се однесува ни на кои други Американци. Набрзина после
доаѓањето во Израел Берштајн се залубил во Жива. Таа била ‘сефардска Еврејка од
Ирак, баш како и јас, наседнала на ционистичката пропаганда и мигрирала во Израел’. Jack и Ziva се венчале и тогаш сфатиле дека живеат во расистичка држава. Објаснува дека првите три години на брак морале да живеат со Живината тетка ‘поради критичниот стамбен простор’. Кажува дека ова бил генетски систем кој се
применувал при доделувањето на станови:
1. Првенство имаат Ашкеназите кои во Израел живеат многу години.
2. Втори по ред се Ашкеназите од Европа, нарочито во колку се венчани со
Ашкеназ роден/родена во Израел.
3. На трето место се Ашкеназите од Соединетите Држави, во колку подобро
ако се во брак со Ашкеназ роден/родена во Израел.
4. Тек после сите горе споменати куќи добиваат сефардски Евреи кои имаат
повесна врска со овој регион, а бираат измеѓу она што останало
5. На дното на пописот доаѓаат Муслиманите, Дружи и Христијани
Jack Bernstein пиши дека покрај тоа што е Ашкеназ од Соединетите Држави
бил сместен пониско на пописот за доделување на стан затоа што се венчал со сафардската Еврејка. Тврди дека на ист начин биле предвидени и можности на вработување: Ашкеназите добивале најдобри работи; следни биле сефардските Евреи,
додека Муслиманите, Дружите и Христијаните ги пополнувале најлошите работни
места, од кои големото мнозинство устоа останувало невработено. Странката Шас
во Израел е оформена заправо како ашкенаската елита дискриминациски би се однесувала во однос на Сефаридите. Израел е основан на срамниот расизам со најстрашен и најмрачен облик. Тоа не ништо друго туку апархејд, но покрај тоа ашкенаската организација како што е Anti-Defemation League разфрлајќи со наоколу со
етикети ‘расист’ и ‘антисемит’, лепејќи им ги на другите. Бершнтајн ја отфрлил
предожбата дека Израел е слободна или демократска држава. Тоа, тврди тој, е расистичка држава:
‘Евреите Ашкенази кои од Германија мигрирале во Израел, додека имале
симпатии спрема комунизмот и го подржувале, биле склони да им одат на рака на
постапките на фашизмот во нацистички стил. За време на Втората светска војна
оваа ционистичка елита на ашкеназите Евреи со Хитлеровиот Гестапо блиско соработувале на прогонувањето на германските Евреи одпониските класи и нивното
испраќање во концетрациони логори. Живеејќе сега во Израел, овие елитни Евреи
ционисти, кои добро го увежбале нацистичкиот стил на фашизмот и му пружале
подршка, бројните аспекти на фашизмот му ги наметнале на Израел’.
‘Како би оставиле дојам дека во Израел е демократија, членовите на Кнесетот (изралекски конгрес) се бираат, само што тоа е еден чуден вид на избор. Тоа е
точка во која израелската такавикана демократија престанува. Посве е свеедно која
странка ќе победи на изборите- Лукид или Лабуристичката странка; еврејската
ционистичка елита ќе владее во диктаторски стил, пружајќи í потпора на елитната
и брутално гушејќи секаквото разминување во мислењето’.
‘Во врска со нацизмот/фашизмот, ве молам, допуштите да појаснам. Германците се дивен народ, би се усудил дури да речам голем народ. Ама во Германија
обичното население постанало жртва на нацистите уз помош на лукавштината и
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бруталноста ја освоиле власта. Во Германија просечните Евреи биле жртва на ционистичката елита која рака под рака соработувала со нацистите. Многу од тие исти
Евреи ционисти, кои во Германија соработувале со нацистите, дошле во Израел и
ги здружиле снагите со Евреите ционисти/комунисти од Полска и Русија. Тоа се
две лица на комунизмот и фашизмот во нацистичкиот стил кои владеат со Израел.
Демократијата е тек илузија’ “.
Ашкеназите биле од тн.словенски простори. Следи јидиш бил тн.словенски.
ТН.СЛОВЕНСКИ ЈИДИШ НА ХАЗАРИТЕ И ШПАНСКИОТ НА ЕВРЕИТЕ
Историски се разликувале Хазари со јидиш и вистински Евреи со шпански.
Дејвид Аик,192 на стр. 110, пиши: „Бившите Хазари...Во вековите после нестанокот на Хазарија Ашкеназите како народ не говореле со хебрејски семитски јазик, што и не чуди со обѕир дека не се Евреи. Развиле свој сопствен говор викан јидиш. Во почетокот тоа бил германски јазик од источните дијалекти на средниот
германски и се проширил во Средна и Источна Европа, почнувајќи од 12. век. Подоцна се развивал и вклучувал елементи на хербрејскиот, арамејскиот и словенските јазици,193 како и други влијанија. Поновувам уште еднаш, јидиш, јазикот на
Ашкеназите, не потекнал од Израел, туку од Германија и Источна Европа“.
Иво Вукчевиќ,194 на стр. 527, за „1.Евреите Ашкенази“, го пиши следново:
„Изгледа дека една од последиците на средновековните крстоносни војни во
Германија/Славија била расната промена на еврејската заедница, која Евреите Ашкенази ги претворила во претежно словенска заедница, повеќе српско/сорбска (Сербија) отколку семитска.195
Во книгата Евреи Ашкенази: Словенски- турски народ во потрага за еврејската самосвест (1993), професорот П. Векслер (P. Wexler) ни пружа свестрана и
импресивна студија на историската и социјалната динамика на промените на овој
народ: ‘На основа на јазичните докази и на основ на религиските и народните обичаји, образложувајќи ја хипотезата дека Евреите Ашкенази се претежно словенско,
а секундарно индоевропско, турско и палестинско потекло.’
Според Векслер, ‘еврејското движење на север на Европа се случило во исто
време кога источните рабови на денешна Германија и јужна Австрија била густо
населени со Словени.’
Прво еврејските населеници во мешовитите германско- словенски земји, истакнува Векслер, веројатно биле говорници на јужнословенскиот; оттука незнатни
тешкотии во усвојување на сорбскиот, един словенски јазик кој до денес преживеал
во Германија... Во период на IX- XII век разликата измеѓу словенските јазици биле
занемарливи, ама бидејќи сорбскиот е едини преживеан словенски јазик, земам
слобода јудео-западнословенски говор да го одредам како јудео- сорбски. Мојот избор на потониот израз не значи дека Евреите биле населени во Лужице, или дека
словенските робови се преобратени во јудејство едино или исклучиво од Лужице/Lausitz (област со најголема густина на Сорби/Сербија денес), оти првобитните
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David Icke, Priče iz vremenske omče, TELEdisk, Zagreb, 2008.
(Германски бил на Србинот Лутер; хебрејски немало; арамејскиот бил само сиријски јазик, Р.И.)
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Ivo Vukčić, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, Belgrad, 2007.
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Бидејќи Ашкенази се со најмал удел на Монголи, воглавно сите Ашкенази биле само тн.Словени.
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словенски населби во Германија пред илјада години заземале далеку поширок простор.’
Не само словенскиот јазик, пиши Векслер, туку и етничкото потекло, народните обичаји и верата на Ашкеназите со најголем дел е со словенско потекло (нпр.
зап. Јидиш kowlec, источ. јидиш koljec ‘плетен празничен леб’- од словенскиот колач, колјец; ист, јидиш praven ‘раководи со верски обред’- од словенскиот правиќ,
справиќ; источно и северноисточно германски јидиш trejbern ‘припреми месо кошер со отстанување на забранетите масти и крвни жили’- од словенското требити,
требиќ, треба, требити, требиште; јидиш gojlem, јидиш хебр. Голем ‘натприроден
слуга направен од глина’- од словенскиот holemek, holomek, holemy, golem; источ.
јидиш pare(e)ve ‘храна која може да се јади со млеко или месо’- од горносрпско parawać; источ. јидиш dezje ‘наќва за мешање’- од словенското diz, dizva). Не само
изворно словенските изрази и обичаји, пиши Векслер, туку и словенизираните германски изрази и обичаји исто така.196 Што повеќе, е можно и дека Германците, всушност, ги пренеле исконските обичаји на Евреите.197
Земајќи ја во обѕир волјната динамика на промени, Векслер пиши: „Во мешовитите германско- словенски земји, Словените пагани биле под притисок да го
прифатат германскиот јазик, заедно со германската вера, христијанството198...Србите можда значајно ги подобриле своите изгледи да преживеат како Словени да се
приклучат на еврејската заедница, оти мнозината или сите Евреи веројатно биле
србо- јазични, и поради тоа што, како ни Евреите, ни Србите/Сербија не би ја чинеле главната цел на христинанското мисионерско делување.’
На друго место Векслер пиши: ‘Здружувањето со српските Евреи на Словените им овозможило да го избегнат ‘однародувањето’ во време кога германските
населеници ја наметнувала својата христијанска вера, својот германски јазик и култура199...Преобратувањето во јудејството би ги заштитило Сорбите/Србија од германските христијански прогони,200оти христијанската власт го признавала независниот статус на Евреите... Србојазичните Евреи чинеле еден од неколкуте елементи
на словенското население во средниот век кој требало да одржи посебен идентитет
во текот на германизацијата на таа земја... Јас сматрам дека преобратувањето во јудејството неверојатно се случувало каде год Словените осетиле дека нивниот етнички идентитет бил во опасност, те. во сорбските/Сербијаземји.’ Земајќи во обѕир
неволјната динамика на промени, Векслер пиши: ‘Со упорното одбивање на христијанството. Западните Словени кои живееле меѓу Германите на германските мисионери и колонисти им давале изговор дека се шират на нивната територија...Оттогаш Западните Словени го правеле главниот дел на словенското население во општеството под германската доминација... Евреите исто така биле активни во меѓународната трговија на робови, од кои мнозината живееле во словенските земји; еврејската пракса повикувала на преобратување на робовите неевреите вработени во
еврејските домаќинства.
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Јидиш, пиши Векслер, е ‘словенски јазик, еден облик западнословенски српски, а Евреите Ашкенази се претежно со словенско потекло. Како што и другде сум
докажал, јидиш, спротивно на својот германски речник, има исконска словенска
синтакса и фонологија, бидејќи бил еден облик на западнословенски јазик, сербски,
кој е релексификован во горногермански. Обемот на германската лексика не може
од јидиш да се создаде германски,201 баш како што ни позамашната франко- латинска компонента во современиот англиски не дава основа да се изјави како англиски престанал да биде германски јазик и преминал во романскиот табор’202
Изгледа дека во поглед на расата и историјата, ционистичките Евреи Ашкенази се на погрешна линија. Вместо да покушат да се вратат и захтеваат фиктивна
домовина на предците на Блискиот Исток, расата, историјата и логиката ги упатуваат на Германија, вистинската предакова домовина, сместена измеѓу Лаба и Одра,
и обнова на Regnum Sorabia, Велик Regnum Sorabia, кој се протегал од линијата
Мајна/Regnic на запад до Висла на исток. Судбината сакала вместо поновна словенизација на Германија/Славија, пиши Векслер, ционизмот доведе до масовна словенизација на семитските Евреи и други во Израел: ‘После создавањето на државата
Израел 1948. г. мнозинството на еврејските заедници на Африка и Азија биле избришани кога стотина илјади нивни членови се преселиле во Израел. Таму постепено биле ‘асимилирани’ во верски, културни и јазични обрасци на Ашкеназите.
Втопувањето на Евреи кои не се Ашкенази во културата на Ашкеназите сигурно е
еден од најголемите примери на словенизација во современата историја“.
Hugh Seton-Watson,203 на стр.71, пиши: „Годината 1492. престанало да постои исламското кралство Гранада...Е можно, исто така, дека истерувањето било
делумно замислено како гест со кој ќе се придобие јавноста во добата кога шпанската влада била принудена да склопи примирје со успешните низоземски херетици. Таа судбина ја претрпиле околу 275.000 луѓе. Нивното прогонство, и прогонството отприлика 150.000 Евреи протерани од Шпанија 1492, ојачало националната
и културната хомогеност на Кастилија, ама под цена на губитоци на бројните економски важни граѓани“.
Хенри Ноел Брејлсфорд,204 на стр. 141, пиши: „Евреите во Македонија се
многу побројни и позначајни. Тие секогаш мора да биле значителен елемент на населението, како што дознаваме од Св. Павле/St. Paul/ во првиот, и од Бенџамин од
Тудел/Benjamin of Tudela/ во дванаесеттиот век. Но нивниот главен род денес потекнува од Шпанија. Тие се потомци на прогонетите од страна на Фердинанд и Изабела. Овие бегалци мора да биле доста бројни за целосно да ги зафатат поранешните населби, бидејќи шпанскиот,205 чудно искривоколчен и лош, насекаде е јазикот
на македонските Евреи, но нивното гледиште за животот е целосно ориентално. Во
нивната историја не постои причина да ги сакаат христијаните а интересот и симпатиите подеднакво го диктираат сојузништвото со Турците. За возврат добиваат одреден степен на имунитет од угнетувањето и целосна доверба, што ниту еден христијански народ никогаш не ја ужива, дури и кога тоа се случува по налог на некоја
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Бидејќи германските Евреи говореле со јидиш =тн.словенски, германски народ и јазик немало.
Западно од Германија се дворасни романски јазици- источно од Франција готски трорасни јазици
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времена политичка нужда за остварување разбирање со Турците. Во извесна мерка
училиштата што ги држи Израелскиот сојуз/Alliance Israèlite/, ја рушат целосната
изолираност во која живееле Евреите во Турција, додека активните трговски врски
меѓу еврејските фирми во Солун и истоверниците од Будимпешта и Виена, им помагаат да добијат ново насочување. Но тие остануваат тврдоглави туркофили. Нивното ново европско образование, такво какво што е, воопшто не ги приближува
кон христијанските народи, кои сопственото знаење и полиотичките идеали ги црпат од истите западни изворим па и тие остануваат исто толку изолирани колку
што и биле кога целата култура им била уката на Талмуд-от. Овој став на турските
Евреи има сериозни политички последици, бидејќи оди дотаму што влијае врз наклоностите на големите весници и западните агенции за печат кои се во сопственост и се управувани од Евреи и така го одложува и искривоколчува европското мислење.
Еврејски колонии кои се значајни и што постојат од поодамна има во Битола
и во Костур, но и во повеќето помалку сиромашни градчиња...“.
Х.Р. Вилкинсон,206 на стр. 77, пиши: „Лииен, во своите забелешки за етнографијата наовој регион, се осврна и на многу малцинства кои, и покрај тоа што не
се во голем број за да имаат некое поуверливо претставување на картата, сепак заслужуваат да бидат споманти. Mammins или муслиманизирани Евреи од Солун сочинуваа една таква група. Заедно со ортодоксните Евреи, тие го сочинуваа мноштвото од населението во пристаништето. Повеќето Евреи од Солун беа потомци
на бегалците од Инквизација, протерани од Шпанија за време на владеењето на
Изабела, а подоцна и на Филип II. Тие сè уште зборуваа шпански или Ladino...“.
Бидејќи Евреите се служеле со сиријски арамејски јазик, македонскиот коине,јидиш и шпански,никогаш немало еврејски народ со свој посебен сопствен јазик.
Коине го реформирал тн.Византиец, Константин Филозоф, кој создал тн.црковно словенски јазик.Бидејќи во Кириловиот јазик останале мноштво коински зборови, а коине бил создаден за време на Птоломејците чија оставштина била пишана
на битолски говор, тн.црковно- словенскиот јазик би бил наследство на битолскиот
говор со датив и солунскиот бездативен говор- коине бил дативен јазик. Тн.црковно- словенскиот јазик немал семитски зборови на Црнци, како и коптскиот. Значи,
само тн.Словени говорат со пелазгиски јазик- само тој бил јазикот на белата раса.
Историските Евреи се бореле да опстојат, а Хазарите да завладеат, и светот
да го господарат. Иако само Македонците имале своја држава, Хазарите не дозволиле Македонците во 19 век да си создадат своја држава. И не само тоа, тие Македонија ја поделиле, а Македонците ги истребувале. Дури на слободниот македонски дел АСНОМСКА Р.Македонија името и државноста на македонскиот народ не
му се признаваат, таа во НАТО и Европа не се прима. Како ова да не е сè, НАТО во
2001 година изврши агресија врз Р.Македонија од страна на НАТО-ското Косово,
на насилнички начин го донеле Рамковиот договор со кого само Македонците немаат национална држава. И тој е донесен со измама, Албанците биле 25%, а тие не
се ни 20% со кого важи Рамковиот договор, иако Албанците се само 17,1%. Бидејќи
само 10% се Шкиптари=Тоски а 90% Геги воглавно Азијати (Черкези и Татари),
Балканци се само 1,7%. Ако се одземат Неалбанци како муслимани, Македонците...
тогаш Албанци се само 14%- Хазарите се залагаат за Кавказци (Черкези и Татари).
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32, 33, 34, 35, 36, 37, 38... i 91 na makedonski jazik. A i ovaa 92- ta kniga e vnesena vo internet.
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Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se odnesuvaat za moeto likvidirawe, so montiraniot maratonski sudski proces so vkupno trinaeset presudi, gubej}i
go sporot tesno 6 : 7 zaradi korumpiranoto pravosudstvo i obvinitelstvo. Duri i Narodniot pravobranitel, za kogo rabotniot odnos ne bil ~ovekovo pravo. Vme{anite sudii, obviniteli i pravobraniteli bea nagradeni i denes se na najvisoki polo`bi. Sledi izgubiv pravo na vrabotuvawe od 20.05.1991. Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni~ija pomo{. Duri sum so
niska penzija i so 42% minal trud. Site navodi vo tie devet dokumenti se objaveni vo moite
knigi na krajot na knigite kako dodatok. Bidej}i jas ne bev mo}en da se spravam so samovolnicite i silexiite 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...
Pa sudskiot maratonski proces be{e politi~ki- bev ~len i kandidat za pratenik od
VMRO-DPMNE, koj trae{e od maj 1991 do noemvri 1996 godina- da se izma~i tu`itelot za
toj da umre. Za pobrgu da se zavr{i sudskiot spor, mi go potkupija advokatot- toj `albata ja
zakasna samo za eden den da go izgubam sporot. Jas kako neuka stranka i samiot se `aliv do
Vrhovniot sud, vra}aj}i go predmetot vo prvobitna sostojba. Mojot predmet vo Vrhoniot sud
so godini go krie{e prviot bratu~ed na generalniot direktor na ZIK"Pelagonija"- so nego
bevme dvata na konkurs- site sudii ne glasale isto, soop{teno od eden sudija od sudskiot sovet koj glasal za mene. Bidej}i Direktorot ne podnel programa za razvoj na Kombinatot, go
tu`iv. Toj Kombinatot go rasturi i propadna. Negoviot bratu~ed go proglasija za kodo{-sekoj nego mo`e da go pro~ita... Koga zapo~nal da raboti Narodniot pravobranitel, podnesov
svoj predmet. Kako dokaz deka sudskiot proces 100% bil politi~ki, Pretsedatelot na Izvr{niot sovet na R.Makedonija ja zadol`i Trudovata inspekcija- Bitola. Taa mu podnese izve{taj na Kabinetot na Pretsedatelot (akademik prof. Nikola Kqusev),deka nema dokazi i
fakti. Namerno od site sudski odluki toj ne postoe{e- jas morav sporot da go izgubam.
Kaj Narodniot pravobranitel me primi edna Albanka, o{tetena na obrazot..., i taa
mi re~e: predmetot na akademik prof. Nikola Kqusev bil partiski- taa sega e vo Vladata.
Vo nejziniot predmet stoe{e: gubeweto na raboten odnos ne bilo ~ovekovo pravo- a vsu{nost toa bilo najosnovoto ~ovekovo pravo. Predmetot go potpi{a Presedatelot na Narodniot
pravobranitel Branko Naumovski. Toj potoa postanal duri i Pretsedatel na Ustavniot sud,
pa sledi i da se penzionira. Bidej}i od nego za mene nemalo pogolema sviwa, sè dodeka toj
be{e vo Narodnoto pravobranitelstvo i Ustavniot sud, tie bile najgolemi sviwarnici.
Od ovie yverovi }e ostanev bez penzija- imav pod 15 godini minal trud. Blagodarej}i ñ na Germanija, kade rabotev kako nau~en sorabotnik vo Bavarskiot zavod za sto~arstvo
4 godini (4.11.1972 do 4.11.1976), a za penzisko samo 3 godini, 3 meseci..., tolku pla}av, jas mo`ev da ispolnam 15 godina za tehnolo{ki vi{ok vo Agencijata za vrabotuvawe na Makedonija. Sledi u{te so mojata prva kniga vo 1998 godina da pi{uvam samo za Evropa- obedineta,
kako i za obedinuvawe na 100% Makedonija, da se vratat site Makedonci nazat, da se vratat
Nemakedoncite od kade {to bile doneseni, da se registriraat site predavnici, kodo{i itn.
Vo "Dnevnik" ima{e so mene intervju-toga{ soop{tiv deka jas ja tu`iv dr`avava vo
Strazburg- toga{ bev prv Makedonec. Isto taka, izjaviv, vo Sviwarskata farma ima ~uma.
Od Strazburg be{e prateno pismo so sudski materijal. Me|utoa, pismoto stignalo vo Skopje, vo po{tensko sanda~e na gospo|a-vrabotena vo ZOIL "Makedonija". Bidej}i taa za mene
pro~itala vo "Dnevnik" telefonski me pronajde- jas pismoto go zedov od nejzinoto rabotno
mesto. Vo Strazburg baraweto ne se prifati: R.Makedonija dotoga{ (april 1997 godina) ne
bila potpisnik na konvencijata, pominale 6 meseci od poslednata odluka na Vrhovniot sud.
Bidej}i ostanav bez raboten odnos moj prv bratu~ed osum godini go ubeduvav da proizveduva dobito~na hrana- 4 godini rabotev kako nau~en sorobotnik vo Bavarskiot zavod za
sto~arstvo vo Grub do Minhen i doktorirav ishrana vo Viena-mu obezbediv plasman i mnogu
ubavo rabote{a. Samo od edna farma zaraboti preku 400.000 GM-me izigra i 100% propadna.
Potoa toj samovolno von {talata izgradi objekt i silosi- tie }e ostanat grobnica.
Vo RO "Bentomak"- Kriva Palanka, so svojot aktiviran bentonit, imav proizvodi
so dodatok na urea za proizvodstvo na belkovini vo meso, mleko... kaj pre`ivni `ivotni (govedo, ovci, kozi); samo so bentonit za spre~uvawe na acidoza i zgolemuvawe na masta na mleko kaj pre`ivari; spre~uvawe na prolivi i smrdea od izmetot kaj site `ivotni..., a bea pre-
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dvideni i drugi proizvodi. Duri proizvodot so urea predlo`en od Zemjodelski fakultet, a
toga{ vo nego be{e i Institutot za sto~arstvo, predizvika masovno truewe (naduv...) kaj goveda za goewe vo ZIK "Pelagonija"- Bitola- farma s. Dobromiri so preku 300 goenici samo
zatoa{to bentonitot ne be{e aktiviran, {to jas go spre~iv so aktiviraweto na bentonitot
zgolemuvaj}i ja apsorcionata sposobnost na bentonitot.A i Veterinarniot fakultet, so koj
be{e i Institutot za veterinarstvo, tvrde{e deka i koko{kite ja koristele ureata za zamena na belkovinska dobito~na hrana- napolno nepoznatost- laici. Pa taka nie od R.Makedonija i R.Srbija ja istisnavme Rafinerijata INA- oddel Kutina so svoi isti proizvodi. Bidej}i tie ne mi isplatija ni{to, samo me izigraa..., so niv prekinav- tie 100% propadnaa.
Na moj predolg Fabrikata za kvasec i alhohol- Bitola priprema{e preparat za potsiruvawe na mlekoto "Kvasko", vo pogolema koli~ina za tvrdo sirewe- masovno vo upotreba.
Navedenite institucii nemaa kadar; jas sè nivno prezemav- me mrazea i se odmazdija.
Redovno pi{uvav vo "Nova Makedonija" ... deka na nisko stru~no nivo po sto~arstvo,
veterinarstvo i polodelstvo... e nastavniot kadar od Zemjodelski i Veterinaren fakultetSkopje so svoite instituti, a kako i Vi{ata zemjodelska {kola- Bitola. Posebno za sto~arsko- veterinarnata banda koja so svoi idejni proekti za sè i se{to go uni{ti sto~arstvoto.
Sledi,prijavuvaj}i se na konkursite, samo zaradi mene, niv gi rasturaa-samovolnost.
Samo za pe~atewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000 evra...Slednite knigi se
pe~ateni kompjuterski, vo mal tira`, so tro{ok okolu 100 evra. Probav 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 Kastriotis, a Albancite kako falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Institutot za nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo ~est na tn.Skenderbeg, 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.
Se vinovni i za {irewe na bruceloza kaj ovcite, ~uma, auecki... kaj sviwite i drugi bolesti.
Tie likvidirale farma so 200 ovci frizijki i 2.000 izraelski ovci avasi. A i drugi farmi.
Tie samo za da zarobotat, iako nemale kuni}i videno, farma so 2.500 majki-rodilki vo s.Qubojno- Prespa podignale. Bidej}i ni{to neznaele, 100% porodenite im skapale, pa umrele.
Vo "Dnevnik" izjaviv, deka vo Sviwarska farma ima ~uma, i zatoa sviwite se vakciniraat.Direktorot na Veterinarniot institut se javi do vesnikot, i izjavi deka nema ~uma...
Jas isprativ predmet so kogo potvrduvav deka ima ~uma, koja e zabraneta vo Evropa, a toj so
svoite kolegi ja la`at dr`avata- za da zarabotat sviwite gi vakciniraat... Isto taka, toj vo
bitolska televizija, ~ij sosopstvenik e }erkata na "vet.lek.od VZ[", me navreduva{e i poni`uva{e sè samo za interes, a samo na {teta na dr`avava- vakvi yverovi od du{ata gi mrazam. Koga Hrvatska ja primija vo Evropa, svinsko meso od nea e zabraneto da se izvezuva. Pa
istiot problem e so Srbija. Sledi samo Makedoncite (}e) stradaat od ovie Makedonomrzci.
Pa istite se vinovni za {irewe na stafilokokozata kaj potro{a~ite preku svinsko
meso. Sledi od Sviwarskata farma vo Kumanovo vo Kvasarata- Bitola da zabolat preku 24
potro{a~i na svinsko meso i od Sviwarskata farma s.Porodin preku 100 lu|e vo ZK "Pelagonija", od koi dve `eni te{ko- uterus, a Veterinarniot fakultet redovno se slu`i so lagi.
Vo 1984 god. вo R.Makedonija od fabrikite za dobito~na hrana ima{e organizirano
masovno truewe na dobitokot so zapra{ena p~enka so `iva, a preku sto~arski proizvodi lu|eto. Jas prijaviv. Pак, пrotiv mene be{e Veterinarniot institut... i Ministerstvoto za
zemjodelstvo- vlasta. Toa se zata{ka, a po pravilo se koristi zapra{ena p~enka vo ishrana.
Skoro po pravilo ima truewe od aflatoksini i fuzarium od p~enka kupena od Srbija so dolga vegetacija sobirana vo zima i naprolet. Od fuzarium vo Sviwarska farma s. Po-
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rodin ~esto zabele`uvav kaj prasiwata doen~iwa vulvovaginitis... {to se zaskriva{e od
Veterinaraniot institut- Skopje ili toa ne go znaele. So zamena na p~enkata so na{ ja~men
i dodavawe antibiotik za 14 dena iz~eznuva{e pojavata... Bidej}i ja~menot e nezamenliv vo
ishrana na sviwite, za niv mora da se proizveduva ja~men vo dr`avava, a taa ne e za p~enka i
p~enica.Mora da se vratime na proizvodstvo na na{i kulturi (ja~men,’r`, oves...) od {to narodot `iveel, da ne postaneme zavisni od uvoz na semiwa i zabrani genetski smeneta hrani.
Ni e potrebna nezavisna kontrola,a ne zavisna-delovna od Veterinаrniot fakultet.
Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19 vek, vo nea nema reonizacija- reon najdobar za govedarstvo bil/e bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo.
Pod HMS "Stre`evo" ne se proizveduvaat visoko dohodovni kulturi so navodnuvawe ({e}erna repka, dobito~na hrana...) tuku ekstezivni mnogu nisko dohodovni kulturi bez navodnuvawe (p~enica, ja~men, maslena repka, son~ogled...), so {to sistemot se pravi neopravdana
investicijata.I na smetka na bitolsko se razvivaat drugi delovi-vkupna {teta za dr`avata.
Osven dobito~na hrana (p~enkova sila`a na celo rastenie- po ha se proizveduva pove}e energija i belkovini) da se proizveduva {e}erna repka (steblo za zamena na p~enka kaj
sviwi... i koren i list za pre`ivari) i soja koja kako i drugite kulturi zahtevaat povisoka
relativna vlaga vo vozduhot, {to postoe{e koga go ima{e Bitolskoto Blato do 1963 godinaod nego so mileniumi naselenieto opstojuvava{e od riba..., ptici, trska itn. Bidej}i vo
Bitolsko ima pove}e iljada hektari soleni povr{ini, koi se slaboplodni, tie da se povratat so obnovuvawe na Bitolskoto Blato vo ribnici, razvivaj}i go i turizmot vo Bitolsko...
ZIK "Pelagonija" be{e jugoslovenski rekorder po polodelsko proizvostvo... Sledi
po nalog na OK SKM da bide nazna~en direktor po zemjodelie nivno lice- makedonomrzec...
od s. Buf. Pa toj na Kombinatot mu go uni{ti sto~arstvoto, ovo{tarstvoto, lozarstvoto
itn. Sè {to toj zapo~nal sè uni{til. Potoa kako funkcioner na SKM postanal generalen
direktor, a i samo toj go raspadnal Kombinatot.Ostanal samo zemjodelskiot del- ZK "Pelagonija".Kako laik za zemjodelskoto proizvodstvo toj go douni{til Kombinatot. So privatezacijata vrabotenite gi izbrka od rabota, Kombinatot se douni{ti i toj se opkla~ka. A bidej}i toj nikoga{ ne bil sposoben,Kombinatot drugi go prezele za toj da se douni{ti bez zemjodelsko proizvodstvo kako {to se slu~i so AIK "Lozar"- bez lozarstvo i ovo{tarstvo. I
mesto Kombinatot da ima najmalku edna krava po hektar pod HMS "Stre`evo", zna~i 20.200
kravi, duri i 60.600 kravi, toj nema da ima ni 5.000 kravi- sporedi i so Indijec 20.000 kravi.
Taka mesto od Kombinatot da `iveat preku 5.500 semejstva kako vo 1976 godina, od nego }e
`iveat 650...semejstva. Od na~inot na privatizacija najbogata Bitola si postanala najbedna.
Pa od koga toj dojde vo Kombinatot do denes i zasekoga{ }e nema niedna investicija.
Istata grupa na veterinari,vo vrska so s.Porodin, dvapati u~estvuva{e vo podigawe
i rekonstrukcija na Sviwarska farma- podigaweto be{e so pogre{na tehnologija i bez tehnolo{ka povrzanost, a rekonstrukcija napolno proma{ena investicija... Pa novite gazdi
na akciite nea ja zatvorile i }e ja prodadat. Tie sredstva, subvencite itn. se nosat von Bitola. Akcionerite se samo pla~ka{i i zlo~inci vrz narodniot imot-}e strada samo Bitola.
Dr`avata mora da donese zakon nejzinite sredstva da se samo namenski- investicii.
Eve go i dokazot: denes ni{to nema bitolsko- sè bilo/e skopsko i na Skopjani- istoriski Skopje bil bez zna~ewe. Vo Makedonija gradovi bile Solun, Bitola (centar) i Ohrid.
Ne samo Evropjanite da ja sozdavale i pi{ele istorijata,toa go ~inat i Makedonci-zlostor.
Da ne se izumi deka na Makedoncite im e potrebno Skopsko Pole i Bitolsko Pole
za ishrana na slednite generacii, a ne za betonska grobnica Skopja i bitolski grobi{ta na
aerodrom vo Bitola, a samo toj imal drena`a- grad i grobi{ta samo na makedonski ridovi.
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 rasturale 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.
Sledi Pravosudstvoto, Obvinitelstvoto i Narodniot pravobranitel so mene se ismejuvale.
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:
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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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