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  ВОВЕД 

 

Во последните два века европската историја си создала историја на мноштво 

народи. Дури таа измислила дека во старата ера живееле мноштво народи, кои биле 
со различни неразбирливи јазици. Токму тоа така не било што се чита кај Херодот. 

За да постојат повеќе народи морало да има мноштво јазици- меѓусебно не 
разбирливи. Следи само затоа народите меѓусебно би се разбирале со преведувачи.  

Херодот не пиши дека имало преведувачи. Ова било и само поради тоа што 

тогаш такви не им биле потребни,туку само толкувачи на говорни=јазични разлики. 

За народ се употребувал поимот етнос. А етност се однесувал само за еднос- 
едност.Токму едност била само расата. Ова било повод за да има раса=народ=јазик. 

Кај него се запишани традиции на Белци и Црнци. Белците не биле каниба-
листи, наспроти Црнците кои до денес опстоиле канибалисти, дури се обрежуваат... 

Со ова се потврдува најголемата вистина дека традиците на Црнците биле 
прифатени и од Белците. Покрај Белци имало Црнци од Египет...Месопотамија... 

Бидејќи Пеисистрат (6 век п.н.е.), за потребите на Атина, сакал да се има де-
ло, како на наведените простори, неговиот Редакциски одбор ја составил Илијада 
од три простори: магаре од Египет до со Месопотамија, говедо и коњ од Бригија 
(Европа) и острови на Јадранското Море, кои тек од 6 век п.н.е. почнуваат да се на-
селуваат. Населувањето на островите се поклопувало со она што го пиши Херодот. 

Меѓутоа,Илијада немала важност не само за време на Пеисистрат,ниту за вр-

еме на Херодот. Тоа се заприметува само од за времето на Александар Македонски. 

Неговата флота канибализмот и други традиции ги пренела во Америка. Истото се 
случило и низ Европа. Токму ова било само по потпаѓање на Македонија под Рим. 

За да се потврди дека Илијада било дело на Редакцискиот одбор на Пеиси-

страт доказ е што кај Херодот во Мала Азија и Европа нема ни камила,ниту магаре. 
Следи коњите од нив да се плашат. Па и затоа камилите и магарињата дошле само 

со Персијците. Како што била Илијада фалсификат исто бил и следниот Атлантида. 
Ова говори дека 6 век п.н.е. бил век на фалсификати. Таков бил и Библијата- 

најголемиот фалсификат. Во Библијата се испреплетени традиции на Белци и Црн-

ци од просторите на Египет со до со Месопотамија. Овде најбитни се канибализмот 
и обрезувањето. Вакви традиции ги прифатиле Евреите, за кои е пишана Библијата. 

Херодот не ги спомнува Евреите како народ, ниту дека тие се обрежувале. 
Еврејски народ никогаш и не постоел. Следи за Евреите, во 6 век п.н.е., биле 

напишани првите книги на Библијата, и тоа на сирискиот арамејски јазик, а другите 
книги во Александрија на македонскиот јазик-коине. Со таквата библиска историја, 
која била присвоена од просторите на Египет до со Месопотамија, бил создаден ев-
рејски народ. Меѓутоа, тој не бил етнички, туку само верски, еднобожен наспроти 

повеќебожните за кои говори и Херодот.Па и затоа кај него не постојат еднобожци. 

Бидејќи Евреите биле само верски народ,денес Евреи се луѓе од повеќе раси. 

Како што и никогаш не постоеле Евреи како народ, за кои била напишана 
нивна историја, и Европјаните си напишале свои истории, со свои народи и јазици. 

Дури Европјаните на Балканците и Малоазијците им напишале нивни исто-

рии, а балкански и малоазијки народи никогаш немало до 19 век, како што немало 

ни европски народи.Прв европски народ во Европа биле Французите од крај 18 век. 
Како доказ дека никогаш немало народи е потврда Херодотовата историја:  
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 ХЕРОДОТОВА ИСТОРИЈА 

  

Херодот бил прогласен за грчки автор. Меѓутоа, тој поимот Грци никогаш 

не го употребувал. Со ова се потврдува дека неговата историја во 19 век станала и 

политичка за некаков народ Грци, кој и никогаш не постоел. 

За него Кикерон рекол: „татко на историјата“. А тој бил Грк. Каква дрскост. 
Па поимот историја е тн.словенски: стори=созрее=погоди=заврши=готово... 

Ова важи и за Херодот=х е род от, е=и, Херод=Ирод, се само тн.словенски. 

Како доказ е што само со тн.словенски јазици постои истогласно толкување. 
Истогласно објаснување е и со иста именка=глагол: Ирод=и род- родување. 
За да се потврди дека никогаш немало било каков грчки народ е следниов 

доказ, превземен од преговорот на македонското издание на „Херодотовата исто-

рија“: „Историографијата почнува да се развива тогаш кога интересот за епот по-

чнува да стивнува и кога Хелените излегуваат на светската сцена на 7- от и поче-
токот на 6-от век п.н.е., и тоа кај оние Хелени кај кои се развил и епот, т.е. кај ма-
лоазијските Јонци, се разбира под влијание на староисточните култури“. 

Следи никогаш немало било народ Хелени, според Хелиос=Илиос= Сонце, а 
тоа Белците го однеле дури во Јапон (Јап он: Јапет=Џафет) со крвна група А 38%. 

За да се потврди дека поимот Хелени не означувал народ е наводот на Ма-
шкин: за Илирската војна, за кралицата Теута, која владеела со Илирија, Римјаните 
дејствувале во заедница со Ахајскиот и Аталскиот сојуз. Во Коринт и Атина било 

испратено римско пратеништво. На пратениците им било дозволено да учествуваат 
на Истмиските игри и на Елеизинските празници.Според тоа,Римјаните се признати 

за Хелени. Овие си имале свои музи, а тие живееле на Еликон, планина Беотија.    

Како доказ дека немало хеленски народ, Јонците биле Варвари како Македо-

нците. Па се разликувало и Варвари (сточари) со поморци како во Елада Еладците. 
Следи никако Грци туку само Хелени, а никако обратно. Во Хелада се гово-

рел само еден варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, тн.Хомеров=тн.Платонов. 
Секогаш во Македонија се говорел варварски=пелазгиски јазик.Него автори-

те го нарекле Хомеров јазик.Ова го потврдил грчкиот лингвист Тсиоулкас (Чулкас). 
Тој, во 1907 година, напишал дека Славо-Македонците во Лерин говореле ран Хо-

меров јазик. Па и затоа тој се „самоубил“- поради вистината многу биле истребени. 

Бидејќи Еладците биле заведени од Европјаните, тие до денес си го истребуваат св-
ојот тн.Хомеров јазик, кој бил варварски=пелазгиски=тн.словенски- друг и немало.  

Бидејќи Критскиот јазик бил тн.Хомеров јазик е во прилог и за Критјаните. 
Тие  во 1913 година го разбирале бугарскиот, но не еладскиот јазик од 1868 година. 
Ова може да се види и во Букурештанскиот договор, во член V: „...Формално е до-

говорено Бугарија отсега да се воздржи од каква и да е претензија врз островот Кр-

ит“. Критјаните биле еден ист народ со Македонците со еден ист тн.Хомеров јазик. 
Токму затоа тн.Хомеров јазик бил на тн.Словени: Анти, Венети и Склавини. 

Прокопиј пиши: Склавините и Антите, „...И едните и другите имаат еднаков 
јазик, сосема варварски...“. Значи, само варварските биле народни јазици=говори. 

Јордан пиши: „Покрај разликите во името и местото, сите Венети, Анти и 

Склави се една крв и еден јазик“.Тој бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски. 

Како во Македонија и во Тесалија со Елада се говорел тн.словенски јазик. 
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Макс Фасмер за Тесалија истакнува дека „Велегезитаи, чија област во 12 и 

13 век се викала Велегезас“...„чие образување воочливо се всогласува со името на 
Антите Тазиархос Доврагезас...“. Антите говореле со варварски=пелазгиски јазик. 

Макс Фасмер пиши: „Конечно од 15 век уште за понатамошниот живот на 
Словените на Тајгетос како сведок е местото од опишувањето на патувањето на Ла-
скарис Канонос за Deutschland и северните земји да се спомене, чие постанување 
Василјев (Buzeskul- Festschrift стр. 397 фф) го поставил во 1412- 1418 година. Таму 
Гркот (Ромеецот, Р.И.) исто така го опишува опкружувањето на Либек и таа земја 
ја нарекува Stlavounia. Тој тогаш ја додал забелешката за сродноста на либекските 
Словени со Зигиотите на Пелопонез“. Само со варварски=пелазгиски=склавински. 

Значи, Склавините во Пелопонез и оние на Либек биле „сродни“. Следи Ела-
дците како Македонците во 15 век говореле склавински=тн.словенски.Овој бил са-
мо варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски, јазик на Белци. 

Се продолжува: „Голем број логографи живееле во различни делови на Хе-
лада до Пелопонеската војна. Тука се вбројуваат Хекатеј, или, како што го вика Хе-
родот, Хекатеј од Милет, кого го споменува неколку пати во своето дело и со чии 

податоци се служи, па Харон од Лимпсак, Акусилај од Арг, Ферекид Атињанинот, 
па помладите логографи Ксант Лидиецот, Хеланик од Митилена, на островот Лез-
бос, Дамаст од Сигеј, кај Троја, Ксеномед од Кеос и многу други. Делата на лото-

графите не се сочувани до наши времиња, така што за карактерот на хеленската 
историска проза до Херодот немама јасна претстава.Сепак,одделните цитати од тие 
творби во делата на подоцнежните автори ни допуштаат да заклучиме дека жанрот 
на историската повест во времето на Херодот имал веќе оформен развоен пат. И та-
ка, кога Херодот почнал да го пишува своето дело, раѓањето на историската наука 
веќе било свршен факт.Од постарите логографи како најзначајна фигура се јавува 
Хекатеј Милеќанецот, кој напишал дело во две книги, резултат на неговите пату-
вања; носело име Опис на земјата, а во него била поместена и географска карта, 
една од првите.Другото дело се викало Генеалогија, и во него се опишувале родо-

словијата на луѓе за кои се мислело дека водат потекло од боговите. Во тоа време 
имало многу жив интерес за генеалошкото истражување. Најзначаен од помладите 
логографи бил Хеланик Лезбјанинот, кој живеел проближно во исто време кога и 

Херодот и пишува исто така на јонски дијалект, иако неговиот мајчин бил ајолски. 

Тој напишал повеќе историски дела, меѓу кои хрониката Свештеничките на Хера, 
во кое името на секоја свештеничка се врзувало за едно собитие, и Атида, во која 
била изложена историјата на Атика“. (Ксант=к сант, Р.И.)  

Се кажа:Хеланик „...Херодот и пишува исто така на јонски дијалект,иако не-
говиот мајчин бил ајолски“, како и „во која била изложена историјата на Атика...“. 

Следи да се говори за јонски дијалект=дија лект, л=р. рект=рекот, дво рек. 
За да се потврди дека во Европа се говорел само на единствениот варварски 

=пелазгиски=тн.словенски јазик, доказ се Римјаните, кои владееле низ цела Европа.    
Дионисиј наведува: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно вар-

варски, 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 Пела-
згија. Кон ова да се надоврзе и она што рекол Херодот: „Еолците биле и се наре-
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кувале Пелазги“. Бидејќи пелазгискиот јазик бил варварски, овде во игра се вклу-
чени само три говори на пелазгискиот (варварскиот) јазик кои како говори меѓусе-
бно биле разбирливи.Овде е чудно,зошто поимот варварски се употребува за говор. 

Истото се случило и за поимот пелазгиски. Ова говори дека постепено старите пои-

ми се потискале, а нивното место го заменувале со други. Токму во ова време нема-
ло латински јазик.Латински бил по коине (тн.грчки), во 3 век п.н.е. негова „копија“. 

Како што било со Елада истото било во Македонија, во која во 10, 11... век 

се говорел варварски=пелазгиски=тн.словенски. Имало само еден народ- Пелазги.  

Продолжува: „Меѓу неговите творби, именувани според херои- покровите-
ли, епоними на одделни места или области, спаѓаат Девкалионија, дело во кое се 
изложени историјата на Тесалија, и Троика, каде што биле поместени митови од 

Тројанскиот циклус; тука е дадена историјата на родот на Дарданидите, митските 
кралеви на Троја. Во делото на лотографите, општо, се изложувала, со малку исклу-
чоци, историјата на одделни градови и места на Хелада. Карактерна особеност на 
нивното творештво било рационалистичкото толкување на митовите и легендите, 
што сведочи за зачеток на научната критика. Како извори за тие дела служеле, пред 

сé, епските поеми, преданија зачувани меѓу луѓето, религиозните и световни книги, 

хроники, натписи. Но особено голема улога имале сопствените набљудувања, ра-
спрашувањата и истражувањата, што во суштина и значи зборот ‘историја’. Гла-
вната задача на лотографите, кои повеќе се труделе околу убавината и литератур-

носта на излагањето, не била историската вистина. Нивните дела во поголема мера 
биле уметнички отколку научни сочиненија. За разлика од лотографите, Херодот, 
кога Аристотел го нарекува лотограф, а Кикерок ‘татко на историјата’, друго име за 
овој автор, кое нераскинливо се врзало за него за сите времиња, за свој предмет ја 
зема борбата меѓу хеленскиот републиканизам и персискиот монархиски деспоти-

зам. Тој, значи, во историографијата воведува вистинска војна и вистинска полити-

ка и нив ги прикажува врз основа на позитивната реалност, која може точно да се 
проучува и детално да се анализира. Во право се, сепак, и Аристител и Кикерон. 

Херодот е лотограф, зошто секаде каде што е тоа можно именува новели и ане-
гдоти, па дури и тогаш кога географските и етнографските екскурси треба да за-
земат многу простор во делото. Историчар, пак, во вистинска смисла на зборот, е 
затоа што се стреми кон вистината, затоа што се труди на усните преданија да гле-
да критички, иако не успева секогаш во тоа, и најпосле, затоа што тоа изобилство 

на граѓа го средува и расчленува според едно единствено историско гледиште, а 
тоа, во случајов, се Хеленско- персиските војни“. 

Се говори за Хелени и Персијци. Во Хелени и Персијците имало и Варвари.  

 „Биографските податоци за Херодот се сосем скудни; во суштина, се распо-

лага само со куси, содржински недоволни и не сосем точни извесувања во статиите 
на зборникот на Суида (Ήρόδοτος, Πανύασσις, Έλάνικοσ). Извесни претстави за не-
говото патување можат да се добијат од неговото дело.Времето на неговото раѓање, 
обично, се утрвдува врз основа на цитатите од делата на писателката Памфила, која 
живеела за време на императоро Нерон (Aul. Gell. N. A. XV, 23). Таа ни соопштува 
дека на почетокот на Пелопонеската војна Херодот имал 53 години. Бидејќи таа во-

јна 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 времето на животот на Херодот, 
се гледа од неговата приказна за навлегувањето на Спартанците во Атика на поче-
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токот на војната и за опустошувањата кон 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 ниеден 

збор не го споменува нивното истребување во 424 г.п.н.е., покажува дека во тоа вр-

еме историчарот веќе не бил жив. Тој не го споменува не персискиот крал Дареј II, 
кој стапил на престолот во 425 г.п.н.е. Не е можно тој, кој покажувал така жив ин-

терес за Истокот, а посебно за Персија, да го пропуштил тој факт, доколку бил жив. 
Оттука произлегува дека Херодот умрел меѓу 431 и 425 г.п.н.е. На времето на не-
говото живеење укажуваат и некои општи заклучоци, коишто произлегуваат од со-

држината на неговото дело. Така, опишувајќи ги настаните од Хеленско- перси-

ските војни, тој често се повикува на усни раскази на учесници и очевици, луѓе од 

постарата генерација. 
 Татковината на Херодот, малоазискиот град Халикарнис, бил основан од 

Хелени од дорското племе...“. Па Дорците се населиле од Македонија- едно исто. 

„Тој отишол на островот Самос...На тој гостољубив остров, којшто сесрдно 

го примил во тешкиот момент на неговиот живот, се сеќава со посебна љубов и го 

нарекува ‘прв од сите градови, било хеленски или барбарски’ (III 139)“. 

Значи, се говори за Хелени, а такви биле Јонците кои биле Варвари. Варвари 

биле во Македонија и Бригија, што морало да важи и за во Фригија- денес Турција. 
„...Што се однесува до јазикот, Херодот се јавува како претставник на јон-

скиот дијалект, уметнички стилизиран со додавање на старојонски елементи од Хо-

мер, но и на други поетски изрази и понекои атицизми“. 

Следи најбитното, дека имало посебен јонски и посебен атички говор=јазик-
повеќе во моите претходни книги. Токму затоа Илијада била пишана на јонски го-

вор.Таа од јонски на коине (тн.грчки=тн.старогрчки) била преведена и тоа во Алек-
сандрија. Коине бил само Птоломејов Александријски јазик- со дела од 3 век п.н.е.: 

„Она што Херодот го истражил и изложил (имено, тој на почетокот така го 

претставува своето дело ‘излагање на истражувањето’) во девет книги го поделил 

не самиот автор, туку некој од големите александриски филозофи. Таа поделба, 
според бројот и имињата на Музите, излегува прилично неприродно, зашто раздво-

јува описи и настани кои, според содржината, би требало да се спојат во еден дел, а 
од друга страна, поврзува такви кои не сочинуваат органска целост“. 

Херодотовата историја, во Александрија, била преведена на коине. Oд него 

на латински... HERODOTI HALIKARNASSENSIS MUSAE…LIPSIAE, in bibliopolio, 

MDCCCLVI…HERODOTI DE BELLO PERSICO LIBRI NOVEM…BEROLINI..1833 

Во преводот на македонски у=в, не Сауромати туку Савромати... Дека таков 
превод не е соодветен е доказ со Еумен=е умен-Евмен ништо не значи.Ареј=Арес... 

Бидејќи во денешната историја се говори и дека Македонците биле Варвари, 

наспроти Хелените,дури Демостен пиши за Филип Македонски бил Варварин, мора 
тоа и да се одгонетни. Бидејќи Варвари биле Персијците, што важи и за други, то-

гаш како Варвари Македонците, Персијците и др. биле еден ист народ.Меѓутоа, тоа 
од денешната историографија не се  прифаќа.Токму затоа таа била исполитизирана. 

 

ХЕЛЕНИ И ВАРВАРИ 

 
Прва книга насловена КЛЕЈО 
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„Ова е излагање на она што Херодот Халикарнашанинот го истражувал. Де-
лото има цел да не допушти со текот на времето да избледи она што луѓето, општо, 

го направиле и да не останат непознати големите и прекрасни дела, создадени како 

од Хелените така и од барбарите, и други работи, меѓу кои и причината, поради ко-

ја тие завојувале меѓу себе. (б=в, варвари, Р.И.)  

1. Персиските зналци на историјата велат дека раздорот меѓу Хелените и ба-
рбарите се виновни Фојничаните. Имено, тие, кога дошле откај таканареченото 

Еритрејско Море на брегот на нашето море кога ја населиле земјата на која сега 
живеат, веднаш почнале да преземаат далечни пловидби и, доведувајќи египетски, 

асирски и други производи за продавање, втасувале дури до Арг. Арг, пак, во тоа 
време бил најзначајното место од сите места која денес се вика Хелада. Фојничани-

те, кога дошле во тој Арг, си ја распослале стоката. На петтиот или шестиот ден от-
како биле дојдени, кога било речиси сė распродадено, на брегот дошле многу други 

жени, па и кралевата ќерка. Нејзе името ѝ било- така раскажуваат и Хелените- Ио, а 
била ќерка на Инах. Кога тие застанале кај крмата на бродот за да го купат она што 

најмногу ќе им се допадне, Фојничаните се договориле меѓу себе и се нафрлиле на 
нив. Тогаш повеќето од жените избегале, а Ио и некои други биле грабнати. Фојни-

чаните се качиле на коработ и брзо заполовиле кон Египет. Така е, значи, приказна-
та за доаѓањето на Ио во Египет, а не како што прикажуваат Хелените“.  

Следи поимот Хелада бил нов поим. Токму и затоа според него немало на-
род. Бидејќи Хелада била Пелазгија, се говорел само варварски=пелазгиски јазик. 

„2. Тоа била првата навреда. Потоа- велат Персијците-некои Хелени (по име 
не знаат да ги кажат) отпловиле во Тир и ја грабнале кралевата ќерка Европа.Тоа би 

можело да бидат Криќаните. На тој начин тие им вратиле со ист аршин. Но по ова 
Хелените им сториле и друга неправда. Отпловиле со голем кораб во Аја, во Кол-

хида и, отако на реката Фасис си ги завршиле работите за кои отишле, оттаму ја гр-

абнале Медеја, ќерката на тамошниот крал. Тогаш кралот на Колхите пратил пра-
теник и барал обештетување за грабнувањето, како и враќањето на ќерката. Хеле-
ните одговориле дека ни Фојничаните не платиле за грабнувањето на Аргејката Ио, 

па затоа и тие нема да дадат ништо. 

3. Потоа, во следното поколение- велат- Александар, синот на Пријам, кога 
слушнал за грабнувањето, знаејќи дека ќе помине без казна, зашто и Хелените не 
поднеле казна, посакал да си земе жена од Хелада со грабнување. Но, кога тој ја гр-

абнал Елена, Хелените првин решиле да испратат пратеници кои барале да им биде 
вратена Елена, а грабнувачот да биде казнет. Тројанците тогаш си нашле изговор; 

им префрлувале за грабнувањето на Медеја и им рекле дека и Хелените не платиле 
обештетување ниту ја вратиле девојката, а би сакале да добијат обештетување од 

други“. 

Пизистрат (6 век п.н.е.) сакал да има дело слично на оние во Египет, Месо-

потамија за Тројанската војна со Тројанците. Следи тогаш бил внесен поимот Хеле-
ни, името Хелена=х Елена... Токму затоа од општи поими не произлегуваат народи. 

„4. До тоа време, значи, имало поединечни меѓусебни грабнувања, а што се 
однесува до она што дошло потоа, Хелените си навлекле голема вина затоа што тие 
први се кренале со војска против Азија, а не барбарите против Европа. Се разбира, 
грабањето жени и Персијците го сметаат за престапничка постапка, но да се избрза 
со одмазда по секоја цена, според нив, е особина на неразумни луѓе. Напротив, од-
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лика на умни е воопшто да не се грижат за грабнатите жени, зашто е јасно дека тие 
не ни можеле да бидат грабнати доколку и самите не сакале. Персијците велат дека 
тие не направиле прашање од грабнувањето на жени од Азија, а Хелените поради 

една грабната Лакедајмонка собрале голема воена сила и, доаѓајќи во Азија, ја уни-

штиле Пријамовата моќ. Оттогаш тие со векови Хелените ги сметаат за свои не-
пријатели. Имено, Персијците ги сметаат за свои и Азија и барбарските племиња 
што живеат таму, а Европа и Хелада за нив се нешто туѓинско“. 

Стои за барбарски племиња во Азија-такви биле и Јонците кои биле Хелени. 

„5. Така велат Персијците дека било и како почеток на нивното непријател-

ство кон Хелените го наведуваат заземањето на Илиј. А во однос на Ио, Фојнича-
ните не се согласуваат со Персијците. Тие велат дека не е одведена во Египет граб-

ната, туку дека таа во оној Арг се сплеткала со стопанот на бродот, па кога разбра-
ла дека е бремена, бидејќи се срамела од родителите, своеволно отпловила со Фој-
ничаните за да не излезе на видело тој срам. Ете тоа е тоа, значи, што кажуваат од 

една страна Персијците, а од друга Фојничаните. Јас, пак, не одам на тоа да збору-
вам дали таа работа била таква или некако поинаку, но знам кој е тој кој прв почнал 

да се однесува непријателски кон Хелените, осврнувајќи се еднакво подробно и на 
големите и на малите населени места, зошто многу од нив од некогаш моќни, ста-
наа безначајни, а и многу од оние што се во мое време силни, некогаш биле ништо-

жни. Знаејќи, значи, дека човечката судбина никогаш не останува на исто, со една-
кво внимание ќе ги спомнам и едните и другите. 

6. Кројс, по род Лидиец, син на Алијат, владеел со племињата што живеат 
од оваа страна на реката Халис која, течејќи од југ помеѓу Сирија и Пафлагонија 
кон север, се влева во таканареченото Евксенско Море. Тој Кројс прв од барбарите, 
за кои јас знам, едни од Хелените присилил да му плаќаат данок, а со други се спр-

ијателил. Ги покорил Јонците, Ајолците и Доријците во Азија, а за пријатели си ги 

зел Лакедајмонците. Инаку, пред владеењето на Кројс сите Хелени биле слободни. 

Имено, воените налети на Кимеријците во Јонија, а тоа било пред Кројса, не довело 

до трајно покорување на јонските градови, туку тоа биле упади и грабежи кои не 
биле којзнае како обмислувани“.(Азија=Асија=а сија - ј = сиа: сиа=сија=сјаје...Р.И.) 

Се потврдува поимот Хелени и Варвари не означувале некаков народ. Следи 

она што се говори и за Македонците дека биле варварски народ и не било/е битно. 

„7. Власта, која порано била во рацете на Хераклејдите, преминала во рацете 
на Кројсовиот род што се викал Мермнади. (Тоа било вака:) Владетел на Сарди бил 

Кандавал, кого Хелените го викаат Мирсил. Тој бил потомок на Алкај, еден од Хе-
ракловите синови. Прв крал на Сарди од Хераклејдите бил Аргон, син на Нин, внук 

на Бел, правнук на Алкај, а Кандавал, син на Мирс, бил последен. Тие, пак, што 

владееле со земјата пред Аргона, биле потомци на Лид, син на Атиј. Според него 

сите тие луѓе и се нарекле Лидијци, додека пред тоа се викале Меонци. Хераклејди-

те, потомци на Јардановата робинка и Херакле, од овие ја добиле власта според бо-

жјо пророштво. Тие владееле дваесет и две човечки поколенија, петстотини и пет 
години, предавајќи власта татко на син, се до оној Кандавал, Мирсовиот син“. 

Се говори за семејство- член, кој ја давал власта: само Кандавал=кан давал. 
Не се работело за етнички, според етнос=еднос=едност, народи со различни 

јазици, меѓусебно не разбирливи,туку за ист еден народ со мноштво говори=јазици. 
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„8. Тој Кандавал, значи, страсно ја љубел својата жена и, така вљубен, сме-
тал дека таа со убавина ги надминува сите жени на светот. Бидејќи така со мислел, 

а во неговата гарда се наоѓал Гиг, син Даскилов, кого најмногу го сакал и комушто 

му ги доверувал и најважните работи, тој пред него ја фалел убавината на својата 
жена, дури со претерување. Не изминало многу време- просто, требало да го снајде 
зло Кандавила- на Гига ова му го рекол: ‘Гиге, бидејќи ми се чини дека не можам 

со зборови да те убедам во убавината на мојата жена, зашто луѓето на ушите пома-
лку им веруваат отколку на очите, дојди да ја видиш гола’. А овој, надавајќи силен 

вик, му рекол: ‘Господару, како уста си опагани да ми заповедаш да ја видам мојата 
господарка гола ? Та жена, кога ќе ја слече рубата, заедно со неа го слекува и срам-

от. Луѓето одамна разграничиле што е убаво а што не, и тие работи треба да се зна-
ат. Едно од нив е и ова: човек треба да го гледа само она што е негово. Јас ти веру-
вам дека таа е најубава од сите жени и те молам да не бараш од мене да го правам 

она што не е ред да се прави’ “. 

Следи „доверувал и најважните работи“.Тој нему тие му ги давал:Кан давал. 
„9. Тој, зборувајќи такви работи, се бранел, во страв да не произлезе од тоа 

некакво зло, но Кандавал на тоа му рекол: ‘Крени глава, Гиге, и не плаши се ниту 

од мене, да не ја проверувам твојата честитост, ниту од жена ми, да не претрпиш 

некое зло. Јас однапред така ќе ја скротам работата што таа нема ни да разбере дека 
си ја видел. Во одајата кај што спиеме, ти ќе бидеш зад врата, а вратата ќе биде от-
ворена. Прв ќе влезам јас, а по мене и таа ќе дојде во постелата. Блиску до влезот 
има стол. Таа на него, како ќе се слекува, еден по еден дел ќе си ја реди облеката, а 
ти ќе можеш мирно да гледаш. А кога ќе тргне од столот накај леглото и ти ќе и би-

деш зад грб, погрижи се да излезеш оттаму низ вратата, а да не бидеш забележан’. 

10. Гиг, не можејќи да се извлече, се согласил. Кандавал, кога мислел дека е 
време за спиење, го вовел Гига во одајата, а веднаш потоа дошла и жената. Кога би-

ла внатре, Гиг ја гледал како си ја остава облеката. А кога таа, одејќи накај леглото, 

му била свртена со грб, овој се извлекол и излегол надвор. Жената, пак, го видела 
како излегува. Знаејќи дека тоа ѝ го направил нејзиниот маж, не извикала засраме-
на ниту помислила да се распраша, но решила да му се одмазди на Кандавала. Име-
но, кај Лидијците и, речиси, кај сите други барбари е голем срам да се види дури и 

маж гол“. 

Кандавал на Гиг му ја дал + в (а) = давал жената- Кандавал само едно: давал. 

„11. Во тој момент,не покажувајќи дека нешто, воопшто, и забележала, оста-
нала мирна. Но, кога набргу се разденило, ги собрала своите најверни слуги и, от-
како ги подготвила, го повикала Гига. А тој, не помислувајќи дека кралицата знае 
нешто за она што се случило, на нејзино барање дошол. Кога Гиг дошол, жената му 

го рекла ова: ‘Сега, Гиге, ти давам можност да избереш за која од овие работи ќе се 
решиш: или ќе го убиеш Кандавала и ќе ме земеш и мене за жена и кралството на 
Лидијците или самиот треба веднаш да умреш за да не можеш натаму, наговаран на 
сė и сешто од Кандавала, да гледаш што не треба да видиш. Треба, значи, да загине 
тој што тоа ти го советувал или ти што си ме видел гола и на тој начин си ме обе-
честил’. Гиг некое време стоел збркан од тие зборови, а потоа почнал да ја прекол-

нува да не го присилува да донесе решение при таков избор. Не успеал да ја убеди 

и видел дека навистина е принуден или да го убие господарот или самиот да биде 
убиен од другите. Избрал тој да остане жив. Тогаш ја прашал, вака велејќи ѝ: ‘Би-
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дејќи ме присилуваш да го убијам господарот, иако јас тоа не го сакам, дај да чујам 

на кој начин ќе го сторам тоа’. Прифаќајќи го разговорот, таа рекла: ‘Ќе тргнеме од 

истото место од кое тој мене ме покажал гола и ќе го нападнеме на спиење’. 
12. Кога направиле план за таа тајна замисла и кога паднала ноќ (а жената не 

го пуштала Гига и тој не можел да се оддалечи, туку морал или самиот да умре или 

да го убие Кандавала), Гиг, следејќи ја жената, влегол во одајата. Таа му дала меч и 

го скрила Гига зад вратата. Кога Кандавал заспал, Гиг, откако се извлекол оттаму и 

го убил кралот, ги добил и жената и кралството. (Ова го спомнува и Архилох Пари-

ецот во своите јампски триметри)“.  

Кандал самиот се кан и дал: Кандал самиот се канил и се дал да биде убиен. 

„13. Кога ја добил кралската власт, таа му била зацврстена и со пророштво 

од Делфи. Бидејќи Лидијците тешко ја примиле смртта на Кандавала и веќе се кре-
нале на оружје, Гиговите приврзаници се договориле со другите Лидијци Гиг да би-

де крал доколку и пророчоштвото го одобри тоа, а ако не, да им ја врати власта на 
Хераклејдите. Пророштвото дало потврден одговор и Гиг станал крал. И друго, ви-

стина, Питија рекла- дека во петтото колено по Гига Хераклејдите ќе се одмаздат, 
но на тој исказ ниту Лидијците ниту нивните кралеви не му придавале значење сė 
додека тоа не се исполнило. 

14. Така Мермнадите се здбиле со кралска власт одземајќи ја насила од Хе-
раклејдите. А кога Гиг станал крал, испратил во Делфи заветни дарови не малку, 
туку сé што се во Делфи заветни дарови од сребро, главно, се негови. Освен сребро, 

пак, дал неизмерно многу злато; секакви други предмети, но она што е највредно да 
се спомне, тоа се златните кратери, шест на број. Тие се сместени во Коринтската 
ризница, а тежат триесет таланти. Ако треба да се каже вистината, ризницата и не е 
на заедницата на Коринќаните, туку на Кипсела, синот Еетинов. А тој Гиг, колку 

што знам јас, е прв од барбарите којшто однел заветни дарови во Делфи по фри-

гискиот крал Мида, синот на Гордиј. Мида го подарил тронот на којшто седел до-

дека судел и тоа е нешто вредно да се види. Тронот се наоѓа во иста просторија ка-
де што се Гиговите кратери. А она злато и сребро што го дарувал Гиг, по името на 
дарителот, Делфијаните го викаат Гигова ризница. Откако тој завладеал, навлегол 

со војска и во Милет и во Смирна и ја зазел тврдината на Колофон. А сепак, за тр-

иесет и осум години не направил ниеден друг позначаен подвиг, па за него ќе биде 
доволно толку да се каже“. (Гордиј=горди ј, според горд- 100% тн.словенско, Р.И.) 

Ништо посебно варварско или хеленско, само на еден ист пелазгиски јазик: 
Кратер=кратар, крт=кртар, дупка од крт.Следи картер врвча, сад, за течност. 
„15. Ќе го спомнам Ардиј, Гиговиот син, кој владеел по Гига. Тој ја зазел 

Приена и навлегол во Милет.За време на неговото владеење во Сарди Кимеријците, 
протерани од своите живеалишта од скитските номади, втасале во Азија и го зазеле 
Сарди без тврдината.(Сарди=сардис=сардисан=сардисан ан[он]=тн.словенско, Р.И.) 

16. Откако Ардиј минал четириесет и девет години на власт, го наследил не-
говиот син Садијат. Тој владеел дванаесет години, а по Садијата дошол Алијат. Тој 
завојувал.Тој завојувал со Кијаксар, Деиокеовиот потомок, и со Медите.Ги изгонил 

Кимеријците од Азија и ја освоил Смирна, основана од Колофоњаните, и навлегол 

во Клаѕомени. Од овој град не се повлекол затоа што сакал, туку затоа што претр-

пел тежок пораз. А додека бил на власт, направил и други работи што треба да се 
прикажат“. (Алијат=алија т- Илијат=илија т: Илијет=Илијит, ет[ит]=бригиски, Р.И.) 
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Се истакна: „го наследил неговиот син Садијат“: наследил=посадил Садијат. 
„17. Алијат војувал со Милеќаните. Тоа била војна наследена од татко му. 

Напаѓајќи на Милет, војувал на овој начин. Влегувал со војската тогаш кога ќе уз-
рееле плодовите. Војната ја водел со звуци на сиринги, харфи и флејти, со ниски и 

високи тонови. Кога ќе навлезел во милетско, тој не ги уривал живеалиштата на по-

лињата, ниту ги палел, а не ги кршел ни портите, туку оставал луѓето да си живеат 
на земјата. Ги уништувал, пак, дрвјата и плодовите, и тогаш се враќал назад. На 
опсада не се мислело; војската не можела да ги опсади Милеќаните, зашто тие си го 

имаат морето. Лидијците не им ги уривале живеалиштата; воделе сметка Милеќа-
ните да имаат од каде да излегуваат за да ја засејуваат земјата и да ја обработуваат, 
а кога ќе ја обработат, тие да имаат што да грабаат кога повторно ќе навлезат. 

18. Така војувале цели единаесет години, во текот на кои Милеќаните на 
двапати претрпеле тежок пораз: првпат, кога се бореле во Лименеј, на нивна тери-

торија, и вторпат, во долината на Мајандар. Првите шест од единаесетте години со 

Лидијците уште владеел Садијат, синот на Ардиј, кој со војската влегувал во миле-
тско во она годишно време што го кажав. Тој бил што и ја започнал војната. Во те-
кот на петте, што следувале по тие шест години, војувал Алијат, синот на Садијат, 
кој војната, како што веќе реков погоре, ја наследил од татка си и ја продолжил со 

несмалена упорност. На Милеќаните во таа војна не им дошол на помош ниеден од 

јонските градови, освен Хијците. Единствено тие им помогнале враќајќи долг за 
поранешни услуги. Имено, Милеќаните порано им помогале на Хијците во војна 
против Еритрајците. 

19. Дванаесеттата година, кога војската го запалила житото, се случила ва-
ква работа. Кога житото бргу-бргу се разгорело, пламенот, засилуван од ветер, го 

зафатил храмот на Атена наречена Асесиска. Така зафатен, храмот изгорел до те-
мел. Тогаш тие не се грижеле за тоа, но кога се вратиле во Сарди, се разболел Али-

јат.Кога  подолго време не оздравувал, тој, дали по нечиј совет или сам така решил, 

испратил во Делфи пратеници за да го прашат богот за болеста. На тие што дошле 
во Делфи Питија им рекла дека нема да им претскажува додека не го изградат по-

вторно храмот што го запалиле во Асес во милетската земја. 
20. Дека тоа било така, знам по слушање од Делфијаните, Милеќаните кон 

ова додаваат дека Перијандар, синот на Кипсел, кој бил во најдобри пријателски 

односи со Трасибул, тогашниот тиранин на Милет, кога разбрал што му одговори-

ло пророчиштето на Алијата, испратил пратеник да му каже на Трасибула за да, 
знаејќи го тоа, си преземе мерки. Тоа Милеќаните кажуваат дека било така. 

21. Алијат, пак, кога му било јавено она,веднаш испратил гласник во Милет, 
сакајќи да склучи примирје со Трасибула и со Милеќаните на толку време колку 

што му требало за да го изгради храмот. Пратеникот отишол во Милет, но Траси-

бул, знаејќи ја целата работа и сфаќајќи што сака да постигне Алијат, го смислува 
ова: однапред им заповедал на Милеќаните, кога тој ќе објави, сето жито во градот, 
и од неговите амбари и приватното, да се собере на плоштадот и тогаш да се пие и 

да се направи општа гозба. 
22. Тоа Трасибул го правел и заповедал, со цел гласникот Сардиец, кога ќе 

ги види големите купишта истурено жито и луѓето расположени, да му го пренесе 
тоа на Алијата. И така и било. Откако гласникот го видел тоа и му ги кажал на Тра-
сибула пораките на Лидиецот, се вратил во Сарди. И тогаш, како што јас дознавам, 
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не довело до помирување ништо друго, туку тоа што Алијат, кој се надевалв дека 
во Милет е страшна немаштија и дека народот е измачен до крајни граници, го слу-
шнал од гласникот токму спротивното од она што го мислел. По ова дошло до по-

мирување, по што се врзало и пријателство и сојузништво, а Алијат во Асес, место 

еден, ѝ подигнал на Атена два храма и оздравел. Ете така му завршила војната на 
Алијата против Милеќаните и Трасибула. 

23. Перијандар, значи, синот на Кипсел, бил тој што му го кажал пророш-

твото на Трасибул. Тој владеел со Коринт како тиранин. Нему- кажуваат Корин-

ќаните (а и Лезбјаните се соголасуваат)- му се случило многу големо чудо. Имено, 

Метимњанецот Арион, кој во тоа време бил најдобар свирач на китара и прв човек, 

колку што знам јас, што составувал дитирамби и во Коринт ги подучувал хоровите 
на нивна изведба, на Тајнар бил изнесен од морето од делфин. (Хор=х ор=оро, Р.И.) 

24. За тој Арион прикажуваат дека, откако поминал многу време на дворот 
на Перијандар, му се посакало да отплови во Италија и на Сикелија, а кога таму за-
работил многу пари, сакал да се врати повторно во Коринт. Тргнал од Тарант, а би-

дејќи не му верувал никому повеќе отколку на Коринќаните, се спогодил за плата 
да биде превезен со брод на луѓе Коринќани. Но тие, кога бродот се нашол на отво-

рено море, се договориле да го фрлат Ариона во морето и да му ги земат парите. 
Кога Арион го насетил тоа, нудејќи им ги парите, настојчиво ги молел да го остават 
жив. Не успеал да ги убеди бродарите. Напротив, тие му заповедувале или самиот 
да се убие, па тие потоа ќе го погребеле на копно, или да скокне во морето. Кога ве-
ќе немало каде, штом така решиле, тој ги измолил да му допуштат да се појави во 

сиот сјај и, стоејќи на веслачките клупи, да им исполни една песна, а потоа- ветил- 

сам ќе се убие. Ним им се смилило, штом им се дало можност, да го чујат најдобри-

от пејач на светот, и од крмата се повлекле кон средината на бродот. Откако Арион 

си ја навлекол сета опрема, ја зел китарата, застанал на клупите и извел една цела 
песна, а штом ја завршил, се фрлил во морето таков како што бил при изведбата. 
Бродот си отпловил за Коринт, а него- кажуваат- некој делфин го зел на грб и го 

однел на Тајнар. Кога излегол на копно, се упатил во Коринт сосе опремата. Втасу-
вајќи таму, раскажал сė што му се случило. Перијандар не му поверувал, па го чу-
вал на стража, не пуштајќи го никаде, а се обѕирал и на морнарите. Кога тие дошле, 
ги повикал и ги испитувал да види дали нешто ќе кажат за Ариона. Кога тие рекле 
дека Арион си е здрав и жив некаде во Италија и дека го виделе во Тарант во добро 

здравје и расположение, Арион им излегол таков каков што бил кога скокнал. Тие, 
исплашени, веќе не можеле да одрекуваат, зашто вината им била докажана. Така 
кажуваат и Коринќаните и Лезбјаните, а на Тајнар се наоѓал Арионова бронзена 
статуа- човек како јава на делфин“. (Статуа=стату а: у=и, стати, Р.И.)  

Стои „фрлат Арион“=а рио он=ан: фрли=зари=за ри=рио=рил=рилка да рие. 
„25. Лидиецот Алијат, откако ја завршил војната против Милеќаните, умрел 

по педесет и седумгодишно кралување. Тој, кога се излекувал од болеста, втор од 

таа куќа однесол дар во Делфи- голем сребрен кратер на цврсто споено железно по-

дножје. Тоа е нешто највредно да се види од сите заветни дарови во Делфи, а е дело 

на Хиецот Главк, кој прв од сите го пронашол заварувањето на железото“. 

Сé само на тн.словенски: Главк, в=у, глаук=глауч до ауч: Глаук=гла ук=ука. 
„26. По смртта на Алијат власта ја презел Кројс, синот на Алијат, на триесет 

и петгодишна возраст. Први Хелени што тој ги нападнал биле Ефешаните. Овие, 
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кога биле опсадувани од Кројса, ѝ го заветиле својот град на Артемида поврзувајќи 

ги градските бедеми со нејзиниот храм. Инаку, меѓу стариот град, значи, она што 

тогаш било опсадувано, и храмот има седум стадија.На нив први Кројс ставил рака, 
а потоа по ред ги напаѓал сите Јонци и Ајолци, изнаоѓајќи им на едни една, на дру-
ги друга вина. На кои можел да им изнајде поголема вина, потешко ги обвинувал и 

напаѓал, а некои од нив и за најситна работа. (Артемида, а обратно Адиметра, Р.И.) 

27. Штом ги принудил Хелените во Азија да му плаќаат данок, му дошла 
мисла да изгради флота за да тргне против Хелените кои живееле на островите. Ко-

га му било сė подготвено за градба на бродовите, во Сарди дошол, едни велат, Би-

јант од Приена, други- Питак од Митилена. По одговорот на едниот или другиот на 
Кројсовото прашање ‘што има ново во Елада’ Кројс ја сопрел изградбата на бро-

довите.Имено, му било одговорено: ‘О кралу, островјаните купуваат десетина илја-
ди коњи со намена да завојуваат против Сарди и против тебе’. Кројс, мислејќи дека 
му се одговара сериозно, рекол: ‘О, камо боговите таа мисла да им ја всадат на ос-
тровјаните- со коњи да тргнат против лидиските момци !’ Тогаш, упаѓајќи му во 

збор, соговорникот му го кажал ова: ‘Мислам, кралу, дека е разбирливо што поса-
куваш да ти дојдат на копно островјаните јавајќи на коњи. А што мислиш ти дека 
островјаните посакуваат, штом разбрат дека ти имаш намера да градиш флота пр-

отив нив, ако не тоа да ги фатат Лидијците на море, па да ти платат за Хелените кои 

живеат на копно, а кои ти ги имаш поробено ?’ Му се бендисало на Кројса таквата 
реч, зашто му се сторило дека оној зборува умно и, така убеден, се откажал од гра-
дба на флота. Потоа Кројс со жителите на островите (Јонци) сврзал пријателство“. 

Следи Хелените биле само поморци. Токму затоа него му требало флота. 
„28. По извесно време Кројс ги покорил речиси сите племиња кои живеат од 

оваа страна на реката Халис. Имено, ги имал покорено и ги ставил под своја власт 
сите други освен Киличаните и Ликијците. Тоа се овие: Лидијци, Фриги, Мисијци, 

Маријандинци, Халиби, Пафлагонци, Траките Тини и Битини, потоа Карци, Јонци, 

Доријци, Ајолци и Памфилци“. (Битини=би тини=Тини, Р.И.) 

Значи,само еден народ со свои племиња само со пелазгиски племски говори. 

„29. Кога сите тие ги покорил и ги присоединил кон Лидија, во Сарди, кој 
цутел во богатство, доаѓаат и сите други мудреци од тоа време од Хелада, меѓу кои 

и Атињанинот Солон, кој, откако на барање на Атињаните напишал закони, отсу-
ствувал од татковината десет години.Тој отпловил под изговор дека сака да го види 

светот, а всушност за да не биде принуден да укине некој од законите кои самиот 
ги донел. Атињаните, пак, не можеле да ги менуваат, зашто се обврзале со тешки 

заклетви најмалку десет години да се служат со законите што им ги донел Солон. 

30. Поради тие закони,значи, Солон отпатувал, а и за да го види светот. Бил 

во Египет кај Амасиса, а дошол и во Сарди кај Кројса. Кога втасал, бил прекрасно 

нагостен од Кројса во кралската палата. Потоа, на третиот или четвртиот ден, по 

заповед на Кројса слугите го прошетале Солона низ ризниците и му се покажало 

огромното богатство и сјај. Откако сето тоа го видел и разгледал и кога на Кројса 
му се укажала можност, го прашал ова: ‘Драг Атињанецу, јас имам многу слушнато 

за твојата мудрост и за твоите патувања, а ти, занимавајќи се со мудрост, си помин-

ал многу земји и си ги проучувал. Тој час ме обзеде желба да те запрашам дали си 

го видел најсреќниот човек на ветот’. Го прашал тоа, мислејќи за себе дека е нај-
среќен човек, но Солон, не сакајќи да му ласка, туку напротив, кажувајќи му ја ви-
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стината, рекол: ‘О кралу, тоа е Атињанецот Тел’. Кројс, зачуден од одговорот, со 

нетрпение прашал: ‘А поради што го сметаш тој Тел за најсреќен ?’ ‘Прво’, рекол 

овој ‘Тел живееше во среќен град и имаше убави деца и убави и добри и од сите 
нив дочека внуци и сите тие останаа по него, а второ, откако проживеа така среќно, 

крајот, како што мислам јас, му беше најсјајен: кога Атињаните се бореа против со-

седите во Елевсина, тој им се придружи и, откако ги натера непријателите во бе-
гство, умре со најубава смрт, а Атињаните го погребаа на државна сметка на место-

то каде што падна и му искажаа најголема почест’ .   
31. Бидејќи Солон, раскажувајќи за Теловата среќа, го предизвикал Кројса, 

овој го прашал кога по Тела го смета втор среќник. Бил наполно убеден дека второ-

то место ќе му припадне нему. Но Солон рекол: ‘Клеобиј и Битон. Тие, Аргејци по 

род, во животот имале сė што им треба, а исто така и телесна сила. Обајцата биле и 

победници на атлетски трки, а и уште се зборува за нив. На празникот на Хера во 

Арг требало мајка им без одлагање да се превезе со кола до храмот, а воловите не 
биле навреме вратени од полето. Бидејќи, инаку, ќе се задоцнеле, момчињата сами-

те се впрегнале во јарем и ја влечеле колата на која се возела мајка им. Минале така 
четириесет и пет стадија и втасале во храмот. Откако тоа го направиле, пред очите 
на сите луѓе, кои биле собрани за празникот, својот живот го завршиле со најубава 
смрт. Со тоа богот покажал дека за човек е подобра смртта отколку животот. На-
собраните Аргејци им заблазнувале на момчињата поради силата, а Аргејците на 
нивната мајка зашто имала такви деца. Мајката, среќна поради нивната постапка и 

поради пофалбите на луѓето,застанала пред кипот и ја молела божицата на нејзини-

те деца Клеобиј и Битон,кои ѝ искажале толку голема чест, да им го даде тоа што за 
човекот е најдобро.Па таа молитва,откако момчињата принеле жртва и се нахрани-

ле, заспале во храмот и веќе не станале. Тоа бил нивниот крај. Аргејците ги изра-
ботиле нивните ликови и ги поставиле во Делфи како ликови на најдоблесни луѓе’. 

32. Кога Солон второто место по среќа им го доделил на оние двајца, Кројс, 
расрден, рекол: ‘Па, драг Атињанецу, ти мојата среќа така ја пренабрегнуваш што 

не ме удостои да ме вброиш ниту меѓу обичните луѓе ?’ А овој: ‘О Кројсе’, рекол, 

‘за човечки работи ме прашуваш мене, што знам дека боговите се завидливи и ни-

вната волја е непостојана. Во тек на кусо време човек може да види многу несакани 

нешта и многу да поднесе. Еве, границата на човечкиот живот ја ставам на седум-

десет години. Тие седумдесет години имаат дваесет и пет илјади дена, не сметајќи 

го вметнатиот месец во престапната година. Ако сакаш секоја втора година да ја 
сметаш подолга за еден месец за да дојде точно пресметката на времето, на се-
думдесетте години им доаѓаат уште триесет и пет вметнати месеци, а деновите од 

тие месеци се илјада и педесет. Од сите тие денови, кои во текот на седумдесетте 
години се дваесет и шест илјади и двеста и педесет, ниту еден не донесува исто што 

и другиот. Така, значи, Кројсе, човекот ти е една случајност. Јас мислам дека ти си 

многу богат и дека си крал на голем народ, но на она што ме праша не можам да ти 

одговорам додека не разберам дека си умрел откако убаво си го проживеал векот. 
Ни мошне богатиот не е многу посреќен од оној кој има само толку за да си го ми-

не денот, доколку, и покрај сите убавини што ги има, не му е дадено убаво да си го 

заврши животот.Многумина токму од страшно богатите луѓе се несреќни, како што 

и многумина од тие што имаат умрено за живот, се среќни. Мошне богатиот а не-
среќен човек само во две работи е пред среќниот сиромашец, додека овој е во мно-
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гу нешта пред несреќниот богаташ. Првиот има повеќе можности да си ги задово-

лува желбите и да ја поднесе големата загуба што ќе го снајде,а вториот е пред оној 
во ова: загубата, вистината, не може да ја надомести, ни да си ги задоволи желбите 
како оној, но од тоа го брани среќата, па не е сакат, здрав е, не доживува зла, има 
убав пород, а и самиот е убав. Ако освен тоа има и убав крај на животот, тој е тој 
кој е достоен, како што ти бараш, да се нарече среќен.А пред да умре не треба да се 
нарече среќен, туку успешен. Штом си човек, не можеш сето тоа да ги приграбиш, 

како што и ниедна земја го нема сето она што ѝ треба, туку едно има а во друго е 
скудна. Онаа, која го има повеќето од работите што ѝ се потребни, таа е најдобра. 
Така е и со едно човечко тело (човекот гледан како една целост); никој нема сė она 
што му треба, туку едно има во друго е оскуден. А тој ги има повеќето работи доде-
ка е жив и потоа среќно го завршил животот, тој, според мене, о кралу, има право 

да биде наречен среќен. На секоја една работа треба да сегледа каков ќе ѝ биде кра-
јот. Имено, на многумина, откако бог прво ќе им даде блаженство, потоа до корен 

ќе ги сосече’. 
33. Тоа Солон му го рекол на Кројса, а овој не само што не му се заблагодар-

ил, туку и го пуштил без да му проговори збор. Го сметал за голем незналец, затоа 
што, презирајќи ги постојните добра, барал на секое нешто да му се гледа крајот. 

34. Кога заминал Солон, Кројса го втасала голема божја казна, се чини, по-

ради тоа што за себе сметал дека е најсреќен од сите луѓе. Веднаш потоа, додека 
спиел, му дошол сон,што ја објавил вистината за несреќата што ќе го снајде син му. 
Кројс имал два сина. Едниот од нив бил нездрав, глувонем, а другиот во сė бил да-
леку пред своите врсници. Се викал Атиј. За овој, значи, Атиј, сонот му покажал на 
Кројса дека ќе загине, ќе биде погоден од железно копје. Кога се разбудил и самиот 
во себе си размислил, исплашен од сонот, го оженил синот и, иако инаку Атиј одел 

во походи како заповедник на лидиската војска, веќе никаде не го пуштал на такви 

задачи. Сė што било копје и други слични предмети, со кои луѓето се служат во во-

јна, ги иставил од машките одаи и ги собрал во една просторија за да не падне слу-
чајно врз синот некоја од тие работи кои биле обесени. (Грутка сол да го убие, Р.И.) 

35. Додека бил зафатен околу свадбата на синот, во Сарди дошол некој маж 

кој бил во невола и чии раце биле окрвавени. Бил Фригиец по род, со кралско по-

текло. Кога тој дошол во Кројсовата куќа, молел да добие изчистување од грев спо-

ред обичаите на таа земја, и Кројс го исчистил. Чистењето од грев кај Лидијците е 
слично со она кај Хелените. Кројс, откако го проследил вообичаениот обред, го пр-

ашал од каде е и кој е, вака зборувајќи: ‘Кој си ти човеку, кој бараш засолниште на 
моето огниште, и од кое место на Фригија доаѓаш ? Кој маж или која жена си ја 
убил ?’ Овој одвратил: ‘О кралу, на Гордиј, синот Мидов, сум син. Се викам Андре-
ст. Без сакање го убив мојот брат, па доаѓам протеран од татко ми и лишен од сé’. 

На тоа Кројс рекол: ‘Па ти си потомок од мои пријатели и си дошол кај пријатели 

кај кои, ако останеш, за ништо не ќе бидеш страден. А колку полесно ја поднесу-
ваш таа несреќа толку подобро ќе ти биде’ “. 

Без ништо од друг народ кој би говорел различен јазик од пелазгиски јазик. 
Пак, пелазгискиот јазик бил варварски.Значи, само едно: тн.словенски јазик. 
„36. Останал да живее тој во Кројсовата куќа, а во тоа исто време на Олимп 

Мисиски се појавил огромен див вепар. Тој, спуштајќи се од таа планина, го уни-

штувал трудот на Мисијците, а тие, иако често излегувале во хајка против него, ни-
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што не можече да му направат, туку уште и страдале од него. На крајот дошле гла-
сници од Мисијците кај Кројса и ова му го рекле: ‘О кралу, огромен див вепар ни 

се појави во земјата, ни ја уништува маката. Иако настојуваме, не можеме да го фа-
тиме. Сега тебе те молиме да ни го пратиш синот и избрани момци и кучиња, за да 
го истераме од земјата’. Тие тоа го молеле, а Кројс, имајќи го на ум сонот, им ги ка-
жал овие зборови: ‘Синот веќе не споменувајте ми го ! Не би можел да ви го пу-
штам. Младоженец е и сега со тоа е обземен. Момци, пак, ќе ви ги пратам и сите 
лидиски ловци, и на тие што ќе појдат ќе им заповедам да бидат што поупорни, за 
да го истера ѕверот од вашата земја со заеднички сили’. 

37. Така одговорил, а кога тие се задоволиле со тоа, се појавил Кројсовиот 
син кој чул што бараат Мисијците. Бидејќи кралот одбил да им го прати синот, мо-

мчето вака му рекло: ‘О татко, некогаш за мене беше најубави најблагодарно нешто 

да се покажувам сјајен во војни и во гонење на дивеч, а ти сега ме исклучуваш од 

тие две работи, иако не си ме видел ни страшливец ни дека немам срце за тоа. Каде 
треба сега јас да го насочам погледот кога ќе одам на плоштадот или кога ќе се вра-
ќам назад ? Каков ќе се чинам во очите на граѓаните, каков во очите на невестата 
штотуку доведена ? За каков маж ќе мисли дека се омажила ? Ти мене или пушти 

ме да одам на лов или убеди ме се збор дека тоа што го правиш е подобро за мене’. 
38. Кројс на тоа му одговорил вака: ‘О сине, не го правам тоа затоа што кај 

тебе сум видел страшливост ниту нешто друго неубаво, туку мене во сон, на спие-
ње ми пристапи некаков призрак и ми рече дека ти ќе си бил кратковечен, ќе си за-
гинел од железно копје. Поради тој сон јас и побрзав да те оженам и не те пуштам 

на таквите потфати, пазејќи, иако некако би можел, барем дури живеам јас, да те 
дрпнам од гибел. Та ти си ми еден единствен син, зошто другиот, онака недугав, и 

не сметам дека го имам’. 

39. Момчето на ова: Ти простувам, татко’, рекло, ‘што ме чуваш, штом та-
ков сон си видел. Но, ако смеам јас да кажам, не си го разбрал, си се излагал во со-

нот. Велиш дека сонот покажува дека ќе умрам од железно копје. Кај му се раце на 
вепарот, каде копје железно од кое се плашиш ? Да ти рекло привидението дека ќе 
умрам од заб или од нешто друго што личи на тоа, тогаш ќе требаше да го правиш 

тоа што го правиш. А тоа вели од копје. Па, значи, бидејќи не ми престои битка со 

мажи, пушти ме !’ 
40. ‘Ми докажа, сине’, рекол Кројс ‘кажувајќи ми како ти го сфаќаш сонот. 

Бидејќи сум побиен од тебе, еве, ќе се премислам и те пуштам да одиш на тој лов’. 
41. Веднаш по овој разговор Кројс го повикал Фригиецот Адрест, а кога тој 

дошол, му го рекол ова: ‘Адресте, јас тебе, што се најде во немила судбина, не те 
прекорувам, те исчистив од грев, те примив во куќата и ти овозможувам сė што е 
потребно за живот. Сега, значи, и ти си должен за мојата чесна постапка чесно да 
ми се оддолжиш. Барам да внимаваш на мојот син кој тргнува на лов, да не се поја-
ват на патот некои лоши арамии и да ве убијат. А освен тоа, и ти треба да одиш не-
каде каде што ќе се покажеш сјајен со делата. И потекло имаш благородно, а и си-

лен си’. 

42. Адрест, пак, вака го дочекал: ‘О кралу, јас поинаку не можев да појдам 

на тоа надбивање. Мене, што сум во ваква невола не ми доликува да бидам меѓу 

среќни врсници; дури ни да го посакувам тоа. Тоа често сум потиснал таква своја 
желба. Но сега, штом тоа ти го бараш, и јас треба да го угодам (зошто сум должен 
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честото да ти вратам), готов сум тоа да го сторам. Твојот син, кого заповедаш да го 

чувам, очекувај сега јас, неговиот чувар, да ти го вратам здрав и жив’. 
43. Откако тој така му одговорил на Кројса, тргнале, а со нив и избрани мо-

мчиња и кучиња. Кога втасале на гората Олимп, го барале вепарот и, кога го нашле, 
го опкружиле и го гаѓале. Таму бил туѓинецот кого Кројс го исчистил од грев, оној 
што се викал Адрест.Тој,кога целел во вепарот, утнал, а го погодил Кројсовиот син. 

Кога го фрлил, значи, копјето, направил да се исполни зборот на привидението. Не-
кој брзо отишол да му јави на Кројса што се случило. Кога втасал во Сарди, го из-
вестил за борбата и за судбината на син му“. 

Се говори за Кројс Адрест „го исчистил од грев“: Адрест,а=о, Славен=Слов-
ен, и за Горноречани водата оди а Долноречани иди, одрест=одресит, д=т, отресит. 
Следи Кројс на Адрест гревот му го исчистил=отресил- адресит=одресит=отресит. 

„44. Кројс, во возбуда поради смртта на детето, малку претерал со жалосте-
њето, бидејќи го убил токму тој, што самиот го исчистил од убиство. Страшно ого-

рчен поради несреќата, силно го повикал Ѕевса Исчистител, уверувајќи го дека ста-
нал жртва на туѓинецот. Го повикувал Заштинтникот на домашното огниште и на 
пријателството. Обраќајќи му се на истиот бог и нарекувајќи го Покровител на 
огништето, го прашувал зошто тој го примил во куќата туѓинецот без да знае дека 
храни убиец на својот син, а нарекувајќи го Покровител на пријателството- зошто 

во оној што го испратил како чувар на синот нашол најголем душман. 

45. Потоа дошле Лидијците носејќи го телото на мртвиот, а по нив одел не-
говиот убиец. Тој, застанувајќи пред мртовецот, му се предавал на Кројса и, пода-
вајќи ги рацете, барал да биде убиен над својата жртва. Зборувал и за својата пора-
нешна несреќа, но кога го уништил и својот исчистител, животот веќе ништо не му 
значи. Кога Кројс го слушнал тоа, му се сожалил на Адреста и, макар што го снаш-

ла таква несреќа, му рекол: ‘Ти, туѓинецу, кај мене си се искупил сосем бидејќи са-
миот се осудуваш на смрт. Не си ти виновен за оваа несреќа, освен ако не си ја на-
правил сакајќи. Виновен е некој од боговите, кој одамна означил каква ќе биде мо-

јата иднина’. Кројс го погребал својот син како што било ред. А Адрест, синот на 
Гордиј Мидов, кој станал крвник на својот брат, а сега и на својот исчистител, отка-
ко по заминувањето на луѓето од погребот сė се смирило, бидејќи си признал и ви-

дел дека е најнесреќен човек на светот, се убил над гробот на Кројсовиот син. 

46. Кројс две години останал во длабока жалост по загубениот син. Потоа, 
кога Кир, синот на Камбис, го соборил од власт Астијаг, синот Кијаксаров, и кога 
персиската држава напреднала, Кројс ја прекинал жалоста за да се предаде на из-
наоѓање начин, ако е некако можно да го сопре растежот на таа сила, пред Пер-

сијците да станат премногу моќни. Во врска со тоа, се зафатил со испитување на 
пророчиштата, и оние кај Хелените и оние во Либија. Тој испраќал луѓе на сите 
страни. Едни оделе во Делфи, други во Аби во Фокида, трети во Додона. Некои би-

ле пратени кај Амфијарај и кај Трофониј, а некои во Бранхиди во милетската обла-
ст. Тоа се хеленските пророчишта во кои Кројс испратил луѓе за да побараат про-

роштво. Други пратил во пророчиштето на Амон во Либија. Тоа што праќал прате-
ници насекаде било за да ја испита веродостојноста на пророчиштата, па за кое ќе 
утврди дека може да му се верува, праќајќи повторно, него ќе го праша дали да тр-

гне со војска против Персијците. 
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47. Пратениците Лидијци Кројс ги испратил на испитувања на пророчишта-
та со ваква заповед: времето натаму да го бројат со денови, почнувајќи од денот ко-

га тргнале од Сарди, а на стотиот ден да побараат пророштво, всушност, да прашат 
што прави кралот на Лидијците Кројс, синот на Алијат. Што и да одговори секое од 

пророчиштата, да го запишат и записот да му го донесат нему. Што прорекле дру-
гите пророчишта, за тоа никој ништо не зборува. А кога Лидијците влегле во света-
та одаја на храмот во Делфи и побарале пророштво прашувајќи тоа што им било за-
поведано, Питија во хексаметарски стих им го кажал ова: (хекс=шекс=шес + т, Р.И) 

‘Бројот на зрнцата песок го знам јас, и размери морски; 

разговор водам со глув, и нем што кажува слушам. 

Реа ми дојде до ноздрви од тврдооклопна желка, 
варена заедно с’овнешко месо во бронзено грне; 
под неа бронза е прострена, бронза и врз неа тежи’. 

48. Го запишале Лидијците тоа пророштво на Питија и брзо отишле во Сар-

ди. А кога дошле и другите што биле пратени кој таму кој онаму и ги донесле про-

роштвата, Кројс сите ги отворил и го проучувал она што било запишано. Ниедно од 

нив не му се допаднало, но, кога го чул она од Делфи, веднаш им се помолил на бо-

овите и го прифатил кажаното, сметајќи дека само тоа во Делфи е пророчиште на 
кое може да му се верува, зошто открило што правел тој. Имено, кога Кројс ги пра-
тил пратениците во пророчиштата, чекал да дојде определениот ден и тогаш на-
правил вака. Смислил нешто што не е возможно ни да открие ни да погоди: заклал 

желка и овца и ги варел заедно во бронзен сад, а згора ставил бронзен капак. 
49. Така кажало пророчиштето во Делфи. Одговорот, пак, на пророчиштето 

на Амфијарај и што тоа им прорекло на Лидијците отако тие ги направиле вообича-
ените обреди кај светилиштето, не можам да го кажам (тоа не е за кажување). Знам 

само дека Кројс сметал дека и нему може да му се верува. 
50. Потоа Кројс со големи жртви настојувал да го смилува богот во Делфи. 

Заклал разни жртвени животни, вкупно три илјади, натрупал на клада позлатени и 

посребрени легла и златни садови, потоа пурпурна облеки и наметки и запалил го-

лем оган, сé со надеж дека така повеќе ќе го придобие богот. И на Лидијците им ре-
кол, на сите, секој од нив да му жртвува што има дома од такви предмети. Кога за-
вршило жртвувањето излеал неизмерно многу злато и од него направил полутули. 

Подолгите биле со должина од шест дланки, а покусите три, а дебели една дланка. 
Биле сто и седумнаесет на број, од кои четири од суво злато. Секоја од нив тежела 
два и пол таланти. Другите полутули биле од бело злато, а тежеле по два таланти. 

Била направена и статуа од лав, која тежела десет таланти. Тој лав, кога бил запал-

ен храмот во Делфи, паднал од полутулите (зашто бил поставен на нив), а сега се 
наоѓа во Коринтската ризница и тежи шест и пол таланти; три и пол таланти се 
слизнале од него“.  

Бидејќи канибализмот- жртвување на луѓе било од просторите каде живееле 
Црнци, што било и во Месопотамија со до со Египет- не се говори за жртвување на 
луѓе туку на животни. Жртвување на луѓе било со Илијада, а тоа дело за народот 
немало важност. Делото, на тн.Хомер=тн.Омер, зело замав со Александар Велики.   

„51. Кога биле завршени овие работи, Кројс ги пратил во Делфи, а заедно со 

нив и ова: два огромни кратери, еден златен друг сребрен. Златниот се наоѓал на 
десната страна кога се влегува во храмот, а сребрениот на левата. И тие се преме-
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стени по запалувањето на храмот, па златниот сега се наоѓа во Клаѕоменската ри-

зница, тежок осум и пол таланти и дваесет мини, а сребрениот во еден агол во пр-

едворјето. Тој собира шестотина амфори. Делфијаните во него мешаат вино кога ги 

празнуваат Теофаниите. Според Делфијаните, тој е изработен од Теодор Самиецот, 
а така мислам и јас. Ми се чини дека такво дело не може никаде да се сретне. Пра-
тил и сребрени врвчи, четири, кои стојат во Коринтската ризница. Подарил и два 
сада за света вода, и златен и сребрен. На златниот пишува дека е подарен од некој 
Лакедајмонец, што не е вистина.И тој е од Кројс.Тоа го напишал некој Делфијанин, 

што сакал да им угодува на Лакедајмонците. Знам и кој го сторил тоа, но нема да го 

спомнам името. Од Лакедајмонците е она дете низ чии раце тече водата во тие са-
дови, но од садовите ниту едниот ниту другиот не е на Лакедајмонците. Освен 

овие, Кројс пратил и многу други, необележени дарови. Тука се тркалезни садови 

од сребро за жртви леанки, па статуи на жени од злато, долги три лакти. Делфи-

јаните велат дека таа ја претставува Кројсовата пекарка. Кројс го дарил уште и ѓер-

данот од својата жена и нејзиниот колан. 

52. Тие работи ги пратил во Делфи, а на Амфијарај, кога разбрал за неговата 
храброст и за тоа што тој претргал, му подарил голем штит, целиот од злато, и ко-

пје, и тоа сето златно; дури и рачката на копјето е златна. Тие две работи, кога јас 
бев во Теба, беа таму, во светилиштето на Аполон Изменски во Теба. 

53. На Лидијците, кои требало да ги носат тие дарови во светилиштата,Кројс 
им порачал да ги прашат пророчиштата дали Кројс да завојува против Персијците и 

дали да стапи во сојуз со некоја воена сила. Кога втасале Лидијците кои биле пра-
тени, ги поставиле даровите и ги прашале пророчиштата велејќи вака: ‘Кројс, крал-

от на Лидијците и на други народи, откако заклучи дека овие се единствени проро-

чишта на кои може да им се верува, им испраќа дарови, достојни за нивните откри-

вања, и сега ве прашува дали да завојува против Персијците и дали да стапи во сој-
уз со некоја воена сила’. Овие тоа прашале, а мислењата на двете пророчишта изле-
гле исти, претскажувајќи му на Кројса дека, ако завојува против Персијците, ќе ур-

не големо кралство. А му советувале и тоа, да види кои се најсилни Хелени, па со 

нив да склучи сојуз“. 

Никаде не се говори за народи со посебни неразбрливи јазици-такви немало. 

„54. Кога божјите пророштва биле донесени и Кројс ги слушнал, многу им 

се израдувал на претскажувањата, бидејќи бил цврсто убеден дека тој ќе го уништи 

Кировото кралство. Потоа Кројс се распрашал колкав е бројот на Делфјаните, па 
повторно испратил пратеници во Пито и го дарувал секој граѓанин со по два златни 

статери. Делфјаните му се оддолжувале на тој начин што му дале на Кројса и на 
Лидијците првенство во барање пророштва, ослободување од даноци, почесни ме-
ста на свеченостите и да може секој од нив, што сака, да добие граѓанско право во 

Делфи засекогаш. 

55. Откако ги дарувал Делфијаните, Кројс по трет пат побарал пророштво. 

Бидејќи се убедил во вистиноста на пророчиштето, почнал често да прашува. Ба-
рајќи пророштво, прашал дали неговото владеење ќе биде долговечно. Питија му 
одговорила вака: 

‘Некогаш, кога ќе биде на Медите владетел маска,  
тогаш, Лидиецу тенконог, бегај на камениот Хермос, 
таму да не си ! Не срами се што ќе се покажеш ’рѓа !’ 
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ВАРВАРСКИ=ПЕЛАГИСКИ ЈАЗИК 

 
„56. На овој одговор, од сите што му дошле, Кројс најмногу му се израдувал, 

зашто се надевал дека никогаш не ќе се случи наместо човек со Медите да владее 
маска, па според тоа, ниту тој ниту тие по него што ќе бидат никогаш не ќе преста-
нат да владеат. Потоа се погрижил да ги изнајде најмоќните Хелени и Атињаните 
се пред другите; првите меѓу дорските, а вторите меѓу јонските племиња. Тие биле 
најценети. Атињаните биле старо пелазгиско, а Лакедајмонците хеленско племе. 
Едните никаде не излегувале, а другите биле мошно подвижни. Имено, за време на 
кралот Девкалион живееле во земјата Фтиотида, а за време на Дор, синот на Хелен, 

на просторите под Оса и под Олимп. Земјата се викала Хистиајотида. Кога од Хи-

стиајотида биле протерани од Кадмејците, се населиле околу Пинд, на земјата која 
се викала Македнон. Оттаму се преселиле во Дриопида, а од Дриопида дошле на 
Пелопонез и се нарекле Доријци“.(Денес Дорчо и дорест се македонски поими, РИ) 

Се говори за подвижни Хелени, кои биле поморци, и Пелазгите земјоделци... 

Се кажа: Атињани Пелазгијци и земјата Македнон, а со едно и исто потекло. 

„57. На каков јазик зборувале Пелазгите не можам точно да кажам. Ако тре-
ба како сведоштво да послужи говорот на оние Пелазги кои уште и сега живеат се-
верно од Тирсените во Крестон, а кои некогаш биле соседи со оние кои сега се ви-

каат Доријци, а тогаш живееле во земјата што сега се вика Тесалиотида, и говорот 
на оние Пелазги кои живеат во Плакија и во Скилака на Хелеспонт, кои живееле за-
едно со Атињаните,како и говорот на жителите на многу други пелазгиски населби, 

чии имиња со време се измениле, ако тоа, значи, треба да биде потврдено, тогаш 

Пелазгите биле луѓе кои зборувале барбарски јазик. Ако сето тоа со Пелазгите било 

така, Атичаните како пелазгиско племе, претопувајќи се во Хелени, си го забора-
виле и јазикот. Ете, Крестоњаните и Плакејците зборуваат на ист јазик, кој се раз-
ликува од јазикот на сите други кои живеат околу нив. Очигледно, преселувајќи  се 
во тие краишта, тие си го донеле и јазикот и си го задржале како свој белег“. 

Се говори „си го заборавиле и јазикот“: јазик=говор како и кај Македонците. 
Следи Пелазгите говореле варварски, што било и со Атичаните. Па и затоа 

атичкиот говор бил пелазгиски=варварски- Варвари биле и Јонците со својот говор. 

А за да се потврди наведеното се приложува што Х.Д.Кито истакнува: „Тој 
(Херодот, Р.И.) ги сметал Грците (Хелените, Р.И.) во Јонија како варварски народ“. 

„58. Што се однесува, пак, до Хелените, тие зборуваат ист, неизменет јазик, 

откако настанал, како што мене, барем ми се чини. Тие од почетокот, додека не би-

ле со Пелазгите, биле слаби, но откако им пристапиле најпрвин Пелазгите, а потоа 
и многу други барбарски племиња, брзо израснале во голема и силна заедница. 
Спротивно на тоа, пелазгиското племе, токму поради тоа што било барбарско, ни-

когаш не се издигнало“. 

Хелените биле мешани со Пелазги и Варварите,со кои станале многу моќни. 

Не се работи за посебен хеленски народ туку посебен начин на живеење- поморци. 

„59. Од тие два народи Кројс за атичкиот дознал дека трпи и дека е разбиен 

од Пејсистрат, син Хипократов, кој во тоа време бил тиранин на Атина. На тој Хи-

пократ, кој бил обичен граѓанин, додека ги гледал Олимписките игри, му се случи-

ло големо чудо. Кога принесувал жртва, котлите, што биле поставени полни со ме-
со и вода, без оган се згреале и почнале да вријат. Некој Спартанец, по име Хилон, 
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кој се нашол таму, кога го видел тоа чудо, му советувал на Хипократа, прво, да не 
доведува во куќата жена која ќе му роди деца, а второ, ако веќе ја има, да ја истера, 
а ако, случајно, има син, да се откаже од него. Хипократ не сакал да го послуша 
Хилона кој така го советувал, и потоа му се родил син, Пејсистрат. Тој Пејсистрат, 
кога во Атина се водела борба меѓу жителите на приморјето, на чие чело бил Ме-
гакле, син Алкмајонов, и жителите на рамничарските краишта на чело со Ликург, 
син Аристолаидеов, посакувајќи тиранија, основал трета партија. Тој собрал привр-

заници и застанал на чело на граѓаните од брдата, а смислил ваква работа. Се ранил 

самиот себе и своите маски, па дошол на кола на плоштадот како да избегал од не-
пријателите кои, наводно, го гонеле на полето, се разбира, сакајќи да го убијат. Мо-

лел да добие од народот некаква стража за себе, бидејќи порано се имал прославено 

како стратег во борба против Мегараните, при што ја зазел Нисаја и извршил и др-

уги значајни дела. Измамен, атинскиот народ му дал една група избрани мажи кои, 

вистина, не станале Пејсистратови копјеносци, туку биле боздоганосци. Го следеле 
носејќи дрвени боздогани. Тие се кренале заедно со Пејсистрата и ја зазеле тврди-

ната. Така Пејсистрат ја зел власта и владеел со Атињаните, но не ги нарушувал 

постојаните почести ниту ги менувал законите и, според установениот поредок, 
убаво и добро ја управувал државата“.  

Бидејќи и=ј, следи Пеисистрат=Пејсистрат=пеи (пеј) си с трат. Дека се гово-

ри за да се пее, е + п = еп, епее=е пее, до епопеја=е по пеја=пеиа, да по пее -т/пеа-т.  
Не стои за етнички народи, туку за атички и атински народ, од место=народ. 

Следи да се говори за држава со свој народ. Меѓутоа, тоа било само град=држава. 
До Пеисистратос на боговите без жртвување луѓе. Тоа било само со Илијада. 
Се кажа и: „Се ранил самиот себе и своите маски“. До Пејсистрат без маска. 
Херодот никаде не пиши за магаре и маска- дело од времето на Пизистрат. 
Следи да се трага врската на Илијада со магаре од Египет и нејзината маска. 
„60. Не поминало многу време, а приврзаниците на Мегакле и оние на Лик-

ург се договориле и го истерале Пејсистрата. Така, значи, Пејсистрат прв завел во 

Атина тиранска власт, но некако, не зацврстувајќи ја како што треба, ја изгубил. 

Подоцна оние што го истерале повторно се кренале еден против друг. Притиснат 
од немири, Мегакле тогаш му предложил на Пејсистратос да ја земе, ако сака, не-
говата ќерка за жена и да ја преземе тиранската власт. Кога Пејсистрат го прифатил 

планот и се согласил со тоа, смислувал за неговото враќање, според мене, страшно 

наивна работа, зашто Хелените, во споредба со барбарите, отсекогаш се одликувале 
како поумни и поослободени од празно суеверие. Сепак, овие тогаш, иако за Ати-

њаните се прикажува дека се најмудри од сите Хелени, им смислиле ваква итро-

штина. Во Пајонскиот дем имало некоја жена која се викала Фија, висока без три 

прста четири лакти, а инаку мошне лична. Откако ја натокмиле таа жена со секакво 

оружје, ја качиле на кола и ѝ покажале како да се држи за да изгледа што пове-
личествено. Ја вовеле во градот, а напред пратиле телали кои трчале, а кога втасале 
во градот, извикувале тоа што било заповедано, велејќи вака: ‘Атињани, примете го 

благонаклоно Пејсистрата, кого самата Атена, ценејќи го најмногу од сите луѓе, го 

води во својата тврдина’. Така викале одејќи натаму-наваму и тој час меѓу народот 
се распространил глас дека Атена го доведува назад Пејистрата. Луѓето, верувајќи 

дека жената е самата божица, му се молеле на тоа женско суштество и го примиле 
Пејсистрата“. (Атена=Атина, е=и; Хомер - х = Омер=Омир=о мир, Р.И.) 
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Значи, варварството било начин на живеење и со повеќе суеверие. За доказ 
дека Хелени и Варвари неозначувале народи, Атињаните се најмудри од Хелените. 

„61. Откако на овој начин Пејсистрат повторно ја освоил тирантската власт, 
според договорот со Мегакле, се оженил за неговата ќерка. Бидејќи имал веќе воз-
расни деца и бидејќи се сметало дека Алкмајонидите се уште оптоварени со про-

клетство, не сакајќи да му се родат деца од новата жена, не живеел со неа како што 

налага брачната врска. Жената отпрвин тоа го криела, но потоа, било да била пра-
шана или не, ѝ кажала на својата мајка, а таа на мажа си. Тој се сметал страшно на-
вреден од Пејсистрата. Во гневот го прекратил непријателството со поранешните 
приврзаници. Кога Пејсистрат разбрал што се готви против него, сосем се оддале-
чил од земјата и, кога втасал во Еретрија, се советувал со синовите. Бидејќи бил ус-
воен предлогот на Хипија- повторно да се освои тиранската власт, почнале да со-

бираат доброволни прилози од градовите што на било кој начин им должеле за не-
која услуга. Од многуте градови, кои прилагале големи средства, далеку над сите 
во дарувањето биле Тебанците. Потоа, да не должам многу, созреал моментот и сė 
било подготвено за враќање во Атина. Дошле аргејските платеници од Пелопонес, 
а им дошол и еден маж Накшанец, по име Лигдамид, кој покажувал најголемо оду-
шевување и донел пари и луѓе. 

62. Од Ертерија тргнале единаесеттата година и се вратиле назад. Во Атика 
најпрвин го зазеле Маратон. Додека биле таму расположени во логор, ним им се 
придружиле востаниците од Атина, а им дошле и жителите од селските деми, на 
кои тиранидата им била поомилена од слободата. Такви се собирале. А другите 
Атињани од градот, додека Пејсистрат собирал пари, па и кога го зазел Маратон, 

воопшто не се обѕирале на тоа, но кога разбрале дека тој тргнал кон градот, и тие се 
кренале против него. Овие со сите свои луѓе оделе против оние што оделе надолу, а 
и Пејсистрат со својата војска, тргнувајќи од Маратон, се движел кон градот. Дви-

жејќи се и едните и другите кон иста цел, дошле кај храмот на Атена Паленидска и 

таму го вкрстиле оружјето. Таму, пратен од бога, на Пејсистрат му помогнал Ака-
рнаниецот Амфилит, пророк, кој му пристапил и му прорекол, кажувајќи му го во 

хексаметарски стих ова: 
‘Сертмето фрлено, прострена мрежа се шири и чека; (=Серт мето, Р.И.) 

тунци ќе влезат дур* месечко свети на ноќното небо’. 

Се говори за деми, д=т, теми- области, кои биле водени од лица со свои те-
миња на главите. Следи Македонците биле водени од Темени, никако темни-темно. 

„63. Со божја вдахновеност Амфилит го прорекол тоа, а Пејсистрат го про-

толкувал пророштвото и, изјавувајќи дека го прифаќа претскажувањето, ја повел 

војската, Атињаните, пак, оние од градот, штотуку биле станати од јадење и по ру-
чекот едни играле со коцки, а други пошле на починка. Пеистратовите луѓе ги на-
паднале Атињаните и ги натерале во бегство. Додека тие бегале, Пејсистрат сми-

слил мошне мудар план за да не можат веќе распрснатите Атињани да се соземат. 
Тој им заповедал на своите синови да се качат на коњите и ги испратил по нив. Ко-

га овие ги втасале бегалците, им ја кажал пораката на Пејсистрат- да не се плашат и 

секој да си замине во својот дом. 

64. Атињаните послушале и така Пејсистрат по третпат ја освоил Атина и ја 
зацврстил тиранидата со многу помошници и со извори на средства, што од самата 
Атика, што од жителите околу реката Стримон. Зел и заложници- ги фатил синови-
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те на оние Атињани кои останале и не избегале веднаш. Нив ги преселил на остро-

вот Наксос (бидејќи Пејсистрат и него го покорил и му го дал управувањето на Ли-

гдамида). Освен тоа, поттикнат од пророштвото, го исчистил и Делос, а го исчи-

стил вака: од целиот простор, до каде што втасува поглед од храмот, ги откопал мр-

твите и ги пренел на друго место на Делос. Така Пејсистрат владеел во Атина како 

тиранин, а од Атињаните едни паднале во битката, а други, заедно со Алкмајони-

дите, избегале од татковината. 
65. Во таква, значи, положба биле Атињаните и тоа време- дознал Кројс. За 

Лакедајмонците, пак, чул дека одбегнале големи несреќи и дека се веќе понадмоќ-
ни во војна од Тегеанците. Имено, Лакедајмонците, кога кралеви во Спарта биле 
Леонт и Хегесикле, во другите војни биле успешни. Единствено во војната со Те-
геанците трпеле тешки порази. Тие порано биле со најлоши закони, во споредба ре-
чиси со сите други Хелени, а и не се мешале со туѓинците. Со добри закони се здо-

биле на овој начин. Кога Ликург, славниот Спартанец, дошол во Делфинското про-

рочиште и кога влегол во светилиштето, Питија веднаш вака му рекла: 
‘Дојде во храмот мој богат, о Ликургу, ти кој си Ѕевсов 
галеник, а и на сите што имаат дом свој на Олимп. 

Дали на бог ќе му претскажувам или на човек, јас не знам. 

Чинам, о Ликургу, бог ќе си поскоро отколку човек’. 
Освен ова пророштво, некои прикажуваат дека Питија му го кажала на Ли-

курга и сегашниот устав на Спартанците. Но, како што кажуваат самите Лакедај-
монци,тој устав Ликург го презел од Крит кога бил старател на Леобот, спартански-

от крал кој бил негов братенец. Штом станал старател, ги сменил сите закони и 

пазел да не се кршат. Потоа ги довел законите кои се однесуваат на војната, устано-

вувајќи ги еномотиите и тријакадите, и ги вовел јавните мензи. Освен тоа, Ликург 
ги поставил ефорите и геронтите. (Леобот, б=в, Леовот=Леов от-он-ов, Р.И.) 

66. Со тие измени Лакедајмонците се здобиле со добри закони, а на Ликурга, 
кога умрел,му подигнале храм и многу го почитуваат.Бидејќи имале плодна земја и 

многуброен народ,тие веднаш достигнале силен растеж и изобилие. Тоа уште не им 

било доволно за да водат мирен живот, туку, вообразени дека се посилни од Арка-
дите,барале пророштво во Делфи за целата аркадска земја.Питија им го кажала ова: 

‘Зарем Аркадија ? Премногу бараш, не ќе ти дадам. 

Многу ги има в Аркадија кои со желад се хранат. (Аркадија без свиња, Р.И.)  

Ќе ти се испречат тие. А не ќе те одбијам сосем; 

тапкана ќе ти ја дадам Тегėа, да поведеш оро, (Тегеа=т егеа=е геа=Геа, Р.И.) 

а и рамнината убава да ја испремериш с’јаже’. 
Лакедајмонците, кога го слушнале тој одговор, кренале раце од другите де-

лови на Аркадија, а, верувајќи му на двосмисленото пророштво, биле уверени дека 
ќе ги поробат Тегеанците. Зеле со себе јажиња и завјувале против нив. Но, кога во 

судирот претрпеле пораз, самите тие, живи фатени, оделе во окови и ги премерува-
ле тегејското поле. Синџирите во кои биле оковани, уште и во мое време можеа да 
се видат во Тегеа. Беа обесени околу храмот на Атена Алејска.   

67. Во поранешните војни, значи, со Тегеанците секогаш поминувале лошо, 

а во онаа во Кројсово време, кога во Лакедајмон биле кралеви Анаксандрид и Ари-

стон, Спартанците веќе станале поднамоќни, а до тој пресврт дошло на овој начин. 

Тие, бидејќи секогаш трпеле пораз во војна со Тегеанците, пратиле пратеници во 
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Делфи за да прашат на кој бог да му се помолат за да победат Тегеанците. Питија 
им рекла да ги донесат коските на Орест, синот Агамемнонов. Бидејќи не можеле 
да го пронајдат гробот на Орест, повторно пратиле пратеништво за да се распрашат 
кај богот во кое место лежи Орест. На тоа прашање Питија на пратениците им од-

говорила вака: 
‘Има в Аркадија некое рамнинско место- Тегėа; (рамна геа=зеа=зема, Р.И.) 

ветрови два се судираат таму под принуда силна; 
удар врз одбој на удар и мака врз мака е таму, 
каде што Агамемнонида плодната земја го држи.(геа=зема=земиа=земја,Р.И) 

Него донеси го- помошник за кај Тегėа ќе имаш’. 

И кога го слушнале тоа, Лакедајмонците не биле ништо поблиску до наоѓа-
њето на гробот, иако насекаде барале додека не го пронашол Лих,еден од таканаре-
чените спартански добротвори. Тие ‘добротвори’ се граѓани на кои им завршил во-

ениот рок во коњицата, секогаш најстарите, а секоја година биле по петмина. Тие 
треба таа година, кога излегле од коњицата, да не одбијат да појдат едни на една 
други на друга должност за заедничкото добро на Спартанците“. 

На варварски јазик: Анаксандрид=а на ксандрид, Касандрит. А и Аристон= 

арист он=тн.словенско. Ама следи и Орест=орест, само од орев: оревст - в = орест. 
„68. Од тие, значи, петмина Лих бил тој кој го открил гробот на Орест во 

Тегеа, имајќи и среќа, но и мудрост. Бидејќи во тоа време Лакедајмонците одр-

жувале врски со Тегеанците, тој влегол во некоја ковачница и, гледајќи како се ко-

вало железото, се чудел на изработката. Кога ковачот видел дека овој се чуди, 

прекинувајќи ја работата, му рекол: ‘Секако повеќе ќе се чудеше, туѓинецу од Спа-
рта, ако го видеше тоа што јас го видов, штом сега толку се чудиш на обработката 
на железово. Имено, кога сакав во мојот двор да ископам бунар, копајќи, наидов на 
ковчег долг седум лакти. Бидејќи не ми се веруваше дека луѓето некогаш биле по-

големи од сегашниве, го отворив и видов останки исто толку долги колку и ковче-
гот. И ете така, откако го измерив, повторно го закопав’. Тој му кажал тоа што ви-

дел, а Лих, откако размислил за она што било кажано во пророштвото, заклучил де-
ка тоа се останките на Орест. Гледајќи ги двата ковачки мева, ги протокувал како 

ветрови, чеканот и наковалната би била удар и одбој на удар, а кованото железо- 

мака врз мака, заклучувајќи за тоа така, некако, како да е пронајдено железото за 
зло на луѓето. Откако така си заклучил и отишол во Спарта, им ја раскажал на Ла-
кедајмонците целата работа. Тие, пак, обвинувајќи го дека шири измислици, го ис-
терале. Лих повторно отишол во Тегеа и, раскажувајќи му на ковачот за својата 
невола, барал да го земе под наем дворот, но оној не му го давал. По некое време 
сепак го наговорил и се населил таму. Тој го откопал гробот, ги собрал коските и со 

нив отишол во Спарта. Оттогаш, кога влегувале во судир, многу посилни во војна 
излегувале Лакедајмонците и поголемиот дел од Пелопонес веќе го покориле“. 

Се говори за железо, мев, чекан и наковална, дури Лих.Бидејќи х=в, Лив. То-

кму железото се лие + в = ливе=лив е.Поради што и=е,следи Левант=Леванот- лева. 
„69. Кога сето го разбрал, Кројс испратил во Спарта пратеници кои носеле 

дарови и барале сојузништво. Претходно им заповедал што да кажат. Тие, кога до-

шле, рекле: ‘Не испрати Кројс, кралот на Лидијците и на другите народи, велејќи го 

ова: ‘Лакедајмонци, бидејќи бог ни порача да земеме Хелени за пријатели,а разбрав 
дека вие сте најдобрите од Хелените, верувајќи му на пророштвото, ви се обраќам 
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вам зашто сакам да ви станам пријател и сојузник без итрина и измама’’. Кројс тоа 
им го порачал преку гласници, а Лакедајмонците, бидејќи и самите слушнале за пр-

ороштвото дадено на Кројс, се израдувале поради доаѓањето на Лидијците и се за-
колнале на пријателство и сојузништво. Имено, Кројс и порано им правел услуги. 

А кога Лакедајмонците испратиле луѓе во Сарди за да купат злато од кое сакале да 
направат кип на Аполон, Кројс не им продал, туку им го подарил златото. Тој кип 

бил направен и сега се наоѓа во Торнак во Лаконија“.  

Се правело кип, и=у, куп. Кипот бил за на куп. Следи с + куп = скуп=Скупи. 

Кипот го прави кипар=кип ар. Тој се прави од купар=купрум=cuprum,кој бил бакар. 

„70. Лакедајмонците го прифатиле сојузништвото и поради тоа,а и затоа што 

Кројс од сите Хелени нив ги проценил како најдобри и ги избрал за пријатели.Така, 
тие не само што му стоеле на располагање кога ќе ги повикал, туку и, сакајќи да му 

возвратат дар на Кројса,направиле бронзен кратер,однадвор околу работ сиот укра-
сен со претстави на сенешто, кој собирал триста амфори, и му го испратиле. Тој 
кратер не втасал во Сарди. За неговото неиспорачување се споменуваат овие две 
причини. Лакедајмонците зборуваат дека, кога бил испратен за Сарди и веќе кај ос-
тровот Самос, Самијците, дознавајќи за него, допловиле до нив со воени кораби и 

им го одзеле. Самите Самијци, пак, велат дека тие Лакедајмонци што го превезува-
ле се забавиле и, кога чуле дека Сарди е заземен и Кројс фатен, кратерот го продале 
на Самос. Го купиле приватни лица и го поставиле во Хериниот храм. Можно е 
Спартанците да го продале, па, кога дошле во Спарта, рекле дека се ограбени од 

Самијците“. 

На варварски=пелазгиски јазик се сите имиња на места, острови итн. Следи: 

Милет, Кипар, Крит=Крета, Смирна, Самос... И остров Карпатос до со Заткарпати... 

„71. Ете така било со кратерот. Кројс, пак, бидејќи погрешно го разбрал про-

роштвото, тргнал на воен поход во Кападокија со надеж дека ќе ги собори и Кира и 

персиската држава. Додека Кројс се готвел да завојува против Персијците, еден Ли-

диец, чие име било Санданис, кој и порано бил сметан за мудар, а по советот што 

му го дал на Кројс сосем се прочул како таков, вака го советувал Кројса: ‘О кралу, 
се готвиш да војуваш против такви мажи кои носат кожени бечви и на кои и друга-
та облека им е од кожа, кои јадат не толку колку што сакаат, туку колку што имаат 
и на кои земјата им е каменита. Освен тоа, тие не пијат вино, туку само вода и не-
маат смокви ниту нешто друго слатко да јадат. Ете, и да ги победиш, што ќе земеш 

од нив кога немаат ништо ? Од друга страна, ако бидеш победен, промисли какви 

работи ќе изгубиш. Кога ќе го почуствуваат вкусот на нашите убавини, ќе се за-
качат и не ќе биде можно да се истераат. Што се однесува до мене, јас сум им бла-
годарен на боговите што им влеале мисла на Персијците да завојуваат против Ли-

дијците’. Го рекол тоа, но Кројса не го убил. Персијците навистина немале ништо 

ниту раскошно ниту убаво пред да ги покорат Лидијците.(Санда н=сандал,с=з,Р.И.) 

72. Кападоките од Хелените се викаат Сиријци. Тие Сиријци, пред да за-
владеат Персијците, биле под власт на Медијците, а во тоа време под власт на Кир. 

Границата меѓу медиската држава и Лидија биле реката Халис, која извира од Ар-

менската Планина и тече низ Киликија. Понатаму, од нејзината десна страна се Ме-
тинците, а од левата Фригите. Свртувајќи откај нив, тече кон север и претставува 
граница меѓу Сиријска Кападокија и Пафлагонија од левата страна. Така реката Ха-
лис ја сече речиси цела Азија почнувајќи од оние земји долу, откај морето спроти 
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Кипар, па сė до Евксенското Море. Таа претставува ’рбетник на целата таа тери-

торија.Добро стегнат патник по должина ќе ја мине за пет дена.(Ерменија, е=а,Р.И.) 

73. А Кројс завојувал против Кападокија и затоа што сакал да ја има и да ја 
направи дел од својата земја, но и повеќе затоа што му поверувал на пророштвото, 

па сакал да го казни Кира поради Астијага. Астијага, синот на Кијаксар, којшто бил 

зет Кројсов, а крал на Медијците, го соборил од престолот Кир, синот на Камбис. 
Астијаг му станал зет на Кројса вака. Орда скитски номади по некој бунт се за-
солнале во медската земја. Во тоа време со Медијците владеел Кијаксар, син Фрао-

ртов, внук Деиокеов, кој отпрвин тие Скити ги примил благонаклоно како луѓе што 

бараат помош, па дури и многу ги ценел, така што им ги доверил своите синови за 
да го научат нивниот јазик и вештината за стрелањето. Додека престојувал кај него, 

Скитите постојано оделе на лов и секогаш донесувале понекој дивеч, но еднаш се 
случило да не уловат ништо. Кога се вратиле со празни раце, Кијаксар (а бил, како 

што се покажало, остар кога ќе се разгневи) постапил многу грубо, дури до бесрам-

ие. Тие, кога ги снашло тоа со него, бидејќи поднеле нешто недостојно за нив, ре-
шиле да убијат еден од неговите синови кои учеле кај нив, да го зготват како што 

обично го готвеле дивечот, да му го дадат, принесувајќи му го, се разбира, како ди-

веч, откако ќе му го дадат, веднаш да појдат кај Алијат, синот на Садијат, во Сарди. 

Така и се случило. Кијаксар и присутните сотрпезници јаделе од месото, а Скитите, 
откако го направиле тоа, се засолнале кај Алијата“. 

Владетелите биле семејно поврзани. Па токму затоа немало етнички народи.  

А Скитите, според авторите на тн.словенски држави, биле само тн.Словени. 

Во Скитија на Скитите, кои не биле канибалисти, денес живеат тн.Словени. 

„74. Потоа, бидејќи Алијат на барање на Кијаксар не ги предал Скитите, из-
била војна меѓу Лидијците и Медијците што траело пет години во текот на кои по-

веќепати Медијците ги победиле Лидијците, како што и Лидијците често ги побе-
дувале Медијците. Еднаш се бореле дури и ноќе. Се продолжувала така војната со 

променлива среќа, но на шестата година, додека се бореле, се случило среде битка-
та од ден наеднаш да стане ноќ. Дека тоа затемнување на сонцето ќе настане, на Јо-

нците им претскажал Милеќанецот Талес предвидувајќи дека ќе биде во таа година 
во која навистина се случило. Кога и Лидијците и Медијците виделе дека среде ден 

се стемнило, ја прекинале битката и дури излеале жртва и склучиле мир. Тие кои ги 

помириле биле Сиенесиј Киличанецот и Лабинет Бабилонецот. Овие двајца го за-
брзале давањето заклетва и склучување брак.Алијата го наговориле да му ја даде на 
Астијага, синот Кијаксаров, својата ќерка Ариенида за жена. Имено, без блиско ср-

одство не опстојуваат ни цврстите договори. Мировните договори кај овие народи 

се склучуваат како и кај Хелените, само што овие уште и си ја засечуваат кожата на 
рацете, а потоа лизнуваат крв еден на друг“. 

Значи, крвно се поврзуваат, а крвта не ја пијаат-локаат.Следи тие биле наро-

ди со еден ист јазик со различни јазици=говори. Па и затоа ги нема преведувачите. 
„75. Тој, значи, Астијаг Кир го соборил од престолот, кој всушност на Кира 

му бил дедо по мајка. Причината за тоа ќе ја соопштам во натамошното излагање. 
Ете тоа Кројс му замерил на Кира и го прашал пророчникот дали да завојува со Пе-
рсијците и, отако го добил овој двосмислен одговор, толкувајќи го како поволен за 
себе, тргнал со војска на персиска територија. Кога втасал до реката Халис, оттука 
Кројс како што јас мислам, војската ја префрлил преку мостот кој бил таму, додека 
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Хелените често зборуваат дека војската ја префрлил Талес Милеќанецот. Се збору-
ва, значи, дека Талес, кој бил во логорот, кога Кројс не наоѓал решение како да ја 
преведе војската преку реката, му направил реката, што течела од левата страна на 
војската, да тече и од десната страна, а тоа го извел вака. Заповедал да се ископа 
длабок канал во облик на полумесечина,а да се почне од горната страна на логорот. 
На тој начин се добило и утврдување на логорот откај грб. Водата била насочена од 

старото корито кон каналот, а подолу, кога го поминала логорот, повторно се вле-
вала во старото корито. Бидејќи реката била расцепена во два ракава, и двата мо-

желе да се прегазуваат. Некои прикажуваат дека старото корито останало сосем без 
вода, но јас тоа не го прифаќам. Како тогаш се префрлиле кога се враќала назад ? 

76. Кројс, откако заедно со војската ја преминале реката, втасал во Кападо-

кија, во местото што се вика Птерија (а Птерија е најутврденото место во таа земја 
и е во близина на Синопа, град кој лежи на брегот на Евксенското Море). Таму тој 
се улогорил и ги пустошел имотите на Сиријците. Ја освоил Птерија, а жителите ги 

продал во ропство. Ги зазел и сите околни места, а Сиријците, иако не му направи-

ле ништо, ги протерал од земјата. Тогаш Кир ја собрал својата војска, а патем земал 

воини и од сите околни места, и потоа тргнал против Кројса.Пред да тргне војската, 
Кир испратил гласници кај Јонците обидувајќи се да ги наговори да се отцепат од 

Кројса. Јонците не го послушале, а Кир заминал, се улогорил спроти Кројсовата во-

јска и таму, во птериската околина, се судриле во жестока битка. Борбата била стр-

ашна, од двете страни паднале многу борци, а на крајот, без никој да победи, кога 
паднала ноќ, се раздвоиле. Така завршила борбата на двата логора. 

77. Кројс ја согледал слабоста на својата војска (во споредба со Кировата би-

ла многу помала) и, бидејќи дошол до такво сознание, а Кир следниот ден не се 
обидел да го нападне, се повлекол во Сарди. Намерата му била да ги повика на по-

мош Египќаните постапувајќи според договорот што го имал склучено со нив (име-
но, со Амасиса, кралот на Египет, имал склучено сојуз уште пред сојузништвото со 

Лакедајмонците). Ги повикал и Бабилонците (зашто и со нив бил во сојуз, а во тоа 
време со Бабилонците владеел Лабинет), а потоа им јавил на Лакедајмонците да 
дојдат во договорено време. Мислел, откако ќе ги обедини тие сили и ќе ја собере 
својата војска, да чека да помине зимата, а на пролет да ги поведе против Персиј-
ците. Со таква замисла, откако втасал во Сарди, распратил гласници по сојузнички-

те земји порачувајќи им по пет месеци да се соберат сите во Сарди. Постојната вој-
ска, онаа што се борела против Персијците, а која му била платеничка, сосем ја рас-
пуштил, воопшто не помислувајќи дека Кир, којшто се борел со еднаков неуспех 

како и самиот, ќе тргне на Сради“. 

Стои Бабилонци и Лабинет. Ама поради б=в следи и Вавилонци и Лавинет. 
„78. Додека на Кројса ова му се вртело во мислите, целото предградие се пр-

еплавило со змии. Кога тие се појавиле, коњите, престанувајќи да пасат трева, се 
вдале по нив и ги изеле. Кога го виделе тоа, Кројс си помислил дека е некаков по-

каз, како што и било. Веднаш пратил свештеници кај гатачите во Телмес. Свештни-

ците, кои отишле и разбрале од Телмешаните што значи тоа чудо и што претскажу-
ва, не втасале да му јават на Кројса. Пред тие повторно да допловат во Сарди, Кројс 
бил фатен. Телмешаните, толкувајќи ја змијата како пород на земјата, а коњот како 

непријател и дојденец, она чудо го протолкувал дека Кројс треба да очекува туѓа 
војска во својата земја која, кога ќе дојде, ќе ги пороби домашните животни. Телме-
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шаните, значи, му испратиле таков одговор на Кројса кој веќе бил заробен, иако ни-

што не знаеле за настаните во Сарди и за самиот Кројс. 
79. Кир, пак, веднаш по Кројсовото повлекување по битката кај Птерија, ко-

га разбрал дека Кројс има намера, откако ќе замине, да ја распушти војската, раз-
мислувајќи, нашол дека за него е најдобро што е можно побргу да тргне на Сарди, 

пред да се собере повторно лидиската војска. Како што мислел така бргу-бргу и на-
правил. Влегувајќи со војската во Лидија, самиот отишол како гласник кај Кројса. 
Кројс, пак, иако се нашол во таква невола- имено, работата испаднала неочекувана 
и спротивна на неговите надежи- сепак ги извел Лидијците на битка. Во тоа време 
немало народ во Азија ниту похрабар ниту повоинствен од Лидијците. Тие се боре-
ле јавајќи на коњи, носеле долги копја, а биле одлични коњаници.  

80. Кога излегле и едните и другите на полето пред градот Сарди, коешто е 
големо и голо (а низ него течат и други реки, меѓу кои и Хил, која се влева во најго-

лемата река, на која имато ѝ е Херм, а оваа, течејќи откај светата гора на мајка Дин-

димена, се влева во морето кај градот Фокаја), откако Кир ги видел Лидијците по-

строени за битка, се исплашил од коњицата, но на предлог на Медиецот Харпаг го 

направил ова. Колку што имало камили во неговата војска, товарени со храни и оп-

рема, заповедал да се соберат и да се симне товарот од нив, а да се качат мажи со 

коњичка опрема и, откако така се подготвиле, издал заповед против Кројсовата ко-

њица тие да одат пред другата војска, по камилите да се движи пешадијата, а по пе-
шадијата да биде целата коњица. Кога сите веќе биле во строј, ги поттикнал да не 
поштедат ниеден Лидиец, а сė што ќе им се испречи на патот да биде убиено; един-

ствено да не го убијат Кројса, дури и ако се спротиставува откако ќе биде фатен. 

Така, значи, им заповеал. Камилите ги распоредил наспроти коњицата заради ова. 
Коњот се плаши од камилата и не поднесува ниту да ја гледа ниту, пак, ја поднесу-
ва нејзината миризба. Значи, тоа го измудрил со цел коњицата на Кројс, која на Ли-

диецот му давала сигурност и со која единствено можел да се гордее, да му биде 
неупотреблива. А кога битката започнала, штом коњите ги надушиле камилите и ги 

виделе, се свртеле назад. Така Кројсовите надежи се изјаловиле. Лидијците, висти-

на, не се исплашиле, туку кога сфатиле што се случило, скокнале од коњите и се 
бореле со Персијците како пешадиски војници. По некое време, откако и од едните 
и од другите паднале по голем број воини, Лидијците се вдале во бегство и кога се 
засолниле во тврдината, биле опколени од Персијците“. 

Стои за камили, но не и за магариња,од исто генетско- географско подрачие. 
Во прилог е што за камилата се наведе: „Коњот се плаши од камилата и не 

поднесува ниту да ја гледа ниту, пак, ја поднесува нејзината миризба“. Ова ќе се 
потврди и со магарињата, кои никогаш ги немало во Мала Азија,а и за тн.Троја итн. 

Па она што е под 59 „Се ранил самиот себе и своите маски“ не се совпаѓало. 

„81. Кога Лидијците се нашле под опсада, Кројс, мислејќи дека таа ќе биде 
долготрајна, од тврдината испратил гласници во сојузничките земји. Имено, порано 

испратените гласници повикувале да се соберат во Сарди петтиот месец, додека 
овие ги испратил да бараат што поитна помош затоа што Кројс е веќе под опсада. 

82. Испратил луѓе и кај другите сојузници и во Лакедајмон. Но и кај самите 
Спартанци токму во тоа време настанал спор со Аргејците за градот по име Тиреа, 
што била дел од Арголида, ја имале отсечено Лакемдајмонците. Просторот на запад 

сė до Малеа бил на Аргејците, и оној на копното, како и островот Китерија и дру-
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гите острови. Кога Аргејците им пошле на помош на своите кои биле отсечени, се 
состанале со Лакедајмонците за да се договорат и решиле да се борат по триста бо-

рци од двете страни, па чии борци ќе победат, земјата да им припадне ним; остана-
тите војски и од едната и од другата страна да се повлечат во својата земја и да не 
останат кај местото на битката за да не дојдат во искушение, ако се присутни, било 

едните или другите, да им помогнат на своите кога ќе ги видат како губат. Откако 

така се договориле, се повлекле, а одбраните и од едната и од другата страна оста-
нале и врзале бој.Бидејќи силите на учесниците во битката биле изедначени, од ше-
стотините мажи останале сė на сė тројца; од Аргејците Алкенор и Хромиј, а од Ла-
кедајмонците Отријад. Тие издржале сė додека не паднала ноќ. Тогаш двајцата Ар-

гејци, сметајќи се за победници, со трчање отишле во Арг, а Лакедајмонецот Отри-

јад го собрале оружјето од паднатите Аргејци и го однеле во својот логор не напу-
штајќи го бојното поле. Следниот ден дошле и едните и другите за да дознаат што 

било. И едните и другите тврделе дека токму тие се победници; едните, затоа што 

од нив преживеале поголем број,а другите, затоа што оние двајца побегнале, додека 
нивниот борец останал и ја свлекол опремата од загинатите непријатели. Најпосле 
од кавга се изродила борба. Откако од двете страни загинале многимина, победиле 
Лакејдамонците. Од тоа време Аргејците си ги стрижат главите иако порано задо-

лжително носеле долги коси, а донеле и закон и проколнале- додека не ја ослободат 
Тиреа, никој од Аргејците да не пушта коса и ниедна жена да не се кити со злато. 

Лакедајмонците, пак, донеле закон спротивен на тоа; иако пред тоа не носеле долги 

коси, по овој настан да ги пуштат. А оној едниот- кажуваат- од тристоте, Отријад, 

срамејќи се да се врати во Спарта зашто сите негови соборци загинале, се самоубил 

таму, во самата Тиреа. 
83. И токму тогаш, кога кај Спартанците се случувале овие работи, дошол 

гласник Сардиец со молба да му помогнат на Кројса кој е под опсада. Лакедај-
монците, и покрај сė, откако чуле што кажал гласникот, се готвеле да тргнат на по-

мош. И, додека се подготвувале и бродовите веќе биле готови, им дошла друга вест 
-дека тврдината на Лидијците е освоена, а Кројс е фатен жив. Така овие ги преки-

нале подготовките, а тоа го доживеале како голема несреќа. 
84. А Сарди бил заземен вака. На четиринаесеттиот ден откако Кројс бил оп-

саден, Кир ги испратил своите коњаници на сите страни да објават дека ќе биде на-
граден тој што прв ќе се искачи на тврдината. Потоа војниците се обидувале, и кога 
не успеале и сите други се откажале, некој Мард, чие име било Хиројад, се обидел 

да провали на она место на тврдината каде што не била поставена никаква стража. 
Имено, не постоела опасност тврдината да биде освоена оттаму, бидејќи таа страна 
е стрмна и непристапна. Единствено на тоа место ни Мелет, поранешниот крал на 
Сарди, не го пронел лавот што му го родила држанката, иако Телмешаните претс-
кажале дека Сарди ќе биде неосвојлив ако по бедемите околу тврдината се проведе 
лав. Милет го пронел по други делови на бедемите откаде што било можно да се 
освои тврдината, а само тоа место како непристапно и стрмо го запоставил.Тоа е од 

онаа страна што гледа кон Тмол. Значи, оној Мард Хиројад, бидејќи претходниот 
ден видел некој Лидиец како слегол од тврдината на тоа место по шлемот што му 

се стркалал одозгора и како потоа се качил со него, го забележал тоа и си го ставил 

на ум. И тогаш тој се качил и самиот и други Персијци. Потоа се качиле многу дру-
ги и така Сарди бил заземен и целиот град опустошен. (Мелет=мелит- ет=ит, Р.И.) 



 31 

85. Со Кројса, пак, се случило ова. Тој имал син, кого и порано го спомнав, 
кој инаку бил во ред, но нем. Во среќните времиња на својот живот Кројс имал пре-
земено сė, па барајќи и други начини за да го излекува, пратил и во Делфи да пра-
шаат за него. Питија го рекла ова: 

‘Безумен Кројсе, Лидиецу, кралу на народи многу, 
синот да прозбори, глас, мошне сакан, да пушти во домот 
не барај ! За тебе подобро ќе е да останеш таму, 

во него. Денот на кој ќе проговори гибелен ти е’. 
Кога се освојувала тврдината, некој Персијец, не познавајќи го Кројса, се 

пуштил да го убие. Кројс,иако го гледал кај навалува,отапен од сė што се случувало 

околу него, не се возбудил и веќе му било сеедно што оној му се вдал и што ќе 
умре. Но синот, оној немиот, кога го видел Персиецот кај јурнал, од страв и од мака 
испуштил глас и рекол: ‘Човеку, не убивај го Кројса !’ Тој тогаш проговорил за 
првпат и натаму веќе си зборувал цел живот.   

86. Персијците го освоиле Сарди и го фатиле жив Кројса, кој владеел че-
тиринаесет години и бил опсаден четиринаесет дена и, како што било претскажано, 

уништил големо кралство- своето. Персијците го фатиле и го одвеле кај Кира. А 

овој заповедал да се наслага голема клада и на неа да се качи Кројс окован во пран-

ги и двапати по седум лидиски деца околу него. Мислата му била или да го при-

несе како првина на некој од боговите или сакал да исполни некој завет, или, пак, 
знаејќи го Кројс како набожен, го качил на кладата за да види дали некој од бо-

говите ќе го избави да не биде жив запален. Кир тоа го правел, а на Кројс, додека 
стоел на кладата, иако се нашол во такво зло, му дошло на ум како во некое бо-

жество вдахновение она што го кажал Солон дека никој, додека е жив не може да 
се смета за среќен. Кога му дошла таа мисла, се попридигнал и воздигнал и, откако 

подолго време молчел, трипати го извикал Солоновото име. Кога го скушнал Кир, 

им заповедал на преведувачите да го испитаат Кројса кога тоа го повикува. Тие му 

пришле и го прашале. Прашан, Кројс едно време молчел, но потоа, кога бил прину-
ден, рекол: ‘Оној, чие учество во разговор со сите тирани, кога тоа било можно, го 

сметам подрагоцено од големо богатство’. Бидејќи не им било јасно што зборува, 
повторно го прашале што кажува. Кога тие станале упорни и продолжиле да му до-

деваат, им кажал дека кај него дошол Солон, кој бил Атињанин, и тој, иако го ви-

дел целото негово богатство, не му придал значење. Потоа рекол дека нему му се 
исполнило сé она што го кажал Солон. А Солон не зборувал само за него, туку во-

опште за луѓето,а најмногу за оние кои самите себе се сметаат среќни.Додека Кројс 
го кажувал тоа, распалениот оган веќе зафатил сé околу него. Кога Кир слушнал од 

преведувачите што рекол Кројс, се покајал, зашто сфатил дека самиот, иако само 

човек, си зел за право да стави на клада и да запали жив друг човек, не помалку 
значаен од него. Се исплашил од казна и му станало јасно дека ништо од она што 

го има човек не е сигурно, па заповедал да се изгасне распалениот оган и да го си-

мнат и Кројс и тие околу него. Луѓето се обидувале, но не можеле да го совладат 
пламенот“. 

Жртва на боговите од Месопотамија до со Египет, каде дошле Персијците. 
Не се говори преведувач на друг јазик, туку толкувач на она што го кажал. 
„87. Лидијците раскажуваат дека тогаш Кројс, забележал дека Кир го смен-

ил мислењето и гледајќи дека сите што биле таму се зафатиле да го изгаснат огнот, 
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но веќе не можат да го совладаат, испуштил силен крик повикувајќи го Аполон да 
му дојде на помош и да ги избави од тоа зло доколку доживеал некаква радост од 

неговите дарови. Со солзи на очи го повикал богот и тогаш наеднаш од јасно и без-
ветрено небо допловиле облаците, се кренала бура, се излеал силен дожд, и огнот 
се изгаснал. Така Кир, сфаќајќи дека Кројс им е мил на боговите и дека е добар чо-

век, го симнал од кладата и ова му го рекол: ‘Кројсе, кој човек те убедил да се крен-

еш против мојата земја и да ми станеш непријател наместо да ми бидеш пријател ?’ 

Овој, пак, му одвратил: ‘О кралу, јас тоа сум го направил за твоја среќа, а за моја 
несреќа, а виновен за тоа е хеленскиот бог кој ме поттикна да завојувам. Инаку, ни-

кој не е така безумен што наместо мир ќе избере војна, зашто во мир синовите ги 

употребуваат татковците, а во војна татковците синовите. Туку сетоа ова се случи 

зашто така им било драго на боговите’. 
88. Тој тоа го рекол, а Кир го одврзал и го седнал до себе искажувајќи му 

голема чест и не можел да се изначуди гледајќи го и самиот, а и сите оние што биле 
околу него. Кројс, пак, замислен, си седел и молчел. По некое време, кога видел ка-
ко Персијците го опустошуваат градот на Лидијците, како да се оттргнал од своите 
мисли, рекол: ‘О кралу, дали доликува во ваква положба, во каква што сум, да ти 

кажам што ми е во мислите во овој час, или треба да молчам ?’ Кир му рекол да ка-
же без страв што сака. Кројс тогаш го прашал: ‘Што прави оваа голема толпа луѓе 
така настојчиво ?’ Овој му одвратил: ‘Па го ограбуваат твојот град и го однесуваат 
твоето благо’. А на тоа Кројс: ‘Не, тие’ рекол ‘не го ограбуваат ни мојот град ни 

моето благо. По ова јас веќе немам ништо. Тие го носат и го грабаат твоето’. 

89. На тие Кројсови зборови Кир се загрижил, па откако ги оддалечил други-

те, го прашал Кројса што тој мисли дека треба да се прави во таков случај. А овој 
му рекол: ‘Бидејќи боговите направија да ти бидат роб, сметам дека е право, ако не-
што поарно од тебе согледам, да ти обрнам внимание. Персијците по природа си се 
насилници, а се сиромашни. Ако сега ги оставиш да ограбат и присвојат огромно 

богатство, ова очекувај го да те најде од нив: кој најмногу ќе си приграби, од него 

имај страв дека ќе се сврти против тебе. Ако сега, значи, го прифаќаш ова што јас 
ти го зборувам, вака направи. Земи си од твоите копјаници и постави ги како стра-
жари на сите порти. Тие нека им ги одземат парите од оние кои грабаат и нека им 

кажуваат дека е неопходно една десетина од тоа да му се дарува на Ѕевс како први-

на. На тој начин ти нема да им станеш омразен затоа што им ги грабаш насила па-
рите, а ќе веруваат дека постапуваш справедливо и ќе даваат без негодување’. 

90. Кога го чул тоа, Кир многу се израдувал бидејќи му се чинело дека со-

ветот е умен. Многу го пофалил тоа, па откако им заповедал на копјаниците да го 

направат тоа што Кројс го посоветувал, а вака му рекол на Кројса: ‘Кројсе, бидејќи 

си готов да правиш и кажуваш работи кои заслужуваат кралева милост, барај каква 
сакаш награда и веднаш ќе ја добиеш’. А овој рекол: ‘Господару, најголема милост 
ќе ми направиш ако ми допуштиш да му ги пратам овие пранги на богот на Хеле-
ните, кого јас најмногу од сите богови го ценев, и да го прашам дали е тоа негов 
обичај да ги мами оние кои љубезно се однесуваат кон него’. Кир го прашал што 

тоа му приговара на богот штом бара такво нешто. Кројс веднаш му раскажал за 
целата своја замисла и за одговорите на пророчиштето, а најмногу за заветните да-
рови и за тоа како, поттикнат од пророчиштето, се кренал со војска против Персиј-
ците. Зборувајќи за тоа, почнал повторно да го моли да му допушти да го укори бо-
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гот за тоа. Кир се насмеал и рекол: ‘Што се однесува до тоа, Кројсе, од моја страна 
сметај го за готово, а и сė друго што би побарал’. И Кројс, штом го слушнал тоа, 
испратил Лидијци во Делфи на кои им заповедал да ги остават прангите на прагот 
на храмот и да прашат дали богот воопшто не се срами поради своите пророштва 
кога со нив го поттикнал да се крене против Персијците за да ја уништи Кировата 
држава. Потоа да ги покажат прангите и да му кажат дека тоа се првините од таа 
работа, а да прашаат и тоа дали на хеленските богови им е обичај да бидат небла-
годарни. 

91. Се прикажува дека Питија на Лидијците, кои дошле кај неа и ѝ го кажале 
она што било заповедано, им рекла вака: ‘Она што е од Судбината доделено ни бог 
не може да го одбегне. А Кројс го искупил гревот на својот предок од петтото коле-
но наназад, зашто тој негов предок, иако бил копјаник на Хераклејдите, се согласил 

со женска измама, го убил својот господар и му ја озел неговата кралска власт, која 
по никој случај не му припаѓале. А Локсија, иако сакал сардинска несреќа некако 

да падне врз Кројсовите синови, а не врз самиот Кројс, не му дошло на рака да ја 
измами Субината. Се извршило тоа што таа го доделила и нејзината волја е спро-

ведена. Три години било одлагано заземањето на Сарди, па и тоа нека го знае Кројс 
дека е заробен три години подоцна од рокот во кој требало според Судбината. Ос-
вен тоа, Аполон го избавил да не биде изгорен. А што се однесува до дадените про-

роштва, Кројс нема право кога го укорува богот. Му беше претскажано од Локсија 
дека, ако завојува против Персијците, ќе уништи големо кралство. За тоа требало, 

ако добро се подготвувал, да се советува, да испрати пратеници во Делфи и да пра-
ша за кое кралство станува збор, за неговото или Кировото. Излегува самиот вино-

вен, зашто не го сфатил кажаното, а повторно не прашувал. А и последното проро-

штво што Локсија му го дал, она што му го кажал за маската, и тоа не го разбрал. 

Имено, токму Кир е таа маска, бидејќи е роден од двајца кои не се од ист род. Мај-
ка му е од поблагороден род, а татко му од побезначаен. Таа била Медијка и ќерка 
на Астијаг, кралот на Медијците, а татко му Персиец, поданик на Медијците. Тој, 
иако бил побезначаен во секој однос, живеел со својата господарка’. Ете така им 

одговорила Питија на Лидијците, а тие отишле во Сарди и му го пренеле тоа на Кр-

ојса. Откако ги ислушал, тој сфатил дека грешката е негова, а не на богот“. 

Стои за маска меѓупроизвод на коњ и магаре, а тогаш таму немало магаре. 
„92. Што се однесува до Кројсовото владеење и до првото потчинување на 

Јонија, тоа е. А Кројс во Хелада има и други заветни дарови, и тоа многу, а не само 

оние што ги кажав. Имено, во Теба, онаа во Бојотија, златен триногарник што му го 

дарил на Аполон Изменски, во Ефес- и златните крави и многу од столбовите, а во 

храмот на Пронаја во Делфи- голем златен штит. Некои од нив уште постоеле кога 
јас бев таму, а некои од даровите исчезнале. Кројсовите,пак, дарови на Бранхидите, 
оние милетските, како што јас дознавам, се еднакви по тежина, а и слични на оние 
во Делфи. Оние што ги дарувал во Делфи и на пророчиштето на Амфијарај биле од 

неговиот дворец,и тоа најубавите работи од предовското богатство, а другите даро-

ви биле од имотот на неговиот непријател кој,пред да стане Кројс крал, бил на чело 

на партијата на неговиот противник и му помагал на Панталеонт да ја преземе вла-
ста над Лидијците. Тој Панталеонт бил Алијатов син, значи, Кројсов брат, но не од 

иста мајка. Кројс бил Алијатов син од Каријка, а Панталеонт од Јонка. Кога, според 

волјата на татко му, завледал Кројс, тој човек, за кого се покажало дека бил на чело 
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на спротивната страна, Кројс го убил влечејќи го на страна за мачење со шилци, а 
неговиот имот, уште од порано заветуван, тогаш, на веќе кажаниот начин, им го да-
рил на спомнатите светилишта. И за свештените дарови толку нека биде доволно“. 

Од Бојотија се тргнало во бојот.Значи, 100% пелазгиски=тн.словенски јазик. 
„93. Лидија нема многу чудесни работи што заслужуваат да се опишат такви 

што има некоја друга земја, освен златниот песок што се спушта од Тмол. Сепак, 
постои една многу голема градба, различна од египетските и бабилонските градби. 

Тоа е гробницата на Алијат, таткото на Кројс, на која основата ѝ е од огромни ка-
мени блокови, а другото е нафрлена земја. Ја направиле сите трговци, занаетчии и 

девојки што тргуваат со своето тело. Плочите, коишто се пет, и во мое време уште 
беа над гробот и на нив беше врежан натпис кој кажува што е направено од секој 
од оние три еснафи. Со мерење се покажало дека делот што го имале направено ја-
вните жени е најголем. Имено, кај Лидијците сите ќерки на обичните граѓани се за-
нимаваат со продавање на телото и на тој начин си обезбедуваат средства за мираз. 
Тоа го прават додека не се во брак, а се мажат по свој сопствен избор. Линијата во 

обиколка на гробницата е долга шест стадија и два плетра, а во ширина има три-

наесет плетра. Кај гробницата има големо езеро за кое Лидијците велат дека нико-

гаш не пресушува. Тоа езеро се вика Гигаја. Тоа е, значи, така“. (Тмол=т мол, Р.И.) 

Освен продавање на телото..., како Семирамида од Месопотамија, другото е 
исто како кај Хелените, што е подолу. И затоа во Мала Азија немало други народи. 

„94. Лидијците имаат обичаи многу слични на обичаите на Хелените, ако се 
исклучи она- женските деца да тргуваат со своето тело. Инаку, тие први од сите на-
роди, за кои знам јас, исковале и користеле златни и сребрени пари и први ја раз-
виле ситната трговија. За игрите, кои и сега постојат и кај Хелените, самите Лидиј-
ци тврдат дека се нивни изум. Прикажуваат дека тие кај нив се пронајдени во исто-

то време кога испратиле населеници во Тирсенија. Велат дека било вака. За време 
на владеењето на Атиј, син Манетов, цела Лидија ја зафатила страшна безродица на 
жито.До некое време Лидијците трпеливо ја поднесувале гладта.Но потоа, кога без-
родието не престанувало и тие барале начин како да ја олеснат положбата, се дале 
на пронаоѓање. Едни измислувале едно, други друго. Тогаш, значи, е пронајден и 

обликот на коцката, и ашикот, и топката и сите други игри, освен шахот. Пронаоѓа-
њето на оваа игра Лидијците не си го присвојуваат. Кога ги пронашле тие игри, ва-
ка правеле, што се однесува до гладта: еден ден цело време играле за да не бараат 
јадење, а другиот не играле, а јаделе. Таков им бил начинот на живеење во текот на 
осумнаесет години. Но, бидејќи злото не попуштало, туку уште повеќе се засилу-
вале, нивниот крал го поделил целиот народ на Лидија на два дела и со ждреб било 

решено кој дел ќе остане а кој ќе оди од земјата. Пак со влечење ждреб, со оној дел 

што останувал во земјата останал да владее кралот, а со оние кои заминувале него-

виот син кој се викал Тирсен. Едните од нив, оние на кои им се паднало да излезат 
од земјата, заминале во Смирна и таму си направиле бродови и, откако направиле 
сé што им било потребно за пловидба, отпловиле за да бараат земја каде што ќе жи-

веат, па откако поминале преку многу народи, втасале кај Омбрите. Таму си осно-

вале градови во кои живеат до ден-денес. Наместо Лидијци, откако сами си го сме-
ниле името, се нарекле според името на кралевиот син кој и ги одвел таму. Така тие 
си се нарекле Тирсени. А Лидијците кои останале биле поробени од Персијците“. 

Никаде не се говори за посебни етнички народи со разнорасно потекло. 
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Кавендиш- Линг,1 на стр. 192,пишат за Словените,под„Влијанието од Иран“. 

„Од посебно значење биле раните културни допири измеѓу Словените и раз-
личните ирански племиња кои се прошириле во јужна Русија (денешна Украина), 
посебно Скитите и Сарматите. Во текот на првиот век п.н.е. Сарматите од исток се 
прошириле далеку на словенските територии западно од Днепар. Во текот на тоа 
раздобје Словените од Иранците ги презеле попат bogu или ‘бог’, rayi (‘рај’) и 

svyatu или sventu што значи ‘свет’. (И кај Ведите на санскритскиот bhaga- бог, Р.И.) 

Обожувањето на Сонцето, кое било иранско обележје, исто така го практи-

кувале Словените. Го сметале сонцето и огнот како деца на богот на Сварог за кој 
верувале дека од Сонцето се раѓа топлината и светлоста. 

Други словенски божанства изведени од иранскиот пантеон вклучувајќи го 

Стриборг, богот на ветерот чии деца се ветрови на небото. Симарг е ирански Симу-
рг, критало чудовиште кое во сарматската митологија го чува дрвото кое ги раѓа 
семињата на сите растителни видови. Исто така од животна важност била женската 
божица Мокош која одговара на иранската Анахити (или ерменската божица Ана-
хит). Името Мокош значи ‘влагу’ (мокриј на современ руски), укажувајќи на врска-
та измеѓу култот на водата и дождот и плодноста и обилјето. 

Понејасна е етимологијата на другите важни богови на словенскиот панте-
он- Велес или Волос, бог на  рогатите животни. Велес се споменува во државните 
руски списи од 10. век и името е сочувано во имињата на градовите далеку попат 
на околината на Скопје во јужна Југославија те во околината на Новгород и Ростов 
во Русија. Во христијанското раздобје тој добротворен бог се појавува како христи-

јански св. Блаж, кој на словенски се вика Влас или Влахо. Тој до денешните дни е 
заштитник на стоката“. (По распадот на СФРЈ Скопје бил/е во Р.Македонија, Р.И.) 

Олга Луковиќ-Пјановиќ2
 пиши: Меје и Вајан во „Заедничкиот словенски“, 

на стр. 10: „Измеѓу словенскиот и иранскиот се запазуваат некои чудни слагања 
кои не потекнуваат од позајмици направени после раздвојување на јазиците...“. 

 

ПЕРСИЈЦИ  

 

„95. Одовде па натаму мојата намера е да тргнам по трагата на Кир;да кажам 

кој бил тој кој ја уништил државата на Кројс и на кој начин Персијците загоспо-

дариле со Азија. Бидејќи некои од Персијците прикажуваат со желба да го кажат 
она што навистина било, а не да ги фалат делата на Кир, јас, иако за Кир знам да 
кажам уште три други приказни, ќе пишам според нив. Од Асирците, чие владеење 
со горна Азија траело петстотини и дваесет години, први почнале да се отцепуваат 
Медијците. Тие, откако некако се кренале против Асирците за да се ослободат, ста-
нале доблести луѓе, го презреле ропството и се ослободиле. По нив и други народи 

го направиле истото тоа што го направиле и Медијците. 
96. Иако сите народи на копното веќе биле независни, тие повторно пот-

паднале под тиранија, а тоа било вака.Меѓу Медијците бил некој мудар маж,по име 
Деиок, син на Фраорт. Тој Деиок посакал да стане тиранин и еве што направил. Ко-

га Медијците живееле по села, тој во своето село си бил славен и отпорано, но се 

                                                 
1
 Richard Cavendish and Trevor O. Ling, “Mytologiy” An Illustrated Encyclopedia, 1980, Orbis Publishing 

Limited, London. Превод и издание „Младост“- Загреб, 1982. 
2
 Олга Луковиќ- Пјановиќ (1993): „Срби...народ најстарији“, НПА „Мирослав“, Земун.  
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трудел да се прослави уште повеќе заземајќи се за поголема справедливост. Тоа го 

правел бидејќи во цела Медија владеело беззаконие, а тој знаел дека неправдата ѝ е 
душман. Медијците од тоа село, гледајќи ги неговите доблести, си го избрале за 
свој судија. А тој, мислејќи постојано на власта, бил непристрасен и справедлив. 
Бидејќи постапувал така, бил фален не малку од своите сограѓани, така што, кога 
луѓето од другите села дознале дека Деиок е единствениот маж кој суди справе-
дливо, а тие порано наидувале само на несправедлливи прeсуди, оттогаш, значи, 

откако слушнале, радосно оделе сė повеќе и повеќе кај Деиок за да им суди тој. 
Најпосле веќе на ниеден друг не му се обраќале освен нему. 

97. Тогаш Деиок, кога видел дека сė е во негови раце, бидејќи бројот на лу-
ѓето што доаѓале кај него, знаејќи дека неговите пресуди се такви какви што треба 
да бидат, постојано се зголемувал, веќе не сакал да седи таму каде што седел пора-
но за време на судењето и рекол дека веќе нема да суди, зашто тој нема никаква по-

лза додека им суди на соседите, а својот имот го запоставува. Кога во селата наста-
нале уште, и тоа многу поголеми грабежи и беззаконие отколку порано, Медијците 
се собрале и се советувале за таа работа; зборуваат за тоа што ги снашло. Според 

мое мислење, Деиоковите пријатели зборувале во оваа смисла: ‘Вака веќе не мо-

жеме да живееме во земјата, туку ајде да си избереме крал, па така и земјава да се 
здобие со закони и ние самите да се свртиме кон работите, а не поради беззаконие 
да бегаме од татковината’. Со тие зборови ги убедиле луѓето да се стават под кра-
лска власт. 

98. Веднаш паднале предлози кого да го постават за крал. Деиок бил многу 

фален и предлаган од сите мажи, така што најпосле се согласиле тој да им биде кр-

ал. Потоа тој заповедал да му изградат дом достоен за кралската власт, а самиот да 
биде чуван од копјаници. Медијците го направиле тоа. Му изградуваат дворец, и 

голем и добро утврден, за да биде одделен од народот, а и копјаници му дале како 

лична телесна стража, кои биле избрани меѓу сите Медијци. Кога ја презел власта, 
Деиок ги принудил Медијците да изградат еден град и да го свртат целото внима-
ние кон него, а за другите помалку да се грижат. А кога Медијците го послушале и 

за тоа, подигаат голем и утврден град, кој сега се викал Егбатани. Тоа се, всушност, 
кружни тврдини што стојат една погоре од друга. Направени се така што едниот 
круг е повисок од другиот за толку колку што е висината на стражарниците. За да 
биде тврдината таква, придонесла самата местоположба, бидејќи е рид, а направени 

се некои мали исправки. Во последниот од круговите, кои се вкупно седум, биле 
кралскиот дворец и ризницата. Најголемиот од нив, што се однесува до должината, 
е речиси колку кружните бедеми на Атина. Стражарниците на првиот круг се бели, 

на вториот црни, на третиот круг пурпурни, на четвртиот темносиви, а на петтиот 
жолтоцрвени.Така стражарниците на сите кругови биле обиени со боја. А од после-
дните два круга едниот бил со посребрени, а другиот со позлатени стражарници“. 

Се говори за пурпур, двојно пур, како што важи за варвар, верверица... со 

двојно вар, вер... Ваква одлика имаат само тн.словенски јазици, а ваков бил македо-

нскиот како постледен бригиски јазик=говор: пурпур, у=и, пир=пир. Пир од пир, до 

пиреј, Пирин=пир ин. Следи кога нешто се пири, значи пламни, од пл, л=р, пр=пир, 

тоа е црвено. Со тоа била поврзана Секајцата, С=Σ=сила=с ил а- Илиј=Зевс=Перун. 

„99. Така, значи, Деиок се осигурал себе и својот дворец со тврдини, а наро-

дот по негова заповед живееле околу бедемите. Кога сė било изградено, Деиок бил 
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тој кој прв вовел ваков ред: кај кралот никој да не влегува, а за сė што требало да се 
општи со него, се служеле со гласници; кралот од никого не требало да биде виден, 

а освен тоа, смеењето и плукањето во негово присуство се сметало срамно. Тој се 
опкружил со такво величие за да немаат можност да го гледаат неговите врсници, 

кои пораснале заедно со него, а потекнувале од не помалку значаен род од негови-

от и не заостнувале зад него во доблест. Така, доколку не го гледаат, нема да ги об-

земе огорченост, па да направат заговор против него, туку да мислат дека тој се 
разликува од нив. 

100. Штом го установил тој ред и си осигурал тиранска власт, Деиок станал 

строг чувар на правдата. Тужбите му се испраќале внатре во пишана форма, а тој, 
откако за така донесените предмети ќе пресудел, ги испраќал назад. Така правел со 

споровите, а другите работи му биле уредени вака. Кога ќе разберел за некого дека 
сторил некој престап, ќе го повикал кај себе и ќе го казнел со казна соодветна на 
вината. Имал и разузнавачи и шпиони низ целата земја со која владеел.  

101. Деиок го имал под своја власт само медискиот народ и со него владеел. 

А медски племиња се овие: Буси, Паретакенци, Струхати, Ариѕанти, Будијци и 

Маги. Толку се медските племиња. (Будијци според буди, буден..., Р.И.) 

102. На Деиок му се родил син Фраорт, кој, кога Деиок по педесет и триго-

дишно владеење умрел, ја презел кралската власт. Тој, кога станал владетел, не се 
задоволил да владее само со Медијците, туку завојувал со Персијците, откако ги 

нападнал прво нив, први нив ги направил медски поданици. Потоа, како владетел 

на тие два народи, а двата силни, ја покорил Азија напаѓајќи по ред еден по друг 
народ, додека не завојувал со Асирците. Тоа биле оние Асирци што го имале Нини-

ва и кои прано владееле со сите народи, а во тоа време биле сами бидејќи сојузни-

ците се отцепиле од нив.И покрај тоа тие добро се држеле,па кога Фраорт завојувал 

со нив, и самиот загинал откако поминал на власт дваесет и две години, а загинале 
и многу воини од неговата војска. Кога загинал Фраорт, на престолот дошол Кија-
ксар,син Фраортов,внук на Деиок.(Кијаксар=кија ксар=кцар=к цар/тцар=т цар,Р.И.) 

103. За Кијаксара се прикажува дека бил многу похрабар од своите претхо-

дници. Тој прв во Азија ги расподелил војниците по родови според оружјето и прв 
го распоредил секој род одделно: копјаници, стрелци и коњаници. Пред тоа сė било 

измешано и без никаков ред. Тој е тој кој се борел со Лидијците кога во текот на 
битката денот станал ноќ и кој ја потчинил цела горна Азија од онаа страна на река-
та Халис. Откако ги собрал сите што биле под негова власт, Кијаксар тргнал со вој-
ската против Нинива и со намера да се одмазди за татка си и со желба да го заземе 
тој град. Против него, по судирот со Асирците и победата над нив, додека ја опса-
дувал Нинива, тргнала голема скитска војска, а ги водел кралот на Скитите Мадиес, 
син на Прототиј. Скитите навлегле во Азија прогонувајќи ги Кимерците од Европа 
и, следејќи ги нив кои и натаму бегале, втасале во земјата на Медииците“. 

Следи Кијаксар бил ксар=кцар. Па цар не произлегло од Цезар, Цесар=тцар.  

„104. Од Мајетиското Езеро до реката Фасис и до Колхида за добар патник 

има пат од тринаесет дена, а од Колхида до земјата на Медијците нема големо ра-
стојание, но на средината меѓу нив има уште еден народ, Саспејрите, и оние што 

патуваат во Медија мораат да поминат низ нивната земја. Сепак, Скитите не се про-

биле оттаму, туку свртеле по горниот пат, многу подолг,каде што планината Кавкас 
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им се наоѓала од десната страна. Таму Медијците се судриле со Скитите и, поразе-
ни во битката, ја загубиле власта, а Скитите завладеале со цела Азија.   

105. Оттаму Скитите тргнале на Египет. Кога се нашле во Палајстинска Си-

рија, Псаметих, кралот на Египет, ги пречекал со дарови и со молби ги одвратил од 

натамошното напредување.Кога,повлекувајќи се, дошле до Сирија, во градот Аско-

лон, повеќето Скити поминале без да прават штети, а еден мал дел од нив заостанал 

и го ограбиле храмот на Афродита Уранија. Тој храм, како што јас, распрашувајќи 

се, дознав, е најстар од сите храмови на таа божица. Имено, и храмот на Кипар е 
основан од иселници оттаму, како што кажуваат самите Кипрани, а и оној на Ките-
ра го изградиле Фојничаните, коишто се од таа Сирија. Тие Скити што го ограбиле 
храмот во Асколон, како и нивните потомци, божицата ги казнила на тој начин што 

за вечност им праќа ‘женска болест’. Така и Скитите зборуваат- дека токму тое е 
причината за болеста и дека оние што доаѓаат кај нив можат да ги видат во земјата 
на Скитите маките на таквите луѓе кои Скитите ги нарекуваат ‘енарен’ “. 

Значи, сите наведени простори им припаѓале на еден ист народ со ист јазик. 
„106. Скитите владееле во Азија дваесет и осум години и поради нивното 

насилничко однесување и беобѕирност сė било готово да се крене на востание. 
Имено Скитите, освен утврдениот данок за сите, собирале уште и кому како ќе му 

дојде, а како што јавале насекаде, така грабале од секого сė што ќе се нашло. Затоа 
Кијаксар и Медијците поканиле голем број од нив на гоштевање, па, откако ги опи-

јаните, ги убиле. Така Медијците повторно ја презеле власта и завладеале со сето 

она што порано било нивно, а го освоиле и Нинива (а како го освоиле, ќе изложам 

во другиот дел на трудов). Ги покориле и сите Асирци, со исклучок на бабилнска-
та област. Потоа, откако по четириесетгодишно кралување, сметајќи ги тука и го-

дините кога владееле Скитите, умрел Кијаксар.  

107. Кралската власт ја презел Кијаксаровиот син Астијаг. На овој му се ро-

дила ќерка на која ѝ дал име Мандана. Еднаш на Астијаг му се сонило како таа се 
измочала така што го преплавила неговиот град, а и цела Азија била поплавена. Со-

нот им го кажал на свештениците кои биле толкувачи на соништа, а кога од нив чул 

сė по ред, се исплашил. Потоа, кога Мандана веќе била на возраст за мажачка, 
Астијаг, од страв од сонот,не сакал да ја даде на ниеден од медските благородници, 

туку ја дал на некој Персиец, кој се викал Камбис. Наоѓал дека тој е од добра куќа и 

со кроток карактер, а го сметал за многу подолен од кој и да е Медиец од средните 
слоеви“.  

Се истакна: Мандана ја дал на Персијец.Таа била дадена само на ман=човек. 
Мандана=ман дана- дадена. Ман=Мен=Мин=Мон...=човек. До денес мина се луѓе. 

„108. Кога Мандана веќе била омажена за Камбис, уште првата година Асти-

јаг видел друг сон. Му се видело дека од срамниот дел на ќерка му израснала вино-

ва лоза што ја опфатила цела Азија. Кога тоа го видел и им кажал на толкувачите 
на соништа, испратил по ќерка си, која била пред породување, да ја доведат од Пе-
рсија. Кога таа дошла, ја чувал под стража со намера да го убие детето што таа ќе 
го роди. Имено, толкувајќи го сонот, свештениците рекле дека синот на неговата 
ќерка ќе завладее наместо него. Плашејќо се, значи, Астијаг од тоа, кога се родил 

Кир, го повикал Харпага, свој роднина, кој му бил најверен од сите Медијци и упр-

авник на целиот негов имот, па му го кажал ова: ‘Харпагу, немој никако да ја зане-
мариш оваа работа што ти ја доверувам и немој, штитејќи други, да ме изневериш 
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мене за да не си ја предизвикаш подоцна сам гибелта. Земи го ова дете што го роди 

Мандана, однеси го во својата куќа и убиј го. Потоа погреби го така како што са-
каш ти’. А овој му одговорил: ‘О кралу, никогаш досега не си ме нашол неблагода-
рен, а внимавам и во иднина да не згрешам нешто во однос на тебе. Ако ти сакаш 

така да биде, моја работа треба да биде, спремно да ти услужам’.  

109. Така одговорил Харпаг, а кога му било предадено детенцето, повиено 

во сјајни пелени, како што личи за во смрт, плачејќи отишол во својата куќа. Кога 
отишол дома, на жена си ѝ кажал до збор што му рекол Астијаг. Тогаш таа: ‘Па што 

мислиш’ рекла ‘ти сега правиш ?’ Овој ѝ одговорил: ‘Не тоа што ми заповеда Ас-
тијаг, па ако сака нека се помести од умот и нека беснее пострашно отколку сега. 
Ниту ќе се согласам со него ниту ќе му бидам слуга во такво убиство. Нема да го 

убијам, и тоа од многу причини; и поради тоа што детето ми е род и затоа што Ас-
тијаг е стар и без машки потомок. Па, ако затреба по неговата смрт престолот да ѝ 

припадне на таа ќерка, чие дете тој сега го убива послужувајќи се со мене, има ли 

нешто друго што мене би ме довело во поголема опасност од тоа ? Туку, за да не 
дојдам јас во опасност, тоа дете треба да умре, а сепак, убиецот треба да биде некој 
од луѓето на самиот Астијаг, а не од моите’. 

110. Тоа ѝ го рекол и веднаш испрати гласник до еден од пастирите на 
Астијаг за кого знаел дека има најпогодни пасишта во горите, најбогати со диви 

ѕверови. Тој се викал Митрадат и живеел со својата жена која била исто така роби-

нка како и тој. Таа жена, со која живеел, се викала на хеленски јазик Кино, а на ме-
дски Спако, зашто Медијците за куче викаат ‘спако’. Подножјето на планината, ка-
де што тој пастир имал пасишта, лежи северно од Егбатан во правец на Евксенско-

то Море. Тој крај на Медија, што се граничи со Саспејрите, е мошне горовит, висок 

и обраснат со густи шуми, а инаку целата медска земја е рамничарска. Кога, значи, 

тој пастир, повикан, бргу-бргу дошол, Харпаг ова му го рекол: ‘Астијаг ти заповеда 
да го земеш ова детенце и да оставиш во осамениот дел на гората за да умре што 

побргу. Заповеда да ти пренесам и дека, ако не го убиеш, туку на некој начин на-
правиш да преживее, ќе те уништи со најстрашна гибел. Мене ми е заповедано да 
гледам што ќе се случи со изложеното дете’ “. (Митра дат=дан- даден, Р.И.) 

Се заклучува, Персијците говореле ист пелазгиски јазик со говорни разлики. 

Следи кино=ки но, ки=ку + т = куте=куче. Пак, спак, к=с, спас=с пас- со пас. 
Па кај Херодот се чита дека кај Скитите се селеле жители од Балканот со 

Мала Азија и персиските простори, а денес во Русија се говори само пелазгиски= 

тн.словенски јазик. Токму затоа староперсискиот бил варварски=пелазгиски, а но-

воперсискиот бил вулгарен=народен арамејски, кој бил дворасен јазик на Белци 

(Пелазги) и Црнци (Семити), како и коине- Птоломејовиот Александријски јазик. 
„111. Кога пастирот го слушнал тоа и го зел детенцете,отишол по истиот пат 

назад и втасал во својата колиба. Неговата жена, на која ѝ дошол крајот на бреме-
нитоста и целиот тој ден се мачела, за среќа, се породила токму кога пастирот за-
минал во градот. Така обајцата биле во грижа еден за друг; тој плашејќи се за поро-

дувањето на жената, а жената, затоа што Харпаг го повикал нејзиниот маж, што не 
било некоја вообичаена работа. Кога се вратил и влегол дома, жената, кога ненадеј-
но го видела, прво го прашала за што толку важно нешто го викнал Харпаг. А овој 
рекол: ‘О жено, кога појдов в град, видов и чув работи, кои, камо среќа, никогаш да 
не сум ги видел ниту да им се случило на нашите господари. Целата Харпагова ку-
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ќа беше во солзи и плач. Јас, сиот исплашен, влегов внатре. А штом влегов, гледам 

некакво детенце како прета и вреска, а накитено со злато и во везена облека. Хар-

паг, кога ме виде, заповеда веднаш да го земам детенцето, да појдам со него и да го 

оставам во планината каде што има најмногу ѕверови, а притоа ми кажа дека тоа ми 

е заповедано од Астијага со многу закани доколку не ја извршам задачата. Јас го 

зедов и го однесов, а мислев дека е на некој од дворјаните. Не можев да претполо-

жам чие е. Се чудев кога го гледав дотерано во златна и убава облека, а ме збуну-
ваше и оној плач во Харпаговата куќа. Набргу потоа, додека овдевме, разбрав сė од 

слугата, што ме придружуваше до излегување од градот, каде што ми го предаде 
детето. Тој рече дека е дете на Мандана, ќерката на Астијаг, и Камбис, син на Кир, 

и дека Астијаг заповеда да биде убиено. И сега, еве го тоа дете’.   
112. Пастирот, додека го кажувал тоа, расповил детенцето и го покажал. Таа, 

пак, кога го видела детенцето големичко и убаво, заплакала и, обгрнувајќи му ги 

колената на мажот, го молела никако да не го убива. Тој рекол дека не може по-

инаку да постапи, зашто Харпаговите шпиони ќе дојдат да видат и, ако не го напра-
ви тоа, тој самиот ќе загине со најстрашна смрт. Бидејќи не успеала да го убеди ма-
жот, жената потоа му го рекла ова: ‘Штом веќе не можам да те наговарам да не го 

изложиш, а ти вака направи, ако веќе мора да се види изложено. Имено, и јас се по-

родив, но родив мртво дете. Тоа ти однеси го и остави го, а детето на Астијаговата 
ќерка ќе го одгледаме како да е наше. Така, ниту ти ќе бидеш фатен како правиш 

нешто што не им е право на господарите ниту нам ќе ни биде мачно зашто сме до-

неле лоша одлука. Ем мртвороденото дете ќе има кралски гроб, ем она што се ро-

дило живо нема да испушти душа’. На пастирот секако му се сторило дека жената 
зборува умно за тоа што ги снашло, па без премислување го сторил тоа. 

113. Детето што било осудено на смрт го донел и ѝ го предал на жена си, а 
своето, коешто било мртво, го зел и го ставил на колепката во која било донесено 

другото. Отако го накитил со сите украси на донесеното дете, го однеле во најпу-
стиот крај на гората и го оставил. Кога поминале три дена откако детенцето било 

изложено, пастирот, оставајќи како чувар на имотот еден од момците што го тераат 
добитокот на пасење, отишол во Харпаговата куќа и на Харпага му рекол дека е го-

тов да му го покаже мртвото тело на детенцето. Харпаг ги испратил најверните од 

своите копјаници и, откако тие виделе и посведочиле дека е сė во ред, го погребале 
детето на пастирот. Значи, тоа било погребано, а другото, кое подоцна ќе биде на-
речено Кир, го зела жената на пастирот и го одгледала давајќи му некое друго име, 
не Кир. (Кир=к ир=Иран: ир=ил, Григор=Глигор, Ил=Илиос=Хелиос=Слонце, Р.И.) 

114. Кога детето било на десетгодишна возраст, со него се случило вакво не-
што, што го открило неговото потекло. Тоа си играло во тоа село во кое биле и ста-
дата, а играло со своите врсници на патот. Децата во играта си го избрале за свој 
крал токму тоа дете кое, според татковото име, било на оној пастир. Тогаш тоа на 
едни им заповедало да градат куќи на другите да бидат копјаници; на едно од нив 
му рекло да биде око на кралот, друго задолжило да донесува вести, така што секое 
добило некаква задача. Но едно од тие деца што играле заедно, а кое било син на 
Артембар, угледен маж меѓу Медијците, не го извршило тоа што му било запове-
дано и Кир заповедал другите деца да го фатат. Децата го послушале и тој го каз-
нил со жестоко камшикување. Штом детето било пуштено, а бидејќи доживеало не-
што што не било достојно за него, силно возбудено и растреперено, отишло кај та-
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тка си во градот и се пожалило на Кировата постапка, не велејќи, се разбира, Киро-

во (зашто она дете не се викало така), туку на постапката на синот на Астијаговиот 
пастир. Артембар, пак, како што бил разгневен, отишол кај Астијага видејќи го со 

себе и детето, и рекол дека поднел гнасна работа, вака зборувајќи: ‘О кралу, еве ка-
ква дрскост доживеавме од дета на твојот роб, пастир’. Притоа му го покажал грбот 
на детето. 

115. Кога Астијаг го слушнал тоа и видел, сакајќи да го казни детето за да ја 
заштити честа на Артембар, испратил да ги викнат и пастирот и детето. Кога обај-
цата биле кај кралот, Астијаг, обаќајќи му се на Кира, рекол: ‘Зарем ти, што си син 

на овој и ваков каков што е, си се осмелил да постапиш толку бесрамно со синот на 
овој човек, што е прв кај мене ?’ А детето одвратило вака: ‘Господару, јас на ова 
дете со право му го направив тоа, зашто мене децата од селото,меѓу кои беше и ова, 
во играта ме поставија за нивни крал, зашто мислеа дека сум најдостоен за таа чест. 
Другите деца ги извршуваа моите наредби, а тој не послуша, а немаше причина за 
тоа, и затоа си доби казна. Ако, значи, поради тоа сум заслужил да поднесам некое 
зло, еве сум’. 

116. Додека детето го зборувало тоа, Астијаг го препознал. Му се видело де-
ка и цртите на лицето се слични со неговите и дека неговиот одговор е премногу 
слободноумен,а му дошло на ум и времето на изложувањето, кое, се чинело, се сло-

жувало со возраста на детето. Исплашен од тоа, некое време останал без збор. От-
како некако се созел, сакајќи да се ослободи од присуството на Артембра за да ос-
тане насамо со пастирот и да го испита, рекол: ‘Артембре, ќе направам твоето дете 
и ти да не бидете незадоволни’. Астијаг го испратил Артембра, а на негов заповед 

слугите го вовеле внатре Кира. Кога останал сам со пастирот, Астијаг го прашал од 

каде го зел детето и кој е тој што му го дал. Овој рекол дека е негово родено и дека 
таа што го родила е уште кај него. Астијаг, пак, му рекол дека не е умен штом по-

сакува да биде ставен на големи маки. Додека му го зборувал тоа, им дал знак на 
копјаниците да го фатат. Кога почнале да го мачат пастирот си кажал како било. Ја 
изложил целата вистина од самиот почеток, почнал да моли и барал кралот да му 

прости“. 

Стои: „од каде го зел детето и кој е тој што му го дал“: Мандана=ман дан-а. 
„117. Астијаг, откако пастирот ја признал вистината, веќе речиси го испра-

шувал, но, страшно огорчен на Харпаг, им заповедал на копјаниците да го доведат. 
Кога Харпаг дошол кај него, Астијаг го прашал: ‘Харпагу, на кој начин го уби она 
дете што ти го предадов, а што го роди ќерка ми ?’ Харпаг, кога видел дека пастир-

от е внатре, не се осмелил да излаже, зашто, ако го испитуваат, ќе биде фатен во ла-
га, па го кажал ова: ‘О кралу, кога го презедов детенцето, мислев и барав начин ка-
ко да направам да биде исполнета и твојата волја и јас да не испаднам непослушен 

кон тебе, а сепак, да не станам крвник на твојата ќерка, а и на тебе самиот. И по-

стапив вака. Го повикав овој пастир и му го предадов детенцето велејќи му дека ти 

си тој што заповедал тоа да биде убиено. Кога кажав така, не излажав, зашто тоа 
беше твоја заповед. Затоа му го предадов на овој порачувајќи му да го остави во 

пуста планина и да остане да чека додека не умре.Притоа му се заканив со сенешто, 

доколку не го стори тоа што му е заповедано. Отако овој ја изврши заповедта и де-
тенцето умрело и отако јас ги испратив најверните евнуси и тие ме уверија, го по-

гребав.Тое е, кралу,сė за таа работа и детето е така убиено’.(Планина волците...,РИ) 
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118. Харпаг зборувал отворено, а Астијаг, прикривувајќи гневот што го об-

зел поради она што се случило, прво точно му повторил на Харпага како што слу-
шнал од пастирот дека било, а потоа, бидејќи продолжиле да разговораат, на крајот 
му кажал и дека детето е живо и дека е добро што испаднало така. ‘Многу се изма-
чував’ рекол во разговорот ‘што направив така со детето, а не ги поднесувам лесно 

и прекорите од мојата ќерка.И сега, бидејќи судбината ја свртела работата на убаво, 

прати го твоето дете кај ова што ни дојде сега, а и ти дојди ми на гозба (имено, са-
кам да принесам жртва благородница за спасувањето на детето на оние богови на 
кои треба да им се искаже таа чест)’ “. 

Никаде нема принесување жртва на богот за да се искаже неговата чест. 
„119. Кога Харпаг го слушнал тоа, паднал на колена и. Сметајќи го за голема 

среќа тоа што грешката излегла на добро и што судбината му била толку наклонета 
така што е повикан дури на таа гозба, си отишол дома. Штом втасал, го испратил 

синот кој му бил единец на околу тринаесетгодишна возраст, порачувајќи му да 
оди кај Астијаг и да го прави тоа што тој ќе му заповеда. Самиот пресреќен, ѝ ра-
скажал на жена си што се случило. Астијаг, пак, кога втасало Харпаговото дете, от-
како го заклал, го исекол на делови, па едни парчиња испекол, други сварил, а кога 
јадењата биле таква добро зготвени, гозбата можела да почне. Кога дошло време за 
ручек, дошле и други гости и Харпаг. Трпезата била полна со месо; а пред Астијаг 
биле сите други делови од неговото дете, освен главата и крајните делови на рацете 
и нозете. Тие биле оставени надвор, покриени во кошничка. Кога на Харпага му се 
сторило дека веќе доволно јадел, Астијаг го прашал дали му се сладило јадењето. 

Харпаг одговорил дека многу слатко се нагостил. Тогаш оние на кои им било запо-

ведано, му ја донесле покриената кошничка во која биле ставени главата од детето, 

шепите и стапалата. Кога дошле кај Харпалага, слугите му рекле да ја открие ко-

шничката и да земе што сака. Харпаг послушал ја открил и ги видел остатоците од 

телото на своето дете. Иако ги препознал, тој не покажал згрозување, туку останал 

присебен. Астијаг го прашал дали знае од каков дивеч било месото што го јадел. 

Тој рекол дека знае е дека сė е право што прави кралот. По таквиот одговор си ги 

зел остатоците од детето и си отишол дома.Намерата му била, како што јас мислам, 

сė што останало да го погребе на едно место“. (Следи Харпак=крпак=крпа к, Р.И.) 

Канибализмот била одлика на темните раси.Кај нив до денес постои каниба-
лизам. Таква одлика била и обрежувањето. И затоа до денес се обрежуваат Црнки.  

„120. Така Астијаг го казнил Харпага. Размислувајќи, пак, што да прави со 

Кира, ги повикал истите свештеници кои му дале толкување на сонот така како што 

беше речено. Кога дошле, Астијаг ги прашал како му го протолкувале сонот. Тие 
му кажале исто како порано, велејќи дека детето, доколку се случило да преживее и 

да не умре прерано, ќе стане крал. Тој, пак, вака им кажал: ‘Детето преживеало и 

децата од селото, во кое тоа живеело, го поставиле за свој крал и тоа ги правеле си-

те работи како вистинските кралеви. Владеело поставувајќи си копјаници и стража-
ри на портите, и гласници,и се друго.И сега,што мислете вие,на што ќе излезе тоа?’ 

Свештениците му одговориле: ‘Ако детето е живо и станало крал, макар и во игра, 
немај страв, биди си без грижа. Нема по вторпат да биде крал. Некои од нашите 
толкувања свртуваат кон безначајни работи и она што се кажува преку соништата 
на крајот излегува одвај забележливо’. Астијаг на тоа им одговорил: ‘Јас и самиот, 
свештеници, речиси сум убеден во тоа дека сонот се исполнил штом детето било 
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наименувано за крал и дека од тоа дете мене веќе не ми престои ништо од што би 

требало да се плашам. Но вие, сепак, советувајте се и добро размислите што е нај-
сигурно и за иднината на мојот двор и за вас’. На тоа свештениците му рекле: ‘О 

кралу, и за самите нас е најважно да опстои твојата власт, зашто инаку, ако власта 
дојде во рацете на детето, на еден Персиец, таа ќе биде туѓинска и ние Медијците 
ќе бидеме робови и на Персијците нема да им значиме ништо, зашто сме туѓинци. 

А додека си крал ти, наш сонародник, учествуваме во власта и покрај тебе уживаме 
голема чест. Така, ние мораме многу да се грижиме за тебе и за твојот престол. И, 

да видиме во оваа работа нешто застрашувачко, уште веднаш сė ќе ти кажеме. А се-
га, штом сонот се исполнил преку игра, а самите сме без страв и ти не плаши се, а и 

нешто друго ти советувавме: тргни го од пред очи тоа дете. Испрати го во Персија 
кај родителите’. 

121. Се израдувал Астијаг кога го чул тоа, па го повикал Кира и вака му 

рекол: ‘Дете мое, јас тебе ти направив неправда поради еден сон што го видов, а кој 
не се исполни и тие преживеа со својата субина. Сега појди си со здравје во Перси-

ја, а јас ќе ти дадам придружници. Кога ќе бидеш таму ќе си ги најдеш татко ти и 

мајка тие, а не пастирот Митрадат и неговата жена.  
122. Тоа го кажал Астијаг и го испратил Кира. Кога Кир втасал во куќата на 

Камбис, родителите радосно го дочекале и, додека го рапрашувале, искажувале го-

лема нежност кон него,бидејќи,како што тие знаеле, тој умрел веднаш по раѓањето. 

Потоа го рапрашувале како преживеал. Кир им кажал дека пред тоа ништо не знаел 

и живеел во најголема заблуда и дека дури по патот разбрал за својата судбина. Тој 
за себе знаел дека е син на Астијагов пастир, а целата работа ја дознал од придру-
жниците, додека патувал од Медија. Рекол дека е одгледан од жената на пастирот и 

постојано одел на тоа неа да ја фали и цело време во устата му била Кино. Роди-

телите, пак, го искористиле тоа име и, за да им е чини што повеќе на Персијците 
дека неговото преживување е работа на боговите, ја распространиле приказната де-
ка Кир, како изложено дете, бил отхранет од кучка. Така настанала таа приказна. 

123. Кога Кир веќе израснал и станал маж и бил најхрабар меѓу врсниците, 
Харпаг се свртел кон него и му праќал дарови, а намерата му била да му се одмазди 

на Астијаг. Бидејќи не гледал можност да ја оствари својата замисла сам, како при-

ватен граѓанин, а знаел дека Кир е веќе маж и дека Кировите страдања се слични на 
неговите, тој си го подготвувал Кира за сојузник. Претходно направил и вакви под-

готовки. Бидејќи знаел дека Астијаг им е омразен на Медијците, Харпаг се сретнал 

со секој медски првенец одделно и ги убедувал дека треба да му стави крај на вла-
деењето на Астијаг и престолот да го преземе Кир. Кога успеал да ги наговори и 

кога сė било подготвено, Харпаг сакал да му го изнесе својот план на Кира, кој жи-

веел во Персија, но тоа не можел никако да го оствари зашто патиштата биле чува-
ни од стражари. Тогаш го смислил ова. Обработил еден зајак така што му го распа-
рал стомакот без да му го оштети крзното и во него, таков каков што го направил, 

ставил писмо во кое ја изнел својата замисла. Потоа му го сошил стомакот и зајакот 
му го дал на својот најверен дворјанин кому му дал и мрежа, како да е ловец, па го 

испратил во Персија.Усно, пак,му порачал на Кира, кога ќе му биде предаден заја-
кот,самиот да го распара, а кога ќе го прави тоа, да нема никој во негово присуство. 

124. Сето тоа било направено и Кир го добил зајакот и го распарал. Го на-
шол писмото што било внатре, го зел и го прочитал. А еве што било напишано: 
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‘Сине Камбисов, за тебе боговите се грижат, инаку не ќе ја доживееше таа судбина. 
Одмазди му се сега на Астијаг, твојот убиец. Имено, што се однесува до неговата 
желба, ти си мртов, а жив си само затоа што така сакале боговите и затоа што јас 
помогнав. Мислам дека ти одамна си разбрал за сė што тие е сторено и за она што 

го доживеав јас затоа што не те убив, туку те предадов на пастирот.Ти, ако си готов 
да ме послушаш мене, ќе завладееш со целата земја со која сега владее Астијаг. 
Убеди ги Персијците да се отцепат и потоа завојувај со Медија. И, ако јас бидам 

поставен за врховен заповедник во војната против тебе, ќе го постигнеш она што го 

сакаш.Дури ако биде поставен и некој друг од угледните Медијци, и тогаш ќе успе-
еш. Прво, тие веќе не се со него и, застанувајќи на твоја страна, ќе се обидам да го 

соборат Астијага. Бидејќи овде таа работа е подготвена, направи го тоа, и тоа што 

побргу’. 
125. Кога Кир го прочитал тоа, мислел како што повешто да ги убеди Пер-

сијците да се отцепат, па откако размислил, нашол дека тоа му дошло во најпого-

дниот момент, и направил вака. Во едно послание напишал тоа што сакал, а потоа 
ги свикал Персијците на собир, го отворил посланието и прочитал дека Астијаг го 

поставува него за заповедник на Персијците. ‘И сега’ рекол ‘Персијците, пак, пле-
миња се многу, и едни од нив Кир ги собрал и ги убедил да се отцепат од Медиј-
ците. Тоа се овие, од кои зависат сите други Персијци: Пасаргади, Марафијци и 

Маспијци. Од нив најдобри се Пасаргадите, од кои е и родот на Ахајменидите, од 

кои произлегле персиските кралеви. Други Персијци се овие: Панталијци, Деруси-

јајци и Германијци. Сите тие се занимаваат со земјоделство, а другите со сточар-

ство, и тоа: Даите, Мардите, Дропиките и Сагартијците“. 

Се наведе дека Персијците имале тн.словенска митологија. Следи и нивниот 
староперсиски јазик бил тн.словенски, како што се гледа и од имињата. Па и затоа 
Пасаргадите=пасар гади: пасар=паса, паси, пази=чува-до денес македонско.И Деру-
сијанци=де (денес македонско) Русија..., Германијци од Герман тн.словенски бог... 

„126. Кога дошле таму (имало некое место во Персија обраснато со трње, на 
простор од околу осумнаесет до дваесет стадија), сите носејќи го она што им било 

кажано, Кир им заповедал за еден ден тоа место да го расчитат. Кога Персијците ја 
извршиле таа мачна работа, повторно им заповедал да дојде следниот ден. На тоа 
место Кир ги собрал сите стада на татко му; и кози, и овци и говеда. Сето тоа било 

таму заклано и се подготвувал убав пречек на персиската војска уште и со вино и 

со леб колку што било потребно. Следниот ден, кога Персијците дошле и изнале-
гнале на стрништето, тој ги нагостил. Кога завршило честењето, Кир ги запрашал 

дали повеќе им се допаднало она што го имале претходниот или тоа што било тој 
ден. Тие му одговориле дека воопшто нема споредба; претходниот ден бил сė ло-

шо, а тој, вториот, сė добро. Фаќајќи се за таа изјава, Кир им ја открил целата зами-

ла и им рекол вака: ‘Мажи Персијци, ваква е вашата работа. Ако сте готови мене да 
ме послушате, и ова ќе го имате и безброј други убавини и никаква ропска мака не-
ма да ве притиска. А ако не ме послушате, ќе имате неброени тешкотии слични на 
оние од вчера. Ако, значи, застанете со мене, ќе бидете слободни. Имено, се чини 

дека јас сум роден по божја волја за да го земам ова во свои раце,а вас не ве сметам 

во ништо подолу од Медијците, па ни во воените работи. И, бидејќи е тоа така, от-
цепете се од Астијага веднаш !’ 
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127. Персијците, сметајќи го веќе одамна неподносливо владеењето на Ме-
дијците, посакувале да се ослободат и го прифатиле за водач. Астијаг, кога разбрал 

дека Кир го прави тоа, испратил гласник и го повикал. Кир, пак, му заповедал на 
гласникот да му јави дека ќе дојде кај него, дури побрзо отколку што самиот Ас-
тијаг тоа го посакува. Кога Астијаг го слушнал одговорот, ги вооружил сите Ме-
дијци и, помрачен во умот и заборавајќи што имал направено на Харпага, го по-

ставил за заповедник токму него. Кога Медијците се судриле во битката со Перси-

јците, едни од нив се бореле. Тоа биле оние што не биле опфатени со заговорот. 
Други пребегнале на страната на Персијците, а најголем број од нив се покажале 
страшливци и избегале. 

128. Кога медската војска била срамно разбиена и Астијаг разбрал за тоа, за-
канувајќи му се, му порачал на Кира вака: ‘Не, ни ова не ќе му донесе на Кира ра-
дост’. Само толку кажал и прво ги набил на колци свештениците што му ги толку-
вале соништата, а кои го наговориле тогаш да го пушти Кира, а потоа ги вооружил 

останатите Медијци во градот, и млади и стари, што да било маж. Застанувајќи на 
чело на овие, влегол во борба со Персијците и претрпел пораз. Самиот Астијаг бил 

жив фатен, а Медијците што ги повел ги загубил. 
129. На Астијага, кога бил заробен, му пристапил Харпаг и со најголемо 

уживање го ругал и, кажувајќи му и други мачни зборови, го прашал уште и тоа 
колку му чини ропството место кралувањето во споредба со неговата гозба, онаа 
кога го нагостил со месо од детето. А кога овој го здогледал, го прашал дали Киро-

вото дело е всушност негово. Харпаг рекол дека тој му напишал писмо и дека со 

право постапил така. Астијаг,пак, изнесувајќи го своето мислење, му докажувал де-
ка тој е најглупав и истовремено најнесправедлив човек на светот; најглупав зашто 

иако самиот можел да стане крал, да ја искорити за себе можноста, тој власта му ја 
препуштил на друг, а најнесправедлив, затоа што поради онаа гозба ги предал во 

ропство Медијците. Зашто, ако веќе требало кралската власт да се предаде на некој 
друг наместо да ја има тој, посправедливо ќе било да биде тоа некој Медиец, а не 
толку голема работа да му се даде на некојси Персиец. Вака Медијците, иако не се 
ништо виновни за тоа, од господари станале робови, а Персијците, кои порано биле 
медски робови, станале господари.  

130. Така Астијаг бил соборен од кралскиот престол по триесет и петгоди-

шно владеење, а Медијците паднале под власт на Персијците поради суровоста на 
тој човек. Тие владееле со Азија над реката Халис сто дваесет и осум години, не 
сметајќи го времето на владеењето на Скитите. Вистина, подоцна се покајале што 

така испуштиле власта од раце и се кренале против Дареј. Кренале востание, но би-

ле победени и повторно совладани. Тогаш, значи, за време на Астијаговото владе-
ење, Персијците востанале против Медијците, поведени од Кир, и оттогаш владеат 
со Азија. А Кир не му направил на Астијага ништо лошо, но го држел кај себе сė до 

неговата смрт. Ете така Кир се родил, пораснал и станал владетел, а подоцна го со-

борил и Кројса, кој тргнал прв против него, како што кажав порано. И, совладувај-
ќи го и него, завладеал со цела Азија.  

131. За Персијците знам дека имаат такви обичаи. Тие не само што самите 
не градат храмови и жртвеници, туку и на оние кои го прават тоа им припишуваат 
глупост. А тоа кај нив е така, како што мене ми се чини, затоа што боговите не ги 

замислуваат со облик на човек, како што е тоа случај со Хелените. На Ѕевс му ис-
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кажуваат чест на тој начин што му принесуваат жртви искачувајќи се на највисо-

ките места на планините. Впрочем, тие го викаат Ѕевс целиот небески свод. Им жр-

твуваат, пак, и на Сонцето, на Месечината, на Земјата, на Огнот, на Водата и на Ве-
тровите. Единствено на овие им жртвуваат од самиот почеток, а подоцна го при-

миле обичајот да ѝ жртвуваат и на Уранија, и тоа, откако за неа чуле од Асирците и 

од Арабите. Кај Асирците, пак, Афродита се вика Милита, кај Арабите Алилат,а кај 
Персијците Митра“. (Ведите Огнот=Агни и тн.Словени. Исто Веда=вода итн, Р.И.) 

Следи Персијците имале тн.словенски богови, ама и хеленски богови со ра-
злични имиња. Исто така, и Ѕевс=Зевс бил тн.словенски бог Перун и св. Илија итн. 

„132. Принесувањето жртви на спомнатите божества беше вака уредено. Ко-

га имаат намера да жртвуваат, не подигаат жртвеници, ниту палат оган, ниту изли-

ваат вино;нема таму ни флејта, ни венци на глава, ни јачмен. Не, туку, како некој ќе 
посака да принесе жртва, ќе доведе домашно животно на осветено земјиште, ќе ста-
ви на глава чалма закитена најчесто со мирта, и го повикува богот. На тој што при-

несува жртва не му е допуштено да се моли само за свое добро, туку се моли да им 

биде добро на сите Персијци и на кралот.Имено,меѓу тие Персијци е споменат и са-
миот тој.Откако ќе го разделат жртвеното животно на парчиња, ќе го испечат месо-

то,ќе расподелат најсвежа трева,најчесто детелина, и на неа ќе го стават целото ме-
со.И кога е тоа така поставено, пристапува свештеник и пее песна за настанокот на 
боговите, која Персијците ја викаат ‘света песна’. Обичајот не им допушта да при-

несуваат жртва без присуство на свештеник. Откако ќе постои некое време, тој што 

жртвува го однесува месото и дома располага со него како што мисли дека е ред“. 

Канибалистичките одлики биле само на темните раси,но не и на белата раса. 
„133. Од сите денови Персијците имаат обичај најмногу да го слават оној 

којшто човек е роден. Сметаат дека на тој ден треба да се изнесува на трпеза повеќе 
месо отколку другпат. Тогаш богатите Персијци изнесуваат говедо, коњ, камила и 

магаре, цели испечени во фурна, а сиромашните печат овца или коза. Главно јаде-
ње служат малку, но имаат такви јадења што се однесуваат на првото, и тоа, не но-

сат сé наеднаш. Затоа Персијците велат дека Хелените стануваат од ручек недоја-
дени,зашто ним по ручекот не им се принесува ништо што е вредно за спомнување, 
а и ако им се изнесе, тие не престануваат да го јадат главното јадење. Вино многу 

сакаат, а не смеат да повраќаат еден пред друг, ниту да мочаат. На тоа многу вни-

маваат. Имаат, пак, обичај пијани да се советуваат за најсериозни работи. Следниот 
ден, кога се трезни, домаќинот на куќата, онаа во која била кога се советувале уз 
вино, им кажува што решиле на советувањето па, ако тоа им се допадне и кога се 
трезни, го спроведуваат, а ако не, се откажуваат. А за тие работи, за кои се догово-

риле трезни, расправаат уште еднаш пијани“.  

Освен камилата и магарето другите животни им припаѓаат на белата раса. 
Таа за време на леденото доба престојувала во Левантот, кој со вода се левал- на-
левал- и се потопил со морска вода. Најстара населба останала Ерихон- постледена.  

Бидејќи Хелените биле поморци, тие живееле на простори каде немало до-

волно домашни животни. Токму и затоа тие „стануваат од ручек недојадени“. Ова 
било спротивно на Варварите, кои како сточари (говедари, коњари...) биле богати.  

„134. Според тоа како се однесуваат еден спрема друг на улица, човек може 
да заклучи дали по општествен ранг се еднакви тие што се среќаваат, зашто тие, 
место поздрав, се бакнуваат в уста. Ако едниот е од понизок сталеж, се бакнува во 
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образ, а ако едниот стои многу подолу на општествената скала, тој, паѓајќи му пред 

нозе на другиот, му се клања. Од сите луѓе најмногу ги ценат, по себе се разбира, 
оние што живеат најблиску до нив. На второ место се оние до првите соседи, а по-

тоа по ред, колку што се поодалечени толку помалку ги ценат. Најмалку ги ценат 
оние што живеат најдалеку од нив, сметајќи дека самите тие се далеку подобри од 

сите луѓе во сé, а дека другите поседуваат доблест според кажаниот ред, па, значи, 

оние што живеат најдалеку од нив се и најлоши. За време на владеењето на Медиј-
ците едни народи имале власт над други. Медијците владееле со сите и со оние што 

живееле најблиску до нив, а тие со првите соседи, овие, пак,со оние веднаш до нив. 
По истиот тој ред и Персијците ги ценат народите. Така, секогаш еден народ бил 

над друг и со него владеел и управувал. 
135. Туѓински обичаи Персијците прифаќаат најмногу од сите народи. Носат 

медска облека, затоа што виделе дека е поубава од нивната, а за на војна ги прифа-
тиле египетските оклопи. Се оддаваат на најразлични уживања за кои ќе разберат, 
па така, од Хелените научиле да општат со момчиња. Секој од нив се жени со мно-

гу законски жени, а имаат уште и држанки, и тоа уште повеќе отколку жени. 

136. За доблест се смета, по јунаштината во борба, уште и тоа да се има мно-

гу синови. На тој што ги има најмногу кралот секоја година му праќа подароци. 

Сметаат дека многубројноста значи моќ. Машките деца ги учат, почнувајќи од пет- 
годишна па сé до дваесетгодишна возраст, само на три работи: да јаваат, да стрела-
ат и да ја зборуваат вистината. Пред да наврши пет години, детето не се појавува 
пред очите на таткото, туку живее во женските одаи. Тоа го прават така за да не по-

днесе болка таткото доколку детето умре додека уште не зајакнало. 

137. Ми се допаѓа тој обичај, а ми се допаѓа и она што ниту кралот не ка-
знува со смрт никого само поради една вина, а ни другите Персијци не ги каануваат 
со тешки казни своите слуги за една грешка, туку, откако ќе размислат, ако најдат 
дека престапите се повеќе и потешки од заслугите, тогаш покажуваат гнев. Велат 
дека нема појава на убиство на татко или мајка, а ако такво нешто и се случувало, 

тврдат дека во сите случаи, по неизоставната истрага, се утврдувало дека тој што 

сторил тоа бил подметнато дете или копиле. Велат дека не е можно природен ро-

дител да биде убиен од својата рожба. 
138. Она што кај нив не е допуштено да се прави, тоа не смее ни да се збору-

ва. За најсрамно нешто ја сметаат лагата, а на второ место е должењето пари, и од 

многу други причини, но најмногу, велат, поради тоа што оној што должи некому 

пари, доаѓа во незгода така да мора да излаже. Ако некој од граѓаните има лепра 
или бел лишај, тој не смее да доаѓа во град ниту да се меша со другите Персијци. 

Велат дека тој тоа го прави зашто има направено некој грев кон Сонцето. Ако од 

тие болести заболи некој туѓинец, него веднаш го протеруваат од земјата, а многу-
мина токму од таа причина ги бркаат и белите гулаби. Во реките ниту мочаат, ниту 

плукаат, ниту мијат раце, а не му допуштат ни на друг тоа да го прави. Напротив, 
кон реките се однесуваат со голем почит“. (Со „култот на водата и дождот...“, Р.И.) 

Се говори за лепра=леп пра, леб пра=правам: лепра=лебра=лебара. Лепрата 
е бела како што се пра + в (и) = прави лебот- лебот кога се пече тој само е бел итн. 

„139. Има и една друга појава присутна таму, која Персијците не ја забеле-
жуваат, но нам ни паѓа в очи. Имињата, кои инаку им соодвестуваат на телото и на 
степенот, сите завршуваат на иста буква, која Дорците ја викаат ‘сан’, а Јонците 
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‘сигма’. Ако, значи, човек обрне внимание на тоа, ќе најде дека имињата на Персиј-
ците им завршуваат исто, а не некои вака други онака. (Белците ист народ, Р.И.) 

140. Тоа имам што знам со сигурност да го кажам за нив. Ова, пак, за мрто-

вците, некако, прикриено и како тајна се зборува; дека телото на мртвиот Персиец 

не се погребува пред да биде раскинато од птици или пес. А дека ова го прават све-
штениците, знам точно, зашто го прават јавно: го премачкуваат телото на мртвиот 
со восок. Дури потоа Персијците мртвиот го положуваат в земја. Нивните свеште-
ници- маги многу се разликуваат и од свештениците на другите народи и од египет-
ските. Додека другите ја наоѓаат светоста во тоа да не убиваат никакво живо су-
штество освен жртвени животни, персиските свештеници убиваат со сопствени ра-
це сé освен куче и човек. Дури, од тоа прават големи натпревари убивајќи мрави 

или змии, сеедно, и сé друго што лази или лета. Но, што се однесува до тој обичај, 
нека си биде како што од дамнина си прават, а јас се враќам на моето поранешно 

излагање“. 

Се потврдува најбитното дека Белците никогаш не биле канибалисти. 

„141. Штом Лидијците паднале под персиска власт, Јонците и Ајолците ис-
пратиле пратеници во Сарди кај Кир. Тие изјавиле дека се готови да му бидат поко-

рни и нему под исти услови како што било и под власта на Кројс. Кир, пак, кога ја 
слушнал таа изјава, им ја кажал оваа приказна: ‘Некој свирач на флејта’, рекол ‘ко-

га видел риби во морето, почнал да им свири мислејќи дека на тој начин ќе ги нама-
ми да излезат на суво. Кога неговите надежи се изјаловиле, зел мрежа, ја фрлил и 

извлекол големо изобилство риби. Потоа, гледајќи ги како се прпелаат, им рекол на 
рибите: ‘Престанете да ми танцувате кога не сакате да излезете и да поиграте ори 

на мојата свирка !’ Кир им ја кажал таа приказна на Јонците и Ајолците затоа што 

Јонците не го послушале порано кога Кир преку гласници барал од нив да се отце-
пат од Кројса, а тогаш, откако тој успешно ја завршил работата, покажале готовно-

ст да му се покорат. Така Кир им кажал, обземен од лутина, а Јонците, кога слу-
шнале и го пренеле тоа по градовите, сите ги утврдиле своите градови со бедеми и 

сите други се здружиле во сејонски сојуз, освен Милеќаните. Кир само им се обвр-

зал со клетва на истите услови под кои биле под власта на Лидиецот. Останатите 
Јонци решиле да пратат пратеници во Спарта со заедничка порака- да молат да им 

помогнат. 
142. Тие Јонци кои влегле во Сејонскиот сојуз, ги имале изградено насел-

бите на место со најблагопријатна клима на светот, за коишто знам јас. Имено, ни-

ту 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. Ја-
зикот 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, во Лидија: Ефес, Колофон, Лебед, Теос, Клаѕо-

мени и Фокаја. Овие градови во однос на јазикот воопшто не се исти со претходни-

те спомнати градови, а меѓусебно зборуваат исто. Остануваат уште три јонски гра-
да, од кои два се наоѓаат на острови, на Самос и на Хиос, а еден е изграден на коп-

но, Еритри. Хијците и Еритрајците зборуваат исто, а Самијците се со осамено наре-
чје. Тие четири наречја се со посебни обележја“.  

Следи јазикот им бил ист пелазгиски со „четири наречја“. Таков пелазгиски 

јазик имало во Фригија=Бригија, и тоа само, исто така, со различни наречја. 
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„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 по-

морци. 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 Јон-

ците и најмалку ценети. Освен Атина, ниеден друг град не бил вреден ни за споме-
нување. Другите Јонци и Атињаните се откажале од тоа име, не сакајќи да се наре-
куваат Јонци, па дури и сега повеќе 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 ни-

еден јонски град. Што е за право, освен Смирњаните, други и не побарале да бидат 
примени“.  

Имало Поморци, кои биле и пирати- следи Хеленско Море. Под 135:„од Хе-
лените научиле да општат со момчиња“, поморци. И Непоморци Варвари (сточари)  

„144. Такви се и Доријците од областа која сега опфаќа пет града, значи, од 

истата онаа област која порано се викала Хексапол (Шестоградие), кои пазат да не 
биде примен во Триполскиот храм никој од соседните Доријци. Тие дури и своите 
членки, ако некоја од нив нешто згреши, ги исклучуваат од заедницата. На игрите 
во чест на Аполон Триполски уште од старо време биле установени како награди 

бронзени триногарници, но оние што ги освојувале не требало да ги изнесуваат од 

храмот, туку биле должни да му ги подарат на богот на кој му бил посветен храмот. 
Некој Халикаршанин, кому му било името Агасикле, кога победил, не го уважил 

обичајот, туку триногарникот го однел дома и го обесил на клин. Тоа било причина 
петте града, Линд, Ијалис, Камир, Кос и  Книд, да го исклучат од заедницата ше-
стиот град, Халикарнас. Со таква казна тие ги казниле Халикарнашаните.  

145. Јонците, мене барем така ми се чини, се организирале во сојуз од двана-
есет града и не сакале да примат други поради тоа што, и кога живееле на Пело-

понес, нивните населби биле дванаесет, како што се и сега таму дванаесет откако 

Ахајците ги истерале Јонците. Тоа се: Пелена, која се наоѓа прва до Сикион, потоа 
Ајгата и Ајги, во која тече реката Кратис, која не пресушува и по која има име и 

онаа река во Италија, па Бура и Хелика, во која избегале Јонците кога биле пора-
зени во битка од Ахајците, потоа Ајгиј, Рипи, Патреи, Фареи и Олен, низ која тече 
големата река Пејр, и уште Дима и Тритаеји, единствената населба што не лежи на 
морскиот брег. Сега тие дванаесет населби се ахајски, а тогаш биле јонски. 

146. Поради тоа Јонците основале дванаесет града. А голема глупост е да се 
рече дека тие Јонци се нешто позначајни или поблагородни од другите Јонци. Не 
мал дел од нив се Абанти од Евбоја, кои немаат ништо заедничко со Јонците, па ду-
ри ни името. Со нив се измешани и Минојците од Орхомен, и Кадмејци, и Дриопи, 

и одделни Фокејци, и Молоси и Аркадски Пелазги, па Доријци од Епидавр, и многу 

други племиња се измешани.Од нив, оние што тргнале од атинскиот пританеј и кои 

се сметале за најблагородни Јонци, не си довеле жени во новото место на живеење, 
туку си зеле Каријки на кои им ги убиле родителите. Поради тоа убиство тие жени 

си установиле непишан закон и си дале сами пред себе клетва, а тоа и на ќерките 
им го предале во завет, никогаш да не ручат заедно со мажите и својот маж да не го 

викаат по име поради тоа што тие ги убиле нивните татковци, и мажи, и синови и 

потоа, откако тоа им го сториле, ги зеле за жени. Ете, тоа се случило во Милет“. 
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Се говори за завет: Елизабет=ели (хели, хелик=Хелика, Хелиос) забет, б=в, 
савет.Па и следи Елисавет да означува Бог (Хелиос=Илиос=Сонце) мој савет=завет. 

„147. Овие си поставиле кралеви; некои од нив зеле Ликијци, потомци на 
Главк Хиполохов, други Кавконци од Пил, потомци на Кодро Мелантов, а некои и 

од едните и другите.Ним името им значело нешто повеќе отколку на другите Јонци. 

Тие можат да се викаат чистокрвни Јонци. А Јонци се сите оние кои потекнале од 

Атина и кои го слават Апатуриите. А ги слават сите освен Ефешаните и Колофо-

њаните. Од сите Јонци единствено тие не го слават тој празник и тоа божем, поради 

некакво убиство.  

148. Сејонското светилиште се наоѓа на едно место на Микала што е сврте-
но кон север. Храмот го изградиле Јонците со заеднички средства и му го посвети-

ле на Посејдон Хеликонски. Микала, пак, е нос на западното копно што е издаден 

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 
јонските градови. (На с: Санданс + ки = Сандански; Василеус-ки=Василевс-ки,Р.И.) 

149. Ајолски, пак, градови се овие: Кима, наречена Фриконска, Лариси, твр-

дината Неон, Темн, Кила, Нотиј, Ајгејруса, Питана, Ајгаја, Мирина и Гринеа. Тоа 
се единаесетте стари ајолски градови, зашто еден од нив, Смирна, им го одзеле Јо-

нците. Имено, на копно и тие биле дванаесет. Тие, пак, Ајолците, наишле на попло-

дородна земја од Јонците, но климата не е толку пријатна“. (Смирна=с мирна, Р.И.) 

Ајолски, а=е,ејолски=еолски,како Арменија=Ерменија: Темн=темен=теман... 

„150. Смирна вака ја изгубиле Ајолците. Мажи од Колофон, кои биле со-

владани кога се кренале на востание и биле протерани, Смирњаните ги примиле во 

својот град. Потоа протераните Колофоњани во погоден час кога Смирњаните биле 
на прослава на свеченост во чест на Дионис надвор од градските бедеми, им ги за-
творил портите и го презеле градот. Кога на помош дошле сите Ајолци, се прегова-
рало и бил постигнат договор Јонците да го предадат подвижниот имот, а Ајолците 
да ја напуштат Смирна. Кога Смирњаните го направиле тоа, единасетте (ајолски) 

градови нив ги расподелиле меѓу себе и ги примиле како свои граѓани. 

151. Тоа се тие ајолски градови што се наоѓале на копно, не сметајќи ги оние 
што се наоѓаат на планината Ида. Тие претставуваат посебна целост. Ајолците што 

се на островите пет града населуваат на островот Лезбос (шестиот град, Аризба, го 

покориле Метињаните, иако се од ист род со нив). И на Тенед тие имаат населено 

еден град и уште еден друг на островската група што се вика Сто Острови. За оние 
Ајолци кои живееле на Лезбос и на Тенед, како и за Јонците и тие острови, не по-

стоела никаква опасност. А Ајолците од другите градови избрале да бидат едно со 

Јонците и да ги следат така како што тие ќе ги водат. 
152. Кога дошле во Спарта гласниците на Јонците и на Ајолците (а тоа било 

спроведено како нешто итно),од името на сите избрале да зборува некој Фокаец,кој 
се викал Питерм. Овој, наметнувајќи си пурпурна наметка за да се соберат, кога ќе 
чујат, што поголем број Спартанци, застанал и, зборувајќи надолго и нашироко, ба-
рал да им помогнат. Лакедајмонците не го слушале и на пратениците им дале до 

знаење дека нема да им помогнат на Јонците. Но кога овие заминале, Лакедајмон-

ците, иако ги одбиле јонските гласници, сепак испратиле мажи на воен кораб со пе-
десет весла за да ги набљудуваат, како што јас мислам, односите меѓу Кир и Јон-
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ците. Кога тие втасале во Фокаја, го испратиле во Сарди најугледниот меѓу нив, по 

име Лакрин, за да му каже на Кира од името на Лакедајмонците дека тој не смее да 
пустоши ниеден град од хеленската земја зашто тие нема да го гледаат тоа рам-

нодушно. („да зборува...Питерм“: Питерм=питер=пита-р=праша-р; питем, е=а,Р.И.) 

153. Се прикажува дека Кир, кога гласникот го рекол тоа, ги прашал Хеле-
ните што ги имал кај себе какви луѓе се Лакедајмонците и колку се на број што си 

допуштил нему тоа да му го порачаат. А кога ги дознал тие работи, на гласникот 
Спартанец му рекол: ‘Никогаш не сум се исплашил од такви луѓе кои на средината 
на градот имаат место на кое се собираат и едни на други се колнат и истовремено 

се мамат. Ним, ако јас бидам здрав и жив, предмет на муабети веќе не ќе им бидат 
маките на Јонците, туку сопствените’. Со тие зборови Кир ги презерел сите Хелени 

затоа што одат на плоштад и се занимаваат со купување и продавање. Имено, сами-

те Персијци немаат навика да користат пазари ниту воопшто ги имаат. Потоа, отка-
ко Сарди му го препуштил на Персиецот Табал, а на Лидиецот Пактиј му заповедал 

да му го донесе златото на Кројс и на другите Лидијци,самиот заминал во Егбатани 

водејќи го со себе Кројса, а на Јонците воопшто не обрнал внимание. На пат му 
стоеле уште Бабилон, бактриското племе, Саките и Египќаните. Против нив имал 

намера самиот да тргне со војска, а против Јонците да испрати друг војсководец“. 

Се говори дека Персијците и Хелените говореле. Меѓутоа, никаде не стои, 

на кој јазик тие меѓусебно општеле. Бидејќи до 515 г.п.н. сé уште во употреба бил 

староперсиски, тек потоа бил новоперсиски. Тој бил само вулгарен арамејски јазик. 
По смрта на Александар Македонски, Птоломејците во Египет го создаваат коине. 
Бидејќи тој бил дворасен авторите говорат за блискост на коине со новоперсиски. 

Следи Персијците и Хелените говореле само на варварски=пелазгиски јазик. 
Тој бил тн.словенски, овде наведени поими, а и плоштад=плоштит, полочит- плочи. 

Во прилог е што Вавилонската Кула била Небокатница=небо катница, на ко-

ја имало плоча со натпис Зигурет, з=с, сигурет=осигурет. Тамошна била Семирами-

да + в = Свемирамида. Таа била Свемир- свемирска. Затоа таа била „Кралица на 
Небото“. Таа била гулабица од небесата, како што во христијанството бил Светиод 

дух. Следи Светиот дух да биде преставен како гулабица. Па затоа секаде може да 
се види Старец (Отец), Исус (Син) и Светиот дух (Гулабица), дури и на иконостаси. 

„154. Штом Кир заминал од Сарди, Пактиј ги кренал Лидијците против Та-
бала и против Кира, а откако се спуштил на морето, бидејќи го имал целото злато 

од Сарди, изнајмил платеничка војска и ги наговорил поморците да се борат на не-
гова страна. Потоа нападнал на Сарди, го опколил Табала и го затворил во тврди-

ната. (Табала=та бала, вала=вал а: вал=тал=тол=дол, вал=далга=бран..., брана, Р.И.) 

155. Кир, кој се наоѓал на пат, кога дознал за тоа, му рекол на Кројса вака: 
‘Кројсе, каков ли ќе биде крајот кога веќе ова ми се случи ? Лидијците, се чини, не 
ќе престанат да ми задаваат маки, а и сами себе да си ги создаваат. Се мисли, да не 
е подобро да ги распродадам во ропство. Та ми се чини дека сум постапил како не-
кој, што го убил таткото, а неговите синови ги поштедил. Така и јас, те фатив тебе, 
што си и нешто повеќе од татко на Лидијците, те водам, а на самите Лидијци им го 

препуштив градот, и потоа се чудам што се кренал против мене’. Кир, значи, си ка-
жал што мислел, а Кројс, од страв да не го разурне Сарди, вака одвратил: ‘О кралу, 
право е тоа што го кажа, па сепак, немој сосем да се расрдиш и да уништиш таков 
стар град, што не е ништо виновен ни за поранешната ни за сегашната побуна. Она 
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порано го направив јас и јас платив со глава и, еве, сега трпам. За ова, пак, сегаш-

ново, виновникот е Пактиј, на кого ти му го довери Сарди, и тој нека биде казнет. А 

на Лидијците прости им и, за да не се отцепат од тебе и да не ти претставуваат за-
кана, направи вака. Прати гласници и порачај им дека забрануваш да носат бојно 

оружје, а заповедај им да носат хитони под облеката и да обуваат чизми и речи им 

да ги учат синовите да свират на китара и на харфа и да тргуваат на ситно. Набргу, 
кралу, ќе видиш дека од мажи станале жени, така што веќе нема да бидат опасни и 

нема да се креваат’.(Китара, к=г, гитара, г=х, хитара=х итара=ита..., за живо..., Р.И.) 

156. Кројс и Кира тоа му го предложил, наоѓајќи дека тоа е поприфатливо за 
Лидијците отколку да бидат продадени во ропство. Знаел дека нема да го убеди да 
си го смени решението ако не му понуди задоволителен предлог, а се плашел и од 

тоа да не се кренат некогаш подоцна Лидијците против Персијците па, доколку во 

таа згода поминал лесно, да бидат уништени. На Кира му се допаднал предлогот и, 

откако му попуштила лутината, рекол дека ќе го послуша. Потоа го повикал Меди-

ецот Маѕар, му заповедал да им го каже на Лидијците она што му го предложил Кр-

ојс и уште да ги предаде во ропство сите други кои заедно со Лидијците се кренале 
против Сарди, а самиот Пактиј неизоставно да го доведе кај него жив. 

157. Така заповедал Кир и, без да го прекине патувањето, се упатил кон пер-

сиските племиња. А Пактиј, кога разбрал дека војската што оди на него, е блиску, 
се исплашил и брзо побегнал во Кима. Медиецот Маѕар, пак, поведувајќи го оној 
дел од Кировата војска што го имал со себе, бидејќи не ги нашол приврзаниците на 
Пактиј во Сарди, првин ги принудил Лидијците што биле заповедано, сосем го из-
мениле начинот на живеење. Потоа Маѕар испратил во Кима гласници со заповед 

да му го предадат Пактиј. Киманите решиле да побараат совет во Бранхиди. Имено, 

таму имало пророчиште, основано уште во старо време, на кое имале обичај да му 
се обраќаат за совет сите Јонци и Ајолци. Тоа место е во околината на Милет, над 

пристаништето Панорм. 

158. Киманите, значи, испратиле пратеници во Бранхиди и прашале што да 
прават со Пактија за да му угодат на боговите. Кога прашале, пророчиштето им да-
ло совет да им го предадат Пактија на Персијците. Добивајќи таков одговор, Кима-
ните решиле да го предадат. Но, иако повеќето Кимани се согласиле,Аристодик Хе-
раклејдов, маж што бил угледен граѓанин, ги спречил да го направат тоа не верувај-
ќи во пророчиштето и сметајќи дека тие што го донеле одговорот не ја зборуваат 
вистината. Поради тоа отишле други пратеници да прашаат за Пактиј, а меѓу нив 
бил и Аристодик.  

159. Кога втасале во Бранхиди, од името на сите, побарал пророштво Ари-

стодик прашувајќи вака: ‘Господару, кај нас, одбегнувајќи насилна смрт од Персиј-
ците, дојде Лидиецот Пактиј како молител. Сега Персијците го бараат и заповедаат 
Киманите да им се предадат. А ние, иако се плашиме од моќта на Персијците, не се 
дрзнавме да направиме таква безбожна работа, да го предадеме човекот кој побарал 

кај нас засолниште, пред да ни биде даден од тебе сигурен знак што да правиме’. 
Овој тоа прашал, а пророчиштето повторно дало пророштво заповедувајќи Пактиј 
да им биде предаден на Персијците. Тогаш Аристодик со определена замисла го 

направил ова. Одејќи околу храмот, ги вадел врапците и другите птици што имале 
свиено гнездо во храмот. Се прикажува дека, додека го правел тоа, се јавил глас од 

внатрешноста на светилиштето кој на Аристодика му го рекол ова: ‘О најголем без-
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божнику од сите луѓе, како се осмели да го правиш тоа ? Зар ги тераш од храмов 
нив, кои се под моја заштита ?’ Аристодик не се збркал туку го кажал ова: ‘Госпо-

дару, зар ти, што така ги штитиш тие што нашле засолниште кај тебе, на Киманите 
им заповедаш да го предадат штитеникот ?’ А гласот повторно се јавил со овие збо-

рови: ‘Да, заповедам за да побргу пропаднете станувајќи безбожни и понатаму да 
не ми доаѓате по пророштво за тоа дали да ги предадете тие на кои еднаш сте им 

дале засолниште’ “. (Аристодик=аристо дик, дикис, диксува, дик- дик, дичи..., Р.И.) 

Се говори за гнездо=г нездо,з=с, д=т, несто + в = невесто: нест=Nest герман-

ски гнездо. Гнездото е како остров. Од нест=несот, во гнездото се носи=неси. То-

кму и затоа нес означувало острово: Индонес=индо нес, Полинес=поли нес...Врска-
та била и со Пелопонес=пело по нес: пело=бело, по=полу нес=острово. Во прилог е 
и пело, од кое произлегува опело, погреб во могила, а таква била Пела- Долна Ма-
кедонија.Таа била столица, според стол, што важи и за претстолнина.Следи нејзино 

второ име било/е и Постол=по стол. Не случајно, произлегло и апостол=а по стол. 

„160. Киманите, кога чуле тоа што било кажано од пророчиштето, не сакајќи 

ниту да го предаде Пактија за да биде убиен ниту да го чуваат кај себе, го испрати-

ле во Митилена. Митилењаните, пак, кога Маѕар испратил гласник, се готвел за из-
весна сума пари да му се предадат; за колку точно, јас не знам да кажам. Но до тоа 
не дошло. Имено, кога Киманите чуле што имаат на ум да направат Митилењаните, 
испратиле брод на Лезбос и Пиктија оттаму го префрлиле на Хиос. Таму, пак, Хиј-
ците го извлекле од Храмот Атена Полиуха и го предала. Го предале Хијците во за-
мена за Атарнеј. Полето на тој град, што се вика Атарнеј, е во Мисија, наспроти 

Лезбос. Кога Пактиј паднал во рацете на Персијците, тие го чувале под стража са-
кајќи да го изведат пред Кира. По овој настан долго време од полето на Атарнеј ни-

кој од Хијците ниту земал јачмен за да им фрла на боговите ниту правел жртви од 

што и да е што се раѓало на таа земја“. 

Тогашно време белата раса не приложувала човечки жртви на боговите. Тоа 
било само од Илијада, а канибализмот бил во употреба по Александар Македонски.   

„161. Хијците, значи, го предале Пактија, а по тој настан Маѕар завојувал 

против оние што помогнале во нападот на Табал. Притоа ги поробил жителите на 
Приена и, движејќи се брзо, ја ограбил целата долина на реката Мајандер, а исто та-
ка и Магнезија. Веднаш потоа се разболел и умрел. 

162. Кога умрел Маѕар, на неговото место заповедник на војската станал Ха-
рпаг, кој по ред бил Медиец кога Астијаг, кралот на Медијците, беше го нагостил 

со онаа страшна гозба, и кој на Кир му помогнал да се здобие со кралска власт. Ко-

га тој човек, поставен тогаш за воен заповедник, дошол во Јонија, ги освојувал гра-
довите со подигање насипи. Како ќе опсадел некој град веднаш правел насипи и на-
паѓал на бедемите. Првиот јонски град, на кој ставил рака, била Фокаја. 

163. Тие Фокајци први од Хелените се служеле со големи кораби и тие се 
тие што ги откриле Адрија, Тирсенија, Иберија и Тартес. Пловеле не се трговски 

туку со воени кораби со по педесет весла. Кога дошле во Тартес, Фокајците му се 
смилиле на кралот на Тартешаните кој се викал Аргантониј. Тој владеел со Тартес 
осумдесет, а живеел цели сто и дваесет години. Нему Фокајците му биле толку дра-
ги што најпрвин барал од нив да ја пуштат Јонија и да се населат во неговата земја 
каде што сакаат тие. Кога не успеал да ги убеди во тоа, а од нив дознал дека Меди-

јцот е моќен, им дал пари за да си го утврдат градот со бедеми. А им дал многу. 
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Имено, должината на бедемот е на малку стадии, а тој е целиот од големи камени 

блокови, што се меѓусебно добро сложени“. 

Делото „Илијада“ било составено од три подрачја: со магаре од Египет со до 

Месопотамија, говедо и коњ од Бригија, која била Европа, и островите во Јадранско 

Море, кои се населувале од 6 век п.н.е. За островите се потврдува со Фокајците- па 
„тие се тие што ги откриле Адрија, Тирсенија, Иберија и Тартес“.  

За да се пренесе магарето од Египет...Месопотамија до Мала Азија морало 

да нема граници. Тоа би било можно само кого постоело Персиското Царство. То-

кму тоа било од 480 г.п.н.е. Меѓутоа, за време на Херодот магарето уште го немало. 

„164. На тој начин, значи, им е направен бедемот на Фокајците, а Харпаг, 
кога ја повел војската, ги опсадил и им ветил дека тој ќе се задоволи ако Фокајците 
урнат само една од стражарските кули на бедемот и, во знак на покорност, да му 

посветат една куќа. На Фокајците, кои силно го мразеле ропството, рекле дека сака-
ат да се советуваат еден ден, а потоа ќе му одговорат. Барале, пак, во тоа време до-

дека се советуваат, неговата војска да биде повлечлена од бедемот. Харпаг рекол 

дека добро знае што намераваат да прават, па сепак им допуштил да се посоветува-
ат. За тоа време, додека Харпаговата војска била оддалечена од бедемот, Фокајците 
ги спуштиле педесетвесларките, ги качиле децата и жените на бродовите и сė што 

можело да се крене. Ги натовариле и божјите кипови од светилиштата и другите за-
ветни дарови, а оставиле само нешто бронза или предмети и отпловиле од Хиос. 
Фокаја, опустена, без луѓе, ја зазеле Персијците“. 

Како што била фалсификат Илијада, со корабите „педесетвесларки“ се по-

тврдува дека фалсификат биле Библијата и Атлантида- без магаре во Атлантикот... 
Исто така, и без домашни животни (говедо, коњ, свиња, овца, коза...) вон Балканот. 

„165. Фокајците сакале да ги купат таканаречените Ојнусиски Острови, но 

Хијците, плашејќи се да не станат тие острови пазар, па поради тоа да се исклучи 

од трговијата нивниот остров, не сакале да им се продадат, Тогаш Фокајците се 
упатиле на Кира. Тие на Кира дваесет години пред тоа, по совет на божјо проро-

штво, имале основан град, на кој името му било Алалија. Аргантониј во тоа време 
веќе бил мртов. Пред да отидат на Кира, прво отпловиле во Фокаја и ги убиле луѓе-
то од персиската стража кои го имале примено градот од Харпаг на чување. Откако 

ја свршиле таа работа, го проколнале со тешка клетва секоја кој ќе стане и нема да 
му се придружи на нивниот поход. Освен тоа, фрлиле во морето вжештено железо 

и се заколнале дека нема да се вратат во Фокаја пред да се појави тоа железо на по-

вршината на морето. Но кога тргнувале за Кирн, повеќето од половината граѓани ги 

обзела љубов и така по градот и по родната земја и, прекршувајќи ја клетвата, от-
пловиле назад во Фокаја. Оние што си останале при клетвата се кренале од Ојну-
ските Острови и отпловиле.  

166. Откако дошле на Кирн, живееле пет години заедно со поранешните на-
селници и си изградиле светилишта. Бидејќи Фокајците ги напаѓале и ограбувале 
соседите, Тирсените и Кархедонците се договориле и заедно ги нападнале со шеес-
ет кораби. Тогаш и Фокајците си обезбедиле посади за кораби, шеесет на број, и ги 

пресретнале напаѓачите во таканареченото Сардонско Море. Во судирот во таа по-

морска битка Фокајците извојувале ‘кадмејска победа’. Имено, четириесет кораби 

им биле уништени, а дваесетте преостанати биле непотребливи, зашто останале без 



 55 

носови. Потоа се спуштиле во Алалија, ги зеле децата и жените и сė друго што мо-

жело да се првземе со бродовите, и, напуштајќи го Кирн, отпловиле кон Региј. 
167. Повеќето од Фокајците, што се нашле на уништените бродови им па-

днале в раце на Кархедонците и Тирсените и, откако овие ги извеле на копно, ги ус-
мртиле со каменување. По тој настан кај Агилјаците сė што поминувало преку ме-
стото каде што биле погребани камуваните Фокајци, и ситен и запрежен добиток и 

луѓе, се било болно, улогаво и смаено. Затоа Агилајците испратиле пратеници во 

Делфи сакајќи да се исчистат од гревот. Питија заповедал Агилајците да го прават 
тоа што и ден-денес го прават. На Фокајците им жртвуваат како на херои и во ни-

вна чест приредуваат атлетски и коњички натпревари. Со таква смрт, значи, завр-

шиле тие Фокајци, а оние што се засолнале во Региј, се кренале оттаму и во Ојно-

тринската земја го населиле градот кој сега се вика Хиела. Него го населиле затоа 
што од некој маж од Посејдонија биле поучени дека Питија,кога во пророштвото ги 

советуваат да го воздигнат Кирн, мислела на херојот, а не на островот. Таква била 
работата со Фокајците од Јонија“. 

Се говори за Региј, режиј, регион=режи он. Ама и атлетски и коњички на-
превари: атлет=а тлет=т лети, а тој да лета. Спротино на атлетски се коњички игри. 

„168. Многу слично на нив постапиле и Тејците. Откако Харпаг со помош на 
насипи ја освоил нивната тврдина, тие се качиле сите на кораби и, така пловејќи, 

отишле во Тракија и таму го населиле градот Абдери. Него пред нив го основал 

Клаѕоменецот Тимесиј, но тој од тоа немал никаква полза зашто бил изгонет од Тр-

ачаните. Но сега Тејците, оние во Абдера, го почитуваат како свој херој. 
169. Од Јонците , значи, единствено Фокајците и Тејците, не поднесувајќи го 

ропството, ги напуштиле родните места, а другите Јонци, освен Милеќаните, ста-
пиле во борба со Харпаг и се покажале честити луѓе, како и оние што заминале, бо-

рејќи се секој за својата земја. Но, поразени и поробени, сите останале во родниот 
крај и го плаќале наметнатиот данок. Милеќаните, пак, како што реков и порано, 

склучувајќи сојуз со Кира, живееле мирно. Така била поробена Јонија по вторпат. 
А кога Харпаг ги покорил Јонците на копно, Јонците кои живееле на островите се 
исплашиле од тоа и сами му се предале на Кира. 

170. Дознавам дека во она време кога Јонците биле во тешка положба, а не 
престанале да се собираат во Сејонскиот сојуз, Бијант, маж од Приена, им дал мно-

гу полезен совет. Да го послушале него, тие ќе биле најсреќни од сите Хелени. Тој 
ги советувал Јонците да се кренат на заеднички поход и да отпловат на Сардон, а 
потоа да основат еден град за сите Јонци и така, ослободени од ропство,да заживеат 
во благосостојба, па дури, живеејќи на најголемиот остров на светот,да владеат и со 

други народи. Ако останат, рекол, во Јонија, нема никакви изгледи да бидат слобо-

дни. Ете тоа ги советувал Приењанецот Бијант Јонците кои биле уништени. Поле-
зно ги советувал и Милењанецот Талес кој водел потекло од фојнички род. Тој, 
уште пред да пропадне Јонија, советувал Јонците да установат еден заеднички дом 

за советување, кој би бил на Теос (Теос е, имено, центар на Јонија), а другите насе-
лени градови да не се сметаат помалку значајни, но да бидат деми. Такви совети им 

дале тие. (тн. Сардонско Море со Сардон=сард он=ан: сардисаниот си се срди, Р.И.) 

171. Харпаг, откако ја покорил Јонија, тргнал со војска против Карците, Ка-
внијците и против Ликејците, а со себе ги водел и Јонците и Ајолците. Од овие, Ка-
рците се дојдени на копно од островите. Во старо време тие биле под власт на Ми-
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нос, се викале Лелеги и живееле на островите, но, колку што можам да проникнам 

најдалеку по слушање, не плаќале никаков данок. Единствено биле обврзани да би-

дат посада на корабите на Минос кога тоа нему ќе му притребало. Бидејќи Минос 
имал покорени големи пространства и бил успешен на воен план, во тоа време и 

Карците биле најпрочуени од сите племиња сė до најоддалечените краишта на све-
тот. Ним им припаѓаат три изуми со кои се користеле Хелените. Карците се тие кои 

први почнале да врзуваат перјаници на шлемовите и да прават амблеми на штито-

вите, а први направиле и рачки на штитовите. Дотогаш сите оние што се служеле 
со штитови ги носеле без рачки, управувајќи ги со кожени ремени префрлени преку 

вратот и левото рамо. Потоа, многу време подоцна, Карците биле протерани од ос-
тровите од Дорците и Јонците и така дошле на копно. Дека така било со Карците, 
кажуваат Криќаните. Се разбира, Карците не се согласуваат со нив, туку сметаат 
дека тие се староседелци на копното и дека отсекогаш се викале така како што се 
викаат сега.Како доказ за тоа покажуваат еден стар храм воМиласи на Ѕевс Карски, 

во кој доаѓаат и Мисијците и Лидијците како браќа на Карците.Имено,прикажуваат 
дека Лид и Мис биле Карови браќа. И овие навистина доаѓаат, додека оние што се 
од друго потекло, а го примиле јазикот на Карците, не доаѓаат. (Јазик=говор, Р.И.) 

172. Кавнијците, пак, мислам дека се староседелци, а тие самите велат дека 
се од Крит. Во однос на јазикот тие се приближиле до карското племе, или пак Ка-
рците до кавнинското (тоа не можам со сигурност да го утврдам),но обичаите им се 
многу различни и од обичаите на другите народи и од оние на Карците. Имено, ним 

е најбитно кога си се собираат на пиење мешано друштво и по возраст и по прија-
телство, а мажи и жени и деца. Тие им подигнале светилишта на туѓиунските бого-

ви, но потоа се покајале (решиле да ги почитиваат само дедовските богови), па се 
вооружиле сите што биле способни за борба и, мавтајќи со копја низ воздухот, оде-
ле сė до Калиндичките Планини за да ги истераат, велеле, туѓинските богови. Тие 
биле, значи, со такви обичаи. 

173. А Ликијците имаат потекло од Крит (имено, Крит во старо време го др-

желе барбари). Кога синовите на Европа Сарпедон и Минос се бореле за кралскиот 
престол на Крит и кога во борбата победил Минос, тој го протерал и самиот Сарпе-
дон и неговите приврзаници. Тие, изгонети, отишле во земјата Милијада во Азија. 
Таа земја, значи, која сега ја населуваат Ликијците, во старо време се викале Мили-

јада, а Милијците се викале Солими. Додека со ним владеел Сарпедон, се нарекува-
ле со она име што си го донесле- Термили. Па и сега уште соседите ги викаат така 
Ликијците. А кога Лик, синот на Пиндион, и тој протеран од својот брат, од Ајгај, 
дошол од Атина во Термила кај Сарпедон, тие по некое време,според името на Лик, 
почнале да се викаат Ликијци.Нивните обичаи се делумно критски делумно карски. 

Но ова едно го имаат само тие и по тоа се разликуваат од сите други племиња: го 

носат името на мајката, а не од таткото. Ако некој го праша некого кој е, тој по ред 

ќе ги кажува имињата на мајката, на бабата, на прабабата итн. Ако слободна жена 
се омажи за роб, нивните деца се сметаат слободни граѓани. А ако маж, па дури и 

да е некој првенец на земјата, зема туѓинка или жена со сомнителен граѓански мо-

рал, децата се лишени од граѓански права и чест. (Морал=морал-што морал-о, Р.И.) 

Не се работи за некакви народи туку на потекло според семејството- родот. 
Јас и друите Баирчани- Битолчани се нарекувавме по женска линија-мајка, 

баба, прабаба... Мене ме викаа Ицо (Исо, Исис=Исус) на Станка- таа ми беше мајка. 
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„174. Карците, кога биле поробени од Харпаг, се немале истакнато со ника-
кво сјајно дело. Ниту тие самите постигнале нешто вредно за спомнување ниту кој 
и да е од Хелените кои ја населувале таа земја. И други живеат таму, како и иселни-

ци од Лекедајмон, Книѓани. Нивната територија навлегува длабоко во морето, се 
вика Триопион, а почнува од Бибасија, тесниот дел на полуостровот. Целата земја 
на Книѓаните, освен мал дел, е заплискувана од море (зашто веднаш над неа, на се-
вер, е Керамејчкиот Залив, а на југ водите што ги заплискуваат Сима и Родос). Тој 
мал дел, кој е широк околу пет стадија, Книѓаните се обидувале да го прокопаат са-
кајќи земјата да си ја направат остров. Тоа било тогаш кога Харпаг ја покорувал Јо-

нија. Имено, целиот полуостров им припаѓа ним и таму каде што кон копното за-
вршува книдската земја, е провлакот што сакале да го прокопаат. Но кога Книѓани-

те се зафатиле за работа со голем број луѓе, работниците од камењата што се крше-
ле се повредувале нешто повеќе и почудно отколку што е вообичаено и по другите 
делови на телото и околу очите. Тогаш тие испратиле пратеници во Делфи за да пр-

ашаат што е тоа што им ја попречува работата. А Питија, како што кажуваат самите 
Книѓани, во триметарски стих ова му го кажала: (Триметар=три метар, Р.И.) 

‘Над провлакот не беснејте, не копајте ! 
Та Ѕевс да сакал остров, ќе си направел’. 

Откако го добиле од Питија тоа пророштво, престанале со копањето и без 
борба му се предале на Харпага кој дошол со војска. 

175. А над Халикарнис, во внатрешноста на земјата, биле населени Педасеј-
ците на кои им се случувало ова. Секогаш кога им престоело нешто неблагодарно, 

било на самите нив или на соседите, на свештеничката на Атена ќе и израснела до-

лга брада. Тоа им се случило дури трипати.Инаку, тие единствено од жителите око-

лу Карија извесно време му се протиставувале на Харпага и му задале мошне многу 

маки, зашто се утврдиле на планината која се вика Лида. Со време Педасејците се-
пак биле покорени. 

176. И Ликијците, кога Харпаг излегол со војската во долината на Ксант, 
покажале храброст спротиставувајќи се и борејќи се мал број против силна војска. 
А кога, и покрај сė, биле поразени и притеснети во својот град, тие ги затвориле во 

тврдината жените, децата, подвижниот имот и робовите, а потоа ја запалиле тврди-

ната и таа целата изгорела. Кога тоа било готово, Ксанќаните се заколниле со тешка 
клетва, се впуштиле во борба и сите изгинале. Повеќето од Ликијците, кои сега 
тврдат дека се Канќани, се доселеници, со исклучок на осумдеет семејства. Тие 
осумдесет семејства во тоа време случајно биле отсутни од земјата и така прежи-

веале. Харпаг го зазел градот Ксант, а на сличен начин го овоил и Кавн. Имено, Ка-
вњанците главно го следеле примерот на Ликијците.  

177. Долна Азија, значи, ја овојувал Харпаг, а нејзините горни делови сами-

от Кир, покорувајќи ги сите народи без разлика, не прескокнувајќи никого. Јас по-

веќето од нив ќе ги пропуштам, а ќе ги споменам само оние што му задале најмно-

гу мака и оние што се вредни за спомнување. 
178. Кир, откако ги покорил сите народи на копното, ги нападнал Асирците. 

Во Асирија има и други многу големи градови, но најпрочуен и најмоќен и во кој 
по опустшувањето на Нинива им се наоѓал кралскиот дворец,бил Бабилон а тој бил, 

еве ваков. Расположен е на голема рамнина, по облик е четвртаголник, а секоја стр-

ана на тој четириагоколник е долга то и дваесет стадија. Обемот на градот, значи, 
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изнесува вкупно четиритотини и оумдеет стадија. Тоа е големината на претолни-

ната Бабилон, а бил уреден како ниеден друг град на светот за кои јас знам. Најпр-

вин околу него имало длабок и широк канал полн со вода, а потоа бедем, кој во ши-

рина имал педесет кралски лакти, а бил висок двесте лакти. А кралскиот лакот е по-

долг за три прста од обичниот. 
179. Покрај ова, сметам за потребно да кажам како е употребена земјата што 

се вадела кога се копал каналот и како е направен бедемот. Во исто време кога го 

копале каналот, од земјата што ја изнесувале правеле тули и, кога ќе направеле до-

волоен број од нив, ќе ги испечеле во печки. Потоа, употребувајќи жежок асфалт 
како малтер и вѕидувајќи над секои триесет реда тули по една мрежа од трска, го 

подигале ѕидот на каналот, а потоа на ист начин го правеле бедемот. Горе на беде-
мот, на рабовите изградиле еднокатни кули поставени една наспроти друга. Про-

сторот меѓу кулите бил толкав што во обиколка на градот можело да се минува со 

четирипрег. По должината на целиот бедем има сто порти, целите од бронза, а од 

бронза биле и праговите и надвратниците. На осум дена пат од Бабилон има еден 

друг град на кој името му е Ис. Таму тече неголема река, која исто така се вика Ис, 
а се влева во Евфрат. Ете таа река, Ис, заедно со водата нанесува грутки асфалт. 
Оттаму асфалтот се носел за изграба на ѕидот околу Бабилон.(Евфрат=Еуфрат,Р.И.) 

180. На тој начин, значи, е утврден Бабилон. Градот има два дела. По него-

вата средина тече река на која името ѝ е Евфрат. Извира во Арменија, а е голема, 
длабока и брза. С влева, пак, во Еритрејското Море. Краевите и на едниот и на дру-
гиот ѕид свртуваат и допираат до реката. Оттаму, извивајќи се, се протега ѕид од 

печени тули и покрај едниот и покрај другиот брег на реката. Самиот град, кој е по-

лн со згради, трикатници и четирикатници, е испресечен со прави улици од кои 

едни се со правец како реката, а другите се протегаат напречно. На крајот на секоја 
улица што излегува напречно на реката, ѕидот е прекинат со мала порта. Бројот на 
тие порти е толкав колкав што е бројот на напречните улици. Портите биле бронзе-
ни, а излегувале на самата река. 

181. Оној бедем бил оклоп на градот, а другиот ѕид, кој е протегал однатре, 
не бил нешто многу послаб од првиот, но бил потесен. Во средината и во едниот и 

во другиот дел од градот има градби. Во едниот дел е кралската палата, опкружена 
со големи и цврти бедеми, а во другиот се наоѓа храм на Ѕевс Бел со бронзени пор-

ти, Кога јас бев таму, храмот уште постоеше. Четириаголен е, а секоја страна му е 
долга два стадија. Од средината на храмот се издига црврта кула која и во должи-

нат и во ширина има по еден стадиј. На таа кула стои друга кула, а на таа повторно 

друга, и така сė до осум кули. Искачувањето до врвот, направен однадвор, е кружно 

и ги опфаќа сите кули. Некаде на средината на искачувањето се наоѓа место со се-
дишта на кои оние што се качуваат ќе седнат и се одмораат. На последната кула 
има голем храм. Во храмот се наоѓа големо легло, убаво послано, и до него златна 
трпеза. Во самиот храм не е направен никаков кип. Ниеден човек таму не престо-

јува ноќе, освен една единтвена жена од тамошните. Неа меѓу сите си ја избрал бо-

гот. Така прикажуваат Халдајците, вештениците на тој бог“. 

Се истакна: „Ѕевс Бел“ и „никаков кип“. Се потврдува дека живеел еден на-
род Белци со исти богови. Тие богови на различни простори биле со разни имиња. 

„182. Тие исти свештеници кажуваат, а мене нивните зборови не ми се за 
верување, дека тој бог одвреме навреме доаѓа во храмот и се одмара на леглото, 
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исто како во египетска Теба, како што кажуваат Египќаните. Имено, таму во легло-

то на Ѕевс Тебански спие некоја жена. Ниту едната ниту другата, кажуваат, нико-

гаш немаат односи со мажи. Така било и со пропрочицата во Патари, во Ликија, до-

колку се појави богот. Имено, таму нема постојано пророчиште, туку само ако се 
појави богот. А кога ќе се појави, тогаш пророчницата се заклучува и ноќе останува 
внатре во храмот“. 

За Белците, како што било во Месопотамија, истото било и во Египет. 
„183. Подолу од светилиштето на Бабилон има и друг храм. Таму се наоѓа 

голем кип од злато, што го претставува Ѕев како седи, и до него голема златна тр-

пеза, клупа и златен трон. Според зборовитена Халдајците, сето тоа е направено од 

осумстотини таланти злато. Надвор од храмот има златен жртвеник. А има и друг 
жртвеник, голем, на кој се жртвува израстен ситен добиток, зашто на златниот жр-

твеник не било допуштено да се жртвува нешто друго освен цицалчиња. На голе-
миот жртвеник секоја година, во времето кога приредуваат свеченост во чест на тој 
бог, Халдајците изгоруваат илјади таланти темјан.Во тоа место, посветено на богот, 
во она време сė уште постоел кип, целиот од злато, висок дванаесет лакти. Јас го 

немам видено, а го кажувам она што го прикажуваат Халдајците. Тој кип, вистина, 
и Дариј, синот на Хистаспс, бил со мисла да го земе, но не се осмелил. Го зел Ксе-
ркс, синот Дарејов, и свештеникот, кој му бранел да го гиба кипот, го убил. Тоа му 

бил украсот на тоа светилиште, а имало и некои подароци од одделни граѓани“.  

Се потврдува, Белците не биле канибалисти. Канибализмот се појавил со по-

јавата на Евреите, неколку векови после Херодот. Покрај што Херодот не ги наве-
дувал Евреите, ниту дека Евреи се обрежувале, следи и канибализмот по Херодота. 

„184. Со Бабилон владееле и многу други кралеви, кои ќе ги спомнам тогаш 

кога ќе зборувам за историјата на Асирците. Сите тие дале свој придонес во укра-
сувањето на бедемите и храмовите. Меѓу тие владетели имало и две жени. Едната, 
која била кралица пет поколенија пред втората, е викала Семирамида. Таа ги напра-
вила оние насипи во рамнината, што заслужуваат да се споменат. Пред тоа реката 
го раскопувале полето и целото го поплавувала. 

185. Онаа, пак, која била кралица подоцна и која се викал Нитокрида, била 
уште поумна од онаа што владеела порано и останала споменица, за која ја ќе збо-

рувам. Таа, гледајќи ја големата и несопирлива моќ на Медијците и нивното освоју-
вање и на други градови, меѓу кои бил и Нинива, се заштитила колку што било мо-

жно и подобро. Прво, реката Евфрат, чие корито било право, а течела низ среди-

ната на градот, откако по горниот тек ја испрегадила со канали и ископала нови ко-

рита, ја направила толку кривуличава што со својот тек трипати втасува до едно 

исто населено место. На тоа место, до кое втасува Евфрат, името му е Ардерика. И 

сега оние што патуваат од морето кон Бабилон пловејќи по реката Евфрат, во текот 
на три дена трипати ќе се најдат во тоа место. Тоа, значи, така го направила, а кр-

енала и насип од двете страни на реката што предизвикува восхит поради големи-

ната и висината. А далеку погоре од Бабилон, на мала оддалеченост од реката иско-

пала длабнатина за езеро. Длабочината на ископот е секаде до појавувањето на во-

да, а во ширина е толкав што неговиот обем изнесува четиристотини и дваесет ста-
дија. Ископаната земја од тој базен ја употребувала така што ја насипувала како 

ограда на реката. Кога било ископано езерото, биле донесени камени блокови и со 

нив биле обложени внатрешните ѕидови на ископот. Двете тие работи, и кривули-
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чењето на реката и копањето на езерото, ги направиле со ваква цел: реката, забаве-
на со многу свијоци, да биде со побавен тек, пловодбата кон Бабилон да биде кри-

вуличава, а по пловењето оние што доаѓаат да ги чека долга обиколка околу езеро-

то. Тоа е направено токму на оној дел од земјата каде што пристапот бил лесен и 

преминот откај Медијците кус. На тој начин се намалила можнота Медијците да 
доаѓаат кај нив и да имаат увид во нејзините прилики. 

186. Со тој ископ, значи, градот го направила побезбеден, а го исползувала и 

за друга работа. Бидејќи градот се состоел од два дела, а реката е на средина, за 
време на поранешните кралеви, доколку некој сакал да помине од едниот на дру-
гиот дел на градот, требало реката да ја препловува со брод, а тоа, како што мене 
ми се чини, не било едноставно. Таа се погрижила и за тоа. Кога била ископана го-

лемата длабочина за езерото, од истата таа работа си го направила и овој друг спо-

меник. Заповедала да се изделкаат камења со огромна должина, а кога камењата 
биле готови и базенот ископан, водите на реката ги насочила кон таа голема дла-
бина. Кога таа се наполнила и коритото на реката останало без вода, заповедала, од 

една страна, внатрешните ѕидови на речното корито по целата должина на градот и 

по премините по кои се слегувало од портите до реката да се оѕидаат со печени ту-
ли, исто како и градскиот ѕид, а од другата страна, некаде во средината на градот да 
се направи мост од оние камења кои по нејзина заповед биле веќе изделкани и тие 
да се поврзат со железо и со олово. Но мостот, кога ќе се раздели, постанувале че-
тириаголни греди по кои поминувале Бабилонците. Ноќе, пак, тие греди биле кре-
вани за да не поминуваат во текот на ноќта и да вршат меѓусебни грабежи граѓани-

те од двата дела на градот. Кога ископаниот базен се наполнил со вода од реката, а 
работите околу мостот биле завршени, водите на Евфрат повторно ги вратиле во 

старото корито. И така, оној ископ, што станал мочуриште, се чинело дека станал 

нешто што требало да биде, а на граѓаните им било даден во употреба еден мост. 
187. Таа иста кралица смислила и некоја ваква итрина. Над една од град-

ските порти, каде што минувале најмногу луѓе, си направила за себе гробница, кре-
ната високо над самата порта, а врежела надгробен натпис кој кажува, еве, ова: 
‘Ако некој од оние кои ќе владеат со Бабилон по мене се најде во оскудица за пари, 

нека го отвори овој гроб и нека земе пари колку што сака. Но ако не е вистински во 

оскудица, нека не го отвора зашто тоа нема да му биде во полза’. Тој гроб не бил 

гибнат сė до времето кога на престол дошол Дареј. На Дареј му се чинело дека е 
глупаво да не се служи со таа порта и да не ги земе парите што лежат таму и што 

самите се нудат.А со парите не се служел затоа што,кога ќе поминувал под неа, над 

главата ќе му бил мртовец.Така,Дареј ја отворил гробницата.Пари не нашол,но на-
шол писание што го кажувало ова: ‘Ако не беше алчен и ненаситен за пари, немаше 
да отвораш гробови на мртовци’. Ете, таква дека била, се прикажува за таа кралица. 

188. Кир завојувал со синот на таа жена, кој имал исто име како неговиот та-
тко, Лабинет, и кој владеел Асирците. Големиот крал тргнал на војна откако добро 

се подготвил, снабдувајќи се со жито од дома и со добиток за колење, а носел со се-
бе и вода од реката Хоаси, која тече покрај Суси, зашто кралот пиел единствено од 

неа и од ниедна друга река. Каде и да се движел, секогаш го следеле голем број ко-

ли на четири тркала, во кои биле впрегнати маски, а во колите имало сребрени са-
дови полни со превриена вода од таа река“. 
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Се спомна маска. А таа биле како меѓупроизвод на коњ и магаре. Значи, на 
тие простори, од Месопотамија со Египет имало магаре. Напротив, таму немало 

коњ. Коњот го однеле Бригите како Хикси. Следи коњската кола била само при-

лагодена магарешка кола. Токму таквата кола за авторите создавал до денес збрки. 

„189. Кир, напредувајќи со војската накај Бабилон, дошол до реката Гинд, 

чии извори се во Матиенските Планини, па потоа тече низ земјата на Дарданците и 

се влева во друга река, во Тигар, а оваа течејќи покрај градот Опис, се влева во 

Еритрејското Море. Кога Кир се обидел да помине преку таа река Гинд, која се по-

минувала само со пловни направи, некој од неговите свети коњи, белите, како што 

бил буен, се втурнал во реката сакајќи да ја помине, но го зафатила матицата и во-

дата го прекрила и тој час го однела со себе. Тогаш Кир страшно се налутил на ре-
ката која така се дрзнала и ѝ се заканил дека ќе ја направи толку безначајна што во 

иднина ќе ја поминуваат и жени толку безбедно што нема да си ги натопат ни ко-

лената. По таа закана тој го одложил походот на Бабилон, ја разделил војската на 
два дела и, откако ги определил правците како под конец, обележал по сто и осум-

десет ровови на двата брега на Гинд во различни насоки. Потоа ја наредил војската 
и заповедал да се копа. Бидејќи биле многу луѓе, работата се завршила, но сепак, 
тоа лето целото го истрошил во таа работа на тоа место. (Тигар=ти гар=жар..., Р.И.) 

190. Кир, откако така ја казнил реката Гинд, разлевајќи ги нејзините води во 

триста и шеесет ровови, кога повторно дошла пролет, тргнал на Бабилон. Бабилон-

ците исто така излегле со војска и го чекале него. Кога Кир се нашол блиску до гра-
дот, војските се судриле и Бабилонците, поразени во битката, биле затворени во гр-

адот. Бидејќи од порано знаеле дека Кир не е човек што може да мирува, а гледале 
дека ги покорува сите народи без разлика, Бабилонците однапред си обезбедиле 
жито за повеќе години. Затоа нив опсадата воопшто не ги загрижувала, додека Кир 

се нашол на мака зашто минувало време, а работите околу опсадата никако не се 
помрднувале од мртва точка. 

191. Додека така се измачувал, дали некој друг го поучил или самиот се се-
тил што треба да прави, Кир го направил ова. Откако целата војска што била, кај 
утекот на реката ја поставил токму таму каде што реката влегувала во градот, а 
други поставил на задната страна, онаму каде што реката излегува од градот, им за-
поведал на војниците, кога ќе видат дека реката станала таква што може да е гази, 

по неа да влезат во градот. Штом така ја разместил војката и ја издал таа заповед, 

самиот одјавал со оној дел, што не го предвидел за борба. Кога втасал кај она езеро, 

Кир го направил речии истото што имала направено со езерото и со реката бабило-

нската кралица. Доведувајќи ја водата преку еден прокоп во езерото, кое било пр-

етворено во каллива ливада, постигнал, бидејќи нивото на водата во природното 

корито опаднало, реката да може да се гази. И кога веќе тоа било така, Персијците 
кои биле поставени на тоа место на коритото, кога нивото на реката се спуштило 

толку што водата втасала некаде до половина натколеница на човек, по него вле-
гле во Бабилон. Да можеле Бабилонците однапред да разберат и да знаат што им 

подготвува Кир, тие ќе можеле да ги спречат Персијците да влезат во градот и дури 

најстрашно да ги уништат. Можеле да ги затворат сите порти што ги имале кон ре-
ката, а самите, искачени на ѕидовите што биле направени на бреговите на реката, да 
ги испофаќаат како во рибарски кош. Но се случило Персијците да им дојдат неоче-
кувано. А поради големината на градот, како што прикажуваат оние што живеат та-
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му, оние Бабилонци што живееле во центарот на градот и не забележале дека крај-
ните делови на градот се освоени и дека градот е во рацете на непријателите, туку 

(бидејќи така се погодило да имаат некоја прослава) во тоа време играле и се весе-
леле сė додека не станало сосем извесно што се случило. Така тогаш Бабилон бил 

првапат освоен. 

192. Со колкава моќ располагале Бабилонците,ќе изнесам со многу примери, 

меѓу кои и овој.Целата земја, со која владее големиот крал, покрај редовниот данок, 
должна е да дава посебни средства за неговата издршка и за издршката на војската. 
Од дванаесет месеци, колку што има во годината, четири месеци го издржува баби-

лонската земја,а осум месеци сите други земји на Азија. Така, значи, богатството на 
асирската земја претставува третина од богатството на цела Азија. И управувањето 

со таа земја, кое Персијците го викаат сатрапништво, е нешто многу подоходовно 

од намесништвото во која и да е друга земја. Така, на Тритантајхм, синот Артаба-
ѕов, од управувањето на таа земја, што му било доверена од кралот, му доаѓало се-
кој ден по една цела артаба сребро (а артаба која е персиска мера за тежина, е пого-

лема од атичката медимна за три атички хојники), а коњи во своја сопственост, по-

крај војничките, од оние што се качуваат врз женките, имал осумстотни, а оние врз 
коишто се качуваат биле шеснаесет илјади. Значи, секој пастув се качувал врз двае-
сет кобили. Индиските песови, пак, хранел некој таков број што четири села во ра-
мнината биле ослободени од други давачки зашто морале да обезбедуваат храна за 
песовите. Такви биле, значи, приходите на немесникот на Бабилон. 

193. Во асирската земја паѓаат малку дождови, но и тоа е доволно да го хр-

ани коренот на житото. Наводнуван од реката, посевот во полето зрее и житото 

успева. Се разбира, не е како во Египет, зашто таму самата река се излева и ги на-
воднува ораниците, а тука водата се донесува со раце и со пумпи. Целата бабилон-

ска земја и испресечена, како и Египет, со канали. Најголемиот канал е пловен за 
бродови и се протега кон југоисток, а го врзува Евфрат со друга река, со Тигар на 
кој лежи градот Нинива. Тоа е земја во која сите, колку што јас знам, најдобро ус-
пева плодот на Деметра. А други родни дрвја тие никогаш не се ни труделе да вне-
сат; ниту смоква, ниту винова лоза, ниту маслина. Но плодот на Деметра успева то-

лку добро што жетвата е барем двестапати поголема отколку во други земји, а кога 
ќе роди најдобро, и тристапати. Таму лисјата на пченицата и на јачменот се широки 

речиси четири прсти. Колку, пак, нараснуваат стеблата на просото и на сусамот, 
иако знам,нема да објаснувам, зашто ми е добро познато дека и она што го кажав за 
големината и изобилството на плодовите, за оние што немаат дојдено во бабилон-

ската земја е сосем неверојатно. Масло прават од сусам, а она од маслинки вооп-

што не го употртебуваат. Палми им растат по целото поле и повеќе од нив даваат 
плодови од кои се прави храна, вино и мед. Нив ги одгледуваат како смоквите, па 
нивниот плод го врзуваат за гранките на кои висат урми, поради што, меѓу другото, 

Хелените ги викаат машки палми. Тоа го прават за да влегуваат осите и со тоа да го 

потпомагаат зреењето на урмите и за да не падне плодот на палмите. Имено, маш-

ките палми ги доведуваат осите во плодот како дивите смокви“. 

Се разликуваат две генетско-географски подрачија, на темните раси за пал-

ми и урми со камила и магаре, како и со домашни животни на белата раса со свои 

житарици и мешункасти растенија. Токму и затоа говедото било бригиско. Истото 

било и со коњот, кој бил на бригиските Хикси, кои владееле во Египет. Бидејќи за 
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овие климатските прилики не биле за маслинка и смоква, тие биле донесени на сите 
простори каде што има маслинка и смоква.Следи Олимп никако не бил митолошки. 

„194. Сега одам на тоа да го прикажам она што за мене е, по самиот град, се 
разбира, најголемото од сите чуда во таа земја. Бродовите, оние што пловат по ре-
ката до Бабилон, им се тркалезни и целите од кожа. Откако кај Арменците, кои жи-

веат погоре од Асирците, ќе направат скелети од исечени врбови стебла, откај над-

ворешната страна, како основа, им оптегнуваат јаки кожи,а не им обележуваат ниту 
крма ниту ги стеснуваат така што да обликуваат нос на бродот, туку ги прават тр-

калезни како штит. Потоа целите ги исполнуваат со слама и, откако ќе ја натоварат 
стоката, ги пуштат реките да пловат. Најчесто превезуваат палмови буриња полни 

со вино. Се управува со две весла. Двајца мажи стојат исправени, од кои едниот го 

влече веслото навнатре, а другиот бутка со него нанадвор. Такви бродови прават и 

многу големи и помали. Најголемите од нив имаат носивост и до пет илјади тала-
нти. На секој брод се товари и едно магаре, а на поголемите и по неколку. Кога ќе 
втасаат бродовите во Бабилон, стоката се распродава, а потоа, гласно објавувајќи, 

ги продаваат и скелетите на бродовите и целата слама, а кожите ќе ги натоварат на 
магарињата и тргнуваат назад накај Ерменија. Поради брзината на матицата вооп-

што не е можно да се плови нагоре по реката. Затоа и не ги прават бродовите од др-

ва, туку од кожи.Кога, потерувајќи ги магарињата, ќе дојдат повторно во Арменија, 
на истиот начин прават други бродови. Бродовите им се, значи, такви“. 

Па имало магариња во ...Вавилон, чија патека била Ерменија, но не западно. 

Бидејќи Персијците преку Ерменија влегле во Скитија,за него се пиши таму. 
“195. Што се однесува до облеката, вака стојат работите. Носат ленени хито-

ни долги до петиците. Преку нив имаат други, волнени хитони, а најзгора широки 

бели наметки. Обувки си имаат тамошни, слични на бојотските обувки. Носат дол-

ги коси, на главата преврзуваат чалми, а целото тело го мачкаат со миризливо ма-
сло. Секој човек си има свој печатен прстен и стап, рачно изработен. На стапот, на 
горниот крај е изделкано јаболко, или трендафил, или крин, или орел или нешто 

друго. Да се носи стап без никаков белег, тоа е спротивно на нивните обичаи. Тоа е 
тоа што се однесува на нивните украси за телото. 

196. Со обичаите стојат вака. Најразумен обичај, според моето мислење, а 
што го имаат, како што дознавам, и Илирските Енети, им е овој. Во секое населено 

место еднаш во годината, и тоа секоја година, се правело вака. Колку што имало 

девојки втасани за мажење, сите заедно ги доведувале на едно место за да ги ома-
жат сите. Околу нив ќе застанеле толпа мажи. Најпрвин ја продавал најубавата од 

сите, а потоа, кога ќе се продадела таа за многу злато, објавувал друга, втората по 

убавина. Се продавале за да живеат во заедница со мажи. Што да било бабилонски 

благородник, тие, набивајќи се еден друг во цената, ќе се искупеле најубавите де-
војки, додека младоженците од простиот народ,не барајќи воопшто некоја убавина, 
ги земале понеубавите девојки, а заедно со нив добивале и пари. Кога телалот ќе 
завршел со продавањето на најубавите девојки ќе ја изведел најнеубавата, или ако 

меѓу нив имало некоја саката, ќе ја огласел и ќе прашувал кој сака да ја земе за же-
на, а притоа да добие најмалку пари, и ќе ја дадел на тој што ќе се согласел со нај-
малата сума. Тие пари што се давале заедно со неубавите девојки биле, всушност, 
парите што се добивале за убавите девојки. На тој начин личните девојки помагале 
да се удомат грдите и сакатите. Никој не можел да си ја омажи ќерката за кого сака, 
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како што и никој не можел купената девојка да ја одведе без човек, кој гарантира 
дека оној ќе ја земе за жена. Само ако има, значи, таков човек со него, тој што ја до-

бил може да ја води со себе. Ако не се сложувале во заедничката живеачка, законот 
обврзувал да се надоместат парите. Можел да дојде некој и од друго место и да си 

купи девојка. Таков прекрасен обичај имале тие, кон кој сега, секако, не се придр-

жуваат, туку во поново време си изнашле нешто друго за да ги заштитат девојките 
од неправда и да не ги доведуваат во друг град. Имено, откако, поробени, се нашле 
во тешка положба и домаќинствата им западнале во беда, секој човек од народот, 
бидејќи сиромашен, ги праќа своите ќерки да си го продаваат телото.  

197. Имаат и еден друг, како втор разумен обичај. Тој е ваков. Бидејќи не 
знаат за лекарски услуги, болните ги изнесуваат на плоштад. Секој што поминува, 
доаѓа до болниот и му дава совети за болеста доколку самиот бил болен од тоа што 

го има болниот или видел некој друг таков болен. Приоаѓајќи, значи, го советува и 

му го препорачува она со што самиот се излекувал од слична болест или пак знае 
дека некој друг се излекувал. Никој не смее молкум да помине покрај болниот и да 
не го праша од што е болен. 

198. Мртовците ги премачкуваат со мед, а тажачките им се слични на оние 
во Египет. Бабилонецот, секогаш кога има однос со својата жена, потоа седнува пр-

ед запален темјан, а истото го прави и жена му седнувајќи од спротивна страна. А 

кога ќе се раздени, обајцата се бањаат, а додека не се избањаат не се фаќаат за ни-

еден сад. Истото тоа го прават и Арабите.  
199. Најсрамен закон кај Бабилонците е овој. Секоја нивна жена еднаш во 

текот на својот живот треба да си зафати место во храмот на божицата Афродита и 

таму да му се подаде на туѓинец. Многу жени, пак, бидејќи им е под нивното досто-

инство да се мешаат со другите, како и оние кои се горделиви поради богатството, 

доаѓаат до храмот, но остануваат во затворени кочии, придружувани од многуброј-
ни послуги. Но повеќето прават вака. Голем број жени (имено, едни доаѓаат други 

заминуваат) со веничиња 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 разминуваат туѓинци и бираат. Кога еднаш жена ќе седне таму,не може да си 

оди дома пред да ѝ фрли пара во скут некој од туѓинците и таа да му се подаде на-
двор од светилиштето. А туѓинецот, кога фрла пара, треба вака да ѝ рече: ‘Те пови-

кувам во името на божицата Милита’. Имено, Афродита Асирците ја викаат Мили-

та. Колкава и да е парата, жената не смее да ја одбие.Тоа не би било по божја волја, 
зашто таквата пара е света. Жената ќе тргне по оној кој прв ќе ѝ фрле пари и ништо 

не му одбива. Откако, исполнувајќи ја волјата на божицата, ќе легне со туѓинецот, 
си оди во својата куќа и потоа веќе нема цена по која би прифатила такво нешто. 

Тие што се убави и привлечни си одат бргу, а грдите остануваат долго време не мо-

жејќи да го спроведат обичајот. Понекогаш тие се таму и по три и по четири годи-

ни. Во некои места и на Кипар има обичај сличен на овој“. 

Афродита=а продита=породит а=женски род.До Аборигини=а борогини=по-

рогини=порогени,пороѓени-Абориџини,џ=дж,породжени, породени- домородни. 

Бидејќи редовно ги трагав врските на белата раса, како еден народ, наведив: 
„Како сите Хананци, секој фенички град имал свое омилено боженство, оби-

чно познато како Ваал (што значи ‘господар’). Но, најзначајно феничко боженство 

било Астарта или Аштар, божица директно поврзано со Венера“ (или Афродита). 
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Божицата била иста, само на различни подрачија со различни имиња. Ама и 

Милита (=милит а) била на тн.словенски, како што била Афродита. Имало еден ист 
народ со пелазгиски јазик, со традиции на различни генетско- географски подрачја. 

Токму и затоа никогаш немало посебни тн.словенски народи со свои богови. 

„200. Тие се, значи, установените обичаи на Бабилонците. Има, пак, три пле-
миња, од нив кои не јадат ништо друго освен риба. Откако ќе ги уловат рибите, ги 

сушат на сонце, а потоа прават вака. Ги стават во авани, откако ќе ги истолчат со 

толчник, ги сеат низ танко платно. Потоа од тоа, кога ќе им притреба, некој си пра-
ви маѕа, а друг го заместува и го пече како леб. 

201. Кир, кога го покорил и тој народ, сакал да ги стави под своја власт и 

Масагетите. За овој народ се прикажува дека е и многуброен и храбар, а живее на 
исток, од онаа страна на реката Аракс, наспроти Иседонците. Има и такви кои при-

кажуваат дека и тие се скитско племе“.(Масагети=маса гети: маса=маса=ма са,Р.И.) 

Херодот наведе Масагети=ма са гети, на денешен македонски говор: ма са 
(со) гети. Бидејќи гети=гети, сė било/е јасно. Следи Гетите биле Траки. Се потвр-

дува, Скитите биле и Траки, чие племе биле Гетите, а само со тн.словенски јазик. 
„202. За Аракс, пак, еднаш се зборува дека е поголема другпат дека е помала 

река од Истар. Велат, во Аракс имало многу острови по големина приближно како 

Лезбос. Жителите на тие острови лете се хранат со разни ископани корење, а она 
што го собираат од дрвјата, кога ќе узрее, го оставаат како храна за зима. Наишле, 
пак, и на дрвја, што даваат некои необични плодови. Нив Масагетите ги употребу-
ваат вака: поголема група луѓе се собираат на едно место, палат оган и, изнаседна-
ти во круг, фрлаат од тие плодови во оган. Тие тогаш ја впиваат миризбата од така 
фрлените и запалени плодови, и од тоа се опиваат исто како што Хелените се опи-

ваат од виното. Колку повеќе плодови фрлаат толку повеќе сė опиваат, сė додека не 
се фатат на оро и не дојде до песна.Тоа се прикажува за нивниот начин на живеење. 
А реката Аракс извира од Матиенските Планини,од каде извира и Гинд, што Кир го 

имал раздвоено на триста и шеесет канали. Аракс се разделува на четириесет утоки, 

од кои сите, освен една, се разлеваат во мочуришта и бари во кои- кажуваат- живет 
луѓе кои се хранат со сурови риби и обично се облекуваат во кожи од фоки. А онаа 
една утока, без никаква препрека тече право во Касписко Море, целото она море по 

кое пловат Хелените, па она море од Столбовите, кое се вика Атланско, и Еритреј-
ко, прават едно море“. (Се фатат на оро. Па тие биле од југот- хоро=х оро, Р.И.)  

Овде се разликуваат две генетско-географско подрачја: едно она на коноп, 

свила, црн чај... на просторите на Скитите, а Скитија била до Индија, и она другото 

со грозје...А исто така и житарци и мешункасти растенија, како и овошја и градина. 
Следи северно од реката Дунав, каде била и темната пчела, се преселиле Бе-

лците кои живееле јужно од реката Дунав. Како Белците светла била и балканката 
пчела. Ама и северно од реката Дунав немало домашни животни- тие биле од југот.  

Значи, никогаш немало преселби на Белци на Балканот, а тие биле обратно. 

Бидејќи ваква била состојбата, тн.словенски автори пишат: Скити=Словени. 

Ама и името Аракс=а рак с. Реката Аракс била со повеќе раки- само ракави. 

„203. Касписко Море си е друго, посебно. Долго е толку што на оној кој упо-

требува брод со весла му требаат петнаесет дена за да отплови од едниот до други-

от крај.Во ширина,пак, каде што е најшироко, се препловува за осум дена. На запад 

од ова море се протега Кавкас, најголемата од планините и по простор и по виси-
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на. Во пазувите на Кавкас живеат многу различни племиња кои главно се хранат со 

она што им го дава дивата шума. Се прикажува дека во тие шуми има дрвја со та-
кви лисја со кои, откако ќе ги истријат и тоа ќе го измешаат со вода, сликаат шари 

на своите облеки. Тие шари не можат да се исперат, туку остануваат докрај со вла-
кното, како да се така вткаени. Кај тие луѓе половото општење е јавно, како кај 
животни. (Херодот говори дека се „прикажува“: Кавкас=ка в кас=кас- коњи, Р.И.) 

204. Земјите, значи, на запад од тоа море кое се вика Касписко, ги дели Кав-
кас, а на исток погледот го дочекува бескрајно и неизмерна рамнина. Од тоа огро-

мно рамно пространство голем дел држат Масагетите, против кои Кир имал намера 
да завојува. Многу биле причините, и значајни, што поттикнувале и охрабрувале за 
таков подвиг; како прво, неговото потекло, за кое мислел дека е нешто повеќе од 

човечко, а второ, среќата која го служела во воените потфати; на некоја страна и да 
нападнел Кир, на тој народ му било невозможно да ја одбегне лошата судбина. 

205. Кај Масагетите по смртта на кралот на престолот стапила неговата же-
на. Се викала Томирида. Кир испратил пратеници за да ја побараат за него за жена, 
но Томирида, досетувајќи се дека тој не ја проси неа туку масагетското кралство, го 

вратила свеченото пратеништво со одречен одговор.Потоа Кир, бидејќи не му успе-
ала итрината, доаѓајќи со војската на реката Аракс, отворено се подготвувала за на-
пад на Масагетите.Ја преместувал реката за премин на војската,а на бродовите, што 

требало да превезуваат луѓе и стока преку реката, подигал браници.  

206. Додека Кир бил зафатен со тие работи, Томирида му испратила гласник 

преку кој му го кажала ова: ‘Кралу на Медијците, престани да се трудиш околу таа 
работа што ја работиш, зашто не знаеш дали тоа ќе биде завршено во згодно време 
за тебе. Откажи се од тоа и владеј си со твоето, а мене пушти ме во мир да го владе-
ам она што го владеам. Но ти, се чини, не сакаш да се придружиш кон вакви прави-

ла, туку сė друго сакаш повеќе отколку да мируваш. Па, ако имаш голема желба да 
си ги премериш силите со Масагетите, тогаш престани да се мачиш со правењето 

на мостот и, откако ние ќе се повлечеме на три дена пат од реката, премини во на-
шата земја. А ако повеќе сакаш да не пречекаш во вашата земја, тогаш ти направи 

го истото тоа’. Кога Кир ги слушнал тие работи, ги повикал персиските првенци, а 
откако ги собрал, ја изнел целата работа советувајќи се со нив што да направи од 

тие две работи. Нивните мислења се совпаѓаат и сите му се советувале да ја пушти 

Томирида и нејзината војска да влезе во нивната земја. 
207. На советувањето бил присутен и Лидиецот Кројс, и тој, корејќи го тоа 

мислење, изнел спротивен предлог вака велејќи: ‘О кралу, и порано сум ти рекол, 

бидејќи по волјата на Ѕевс сум во твоја власт, штом ќе видам дека на твојата куќа ѝ 

се заканува опасност, колку што зависи од моите можности, ќе ја одвраќам. Моите 
неволи се големи, но ме поучија. Па сега, ако ти мислиш дека си бесмртен и дека си 

на чело на иста таква војска, тогаш јас воопшто не морам да ги изнесувам моето 

мислење.А ако си сфатил дека си само човек, и ти и овие со кои владееш, првин тоа 
знај го дека човечкиот живот е тркало и тоа, вртејќи се, не допушта секогаш истите 
луѓе да бидат среќни. Јас веќе си изградив мислење за изложената работа, спроти-

вно на мислењето на овие луѓе. Имено, ако решиме да ги пречекаме непријателите 
на нашата земја, постои ваква опасност. Ако бидеш поразен, ја губиш целата држа-
ва. Зашто, јасно е дека Масагетите, доколку победат, нема да побегнат назад, туку 

ќе навалуваат и натаму во твојата земја. А ако победиш ти, победата нема да биде 
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таква што би била кога ти би навлегол во нивната земја, па по победата да ги гониш 

дури тие се повлекуваат. Исто е како она, само ги сменувам ролјите, па вака, ако ги 

победиш противниците, веднаш дејствуваш во земјата на Томирида. А да не збо-

руваме за тоа дека е срамно и несфатливо еден Кир, син на Камбис, да отстапува и 

да се повлекува во својата земја гонет од жена. Сега, значи, јас мислам, треба да по-

минеме преку реката и да напредуваме до каде што тие ќе се повлекуваат, а таму да 
се обидеме да ги совладаме правејќи го ова. Како што дознавам јас, Масагетите не 
виделе нешто добро во животот, како што е тоа, на пример, кај Персијците, ниту 
доживеале неколку убавини.На тие мажи, затоа, заколи им и зготви им, нештедејќи, 

многу добиток и остави им ја таа гозба во нашиот логор да биде видлива, а освен 

тоа, стави и многу кратери немешано вино и разни други јадења. Кога ќе биде ст-
рено, остави го таму послабиот дел од војската, а другите нека се повлечат кон ре-
ката. Ако не се лажам во процената, Масагетите, кога ќе ги видат многуте убави ра-
боти, ќе се нафрлат на нив и потоа нам ни останува да свршиме голема работа’ “. 

Масагетите како Гети,Траки=Ските,не биле канибалисти.Па тие биле Белци. 

„208. Кир ги спореди двата предлога, па го отрфлил првиот и, откако се оп-

ределил за Кројсовиот, ѝ порачал на Томорида да се повлече зашто самиот има на-
мера да навлезе во нејзината земја. Таа, како што ветила пред тоа, се повлекла. Кир, 

доверувајќи му го Кројса на својот син Камбис, кога го имал назначено за свој на-
следник, му порачувал, во случај походот во земјата на Масагетите да не испадне 
како што треба, да му искаже чест и добро да постапува со него. Откако му ги оста-
вил тие аманети, нив двајца ги испратил во Персија, а самиот тој со својата војска 
ја поминал реката. 

209. Кога поминал преку реката Аракс и кога паднала ноќ, Кир, спиејќи во 

земјата на Масагетите, видел ваков сон. Во сонот му се сторило дека го видел нај-
стариот Хистаспов син со крилја на рамената, а сенките од крилјата се протегаат, 
едната врз Азија другата врз Европа. На Хистасп Арсаменов, кој ѝ припаѓал на аха-
јменидската лоза, најстар син му бил Дареј, зашто уште не бил на вораст за воју-
вање. Кога се разбудил, Кир сам себе си го толкувал сонот. Бидејќи глетката од со-

нот му се свртила со посебно значење,го повикал Хистаспа и, земајќи го насамо, му 

рекол: ‘Хистаспе, твојот син е фатен како ми готви стапица и мене и на мојата вла-
ст. Ти кажувам и тебе, зашто тоа го знам сигурно. Имено, боговите се грижат за ме-
не и однапред ми кажуваат што ќе се случи. Токму оваа ноќ што мина, спиејќи, го 

сонив твојот најстар син со крилја на рамената, и едното од нив фрлаше сенка на 
Азија а другото на Европа. Тој сон не може ништо друго да значи освен тоа дека 
тој мене ми готви гибел. Затоа откако ќе ги покорам овие, да ми го доведеш за да го 

испитам’. 

210. Кир го рекол тоа затоа што помислувал дека Дареј му готви заговор, до-

дека божеството му претскажало дека нему му престои смрт токму во таа зема, ка-
де што се наоѓал тогаш, и дека на престолот наместо него ќе дојде Дареј. Хистасп, 

пак, му одговорил со овие зборови: ‘О, да не би се родил, кралу, маж Персиец што 

би сакал против тебе да прави заговор, а ако постои таков, веднаш нека загине !Та 
си тој што направи Персијците да бидат слободни место робови и да владеат со си-

те други народи место да бидат во покорност. Па ако некаков сон ти предвестува 
дека мојот син ти готви певрат, јас ти го предавам, а ти прави со него што сакаш’. 
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Отколку Хистасп со тие зборови му одговорил и го преминал Аракс, се упатил кон 

Персија, угодувајќи му на Кира, својот син Дареј го чувал под стража. 
211. А Кир, откако изминал еден ден пат од Аракс, направил како што му 

предложил Кројс. Потоа, кога Кир, оставајќи ги неспособните за војување, со подо-

бриот дел од персиската војска одјавал назад на Аракс, една третина од масагетска-
та војска нападнала на она што биле оставени од Кир, а тие сите, иако се бранеле, 
биле убиени. Потоа Масагетите, кога го виделе поставеното послужување, а бидеј-
ќи непријателите биле совладани, навалиле на гозбата и, кога се изнајале до гуша и 

се изнапиле, испозаспале. Кога потоа дошле Персијците,многу од нив убиле,а уште 
повеќе живи заробиле, меѓу кои бил и синот на кралицата Томирида кој бил запове-
дник на масагетската војска, а се викал Спаргапис.(Имињата само пелазгиски, Р.И.) 

212. Томирида, кога разбрала што се случило со војската и со нејзиниот син, 

испраќајќи гласник кај Кира, ова му рекла: ‘На крв ненаситен Кире, не кревај се на-
големо поради овој подвиг. Вие со плод од винова лоза, со кој самите, откако ќе се 
заситите, споулавувате така што, додека виното ви се разлева во дамарите, на уста 
ви доаѓаат грди зборови, со такво, значи, средство сте го измамиле и сте го совла-
дале мојот син, а не со јуначка борба. Сега ти послушај го мојов збор, зашто добро 

те советувам. Врати ми го синот оди си од мојата земја неказнет, макар што покажа 
суровост над една третина од масагетската војска. Ако не го направиш тоа, во Со-

нцето, господарот на Масагетите, ти се колнам дека, јас, колку и да си ненаситен, 

ќе те наситам со крв’ “. (Град Томи: Томирида=Томи рид-а, Р.И.) 

Со тоа што се говори „Сонцето, господарот на Масагетите“, е доказ дека тие 
како Скити=Траки биле со балканско- малоазиско потекло, а со тн.словенски јазик. 

Се потврдува дека лозата тогаш во Скитија ја немало, а таа и денес ја нема 
во Русија. Ова говори само едно, дека сувиот појас се поместувал кон север, но сė 
уште тој не бил поместен до со Русија.И затоа во Русија преселбите биле последни. 

„213. Кога му биле пренесени тие зборови, Кир не им придал никакво зна-
чење. А оној Спаргапис, синот на кралицата Томирида, кога дејството на виното 

попуштило и разбрал во какво зло се нашол, го замолил Кира да го ослободи од 

оковите, а штом бил одврзан и можел да се послужи со рацете, сам се убил. Тој, 
значи, така завршил. 

214. Тогаш Томирида, бидејќи Кир не ја послушал, ја собрала целата своја 
војска и се судриле со Кира. Мислам дека тоа била најжестоката од сите битки што 

барбарите ги воделе меѓу себе, а дознаваме дека тоа било навистина така. Имено се 
прикажува дека тие прво оддалеку фрлале стрели едни на други, а потоа, кога стре-
лите се потрошиле, се судриле и со копјата и со мечовите и се бореле гради в гради. 

Битката траела долго време и ниту едните ниту другите не сакале да се повлечат. 
Најнакрајот победиле Масагетите. Во таа битка бил уништен голем дел од перси-

ската војска, а загинал и Кир по дваесет и деветгодишно владеење. А Томирида, от-
како наполнила кожен мев со човечка крв, го барала трупот на Кир меѓу загинатите 
Персијци и, кога го нашла, ја бутнала неговата глава во тој мев и, сквернувајќи го 

мртов, ова му го рекла: ‘Ти, одземајќи ми го синот со измама, ме сотре мене, иако 

останав жива и те победив во битка, но јас, како што се заканив, ќе те напојам со 

крв колку што ти сака душа’. Од многуте приказни што кружат за смртта на Кир, 

мене оваа ми се чини најверодостојна“.  
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Се истакна: „битки што барбарите ги воделе меѓу себе“. Варвари биле Пер-

сијците и Скитите=Траките. Овие биле во спротивност на Хелените. Ако се земе во 

предвид дека Хелените во Јонија биле Варвари, како и Македонците, тие биле исто. 

Пак, поимот Хелени бил според Хелиос=Сонце.А такво било дури и за Масагетите. 
Со тоа што Скитите=Траките не биле крвожедни, а такви останале Евреите 

со традиции на Црнци (Семити) од Египет со до Месопотамија, никогаш не биле ни 

Русите во Киевска Русија. Евреите, како Хазери, го внесле канибализмот во Русија, 
создале лажна историја на Скитите=Траките=Хелените=Варварите..., значи, на Бел-

ците, дека тие како повеќебожци им нуделе жртви на своите богови. Само на таков 
нечесен начин тие го истребиле повеќебожеството и него го замениле со христијан-

ство, во чие учење и традиции има мноштво канибалистички одлики, како наслед-

ство на еврејството. Токму поради тоа еврејство Европа изгубила цели два миле-
ниуми-таа назаднала.Доказ е што Македонците во старата ера имале парна машина. 

„215. Масагетите имаат и облека и начин на живеење сличен на оној на Ски-

тите. Во борба одат и на коњи и без нив (умеаат и така и така), се борат и со стрели 

и со копја, а имаат обичај да носат и секири со двојно сечило. Главно употребуваат 
злато и бронза, а она што го носат на глава, и појасите и прерамките ги украсуваат 
со злато. Исто така, од бронза им ставаат градни оклопи на коњите, во украсите на 
уздите, ѓемовите и огламниците се од злато. Железо и сребро воопшто не употребу-
ваат зашто тие метали ги немаат во земјата. Златото, пак, и бронзата ги имаат во 

изобилство“. 

Се говори да се оди во борба со и без коњи. Следи тие биле Белци. Токму за-
тоа тие покрај што биле коњари, како што биле и Македонците, биле и пешадијци. 

„216. Обичаите на Масагетите се вакви. Секој маж се жени со една жена, а 
сепак жените ги имаат како нешто заедничко. Она што Хелените прикажуваат за 
Скитите, дека прават вака и онака, всушност не е тоа за Скитите, туку за Масагети-

те. Ако некој маж Масагет посакува некоја жена, тој, откако ќе го обеси тулот пред 

нејзината кола, без срам води љубов со неа. Староста кај нив не е определена со не-
каква граница, па сепак, ако некој многу остарел, ќе се соберат сите негови блиски 

и ќе го заколат, а заедно со него колат и животните, а откако сето месо ќе го сварат 
заедно, се гостат. Таквата смрт ја сметаат за најголема среќа. Оној што умрел од 

болест не го јадат. Туку го закопуваат в земја, а притоа сметаат дека тоа е несреќа, 
зашто не втасал да биде заклан. Не сеат ништо, туку се хранат со домашни животни 

и риби кои ги имаат во изобилство од реката Аракс. Пијат и млеко. Од боговите 
единствено го почитуваат Сонцето на кое му жрвуваат коњи.Таа жртва, според нив, 
има смисла: на најбрзиот бог му го жртвуваат најбрзото смртно суштество“. 

Поради непогодни климатските прилики тие „не сеат ништо“, а само ловат... 
Па јадењето не луѓе не се совпаѓа со претходното од него кажано.Ако тие би 

јаделе човечко месо, ќе го запишеле и следните, по него, автори. Исто така, бидејќи 

тие простори денес се украински и руски, историски Киевските Руси со своите на-
следници Украинци и Руси,тие би оставиле некое наследство на човекојадство како 

што до денес се чини од темните раси. Бидејќи за богот не се приложувало човечки 

жртви, отпаѓа човекојадство. Ако, пак, поради немање доволно животинска и друга 
храна, што било повод и за човечкојадство, или поради климатски непогоди, чове-
којадството е принудно. Исто стои испреплетеност на брак со една жена и љубов-
та. Херодот наведува, дека се прикажува, слушнал,некој друг видел и многу нешто. 
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На крајот Херодот призна, бог им бил Сонцето=Хелиос и без канибализам. 

Во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот во Розета во Египет имало исти 

знаци со исто значење.Значи, жителите во Русија, Подунавјето, Балканот и Македо-

нците во Египет биле еден ист народ со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
Каков јазик бил на Скитите доказ биле соседите. Историчарот Приск (5 век), 

кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај Атила 448 година, напи-

шал: (Жителите во Панонска низина,Р.И.) „мешајќи се со разни народи го научиле 
готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу себе го говореле својот варварски јазик“. 

Апендини истакнува: „Кон Хирканското море (те.Касписко езеро) се наоѓаат 
Циркасите, најброен народ, кој долго време владеел над Египет и над Сирија под 

името Срби. Таму живеат и хазарски племиња...и сите тие водат потекло од словен-

ското стебло и се служат со словенскиот јазик. Бидејќи и по цела Турција, нарочито 

кај војската, во употреба бил словенскиот јазик; така Константинопол не можел да 
се нарече подобро од прастарото име Царев дом (Цари- град, царски град) на слове-
нски јазик. Но и малку пред, на Слоданиевиот двор во Египет, војниците, како не-
когаш Циркасите, говореле словенски. Циркасите имено, потомци на старите Сар-

мати и (со нив) еднојазично го завзеле Египет...а тој народ, покорен од Турците, по-

стои и денес измешан, служејќи се со илирскиот јазик“. (Тој бил варварски, Р.И.) 

Лидија Славеска пиши: „Коптска азбука и стар коптски текст од 3 в.н.е.. Пи-

смото се употребувало во Египет од 8 в.п.н.е. Одделни зборови во текстот лесно 

може да ги разберат припаниците на словенските народи“. Французинот Сипријан 

Робер, во „Словенски свет“, наведува: „Кој, обраќал внимание, на пр., на натписот 
на чувениот лав во Венеција, видлив за секој, додека славистите на него не преду-
предиле ? А нашиот словенски манускрипт во Ремс, напишан на глаголица, не го 

мислевме ли низ векови за коптски ракопис ? А булгарскиот учен монах Храбри од 

десетиот век, не ли рекол? „Првите Словени немале слова, ама читале и прореку-
вале со помош на црти и рези (черти и рјези). Не можат да се означат појасно ру-
ните“. Олга Луковиќ- Пјановиќ кажува: „Во таа цел, тој (Робер, Р.И.) на страна 230. 

во „Словенски свет“, го споменува: „еден учен Илир, Солариќ, кој оставил еден не-
објавен ракопис под насловот „Хиероглифика словенска“, во која ги собрал сите 
познати сведоштва со цел да докаже дека навистина пред Христа постоеле словен-

ски хиероглифи. Ние можиме да сумњаме, дека Словените имале еден потполни 

хиероглифски систем, ама руните ги познавале, а ако постои само мал број натписи 

од овој вид, криви биле зимите и мразевите, кои далеку преку две илјади години 

преминуваат преку стените и преку гробовите на давните словенски јунаци“. [фу-
снота: „Претпоставуваме, дека Сипријан Робер, мисли на Павле Солариќ, кој жи-

веел од 1779-1821.г. Солариќ бил коректор на пелатницата на Гркот Теодосиј кај 
Млетаците. Се мисли за книжевност, без некоја огромна вредност. Меѓутоа, зани-

мливо му е ‘Земљеописанија’; пишел и дела со историска тененција; ние мислиме, 
дека меѓу нив се наоѓаат ‘Хиероглифика словенска“](булг...волг=Volk=полк-а,Р.И.) 

За Косидовски „коптскиот јазик преставувал крајна развојна фаза на старо-

египетскиот јазик. Тој се употребувал уште во XVII. век во египетските феласи и 

до денес останал како ритуален јазик на коптската црква“. 

Од староегиптски произлегол коптскиот- рефомиран без семитски зборови. 

P.Du Bourguet S.J. пиши: „2 век п.н.е. Први покушаи египетскиот со грчки 

(конски, Р.И.) букви да се транскрибира, од кои коптскиот јазик произлегол“.  
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Славеска го прикажува коптскиот текст, а под него ги издвојува словата, кои 

денес се познати како тн.Кирилични. Сите слова/букви кај неа на број се 31. 

Луј Леже,3 во „Словенска митологија“, пиши: „‘Во време на Проба бил еден 

голем дожд и голема олуја; и жито помешано со многу вода паѓа, те се исполнаа го-

леми сандуци. Исто така и во време на Аврелиј паѓаа парчина сребро, а во Африка 
паѓаат и големи камења. После потопот и кога луѓето се поделиле на многу ‘ја-
зици’, почнал да владее Местро од племето Хам (Cham), а по него Јеремија, па Фе-
оста, кого Египтјаните го викале Сварог. Додека овој Феоста владеел во Египет, од 

небото паѓале клешти, и луѓето одма почнале да коват оружје, оти порано се бореа 
со тепање и со камења. И овој Феоста издаде закон за жените, да земаат само еден 

маж, да живеат заедно, и да се казнат блудниците. Затоа го викаа бог Сварог. Оти 

пред него жените се предавале на оние кој год сакал, и живееле како животни. Ако 

добие дете, го досудуваа на оној, на кого тие сакаа, говорејќи: ‘Еве го твоето дете; 
и човекот ја просветкува таа свеченост и го прима. Феоста го уништи тој закон, и 

уреди, секој човек да има само една жена, а секоја жена само еден маж. Кој би го 

повредил овој закон би бил фрлен во една усвитена печка до согори. Затоа го ви-

кале Сварог, и Египтјаните го обожавале. После него владеел 7470 дена неговиот 
син, по име Сонце, кого го викаат Дажбог. Син Сварогов, крал на Сонцето кој е Да-
жбог, беше снажен човек. Тој дозна, дека има една богата Египтјаните, и дека некој 
проводуваше блут со неа. Сакаше да ја фати. Но не сакаше да го навредува законот 
на таткото Сварог, тој со себе зеде неколку луѓе, и гледајќи го часот кога таа блут 
направила, ја изненади ноќта со нејзиниот соучесник; ја стави на мака и ја спроведе 
срамно низ цела земја; и така во Египет се уреди беспорочниот живот...’ “. 

Се говори за бура, Местро=Мештро и со тн.словенска митологија. А „И овој 
Феоста издаде закон за жените, да земаат само еден маж, да живеат заедно, и да се 
казнат блудниците. Затоа го викаа бог Сварог. Оти пред него жените се предавале 
на оние кој год сакал, и живееле како животни“. (Семирамида=проститутка, Р.И.) 

 

ЕГИПЌАНИ  

 

Втора книга насловена ЕВТЕРПА  

„1. Кога умрел Кир, кралската власт ја презел Камбис, кој бил син на Кир и 

Касандана, ќерка на Фармасп. Касандана умрела прерано и нејзината смрт не само 

што самиот Кир ја имал доживеано многу тешко, туку имал објавено и општа жало-

ст во државата. Камбис, како син на таа жена и на Кир, Јонците и Ајолците си ги 

сметал наследени поданици, па кога тргнал на поход на Египет, заедно со другите 
покорени народи ги повел и тие Хелени кои биле под негова власт“. 

Касандана=касан дан а, како и со Касандар=касан дар. Следи каснатиот дар 

бил дан- даден. Па излегува Александар=але ксандар=касандар, а але на битолски и 

аре на охридски за богот Арес=Арис, Аристотел=Арис Тот ел (молител...), ама и ел 

=ил за Илиос=Хелиос=Слонце - л = Сонце: Але шо праиш (По-боже што правиш).  

„2. Египќаните, пред да дојде на престолот Псаметих, мислеле дека тие се 
најстариот народ на светот. А кога крал станал Псаметих, посакал да утврди кој е 
тој народ којшто настанал прв, па оттогаш Египќаните сметаат дека Фригите се 
постари од нив, но дека тие се постари од сите други. Кога Псаметих, иако се ра-
                                                 
3
 Louis Leger, La Mithologie Slave, 1901. Превел на српски Рад, Агатановиќ, Белград 1904- Интернет.  
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спрашувал, не можел на ниеден начин да открие кои се првите луѓе,го смислил ова. 
Две деца новороденчиња од прости луѓе дал да ги одгледува некој пастир меѓу ста-
дата. Заповедал децата да се одгледуваат така што пред нив да не изусти ниеден 

збор, а да бидат сместени сами во една колиба; пастирот во определено време да им 

доведува кози, а кога децата ќе се заситат со млеко, тој да си ги гледа другите рабо-

ти. Псаметих тоа го направил и така заповедал затоа што сакал да види кој збор прв 
ќе го кажат децата откако ќе заврши неразбирливото детско трпение. Така и се на-
правило тоа.Кога поминале две години откако пастирот ја вршел таа работа, еднаш, 

кога ја отворал вратата за да влезе во колибата, двете дечиња се стрчале кон него и, 

протегајќи ги рачињата, проговориле ‘бекос’. Кога пастирот првпат го слушнал тој 
збор кога доаѓал да ги негува, тој го известил господарот, а потоа, на барање на кр-

алот, децата ги одвел кај него. Кога чул и самиот Псаметих, се распрашувал кој на-
род која работа ја нарекува ‘бекос’. Истражувајќи, дознал дека Фригите така го ви-

каат лебот.Така Египќаните, откако го спровеле тој опит, признале дека Фригите се 
постари од нив“. 

Се кажа за леб=леп, б=п, бекос=пекос, затоа што лебот се пеке=пече=печи... 

Бидејќи децата никој не ги научил како се викал лебот, следи само од печел. 
Само со бекос=пекос се потврдува дека бригискиот поим бил/е најстариот. 
„3. Дека така се случило, слушнав од свештениците на Хафејст во Мемфис. 

Хелените, пак, имаат многу други глупави приказни за ова, меѓу другото, дека Пса-
метих дал децата да ги одгледуваат некои жени на кои претходно им ги отсекој ја-
зиците.Тоа значи, ми го кажаа за одгледувањето на тие деца, а јас таму, во Мемфис, 
стапувајќи во разговор со свештениците, чув и други работи. А отидов и во Теба и 

во Хелиопол, токму затоа што сакав да видам дали нивните кажувања се согласува-
ат со кажувањата во Мемфис. Имено, се прикажува дека Хелиополците се најупа-
тени во египетските приказни. Сега немам намера да кажувам за боговите од тие 
нивни приказни што ги чув, освен нивните имиња, зашто мислам дека сите луѓе ис-
то знаат за нив. Во текот на излагањето, пак, како кој ако од нив ќе биде споменет, 
кога раскажувањето ќе го бата тоа, ќе изнесам поопширно“. 

Стои Хелиопол=хелио пол: Хелиос=Илиос- само со едно те исто потекло. 

„4. Што се однесува до работите полезни за човештвото, свештениците збо-

руваа, и во тоа сите се согласуваат, дека Египќаните од сите народи први ја устано-

виле годината и ја поделиле на дванаесет месеци водејќи сметка за одот на годи-

шните времиња. Тоа, велеа, го направиле набљудувајќи ги ѕвездите. Тие го напра-
виле тоа поумно од Хелените, како што мене ми се чини, зашто Хелените во секоја 
трета година додаваат по еден месец за да се вклопи природниот од на времето, а 
Египќаните имаат дванаесет месеци по триесет дена и на секоја година ѝ додаваат 
по пет дена, така што ним кружењето на годишните времиња им излегуваат нена-
рушено. Кажуваат исто така дека Египќаните прво именувале дванаесет богови, а 
Хелените тоа го презеле од нив; први им посветиле на боговите жртвеници, кипови 

и храмови, а први длабеле и слики во камен. За повеќето од тие работи со дела до-

кажуваат дека е така. Прв човек, пак, што завлаеал со Египет, велеа дека бил Мен-

ес. Во времето на неговото владеење целиот Египет, освен Тебанската област, бил 

мочуриште и од него немало ништо од сето она што сега е подолу од езерото Мојр-

ис до кое, кога ќе се тргне од морето, нагоре по реката се плови седум дена“. 

Потеклото било исто,и Менес- до денес уште македонско Менес-Минес...ки.  
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„5. И јас мислам дека сė што ми кажуваа за таа земја е точно.Имено, на секој 
благоразумен човек, и да не слушнал ништо пред тоа, а видел, јасно му е дека Еги-

пет, оној дел во кој Хелените доаѓаат со кораби...“. 

Во Америка, Македонците, по Александар Македонски, пренеле мноштво 

поединости. Овде е најбитен бродот. Тој бил како оној на реката Нил во Египет. 
„10. Поголемиот дел, значи, од оваа земја за која зборувам, според тоа што 

го кажуваат свештениците, а така мислам и јас. Египќаните ја имаат добиено од на-
носи. Имено, просторот меѓу спомнатите гори, што се простираат над градот Ме-
мфис, како што мене ми се чини, некогаш бил морски залив. Исто како што тоа бил 

просторот околу Илиј, и Тевтранија, и Ефес и долината на Мајандар, ако е допу-
штено тие толку мали да се споредуваат со големите, зашто ниедна од реките, што 

ги создале тие места со насипување, по големина не може да се спореди со ниеден 

од ракавите на Нил, кои се пет на број. Па сепак, и други реки, иако по големина не 
се како Нил, излегува дека направиле големи чуда. Јас можам и други такви да каж-

ам по име, а пред сė би го спомнал Ахелој кој, течејќи низ Акарнанија и влевајќи се 
во морето, ги сврзал со копното половината на Ехинадските Острови“. (Илија, Р.И.) 

„13. Како вреден доказ за таа земја свештениците ми го кажаа и тоа дека во 

времето на владеењето на кралот Мојрис,кога реката ќе надошла и сосема малку, за 
осум лакти,ја поплавувала целата површина на Египет подолу од Мемфис.А тогаш, 

кога јас го слушнав тоа од свештениците, уште немаше деветстотини години од 

смртта на Мојрис. А сега реката не ја поплавува земјата, ако не наодјде барем ше-
стнаесет или петнаесет лакти. И јас си мислам дека Египќаните кои живеат подолу 

од езерото Мојрис, како оние на другите места така и оние што се на оној простор 

што се вика Делта, доколку таа земја се издига и непрестајно си додава во висина 
така што Нил веќе нема да ја поплави, во иднина ќе го доживеат токму тоа што тие 
постојано тврдат дека ќе ги снајде Хелените.Имено,кога разбрале дека целата хеле-
нска земја добила влага само од дожд, а не се натопува од реки како што е тоа слу-
чај со нивната земја, рекле дека Хелените кога-тогаш страшно ќе бидат изневерени 

во сигурноста и ќе настапи невиден глад. Со тоа сакале да кажат дека, ако богот не 
сака да им прати дожд, туку ги сосипе со суша, Хелените ќе умрат од глад, зашто 

од ниедна друга страна не можат да добијат вода освен од Ѕевса“.  

Се потврдува истото потекло со тн.словенски јазик: Делта=дел та (ва-на-та). 
Само вода од Нил=н ил, Ил, Илија=Перун=Зевс=Ѕевс=ѕвс=ѕвз=ѕвзда=ѕвезда. 
„23. А оној што кажал за Океанот, вплеткувајќи се во нејасни приказни, не 

дава можност човек да го побива. Јас барем не знам за никаква река Океан и ми-

слам дека Хомер или некој друг од постарите поети си го измислил тоа име и го 

внел во песните“. 

Се потврдува дека она што пишел Омер или некој друг било измислено. 

„24. Ако треба јас сам, бидејќи не ги прифатив приложените мислења, да из-
несам што мислам за тие нејасни работи, ќе кажам која е, според мене, причината 
што е Нил лете полноводен. Во текот на зимата сонцето, изгонето од студот од ста-
риот пат, оди во горна Либија. Така, во најкратки црти да се објасни, сė е кажано: 

ако тој бог (Сонцето) е најблиску до земјата, до која и да е, природно, останува со 

најмногу вода и тамошните речни текови пресушуваат“. 

Значи, Сонцето бог му биле на Хелените, Египтјаните...ама и на Скитите. А 

тоа било само Хелиос=Илиос, со основа ил: ил врне, ил грме... за вода во Нил=н ил. 
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„32. Туку ова го слушнав од едни луѓе Кирењани, коишто ми кажаа дека би-

ле во пророчиштето на Амон и разговарале со Етеарх, кралот на Амонијците. Нека-
ко од збор на збор разговорт се свртел на Нил и на тоа дека никој не ги знае негови-

те извори. Тогаш кралот рекол дека некогаш кај него дошле мажи Насаманци. На-
самонците се либиско племе, а живеат на Сиртис и во источните пределели недале-
ку од сиртската земја. Кога тие дошле и кога кралот го прашал дали знаат да кажат 
нешто повеќе за пустите предели на Либија,тие рекле дека кај нив имало некои збе-
снати синови на моќни луѓе и тие, кога станале снажни момци, се впуштале и во 

други необични доживувања, па така еднаш избрале со ждрепки петмина меѓу себе 
кои требало да одат и да ја разгледаат либиската пустина, за да разберат, ако е мо-

жно, нешто повеќе од оние што знаат најмногу за неа. Пределите во Либија покрај 
Северното Море, почнувајќи од Египет па сė до Солоентскиот Нос, каде што Либи-

ја завршува, во целост се населени од Либијци и разни либиски племиња, освен 

оние места што ги држат Хелените и Фојничаните. Но повнатре од морскиот брег, 
по тој населен појас (горниот), доаѓа една Либија полна со диви ѕверови. По таа 
област, богата со ѕверови, има само песок и страшно безводно, сосем пуста земја. 
Кажале, значи, дека тие момци што биле определени од врсниците, откако добро се 
снабдиле и со вода и со храна, првин оделе низ населените краишта, а кога ги ми-

нале нив, втасале во пределот богат со ѕверови, а оттаму, патувајќи кон запад, до-

шле во пустината. Откако патувајќи многу денови изминале големи песочини про-

странства, наеднаш во рамнината здогледале дрвја. Се приближиле да досегнат од 

плодовите што растеле на дрвјата и, кога посегнале, на нив навалиле мали човечи-

ња, помали од луѓе со среден раст. Тие ги фатиле и ги одвеле. Ниту Насамонците го 

разбирале нивниот говор ниту тие што го воделе го знаеле јазикот на Насамонците. 
Ги воделе низ пространи мочуришта и, кога ги минале нив, втасале во град во кој 
сите биле по височина исти како оние што ги воделе, а кожата им била црна. По-

крај тој град течела голема река, а течела од запад кон исток и во неа можеле да се 
видат крокодили“. 

Се говори за пустиња, која била пуста, а само со песок.Од песок се прави пе-
скара=пскара=п скара=схара сахара-Сахара:сахар=сехер=шеќер со зрна како песок. 

Во прилог за тн.словенски јазик е следново: аригатор=а ригат ор=ар; кроко-

дил=к роко тил: рака тил; рептил=реп (опаш) тил; абороџини=аборогини=а бороги-

ни, б=п (леб =леп), порогини=порогени, породени- пороѓени; Африка=а фрика=пр-

ика=пирика= пири ка, од пира за жештина- пиперка=пи перка, е=и, пирка=пирика... 
Се говори за мали луѓе со неразбрлив говор=јазик. Следи потврдата дека др-

уг говор=јазик имале темните луѓе, кои биле ниски и темни. Тие биле со исто по-

текло со темните Индијци, од времето кога Индија била споена со Јужна Африка. 
Токму затоа многу нешта им се заеднички на темните раси. Од Индијците...поте-
кнале Монголите. Тие од Источна Азија преминале во Северна а и Јужна Америка. 

„33. Толку нека биде кажано од мене за Амониецот Етеарх, и уште тоа што 

кажал дека Насамонците се вратиле, како што рекоа Кирењаците, и дека луѓето, кај 
кои тие дошле, сите била маѓесници. А за таа река што тече таму и Етеарх се со-

гласувал дека е Нил, а и дека излегува. Нил, имено тече низ Либија и ја сече земја-
та по средина. И, бидејќи јас за она што не го знам заклучувам така што го пресме-
тувам според познатото, Нил тргнува од иста оддалеченост како Истар. Имено, и 

реката Истар почнува откај Келтите и градот Пирена и тече така што ја сече Европа 
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по средината, а Келтите се надвор од Херакловите Столбови и се соседи со Кине-
тите кои ги населуваат најзападните предели на Европа. А Истар, откако ќе ја по-

мине цела Европа, се влева во водите на Евксенскиот Понт каде што деселениците 
од Милет ја населиле Истрија. (Пирена=пирен а=женски род: пир=пир, Р.И.) 

34. Истар, бидејќи тече низ населени области,им е познат на голем број луѓе, 
а за изворите на Нил никој не може ништо да каже. Либија, низ која тој тече, е не-
населена и пуста. За неговиот тек, до каде што можев да втасам во истражувањето, 

изнесов сė. А се влева во Египет. Египет, пак, лежи речиси точно наспроти риде-
стата Киликија. Оттука до Синоп, на Црно Море, по најкусиот пат на добар пешак 

му требаат пет дена. А Синопа лежи наспроти она место каде што Истар се влева во 

морето. И така мислам дека Нил, кој тече низ цела Либија, е ист како Истар. Толку 

нека биде кажано за Нил.   

35. За Египет имам намера надолго да зборувам, зашто има најмногу чудни 

работи (во споредба со други земји) и во целата земја се наидува на нешто што про-

сто не можат да се опишат со зборови. Поради тоа за него ќе зборувам повеќе. Исто 

како што и небото кај Египќаните е поинакво и како што и реката покажува пои-

наква природа од другите реки, така тие и обичаи и навики си создале сосем пои-

накви од други народи. Кај нив жените пазарат и се занимаваат со ситна трговија, а 
мажите седат дома и ткаат. И, додека другите ткаат така што јатакот го буткаат на-
горе, Египќаните го водат надолу. Товарот мажите го носат на глава, а жените на 
рамо. Жените вршат мала нужда стоејќи, а мажите клечејќи. По нужда одат по до-

мовите, а се хранат надвод од дома, на улица, велејќи дека она што е срамно, а се-
пак мора да се прави, се прави на скришно место, а она што не е срамно- јавно. 

Свештеничка служба не врши ниедна жена ниту на машко ниту на женско боже-
ство, туку мажи се свештеници и на сите богови и на сите божици. Кај нив синови-

те воопшто не се должни да се грижат за остарените родители доколку не сакаат, 
тоа е обрска на ќерките, и ако не сакаат. 

36. Свештениците во други земји носат долга коса, а во Египет се стрижат. 
Кај другите народи е обичај блиските, кога се во жалост, да си ги стрижат главите, 
а Египќаните во случај на смрт пуштаат да им израсне косата и на главата, а пушта-
ат и брада, иако дотогаш се стрижеле и се бричеле. Кај другите народи луѓето жи-

веат одвоено од добитокот, а Египќаните задно со него. Другите јадат леб од пче-
нично и јачмено брашно, а за Египќаните е најголем срам да се хранат со тие жита. 
Тие прават леб од некакво жито, кои некои народи го викаат лимец. Тестото за леб 

го месат со нозе, а калта за ѕидање со раце. Со раце ја креваат и нечистотијата. По-

ловите органи другите ги оставаат како што се, освен оние што тој обичај го при-

миле од нив, а Египќаните се обрежуваат. Што се однесува до облекувањето, секој 
маж има две облеки, а жените една. Алките и јажињата на едрата другите ги врзу-
ваат од надвор, а Египќаните однатре. Букви и бројки Хелените пишуваат така што 

со раката одат од лево кон десно, а Египќаните од десно кон лево; така пишуваат, а 
велат дека тие самите пишуваат на десно, а Хелените на лево. Се служат со два ви-

да писмо; едното го викаат свештеничко, а другото народно“. 

Обрежувањето било на Црнците. Следи до денес се обрежуваат и Црнките. 
На просторите од Египет со до Месопотамија, покрај Белци, живееле и Цр-

нци. Писмото било на Белците- писмо на Црнци до денес не било пронајдено. Прво 

се пишело на двата јазика, на Белците и Црците, а потоа заедно. Следи и заеднички 
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јазик. Таков бил сиријскиот арамејски јазик и староегипетскиот јазик. Од арамејски 

се дошло до новоперсиски и од староегипетски до коине.Од арамејски бил арапски.  

Според стрижењето и бричењето постоел само еден народ со еден ист јазик. 
Бригите=Брзјаците и во 20 век живееле заедно со добитокот: во пондилата- 

стаите, во приземјето, се држел добитокот, а во горниот дел било живеалиштето. И 

затоа во ладно време од топлината на добитокот се загревал и животниот простор. 

Хиксите биле Бриги, кои владееле во Египет.Па се пишело од десно на лево. 

Исто така, и Македонците пишеле од десно на лево, како Каменот Розета. 
Се знае, „Степите северно од Црно море биле ретко населени; немало мно-

гу стално земјоделство; а големи подрачја биле ничија земја...“. Значи, Русија по-

степено се населувала од југот: Балканот и Мала Азија. Следи исти знаци со исти 

значења се најдени во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот Розета во Египет. 
Сé ова говори дека жителите во Русија, Подунавјето, Балканот и во Египет- таму 

владееле Македонците (поточно Бригите)- биле еден ист народ со еден ист јазик. 
„37. Бидејќи се прекумерно набожни, најмногу од сите народи, си вовеле ва-

кви обичаи. Пијат од бронзени садови и ги мијат постојано, по цел ден, и тоа не са-
мо некој, а друг не, туку сите. Носат ленена облека, секогаш свежа испрана, и око-

лу тоа најмногу настојуваат. Половите органи ги обрезуваат заради чистотија, прет-
почитувајќи поскоро да бидат чисти отколку убави. А свештениците на три дена си 

го бричат целото тело за да не им се најде на телото, додека вршат божја служба, 
ниту вошка ниту некоја друга гадинка. Облека носат исклучиво ленена, а сандали 

од лико. Друга облека не смеат да носат, ниту други обувки. Тие се бањаат по 

двапати на ден со ладна вода и двапати ноќе. Имаат и други свештенички обврски, 

така да се рече, безброј, што мораат да ги исполнуваат. А уживаат и повластици, не 
малку. Имено, ниту трошат нешто од домашното ниту арчат, зашто храната тие ја 
добиваат од храмот, и тоа таму зготвена, и секој ден имаат големо изобилство месо, 

и говедско и гускино, а им се дава и вино од грозје. Риба не им е дозволена да вку-
сат. Бобот ниту нешто многу го садат во нивната земја. а и ако израсне сам, ниту го 

грицкаат ниту го јадат варен. А свештениците не поднесуваат ни да го гледаат сме-
тајќи го за нечисто варило. Свештничката служба на еден бог не врши еден све-
штеник, туку многумина, од кои еден е врховен. Кога некој од нив ќе умре, го на-
следува неговиот син“. 

Следи Египет, како друго подрачје, не бил за мешункасти растенија (боб...). 

„38. Сметаат дека биковите му се посветени на Епаф и затоа нив вака ги пр-

оценуваат. Ако на бикот се види и само едно црно влакно, сметаат дека тој не е чи-

ст. Бикот го прегледува, и застанат право и свртен со нозете нагоре, еден свеште-
ник што е определен за тоа. Му го извлекува јазикот за да види дали е чист од опре-
делени белези, за што јас ќе зборувам понатаму. Ги гледа и влакната на опашката 
дали се правилно израснати. Ако, според сето тоа, утврди дека е чист, го обележува 
на тој начин што околу роговите му завиткува папирус и потоа, откако ќе нанесе 
земја за печати, го притиска печатниот прстен. Дури тогаш го одведуваат. Ако не-
кој принесе како жртва необележен бик, се казнува со смрт. Кога животното ќе се 
прегледа на тој начин, пристапуваат кон вакво жртвување. 

39. Кога е веќе обележен, го водат кај жртвеникот каде што треба да жр-

твуваат, палат клада, го прелеваат со свето вино, го повикуваат богот и потоа го ко-

лат животното. Откако ќе го заколат, му ја сечат главата, телото го одеруваат, а би-
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дејќи со таа глава исчистиле многу гревови, ја однесуваат.Тие што имаат пазар, ако 

се најдат тука трговци Хелени, однесувајќи ја на пазарот, ја продаваат, а тие што 

немаат во близина Хелени, ја фрлаат во реката. Притоа колнат, ова зборувајќи им 

го на главите: ‘Ако треба да ги најде некоја несреќа оние што жртвуваат или пак 

цел Египет, тоа нека се наврти на оваа глава !’Што се однесува до главите на жр-

твените животни и до излевањето вино, кај сите Египќани обичаите се наполно 

исти при сите жртвувања, и поради тој обичај никој од Египќаните не вкусува глава 
ниту друго нешто што има душа. 

40. Вадењето на утробата, пак, на жртвените животни и горењето им е раз-
лично установено кај различни жртвувања. А јас ќе прикажам каква величествена 
свеченост приредуваат при принесување жртви на онаа што ја сметаат најголема 
божица. Откако ќе го одерат бикот и откако ќе се помолат, ќе ја испразнат целата 
утроба, а во телото ќе го остават само срцето, црниот и белиот дроб и салото. Но-

зете и краиштата од бутовите, плешките и вратот ги отсекуваат. Кога ќе го напра-
ват тоа, останатиот дел од телото го полнат со чист леб, со мед, суво грозје, смокви, 

темјан, мирта и други зачини и, кога ќе го наполнат со сето тоа, го светат прелевај-
ќи го обилно со масло. Пред принесувањето жртва постат, а додека жртвата гори, 

тие сите се удираат со тупаници в гради. Потоа престануваат со удирањето и при-

редуваат гозба од она што останало од жртвата. 
41. Сите Египќани жртвуваат бикови и телиња, а крави не смеат да жртвува-

ат, зашто тие ѝ се посветени на Исида. Кипот на Исида претставува женски лик со 

бикови рогови, исто како што Хелените ја прикажуваат Ио. Сите Египќани, без ис-
клучок, од секој друг вид добиток најмногу ги почитуваат кравите. Поради тоа ни-

ту маж Египќанец ниту жена никогаш не би бакнале Хелен в уста,ниту се служат со 

нож, ниту со шиш, ниту со грне што му припаѓа на некој Хелен. Нема да касне ни 

месо, дури и од чист бик ако било исечено со хеленски нож. Пцовисаните говеда ги 

погребуваат на овој начин: кравите ги пуштаат по реката, а воловите сите ги зако-

пуваат во предградијата, и тоа така што едниот или двата рога им стрчат за да се 
обележи местото. Кога ќе изгнијат и ќе помине едно определено време, во секој гр-

ад доаѓа сплав од островот што се вика Просопитида. Тој остров е на Делатата и 

неговиот обем изнесува девет схојна. На тој остров Просопитида има многу други 

градови, а оној од којшто се сплавовите за однесување на коските од говедата се 
вика Атарбехис. Во него има свет храм на Афродита. Од тој град тргнуваат едни 

луѓе во едни други во други градови и тие, откако ќе ги откопаат, сите коски ги за-
копуваат на едно место. На ист начин како говедата го погребуваат и другиот до-

биток кога ќе пцовиса. И за нив си установиле такви обичаи. Домашните животни 

тие не ги убиваат“. 

Белците не биле канибалисти. Тие биле еден народ, а вакви биле и Ведите. 
„42. А оние што го почитуваат Ѕевс Тебански или живеат во Тебанската об-

ласт, сите тие не жртвуваат овци, туку кози. Не почитуваат сите Египќани исти бо-

гови. Заеднички им се сами Исида и Осирис, за кого мислат дека е Дионис. Нив си-

те еднакво ги почитуваат. Оние пак што го почитуваат Мендет или живеат во мен-

детската околина не жртвуваат кози, туку овци. Тебанците и другите кои, преземај-
ќи го тоа од нив, не жртвуваат овци велат дека тој обичај си го вовеле поради ова. 
Херакле по секоја цена сакал да го види Ѕевс,а Ѕевс не сакал да биде виден од него. 

Бидејќи Херакле постојано молел, Ѕевс најпосле го смислил ова. Откако одрал еден 
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овен, му ја отсекол главата и и ја ставил на својата глава, а го навлекол и руното и 

таков му се покажал на Херакле. Оттогаш Египќаните кипот на Ѕевс го прават со 

овнешка глава. Од Египќаните то го презеле и Амонијанците кои се доселеници и 

од Египет и од Ајтиопија и кои зборуваат некој мешан јазик од двата. Јас мислам 

дека Амонијците по ова си го добиле името: Амон Египќаните го викаат Ѕевс. Од 

таа причина, значи, Тебанците ги сметаа овните свети и не ги жртвуваат. Сепак, во 

еден ден од годината, на празникот на Ѕевс, колат еден овен и, откако ќе го одерат, 
на ист начин како што направил богот, главата и руното му ги навлекуваат на Ѕе-
всовиот кип и потоа пред него го донесуваат кипот на Херакле. А откако ќе го на-
прават тоа, сите што се околу светиот овен се удираат в гради, а потоа овенот го 

погребуваат во света гробница“. (Херакле=Иракле: ракл=ракал, за со рака..., Р.И.) 

Обожавале исти богови со различни имиња. Следи немало посебни етнички 

народи со посебни јазици, ниту со посебни богови. Таков бил и Дионис, чие име до 

денес е само тн.словенско: Дионис=Дианис=Пианис=Пианиш, опи-опиум=опи ум. 

Најбитно е, не се жртвувало луѓе- Египтјаните биле Белци, без канибализам. 

„43. За овој Херакле сум чул приказна дека бил еден од дванаесетте богови. 

А за овој Херакле, когошто го знаат Хелените, никако 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 Хе-
ракле на Амфитрионовиот син, јас имам многу докази дека е тоа така. Меѓу нив и 

тоа што родителите на тој Херакле биле Амфитрион и Алкмена, а тие од дамнина 
влечат лоза од Египет. Потоа, Египќаните велат не ги знаат имињата ниту на По-

сејдон 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 бле-
до, туку сосем добро да се сеќаваат, како што јас мислам и како што ме учи паме-
тот, ако уште тогаш Египќаните се занимавале со морепловство, 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 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, отпловив 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 Хера-
кле, кого го викале Херакле Тасиски. Тогаш отидов и на островот Тасос. Таму нај-
дов 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 Хе-
ракле е старо божество. Затоа јас мислам дека најисправно постапиле оние Хелени 

кои и им изградиле храмови и почитиваат две божества со име Херакле, па на едни-

от му жртвуваат како на бесмртен олимписки бог а на другиот како на мртов херој. 
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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 Ѕевса. А тој, иако дотогаш бил мирен, тогаш, кога почна-
ле да го посоветуваат пред жртвеникот, почнал да се брани и сите ги испоубил. За 
тие Хелени што зборуваат така јас мислам дека не го познаваат наравот на Егиќа-
ните и дека сосем не ги позаваат 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 принсу-
вале како жртва човек ? А освен тоа, какоХеракле, 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 !“  

Поимот Хелени бил од 6 век п.н.е. со Пеисистрат. Како што Египтјаните не 
приложувале човечка жртва, „е грев да се жртвува кое и да е друго животно освен 

свиња, теле,бик и гуска,би принсувале како жртва човек ?“.Затоа канибализмот бил   

само на Црнците, кои живееле од Египет со до Месопотамија.А овде не бил Египет. 
„46. А Египќаните што ги споменав, не жртвувале кози и јарци поради ова. 

Мендесејците сметаат дека Пан е еден од осумте богови, а за тие осум велат дека 
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 ми-

слат 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 Мендесејците ги почиту-
ваат 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, постанува 
голема жалост во целата мендетска област. Прч на египетски се вика ‘мендет’, а та-
ка тие го викаат и богот Пан. А во време кога јас бев во таа област, се случи чудо. 

Еден прч ѝ се качи на една жена и ја имаше. Тоа се случи пред очите на сите“. 

Се говори за богот Пан. Меѓутоа, до денес е македонски, посебно бригиски. 

Следи со сечење на стеблото на дрвото останува само панот, од кого се прави па-
ница (пањца: њ=н + ј). Според Пан=Фан=Фам + мили = Фамили-ја,а фамилиско би-

ло/е стеблото. Бидејќи бравот бил Амон (=а Мон), кој бил египетски, а јарецот=јар-

есот,богот Арес до ден бил бригиски,тој како таков на Хиксите бил и египетски. Со 

лавот македонски галолицата дошла во Далмација, со јарецот тн.Кирилица Истра.  
„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 и 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 меѓусебе се мажат и се 
женат. Сметаат дека не е ред да им се жртвуваат свињи на други богови, туку само 

на Селена и на 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 рас-
кажува кај Египќаните, зошто на други празници се вџасуваат да жртвуваат свињи, 

а на овој го прават тоа, но мене, иако ја знам, навистина ми е многу непријатно да 
ја кажам. А на Селена вака ѝ жрвуваат свињи: кога свињата ќе ја заколат, крајот на 
опашката, слезината и цревната ципа ќе ги стават заедно и ќе ги прекријат со цело-

то 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, до-
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дека во друг ден никако не би каснале. Сиромашните луѓе поради немаштија обли-

куваат свиња од тесто, потоа тоа го печат и го принесуваат како жртва“.  

Се потврдува, дека на боговите не им се жртвувало луѓе туку само животни. 

„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 

кого што го купил. Друго, освен тоа со гудиња, Егиќаните на празникот на Дионис 
прават речиси сė исто што прават и Хелените. Наместо фалоси тие измислиле и си 

прават кукли големи колку еден лакот, чии делови се движат со помош на конец, а 
нив жените, одејќи по селата, ги носат и постојано го креваат и пуштаат срамниот 
дел, кој не е помал од целата кукла. Пред нив оди свирач на кавал, а жените го сле-
дат и пеат песни во слава на Дионис.Зошто е срамниот дел толку голем и зошто са-
мо тој е подвижен, за тоа си постои една врска приказна што се прикажува. 

49. Јас мислам дека уште Мелампод, синот Амитеонов, бил некој не што не 
знаел, туку бил добро запознаен со жртвувањето. Имено, Мелампод е тој што на 
Хелените им го кажал и името на Дионис и за жртвувањето и за процесијата со фа-
лосот. Тој им ја кажал, но не ја сфатил точно приказната. Подобро ја објасниле му-
дреците 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 мудрец маж, ја научил пророчката вештина и, на-
учувајќи и многу други работи од Егиќаните, сето тоа го пренел кај Хелените, како 

и култот на Дионис, иако нешто малку поинаку отколку кај овие. Нема да кажам 

дека култот на тој бог се појавил во исто време кај Египќаните и кај Хелените. А 

сепак, некако најмногу верувам дека Мелампод го научил тој култ на Дионис и од 

Кадмо од Тир и од оние што дошле заедно со него од Фојникија во земјата што де-
нес се вика Бојотија. (Бојотија=бојот...: поими се правеле со в-н-т, бојов-н-т, Р.И.) 

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 Дионис, како што и порано го ка-
жав тоа, и освен на Хера, Хестија, Темида, Харитите и Нереидите, имињата на дру-
гите богови отсекогаш постоеле во земјата на Египќните. Го зборувам она што го 

кажуваат самите Египќани. А имињата на овие богови за кои Египќаните велат де-
ка не ги знаат, јас мислам дека Хелените ги имаат примено по име од Пелазгите, 
освен Посејдон. За тој бог, пак, чуле од Либијците. Никогаш никаде името на Посе-
јдон не се спомнувало освен кај Либијците, а тие тој бог го почитуваат отсекогаш. 

А Египќаните воопшто не почитуваат херои“. 

Хелада била од 6 век п.н.е.- имињата на боговите биле од Египет од ист век. 
Пак, атинското било од 6 век п.н.е, а Херодот бил од 5 век п.н.е.- само збрки. 

Тоа било од Варварите, на варварски=пелазгиси: хести=х ести, хостил=го-

стил... Само на тн.словенски јазик. Тн.словенски биле и останале Нереидите итн. 

„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 сме-
тале за Хелени, Пелазгите им се населиле во земјата, поради што и овие почнале да 
си 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 
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Пелазги, кои им станале сожители на Атињаните, порано живееле на Самотраки (и 

Самотрачани тие мистерии ги примиле од нив). Кипови, значи, на Хермес со кренат 
срамен дел први од сите Хелени направиле Атињаните, а тоа го научиле од Пела-
згите. Пелазгите си имале некоја верска приказна за тоа (тоа се објавува при вер-

ските обреди на Самотрака)“. (Самотрачани=Самотраки=само Траки=т раки, Р.И.) 

Се потврдува дека поимот Хелени бил нов, кого го прифатиле и другите. 
„52. Порано Самотрачаните се молеле на богови и им принесувале жртви- 

така јас знам зашто тоа го чув во Додона- не спомнувајќи никого од нив по име ни 

по прекар. По име едноставно го немале чуено. Ги нарекле богови затоа што тие ги 

поставиле сите работи и сė 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 проро-

чиште е најстаро од сите хеленски пророчишта и во тоа време единствено). Кога, 
значи, Пелазгите го прашале пророчиштето во Додона дали да ги прифатат имиња-
та што им дошле откај барбарите, им било одговорено да ги прифатат. И од тоа вр-

еме тие при жртвувањето им се обраќаат на боговите со имиња. А од Пелазгите 
подоцна ги примиле и Хелените. 

53. За тоа од каде секој од нив, дали тие сите постоеле отсекогаш, како во-

општо изгледаат, Хелените не знаеле до скоро, што се вели, до вчера. Мислам дека 
Хесиод 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 

расподелиле почестите и вештините и ги опишале нивните ликови. А што се одне-
сува 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 истакна: „Хесиод и Хомер се постари од мене четиристотини години“. А 

тие биле во исто време, само во 6 век п.н.е. Следи „што се однесува до поетите, за 
кои велат дека живееле пред овие двајца, јас барем мислам дека живееле по нив“. 

Се потврдува, митолошки...сė било само со Пејсистрат (Пизистрат) 6 век п.е. 
„54. А за пророчиштата, и она кај Хелените и она во Либија,Египќаните ја 

прикажуваат оваа приказна. Свештениците на Ѕевс Тебански рекоа дека две жени 

свештенички од Теба биле одведени од Фојничаните и за едната од нив се разбира-
ло дека била продадена во Либија, а другата кај Хелените и дека тие жени се тие 
кои ги основале првите пророчишта кај оние народи што ги кажав. А кога јас пра-
шав од каде толку сигурно знаат и го тврдат тоа, рекоа дека направиле сė за да ги 

најдат тие жени, во тоа не им успеало, а ова што го кажувам за нив, го дознале по-

доцна. 
55. Тоа го слушнав од свештениците од Теба, а свештениците во Додона го 

кажуваат ова. Две црни гулабици одлетале од египетската Теба. Едната од втасала 
во Либија, а другата кај нив. Таа застанала на даб и со човечки глас проговорила 
дека на тоа место би требало да се основа пророчиште на Ѕевс и тие, прифаќајќи го 

тоа како божја заповед за нив, веднаш го направиле. Онаа, пак, гулабица што од-

летала во Либија, велат дека им заповедала на Либијците да основат пророчиште на 
Амон. Всушност, и тоа е на Ѕевс. Тоа ми го кажуваа свештениците од Додона, од 

кои најстарата се вика Променеја, таа по неа Тимарета, а најмладата Никандра. А 

со нив се согласуваат и другите свештеници во Додона. (Даб со Ѕевс=Амон, Р.И.) 
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56. Јас, пак, за тоа имам вакво мислење. Ако навистина Фојничаните ги од-

веле светите жени и ги продале, едната во Либија а другата во Хелада, по мое ми-

слење, таа, втората жена, е продадена во Теспротија, која сега е на Хелада, во иста-
та таа земја која порано се викала Пелазгија. Потоа, додека живеела како робинка, 
му изградила храм на Ѕевса, што е разбирливо за жена која била Ѕевсова свеште-
ничка во Теба. Го чувала споменот на Ѕевса и таму каде што се нашла. Потоа, отка-
ко го научила хеленскиот јазик, храмот го унапредил во пророчиштето и, секако, 

кажала дека сестра ѝ била продадена во Либија од истите тие Фојничани од кои и 

самата била продадено“.  

Се истакна: „Теспротија, која сега е на Хелада, во истата таа земја која по-

рано се викала Пелазгија“. Следи поимите Хелени и Хелада се нови, само од 6 век 

п.н.е., а Хелада „порано се викала Пелазгија“. И затоа Хелада останала пелазгиска. 
Доказ е и тој што Платон пишел и говорел само пелазгиски- тогаш немало народи. 

Во Хелада била и Атика, во која се говорел атички говор=јазик. Херодот ги 

наведе сите говори кои постоеле.Се пишело на јонски, како што пиштел и Херодот. 
Тој говор,како и другите, бил хеленски. Тие говори биле Херодотов хеленски јазик.  

„57. А тоа што им излегло име гулабици, мислам дека така ги нарекле жи-

телите на Додона, зашто нивниот говор, бидејќи барбарски, им се чинел како гра-
кање на птици. Бидејќи по извесно време почнала да зборува на јазик разбирлив за 
нив, рекле дека гулабицата проговрила со човечки говор. Значи, додека зборувала 
барбарски, ним говорот им се чинел птичји, гракања. А како би можела гулабицата 
да проговори со човечки говор ? А тоа што зборуваат дека гулабицата била црна, 
всушност значи дека жената била Египќанка“. 

Ваквото пишување на Херодот кај европските автори создало збрки за тој 
варварски јазик, дури тој бил гракање. Исто така, од Херодот се создава збрка дека 
Египтјаните биле Црнци. Тоа ќе се види и во споредбата меѓу персиските и египет-
ските черепи. Само тој никаде не напиша дека во Египет со до Месопотамија живе-
еле две раси: Белци со закосени очи и Црнци. Следи канибализмот бил на Црнците, 
а и обрежувањето за кое тој многу убаво наведил, кои народи си се обрежувале. 

„74. А во Тебанската област има свети змии кои за луѓето воопшто не се 
опасни. Тие се мали, имаат два рога што им израснале на главата. Нив, кога ќе умр-

ат, ги погребуваат во храмот на Ѕевс.Велат дека змиите му се посветени на тој бог“. 

Змијата била Ѕевсова, како што била и бригиската која ја носи орелот в уста, 
како што е во Битола на Саат-Култата од 17 век, со долен дел многу постар...До де-
нес Бригите велат: „В уста те имам“. Бригиската змија била куќно животно. Токму 
затоа таа не смеела да се убие. Со заклучок е Битолчани во 17 век не биле Словени. 

„79. Се придружуваат кон обичаите на предците и ниеден друг обичај не пр-

ифаќаат.Песни имаат вредни за спомен и други,но меѓу нив има и една песна ‘Лин’, 

што ја пеат и во Фојникија и на Кипар и на други земји; се разбира, кај различни 

народи под различно име, а излегува дека е тоа онаа песна што Хелените ја пеат за 
мажот кого го викаат Лин, така што јас се чудам и на многу други работи што се 
среќаваат во Египет, меѓу кои и на тоа од каде кај нив тој Лин. А разбрав дека тие 
ја пееле отсекогаш. Во египетската песна, пак Лин се вика Манерос. Египќаните ре-
коа дека тој бил син единец на првиот крал на Египет, а бидејќи умрел со прерана 
смрт, Египќаните со тажачките му искажале чест. Рекоа дека тоа била кај нив прва 
песна и тогаш само таа се пеела“. (Истиот Лин бил египетски... а и хеленски, Р.И.) 
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Се потврдува за едно исто потекло-еден ист народ-на сите од него наведени. 

„83. Со пророчката вештина кај ни вака стојат работите. Таа способност не 
ја поседува ниеден човек, туку само некои богови. За тоа кај нив има пророчишта 
на Херакле, на Аполон, на Атена, на Артемида, на Ареј и на Ѕевс, а најмногу од си-

те се почитува пророчиштето на Лето во градот Буто. Начинот на пророчувањето 

не е ист во сите пророчишта, туку е различен. (Ареј=Арес, Р.И.) 

„91. Египќаните одбиваат да се придржуваат кон хеленските обичаи и, оп-

што кажано, не прифаќаат обичаи на ниеден друг народ. Така е тоа со другите Еги-

пќани, но има еден град Хемис, голем, во Тебанската област, блиску до Неапол. Во 

тој град има четириаголен храм на Персеј, синот на Данаја. Секаде околу него има 
израснати палми. Предворето на храмот е изработено од камен и е многу големо. 

Во тој, така заграден простор има светилиште и во него е сместен кипот на Персеј. 
Тие жители на Хемис тврдат дека Персеј често им се појавува во земјата и многу-
пати доаѓа во самиот храм и дека е најдена негова сандала долга два лакти.Таа така 
умее одвреме навреме да се појави, а секогаш кога сандалата ќе се појави, во цел 

Египет настанува благосостојба. Тоа го зборуваат тие, а го прават истото што го 

прави и хеленскиот свет во чест на Персеј. Одржуваат натпревари во борење во си-

те стилови, а како бојни награди се доделуваат добиток, наметки и штавени кожи. 

А кога јас прашав зошто Персеј се појавува само кај нив и зошто само тие прире-
дуваат натпревари во боречки вештини, а другите Египќани не го прават тоа, рекоа 
дека Персеј води потекло од нивниот град. Имено, Данај и Линкеј, кои биле од Хе-
мус, отпловиле во Хелада. Потоа, набројувајќи ми ја целата лоза, дојдоа до Персеј. 
За неговото доаѓање во Египет тие ја наведуваат истата причина, што ја наведуваат 
и Хелените- за да ја однесе од Либија главата на Горгона. Тогаш- рекоа- дошол и 

кај нив и се запознал со сите свои роднини.Во Египет дошол откако слушал за име-
то на градот Хемис што му го кажала мајка му. Борачките натпревари, пак, се одр-

жани по негова заповед“.  

Со Персеј била врската на сите. Следи сите биле еден ист народ со ист јазик. 
„101. За дела на другите кралеви немаа да кажат ништо што би било значај-

но, освен за еден, последниот од нив, Мојрис. Тој сам си направил споменик- пред-

ворјето на северната страна на Хефајстовиот храм, а ископал и езеро за чиј обем, од 

колку стадија е, ќе кажам подоцна. И пирамиди изградил во него. И за нивната го-

лемина ќе спомнам кога ќе зборувам за обемот на езерото. Тој толку направил, а од 

другите никој ништо. 

102. Изоставајќи ги нив, ќе се осврнам на тој што бил крал по нив, а чие име 
е Сесострид. За него свештениците зборуваа дека прв испловил со долги кораби од 

Арабискиот Залив и потоа ги покорувал племињата што живеат покрај Еритреј-
ското Море. Натаму тој пловел додека не втасал в море што веќе не било пловно 

поради плитаци. Оттаму се вратил назад во Египет и, според зборовите на свеште-
ниците, тргнал со голема војска по копното и го покорувал секој народ што ќе му 
се најдел на патот. Кога наидувал на храбри и такви што сесрдно ја бранеле сло-

бодата, во нивните земји поставувал столбови со натписи на кои стоело неговото 

име и потекло и дека тие биле покорени од неговата војска. И на оние чии градови 

ги освојувал без борба и лесно на столбовите им го пишувал истото како и на оние 
народи што се покажале храбри, но им биле врежувани уште и срамните делови на 
женското тело, сакајќи да ги обележи како страшливци. 
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103. Тоа правејќи го, минал преку целото копно, сė додека од Азија не пре-
минал во Европа и не ги покорил Скитите и Трачаните. Мислам дека се тие најод-

далечени народи до кои втасала египетската војска. Имено, и во нивните земји се 
среќаваат тие столбови, а понатаму веќе ги нема. Свртувајќи оттаму, тргнал назад и 

се нашол кај реката Фасис. Не можам со сигурност да кажам дали кралот Сесостр-

ид сам одвоил дел од своите трупи и таму оставил да се населат на таа земја или на 
некоја од војниците им дошло преку глава неговото талкање, па си останале (околу 

реката Фасис). (Трачани=Траки=т раки, таа рака- морето обфатено како ракав, Р.И.) 

104. Излегува дека Колхите се Египќани. Тоа го зборувам доаѓајќи самиот 
до таков заклучок, уште пред да чујам од други. Бидејќи сакав да разберам, ги пра-
шав и едните и другите, и се покажа дека повеќе Колхите се враќаат во спомените 
на Египќаните отколку Египќаните на Колхите. Египќаните рекоа дека Колхите ги 

сметаат потомци на Сесостридовите војници. Јас самиот заклучив и по тоа што тие 
се со темна кожа и кадрава коса. Па и со тоа не се доаѓа до којзнае што; и други 

има такви. Поголем доказ е тоа што единствени од сите народи Колхите, Египќа-
ните и Ајтиопите отсекога си ги обрежувале срамните делови. Фојничаните и Си-

ријците, оние од Палајстина, самите признаваат дека тоа го научиле од Египќаните, 
додека Сиријците што живеат околу реката Термодонт и реката Партениј, а и Ма-
кроните, што се нивни соседи, велат дека не многу одамна го примиле тој обичај од 

Колхите. Од сите луѓе на светот единствено тие се обрежуваат, па изгледа дека тие 
всушност го прават истото тоа што го прават и Египќаните. А од овие два народи, 

Египќаните и Ајтиопите, кој од кого научил, не можам да кажам. Во секој случај, 
тоа е еден стар обичај. А дека тоа другите народи го учеле кога доаѓале во допир со 

Египќаните, за тоа имам голем доказ. Имено, сите оние Фојничани, кои тргуваат со 

Хелада, веќе не го прават тоа што го примиле од Египќаните. Тие не ги обрежуваат 
срамните делови на децата што им се родиле подоцна“. 

Следи Колхите биле Црнци, а и само „потомци од Сесостридовите војници“. 

Дури Херодот истакнува: „и други има такви“. Значи, со Египтјаните имало Црнци. 

Па Црнците биле канибалисти и тие се обрежувале. За обрежување пиши Херодот.  
„105. И друго да кажам сега за Колхите, во што се слични со Египќаните. 

Единствено тие ленот го обработуваат како Египќаните и, воопшто, во начинот на 
живеењето, а и во јазикот се слични едни на други. А колхишкиот лен Хелените го 

викаат сардонски, а оној што доаѓа од Египет се вика египетски“. 

Токму и затоа во Египет живееле Црнци од многу поодамна, чиј јазик бил 

како оној во Египет.Следи египетскиот јазик како на мнозински народ се наметнал. 
„106. А столбовите, што египетскиот крал Сесострид ги поставил по разни 

земји, повеќето не можат веќе да се видат, ги нема, но во Сириска Палјастина јас 
самиот го видов и тие го имаа и оној натпис што го кажав и срамниот дел од жен-

ското тело. Во Јонија, пак, има издлабени во карпи два лика на тој маж: едниот на 
патот од Ефес за Фокаја, а другиот се гледа кога се патува од Сарди кон Смирна. 
Двата релјефа претставуваа маж висок четири и пол лакти, кој во десната рака 
држи копје, а во левата лак. И другата опрема им е иста таква, египетска и ајтопска. 
Од едното до другото рамо, преку градите е фрежан натпис со свето египетско пи-

смо, кој вели: ‘Јас оваа земја ја освоив со своите плеќи’. Кој и од каде е, таму не е 
кажано, но е објаснето на друго место. Некои од оние што ги виделе, претпоставу-
ваат дека е тоа ликот на Мемнон, но тие се далеку од вистината“. 
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Стои за Сириска Палестина, а според Палест=Пелест, Белест. Следи таму да 
се наметне сирискиот арамејски јазик кој бил дворасен на Белци и Црнци (Семити). 

„110. Сесострид е единствениот египетски крал кој завладеал со Ајтиопија. 
Оставил, пак, и споменици пред Хаефајстовиот храм- два камени кипа, својот и на 
жена му, високи по триесет лакти, а и синовите кои биле четворица; тие биле по 

дванаесет лакти. Многу време потоа еден Хефајстов свештеник, кога персискиот 
крал Дареј сакал да се постави кип на предната страна на храмот, не му допуштил 

велејќи дека тој не направил дела какви што имал Египќанецот Сесострид. Имено, 

Сесострид покорил и други народи, не помалку од него, меѓу кои и Скитите, додека 
на Дареј не му пошло од рака нив да ги совлада. Не е, значи, право кипот на Дареј 
да стои пред Сесостридовиот, зашто не го надминал со делата. Велат дека Дареј ги 

уважил тие зборови и попуштил“. ....(111.- 115. следи за Елена и Александар, Р.И.) 

„116. Свештениците раскажуваат дека такво било доаѓањето на Елена кај 
Протеј. Јас мислам дека Хомер ја знаел таа приказна, но веројатно за епопејата не 
му била погодна како другата, онаа со која се послужил, и затоа ја изоставил, макар 

што покажува дека и неа ја знаел. Тоа станува јасно од она место во ‘Илијада’ (и 

никаде на друго место не се навраќа на тоа) каде пее за талкањето на Александар, 

кога, одведувајќи ја Елена, фрлан таму-ваму од брановите, се нашол и во друга зе-
мја, а втасал и во Сидон, во Фојникија. Тоа го спомнува во оној дел што зборува за 
подвиг на Диомед. Таму вака ги сложил зборовите: 

‘Саите таму ѝ биле, шарените, дело на тие 
сидонски жени, што сам боголикиот Александар 

дури од Сидон ги довел штом г’изминал ширното море, 
по оној пат како ја довел и Елена славно по татко’. 

А и во ‘Одисејата’ спомнува во овие стихови: 

‘Ќерката Ѕевсова онакви напивки имала мудри,  

јаки, Полѝдамна, жената Тонава, што ѝ ги дала 
в земја египетска, каде што најмногу полето родно 

плодови дава за напивки добри, но и за жални’. 

И во второво каде што Менелај му зборува на Телемаха: 
‘В Египет бози ме држеа желен да пловам за ваму, 
бидејќи не сум им заклал јас говеда стотина гојни’. 

Од тие стихови е јасно дека Хомер знаел дека Александар заталкал во Егип-

ет. Имено, Сирија се граничи со Египет, а Фојничаните, чијшто е Сидон, живеат во 

Сирија“, (Асирија=а сирија, сир=сур; Хомер=х омер=о мер=мир, Р.И.) 

Следи заклучокот дека во Илијада има несовпаѓања, што дури Хомер знаел. 

Александар заталкал. Меѓутоа, неговото заталкување е на три подрачиа: Египет со 

магаре, говедо и коњ во Бригија (Европа) и Јадранските острови.Па затоа тн.Хомер. 

Бидејќи во Мала Азија била без магаре, Илијада била само фалсификат  
„117. Од овие стихови и од ова место не малку, туку јасно излегува дека еп-

от ‘Киприи’ не од Хомер, туку од некој друг поет. Во ‘Киприите’ се кажува дека 
Александар, кога ја водел Елена, за три дена втасал од Спарта во Илиј со поволен 

ветер и мирно време.Во ‘Илијадата’, пак, се вели дека Александар со Елена бил фр-

лан во морето. Туку, нека си останат со здравје и Хомер и ‘Киприите’. 
118. Кога ги прашав свештениците дали Хелените за настаните околу Илиј 

прикажуваа празни работи...“. (За наведеното од 118 продолжува понатаму, Р.И.) 
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„142. И Египќаните и свештениците ја раскажуваа својата историја толку на-
назад што докажува дека од првиот крал до тој Хефајстов свештеник кој владеел 

последен, живееле триста четириесет и едно поколение луѓе и во текот на тоа време 
исто толку првосвештеници и кралеви. Триста поколенија луѓе можат да бидат де-
сет илјади години.Имено, три човечки поколенија се сто години. Уште остатокот од 

четриесет и едно поколение, оние над триста, изнесуваат илјада триста и четирие-
сет години. И во тие единаесет илјади триста и четириесет години, велеа, немало 

ниеден бог со човечки облик. Такво нешто, рекоа, немало ниту порано ниту подо-

цна за време на подоцнежните египетски кралеви. За тоа време- кажуваа- четири-

пати сонцето отстапило од вообичаеното место; каде што сега заоѓа, оттаму двапа-
ти огреало и, откаде што сега се појавува, таму двапати зашло. И ништо во Египет 
не се променало поради тоа; ниту нешто што би се однесувало до почвата ниту не-
што околу реката, а не се случиле промени ни во однос на болестите ниту во врска 
со смртноста.  

143. Порано на исторчарот Хекатеј, кој зборувал во Теба за својот род, па го 

поврзувал по таткова линија во шеснаесеттото колено со некој бог, Ѕевсовите 
свештеници му го направиле истото тоа што ми го направија и мене, иако јас не го 

составив мојот родослов. Ме воведоа во внатрешноста на храмот којшто беше огр-

омен и, покажувајќи ми ги дрвените колоси, ми ги изброија толку колку што пого-

ре кажав дека имало првосвештеници. Имено, таму секој врховен свештеник, уште 
додека е жив, си поставува свој кип. Додека свештениците ми ги покажуваа и ги 

броеја колосите, ми кажаа дека секој син стои до својот татко и, почнувајќи од кип-

от на првосвештеникот кој умрел последен, ме водеа покрај секој еден додека не ми 

ги покажаа сите. Како одговор на Хекатеј, која ја прикажувал својата лоза и се фа-
лел дека неговиот предок во шеснаесеттото колено бил бог, тие му ја изложија сво-

јата лоза (сė по број) и не му го прифатиле тврдењето дека има луѓе што потекнува-
ат од бог. Зборувајќи за својата лоза, тие кажаа дека секој еден од колосите прет-
ставува еден ‘пиромис’, син на друг пиримис, при што ми покажаа триста четири-

есет и пет колоси (сите пиромиси, синови на пиримиси) и нив не ги поврзаа ниту со 

некој бог ниту со некој херој. Зборот пиромис, пак, преведен на хеленски, значи 

честит и образован човек.  (Пиромис=пиром-и-с; Пироман=пиром ман=човек, Р.И.) 

144. Во тие колоси, значи, беа претставени такви луѓе и ми ги покажаа сите 
што, воопшто, постоеле, а ниеден немал ништо со боговите. А пред времето на тие 
луѓе, рекоа, имало богови што владееле со Египет, но тие живееле заедно со луѓето 

и еден од нив секогаш ја имал врховната власт. Последниот од нив кој владеел со 

Египет бил Хор, синот на Осирис. Него Хелените го викале Аполон. Тој завладеал 

последен откако го симнал од престолот Тифона. А Осирис на јазикот на Хелените 
е Дионис. 

145. Кај Хелените се смета дека најмлади богови се Херакле, Дионис и Пан, 

а кај Египќаните Пан е најстаро божество и се вбројува меѓу оние осум први бого-

ви. А Херакле е од вторите, таканаречени дванаесет божества, додека Дионис е од 

третите, кои настанале од дванаесетте богови. Колку години, според Египќаните, 
имал Херакле до времето на Амасис, веќе порано кажав. За Пан, пак, се прикажува 
дека имал и повеќе од тоа, а Дионис, макар што е најмлад од нив, и за него се смета 
дека имал петнаесет илјади години во времето на кралот Амасис. И Египќаните 
тврдат дека тоа точно го знаат, зашто секогаш ги сметаат и постојано ги запишува-
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ат годините. А всушност, Дионис, оној за кого се прикажува дека е син на Семела, 
Кадмовата ќерка,до моето време има најмногу илјада и шестотини години,Херакле, 
оној на Алкмена, деветстотони, а Пан, оној на Пенелопа (Хелените прикажуваат де-
ка Пан е нејзин син и на Хермес), помалку отколку од Тројанската војна до мое 
време, најмногу осумстотини години. 

146. Од тие две преданија секој може да го уважи она на кое повеќе ќе му 

поверува. Јас, значи, си го изнесов мислењето. Ако и Дионис, синот на Семела, и 

Пан, синот на Пенелопа, биле славни и се родиле и остареле во Хелада како Херак-
ле, синот Амфитринов, човек би можел да рече дека и тие биле како и некои луѓе, 
само што имале имиња како оние богови кои одамна се појавиле. А сега Хелените 
за Дионис прикажуваат дека веднаш се родил Ѕевс, го зашил во своето бедро и го 

однел на Ниса, онаа што се наоѓа потаму од Египет, во Ајтиопија. Но и за Пан не 
можат да кажат каде се денал откако се родил. Мене, значи, ми стана јасно дека 
имињата на тие богови кај Хелените дошле подоцна од имињата на другите богови, 

па така нивниот постанок тие го ставаат во времето за кое чуле за нив“. 

„154. На Јонците и на Карците кои му помогнале да дојде до власта, Псамет-
их им дал територии да се населат едни спроти други на бреговите на Нил. На сите 
тие места им било дадено име Логори. Им ги дал, значи, тие териотории, а сė друго 

што им ветил, исполнил. Ним им ги доверил и египетските деца да ги подучуваат 
на јазикот на Хелените и од тие деца што го научиле јазикот потекнуваат сега-
шните толкувачи во Египет. Јонците и Карците долго време живееле на тие про-

стори. Тоа се местата кон морето, малку подолу од градот Бубастис, на таканаре-
чената Пелусиска утока на Нил. Во подоцнежно време оттаму нив ги кренал кралот 
Амасис и ги населиле во Мемфис за да му бидат лична гарда како обезбедување од 

Египќаните. Откако тие се населиле во Египет, Хелените се во постојана врска со 

нив, така што, почнувајќи од владеењето на Псаметиха наваму сė знам точно за 
Египет. Тие биле првите луѓе што не зборуваат египетски, туку друг, а се населиле 
во Египет. А во оние места од каде што се кренале имаше дигалки за бродови и ур-

натини од нивните населби сė до времето кога јас бев таму. Така, значи, Псаметих 

знавладеал со Египет“. (Бубастис: од бубаст до бубасти, со бубаста и бубасто, Р.И.) 

 Стои за логори=л огори=о гори=гари=жари: в-х-г-к (вари=хари=гари=кари). 

Горењето е со гора=кора, кораб=кора б=в, кориа: Ангора=Анкора=Анкара=Анкира. 
Јазикот бил варварски=пелазгиски со мноштво говори, зашто биле потребни 

толкувачи. Следи да се наведува: „Ним им ги доверил и египетските деца да ги по-

дучуваат на јазикот на Хелените и од тие деца што го научиле јазикот потекнуваат 
сегашните толкувачи во Египет“. Хеленски јазик бил јазикот на Јонците и Карците. 
Нивниот јазик бил варварски=пелагиски, со мноштво говори=јазици- едно те исто. 

„157. Псаметих владеел со Египет педесет и четири години...“. 

„158. На Псаметиха му бил син Неко...Додека го копале тој канал во времето 

на владеењето на Неко, загинале сто и дваесет илјади Египќани. А кога едно проро-

чиште се протиставило на таа работа изјавувајќи дека тоа е во полза на барбарите, 
Неко веднаш се откажал од копањето. Египќаните ги викаат барбари сите оние што 

не го зборуваат нивниот јазик“. 

Значи, се говори не за разбирање на друг јазик, раса=народ=јазик, туку што 

не го говорат јазикот=говорот. Токму затоа не биле потребни преведувачи од дру-
горасни јазици, туку толкувачи на говорните=јазичните разлики.  
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„164. Во Египет има седум сталежи. Едниот од нив е сталежот на свештени-

ците, вториот е на воините, третиот- говедари, четвртиот- свињари, петтиот- трго-

вци, шестиот- толкувачи и седмиот- бродари. Сталежите се толку, а имињата им се 
според вештината со која се занимаваат. Воините се викаат Каласирии и Хермоти-

бии, зависно од областа од каде што се.Имено, целиот Египет е поделен на области. 

165. Областите на Хермотибиите се: Бусаритската, Саитската, Хемитската, 
Папремитската, островот наречен Просопитис и половина од областа Нато. Од тие 
области се Хермотибите и, кога биле најмногу бројни сто и шеесет илјади мажи. Од 

нив никој не се занимава со ниеден знает. Можат да бидат само воини. 

166. На Каласириите им припаѓаат овие други области: Тебанската, Буба-
стидската, Афритската, Танитската, Мендесиската, Себенитската, Атрибитската, 
Фарбајтитската, Тмуитската, Онуфитската, Анисиската, Миекфоритската; таа обла-
ст е остров, спроти Бубастис. Тоа се областите на Каласириите кои, биле најмно-

губројни, биле двеста и педесет илјади мажи. И ним не им е допуштено да се за-
нимаваат со други вештини, туку само со воените. Воената служба ја наследува си-

нот од таткото. (Бубастис=бубаст; Хермотиб=..рмо тиб: рмо=рамо тив=тивок, Р.И) 

 167. Дали и тоа Хелените го примиле од Египќаните, јас не можам со сигу-
рност да тврдам, зашто гледам дека и кај Трачаните и кај Скитите,и кај Персијците, 
и кај Лидијците и речиси кај сите барбари оние што се занимаваат со занаети за по-

долни од другите граѓани; и тие самите и нивните деца. Се смета дека оние што не 
вршат занаетчиски работи се поблагодарни, а посебно оние што се во војничка слу-
жба. Тоа е присутно и кај сите Хелени, а најмногу кај Лакедајмонците, Коринќа-
ните, пак, се тие кои ги презираа занаетчиите“.  

Се истакна: „кај сите барбари оние што се занимаваат со занаети за подолни 

од другите граѓани“. Подолни биле и останале сточарството (говедари и свињари). 

А токму тие биле Барбари. Како барбари (сточари) биле и се Берберите=Барбарите. 
„170. Во Саис има гробница и на еден чие име е, сметам, грев да се спомне 

во врска со ваква работа; се наоѓа во светилиштето на Атена, зад храмот, до самиот 
негов ѕид. Во лагот стојат големи камени обелисци, а до нив има езеро наоколу оп-

кружено со ниска, уметнички изработена камена ограда, а големо, како што ми се 
чини мене, колку она таканаречено Кружно Езеро на Делос. 

171. На тоа езеро ноќе прават претстави за страдањата што ги поднел Оној 
(Осирис). Египќаните тоа го викаат мистерии. За тие работи, иако знам прилично, 

нека ми остане чиста устата и за сė друго што е такво. И за Деметрините мистерии, 

кои Хелените ги викаат Тесмофории, и за тие нека ми остане устата чиста.Зборувам 

само за она за што не е грев да се зборува. Ќерките на Данај биле тие што ги прене-
ле тие мистерии од Египет и кои ги научиле пелазгиските жени. Но, кога Пелопон-

ез го опустеле Доријците, изчезнале и тие мистерии. Од Пелопонешаните нив един-

ствено ги зачувале Аркадијците, кои останале и не се кренале оттаму“. 

Се говореше за Варвари, а овде „пелазгиските жени“. Значи, Пелазги. На ни-

вниот јазик бил поимот Аркад=а ркад, ракад=ракат,а мечката кога убива таа ракати. 

И аркада, а таа е како рака-ракав, рокада...Тракија од трака=т рака-морето во ракав. 
Трета книга насловена ТАЛИЈА 

„12. Отако се распрашав кај тамошното население, видов многу необични 

работи. Имено, коските на оние што паднале во таа битка беа расфлени,но одвоено 

на едните и другите (коските на Персијците лежеа одделно како што биле од поче-
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токот одвоени, а на друга страна беа на Египќаните), и видов дека черепите на Пер-

сијците се така слаби, што, ако фрлиш само со камче, можеш да ги продупчиш, до-

дека на Египќаните се така некако цврсти што и со голем камен да замавнеш, одвај 
би го скршил. Причина за тоа, рекоа, е тоа што Египќаните- и, што се однесува до 

мене, јас лесно им поверував- почнувајќи уште од деца, си ги стрижат главите и ко-

ската, изложена на сончеви зраци, се стврднува. Благодарение на тоа, тие се ќелави. 

Имено, во споредба со другите народи, најмалку можеш да видиш ќелави мажи ме-
ѓу Египќаните. Но тоа се должи, значи, цврстината на нивните черепи. А што кај 
Персиците черепите се слаби, ова е причината: од мали главите им се покриени за-
што ги носат ти капи, тријарити. Дека е тоа така, видов. А тоа истото го видов кај 
Персијците и кај Папремис, каде што загинале заедно со Ахајмен, синот Дарејов, во 

борба со Либиецот Инар“. (Се вели „рекоа“, Р.И.) 

Се потврдува, во египетската војска биле Црнци кои имаат подебели черепи. 

„27. Кога втасал Камбис во Мемфис, на Египќаните им се појавил Апис, ко-

го Хелените го викаат Епаф. А кога тој се појавува, Египќаните се облекуваат во 

најубава облека и го прославуваат тој настан...ним им се појавил бог кој има обичај 
да се појавува од време-нарвеме, а кога тој ќе се појави, тогаш сите Египќани се 
радосни и слават...“. (Апис=а пис; Епаф=е паф: а=е со ф=в=с завршеток- исто, Р.И.) 

„28. Откако...им заповедал на свештниците да го доведат Апис.И тие отишле 
за да го доведат.Тој Апис, или Епаф, се раѓа како теле од крава чија утроба веќе ни-

когаш не може да понесе друг пород.Египќаните прикажуваат дека кон таа крава се 
насочува светлина од небото и кравата, од тоа оплодена, се отелува, го донесува на 
свет Апис. Тоа теле, кое го викаат Апис, ги има овие белези: црно е целото, со бел 

четириаголник на челото, на грбот има слика на орел, на опашката двојни влакна, а 
на јазикот белег со лик на бумбар“. 

Бик=Ѕевс, Пастув=Посејдон, а овде света крава. Ама и орел- тој бил за Ѕевс. 
„37. Имал многу такви изливи на без и врз Персијците и врз сојузниците. Та-

ка, 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, по-

стои Хефајстов кип што е многу сличен на фојничкиот Патајки. Фојничаните овие 
постојано ги носат со себе на носовите на триерите. Ако некој не ги видел, јас ќе 
кажам какви се тие; исти 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 Хефајстовиот кип. За нив велат 
дека се негови синови“. 

Посејдон бил Патајки=Патетеик, ама и Патодавател: Patifik=пат тифик=ти-

вок.И главата на нерезот со забите бил поставан на носот на бродот,за морска пења. 
„38. Според сето ова, мене ми се чини дека Камбис бил сосем растроен во 

умот. Инаку немало да оди на тоа да ги исмева и храмовите и обичаите. Зашто, кога 
би им се дало на сите народи да изберат и да кажат кои се најубави од сите обичаи, 

откако би ги проучиле, сите би ги избрале своите. Така, сите си мислат дека токму 

нивните обичаи се најубави. И, природно, никој не се потсмева со тоа, освен како е 
луд. Дека е така мислат сите народи, а меѓу нив и овој Дареј за време на своето вла-
деење повикал Хелени од тие што биле таму и ги прашал за колкава сума пари би 

се соголасиле да си ги изедат татковците кога тие ќе умрат. Хелените одговориле 
дека такво нешто не би направиле за никаква цена. Потоа Дареј повикал Индијци, 
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таканаречени Калатијци кои своите родители ги јадат, и во присуство на Хелените 
преку толкувач, за да разберат и тие, ги прашал заколку пари би прифатиле да си ги 

изгорат родителите кога ќе бидат мртви. Тие надале голема врева и му рекле да 
внимава што зборува. Така е, значи, тоа со обичаите. Да мене ми се чини дека Пи-

ндар многу право кажал во песните кога вели дека обичајот е тој што управува со 

сите нас“. (Ведите, како Белци, си ги гореле мртвите- Темните канибалисти, Р.И.) 

Следи најбитниот доказ дека Хелените никогаш не биле канибалисти. Хеле-
ни биле Јонците кои биле Варвари. Варвари биле Македонците. Нивниот јазик бил 

варварски, а ваков бил и на Траките, а вакви биле Гетите (Масагетите)- Скитите.  
„45. За тие Самијци што биле испратени од Поликрата едни зборуваат дека 

воопшто и не втасале во Египет, зашто, кога пловејќи, се нашле на Карпат...“. 

А според Карпат следат Карпати, дури Заткарпати со свои четири страни: 

Исток, Југ, Запад и Север. Карпат бил на варварски=пелагиски=тн.словенски јазик. 
А на ваков бил и на Прокопиј- Прокоп=про коп-, како и Скити кои скитале,а и Руси 

од рус. Според киевскиот свештеник Нестор (11-12 век), Русите потекнале од Или-

рија. Па таа била на Балканот.Значи, за Русите Заткарпатите биле само на Балканот. 
„97. Тие биле сатрапиите и тоа биле даноците што морале да се плаќаат. Во 

врска со данокот, единствено ми остана неспомната персиската земја. Имено, Пер-

сијците живеат во земја неоптоварена со даноци. Има и други, пак, кои не морале 
да плаќаат никаков данок, но носеле подароци. Тоа се Ајтиопите кои се граничат со 

Египет, а кои ги покорил Камбис кога тргнал против Долговечните Ајтиопи и кои 

се населиле околу светата Ниса и приредуваат свечености во чест на Дионис. Тие 
Ајтиопи и нивните соседи се хранат со истото жито растение како и Калатијците од 

Индија, а живеалишта си прават од земја. И Ајтиопите и соседите секоја трета го-

дина, уште и сега, во мое време, носат по два хојника суво злато, по двесте трупци 

абоносово дрво, по пет ајтиопски момчиња и по дваесет големи заби од слон. Кол-

хите сами се обврзале да даруваат, и соседите, сė до планината Кавкас. Во неа е 
границата на просторите што се под власт на Персијците, додека на север од Кавказ 
уште не обрнуваат никакво внимание на Персијците. Оние, значи, уште и во мое 
време секоја петта година испраќаат дарови на кои се обврзани- сто момчиња и сто 

девојки. Арабите даваат по илјада таланти темјан секоја година. Освен даноци, зна-
чи, на кралот му се носат и тие дарови“. 

Се потврдува истото генетското- географско подрачје на Индија и Африка. 
„98. А тоа силно злато, од кое Индијците, како што е речено, му носат на кр-

алот прав, го добиваат на ваков начин. На исток од индиската земја има пустина. 
Индијците живеат најдалеку на исток од сите народи во Азија за кои се знае и за 
кои нешто сигурно се прикажува. Имено, од Индијците натаму, кон исток, поради 

песокта е пусто, ненаселено пространство. Индиски племиња има многу и тие не 
зборуваат ист јазик. Едни од нив се сточари, други не се, а некои живеат во речните 
мочуришта и се хранат со риба, и тоа сурови, што ги ловат движејќи се на чамци 

направени од бамбус. Еден чамец се прави од еден член од бамбус. Тие Индијци 

носат облека од лико. Откако од реката ќе се окосат трски, ќе ја исчукаат и потоа ја 
плетат како рогозина и ја облекуваат како оклоп. 

99. Други Индијци, кои живеат на исток од овие, се сточари, се хранат со 

живо месо, а се викаат Падајци. Се прикажува дека имаат вакви обичаи: ако некој 
од луѓето снеможи, било жена или маж, ако е маж, го убиваат мажи, оние со кои е 
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најмногу во дружба- велат, ако ја разјала болеста, ќе им се расипе месото. И да твр-

ди дека не е болен, тие не го оставаат, туку го убиваат, и се гоштеваат. Ако, пак, 
снеможи жена, тие жени што најмногу живеат со неа го прават она што и мажите. 
А го колат и тој што ќе дочека старост, и си прават гозба. Но бидејќи бидуваат уби-

вани од блиските, малку се оние што остаруваат. Имено, тие го убиваат секого и 

пред да западне во болест“. 

Значи, темните раси (Црнци, Индијци...) биле канибалисти, но не Белците. 
„100. Други, пак, Индијци имаат друг, ваков начин на живот. Ниту убиваат, 

нешто што има душа, ниту нешто садат, ниту имаат обичај да прават живеалишта. 
Се хранат со сурови растенија, а кај нив има и некое растение, нешто како просо,и 

со таква големина. Тоа се зрнца во мешунки, а расте само од себе. Тие тоа го соби-

раат, го варат заедно со мешунките и така го јадат. Кога некој од нив ќе се разболи, 

оди во пустината и лежи, а никој за него не се грижи ни кога умира ниту додека 
боледува. 

101. Полов однос сите овие Индијци за кои зборував имаат јавно, како жи-

вотни. Бојата на кожата им е иста на сите, најслична на бојата на Ајтиопите. И ни-

вното семе, она што мажите го испуштаат во жените, не бело како кај другите луѓе, 
туку е црно, како што им е кожата. Такво семе испуштаат и Ајтиопите. Тие Индиј-
ци живеат на поголема оддалеченост од Персијците и се кон југ. Тие никогаш не 
биле под власт на Дареј 

102. Едни други Индијци, кои се во соседство со градот Каспатир и пакти-

чките земји и живеат посеверно од другите Индијци, имаат начин на живот многу 

сличен на животот на Бактријаните. Тие се и највоиствени од сите Индијци и тие се 
што се обучени да набавуваат злато. Зашто од нив натаму е само пустина и песок. 
Во таа пустина, значи, во тој песок живеат мрави, кои по големина се помали од ку-
чиња, а поголеми од лисици. Има неколку такви кај персискиот крал, и тие се тука 
уловени. Тие мрави, значи, правејќи си живеалишта под земја, песокот го исфрлаат 
горе, над земјата, исто како мравите кај Хелените и на ист начин, а и по изглед се 
најслични на нив. Тој песок, изнесениот, содржи злато. По тој песок одат Индијци-

те во пустината. Секој од нив си впрегнува три камили. И од едната и од другата 
страна влечат мажјаци, а на средина е женка. Јавачот се качува на неа, а се потру-
дил да впрегне таква која ја одделил од младенчињата, штотуку донесени на свет. 
Имено, камилите не им се помалку брзи од коњите, а освен тоа поиздржливи се и за 
носење товари. 

103. На Хелените кои знаат како изгледаат камилите не им ги опишувам, но 

ќе го кажам тоа што не го знаат: камилите на задните нозе имаат по четири члена и 

по четири колена, а половиот орган низ задните нозе им е свртен кон опашката“. 

А бидејќи Хелените не познавале камили, тие не познавале ниту магариња. 
„114. На југозапад последна населена земја е Ајтиопија. Во таа земја има 

многу злато, големи слонови и секакви диви дрвја, меѓу кои и абоносово дрво, и 

уште има најкрупни, најубави и најдолговечни мажи. 

115. Тоа се тие земји што се последни и во Азија и во Либија. За последните, 
пак, западни земји, во Европа, не можам ништо со сигурност да кажам. И, барем, 

јас, не прифаќам дека постои некака река која барбарите ја викаат Еридан и која, 
наводно, се влева во морето на северот каде што, прикажуваат, доаѓа килибарот, а 
не сум запознат ни со тоа дека постојат Каситерските Острови од каде што ни доаѓа 
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калајот. Имено, прво и самото име Еридан, како што е именувана таа наводна река, 
е хеленско, а не барбарско, а е измислено од некој поет. А друго, не можев да чујам 

од некој што видел со свои очи, иако се трудев околу тоа, дека постои море на таа 
страна во Европа. А сепак, нам калајот ни доаѓа од тие најоддалечни краишта, како 

и килибарот“. 

„139. По овие настани Дареј го освоил Самос. Тој му бил прва од сите др-

жави, било хеленско или барбарско, што ја освоил, а причината била...“. 

Наспроти ова,во насловот „Хеленската историографија пред Херодот“, стои: 

Се кажа: „се сеќава со посебна љубов и го нарекува ‘прв од сите градови, 

било хеленски или барбарски’ (III 139)“. Следи да се говори само за град држави. 

 

СКИТИ 

 
Четврта книга насловена МЕЛОПОМЕНА  

„1. По заземањето на Бабилон бил походот на Скитите под лична команда на 
Дареј. Бидејќи Азија имала храбри мажи, а се собирале и големи парични средства, 
на Дареј му се посакувало да им се одмазди на Скитите, зашто тие први почнале да 
прават неправди со тоа што навлегле во Медија и ги победиле во битка оние што 

им се протиставувале.Скитите владееле во Горна Азија,како што кажав и порано, 

дваесет и осум години. Гонејќи ги Кимерците, навлегле во Азија и му ставиле крај 
на владеењето на Медијците.Имено, со Азија, пред да дојдат Скитите, владееле тие. 
Скитите, кои биле надвор од својата земја цели дваесет и осум години, кога по то-

лку време се вратиле дома, ги чекала не помала мака од онаа што ја имале во зе-
мјата на Медијците. Се сретнале со не мала војска што се кренала против нив. Име-
но, скитските жени, бидејќи мажите им биле отсутни долго време, живееле со ро-

бовите“. („цели дваесет и осум години“, што е време за одродување на народ, Р.И.) 

Па со мешање на народите морало да следи и до мешан јазик. А тоа не било.  

Во Украина и Русија јазикот бил тн.словенски, како медиски и персиски. 

„2.Скитите имаат обичај сите свои робови да ги ослепуваат, а тоа го прават 
заради добивањето и преработката на млекото што им служи за исхрана и, што се 
однесува до млекото, тие прават вака. Земаат коскена цевка, многу слична на флеј-
та,кои со едниот крај ги вовлекуваат во половиот орган на кобилите и во нив дуваат 
со уста. Додека едни дуваат, други молзат. Велат дека тоа го прават затоа што со 

дувањето набрекнуваат жилите на кобилите и тогаш вимето отпушта. Кога, пак, ќе 
го измолзат млекото и ќе го пресипат во издлабнети дрвени садови, ќе ги наредат 
во круг пред садовите слепите робови и тие го матат млекото. По матењето, тоа 
млеко останува долу послабо. Заради тоа Скитите секого што ќе го фатат го осле-
пуваат. Со земјоделство тие не се занимаваат,туку се сточари.(Бута=бутер,б=п, РИ) 

3. Од тие робови, значи, и од тие жени се одгледани деца, кои, кога го раз-
брале своето потекло, им се спротиставувале на Скитите кои се враќале во Медија. 
И прво ја отсекле земјата прокопувајќи широк ров што се протегал од Тавричките 
Планини до езерото Мајетида, кое е многу големо. Потоа се бореле одбивајќи ги 

Скитите што се обидувале да влезат. Откако повеќепати се судриле во битки и Ски-

тите не можеле со борба ништо да постигнат, еден нив го рекол ова: ‘Што правиме 
ние, скитски јунаци ? Се бориме со нашите робови и, гинејќи самите, стануваме се 
помалубројни, а убивајќи ги и нив, во иднина ќе имаме помалку луѓе под наша вла-



 93 

ст. Затоа сега јас мислам дека треба да ги оставиме копјата и стрелите, а секој в ра-
ка да го земе камшикот од коњот и да им пријдеме поблиску. Имено, додека тие нė 
гледаат со ружје в рака, мислам дека се рамноправни со нас и на исто рамниште. А 

кога ќе нė видат со камшици место оружје, ќе сфатат дека се наши робови и, свесни 

за тоа, нема да ни се спротиставуваат. 
4. Кога го слушнале тоа Скитите, вистина така направиле. Робовите, пак, ис-

плашени од тоа што го виделе, заборавиле на битка и се дале на бег. Така, значи, 

Скитите владееле со Азија, а кога Медијците биле истерани назад, на тој начин се 
вратиле во својата земја. Поради тоа Дареј сакал да им се одмазди и собрал војска 
за борба против нив“. 

Скитите ослепувале луѓе, но нив не ги јаделе. Тие со справа го молзеле мле-
кото, а и него го обработувале. Па затоа тие биле Белци. Бидејќи таму климатските 
услови не биле погодни за земјоделско производство, Скитите не биле земјоделци. 

„5. Како што прикажуваат Скитите, нивниот народ е најмлад од сите народи, 

а потеклото им е вакво. Во таа земја, што била пуста, првиот маж што се родил бил 

Таргитај. На тој Таргитај, кажуваат, родителите му биле, а мене не ми се верува, но 

така прикажуваат, Ѕевс и ќерката на реката Бористанеј. Значи, од таквиот некаков 
род настанал Таргитај. Имал, пак, три сина: Лејпоксај, Арпоксај и најмадиот, Коло-

ксај. Во време на нивното владеење на скитската земја, дојдени од небото, паднале: 
плуг, јарем, секира и чаша. Тие работи прв ги видел најстариот брат и тргнал кон 

нив сакајќи да ги земе, но, додека тој се приближувал, златото почнало да гори. Ко-

га тој се оддалечил, тргнал помладиот, и тогаш повторно се случило истото. Нив ги 

одбивало златото што горело, но кога тргнал најмладиот брат, златото се изгаснало 

и тој си го однел во својата куќа. Поради тоа постарите браќа се согласиле целата 
власт да му ја предадат на најмладиот, на Колаксај“.(Тргнал=кола и гори=ксај,Р.И.) 

Се кажа: „Како што прикажуваат Скитите, нивниот народ е најмлад од сите 
народи“. Па Скитите потекнале од југот, а во Скитија се населиле во најново време. 

„6. Од Лајпоксаја потекнувале оние Скити кои се викаат Авхати, од средни-

от, Арпоксиј, оние што се викаат Катијари и Траспијци, а од најмладиот од нив, од 

кралот, оние што се викаат Парлати. На сите заедно името им е Сколoти, што значи 

‘кралски скити’, а Скити ги нарекле Хелените“. (Сколоти=с колот=колат-а, Р.И.) 

Скит означувал скит, кој скита. Тој бил на пелазгиски=тн.словенски  јазик. 
„7. Дека така настанале, кажуваат самите Скити. А откако настанале, велат, 

од првиот крал Таргитај до влегувањето на Дареј кај нив нема повеќе од илјада го-

дини; толку има сė на сė. А она свето злато го чуваат кралевите највнимателно и 

секоја година му искажуваат чест со принесување големи жртви. Ако некој преспие 
на празникот под ведро небо со своето злато, тој, кажуваат Скитите, не ја преживу-
ва годината. Поради тоа нему му се дава толку земја колку што самиот може на 
коњ да помине во текот на еден ден. Бидејќи земјата е голема, Колаксај ја поделил 

на три кралства и им ги разделил на синовите. Едното од нив го направил најголе-
мо, и во тоа кралство се чува злато. Пределите што се наоѓаат над областа што ја 
населуваат тие, на север, значи, од нив кажуваат дека се такви што понатаму веќе 
не може да се гледа ни да се поминува од разлетани пердуви. И по земјата и во во-

здухот полно е пердуви и тоа го затвора видикот.(Колаксај=кола ксај=к сај=сј, Р.И.) 

8. Ете, тоа го зборуваат Скитите за себе и за земјата што се простира погоре 
од нив,а Хелените што живеат на Понт ова го велат.Херакле,гонејќи ги Герионови-
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те говеда, втасал во таа земја која била пуста, а во која сега живеат Скитите. А Ге-
рион живеел надвор од Понт.Бил населен на островот кој Хелените го викаат Ери-

теја, кај Гадејри, надвор од Херакловите Столбови, кај Океанот. А Океанот, според 

нивната приказна, извирајќи од исток, тече околу целата земја. Но ова не го поткре-
пуваат со доказ. Оттаму Херакле втасал во земјата која сега се вика Скитија. Бидеј-
ќи го фатила зима и студ, со навлекол кожа од лав и заспал, а кобилите од колата, 
кои во тоа време паселе,со некоја божја судбина ги снемало.(Х-е-ракле=ракал е,РИ) 

9. Кога се разбудил, Херакле почнал да ги бара и, откако ја поминал целата 
земја, најпосле втасал во земјата која се вика Хилаја. Таму во една пештера нашол 

суштество со двојна природа; тоа било половина девојка половина змија. Кога ја 
видел и се изначудил, ја прашал дали водела заскитани коњи. Таа рекла дека се кај 
неа, но дека нема да му ги даде пред да има однос со неа. Херакле по таа цена се 
сосединил со неа. Таа одлагала да му ги даде, сакајќи што подолго време да биде со 

Херакле, а негова желба била да си ги земе и да замине. Најпосле му ги дала и му 

рекла: ‘Кобилите што дојдоа овде јас ти ги зачував и ти ме награди. Јас сега носам 

од тебе три сина. Што треба да правам со нив кога ќе пораснат, ти кажи; дали да ги 

оставам да живеат тука (бидејќи со оваа земја јас владеам) или да ти ги пратам тебе 
?’ Тоа таа го прашала, а тој, велат, на тоа вака ѝ рекол: ‘Кога ќе ги видиш синовите 
кај станале мажи, нема са згрешиш ако ова го направиш: кога од нив ќе го видиш 

дека вака го оптегнува овој лак и дека вака се запашува со овој појас, него насели 

го во оваа земја, а кој ќе биде послаб во ова што ти го покажувам, испрати го од зе-
јава. Ако го направиш тоа, и самата ќе бидеш задоволна и ќе ја исполниш мојата 
заповед’. (Хилаја=х илај а: илај=илиј=Илиј, Р.И.) 

10,Тој тогаш го оптегнал едниот лак (бидејќи Херакле дотогаш носел по два 
лака) и, откако ѝ покажал како се закопчува појасот, ѝ ги дал и лакот и појасот на 
чиј крај, на токата, имало златна чаша. Откако ѝ ги дал, заминал. Таа, пак, кога се 
родиле синовите, им дала имиња, на едниот Агатирс, на вториот Гелон, а нај-
младиот Скит. Кога пораснале, се сетиле на пораката и направиле како што ѝ било 

речено. Двајца од синовите, Агатирис и Гелон, бидејќи не можеле да ја извршат по-

ставената задача, мајката ги отфрлила и тие заминале од земјата. Од тој Скит, синот 
Хераклов, потекнуваат сите што биле краелеви на Скитите, а поради онаа чаша 
Скитите и ден-денес носат чаши на појасите. Тоа еединствената работа што мајката 
ја направила за Скит. Ете тоа го прикажуваат Хелените што живеат на Понт.  

11. Постои и друга приказна, на која јас сум најсклон да ѝ верувам. Скитите 
живееле како номади во Азија, но, потиснувани со воени дејства од Масагетите, ја 
поминале реката Аракс и се упатиле накај кимерската земја. Сега таа е населена со 

Скити, но се прикажува дека во старо време била на Кимерците. Кога Скитите се 
проближувале, Кимеријците се советувале, зашто војската што надоаѓала била го-

лема. Била со различни мислења. И едните и другите биле настојчиви во докажува-
њето на исправноста на својот став, а подобар бил оној на кралевите. Додека народ-

от докажувал дека е најдобро да се повлечат и да не се изложуваат на опасност бо-

рејќи се против многубројниот непријател, кралевите биле за борба за земјата на 
живот и смрт против оние што надоаѓале. И ниту народот сакал да се покори на во-

лјата на кралевите ниту кралевите да се согласат со народот. Така, народот си оста-
нувал на своето- да се повлечат без борба и земјата да им ја предадат на освојува-
чите, а кралевите, имајќи ги на ум, од една страна, удопствата што ги имале, а од 
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друга страна, знаејќи што го чека оние што бегаат од татковината, решиле да оста-
нат во неа и да не се повлекуваат заедно со народот, па ако треба да загинат. Бидеј-
ќи решенијата им биле такви, тие се раздвоиле, а бројно биле еднакви. Настанала 
меѓусебна борба. Кога сите кралеви биле убиени од сопствениот народ, истиот тој 
народ ги погребал покрај реката Тирас. Нивниот гроб и денес може да се види. От-
како кралевите биле погребани, народот ја напуштил земјата, па кога дошле Скити-

те, освоите опустена земја, без луѓе во неа. 
12. И денес во Скитија има Кимериска Тврдина, Кимериско Скеле, има земја 

по име Кимерија, а постои и таканаречен Кимерски Боспор. Се чини дека Киме-
ријците, бегајќи од Скитите во Азија, го освоиле полуостровот на кој сега се наоѓа 
хеленска Синопа. Очигледно е дека Скитите, гонејќи ги нив, го згрешиле патот и 

навлегле во медиската земја. Имено, додека Кимеријците бегале движејќи се посто-

јано покрај морето, Скитите ги гонеле имајќи го Кавказ на десната страна, сė доде-
ка, скршнувајќи од патот, не навлегле во медиската земја, кон внатрешноста.Но тоа 
е друга приказна, а се прикажува, така велат, и од Хелените и од барбарите. 

13. И Аристеј, син на Каистробиј, маж Проконешанец, во своите епови вели 

дека тој, обземен од Фојб, дошол до Иседонците, и дека зад Иседонците живеат 
Аримаспите, еднооки луѓе, зад нив грифоните, чуварите на златото, а зад нив, спу-
штајќи се сė до морето, Хиперборејците; дека сите тие, освен Хиперборејците, по-

чнувајќи од Аримаспите, постојано ги напаѓаат оние што живеат во соседните об-

ласти; дека од Аримаспите биле истиснати од земјата Иседонците, од Иседонците 
Скитите, а нападнати од Скитите, земјата ја напуштиле Кимеријците кои живеат на 
бреговите на јужното море. Така, за таа земја ни тој не се согласува со Скитите“. 

Бидејќи поимот Скити бил 100% тн.словенски, истото било со Бористен итн. 

„14. Од каде е Аристеј, кој ги испеал тие епови, кажав. А ќе ја раскажам и 

приказната што ја чув за него на Проконес и во Киѕик. Прикажуваат дека Аристеј, 
кој по род не бил ништо подолу од другите граѓани, еднаш во Проконес влегол во 

валавница и умрел. Валавичарот ја затворил работилницата и веднаш отишол да им 

јави на роднините на умрениот. Кога веќе се расчуло во градот дека Аристеј умрел, 

тие што тоа го зборувале дошле во препирка со еден човек Киѕичанец, кој тогаш 

пристигнал во градот Артака и тврдел дека се сретнал со Аристеј, кој патувал за 
Киѕик, и дури разговорал со него. Додека тој тоа упорно го докажувал, роднините 
на починатиот отишле во валавницата со сė што им требало за да го погребат. Кога 
го отвориле дуќанот, Аристеј го немало ни мртов ни жив. По седмата година од тој 
настан Аристеј се појавил на Проконес, ги испеал овие песни што сега Хелените ги 

викаат ‘Аримаспејски песни’, а откако ги испеал, веќе не се појавиле повторно. Тоа 
се зборува во тие градови.  

15. А на граѓаните на Метапонт знам дека ова им се случило триста и четри-

есет години по повторното изчезнување на Аристеј, зашто јас тоа го утврдив споре-
дувајќи го она сум го чул и на Проконес и во Метапонт. Матапонќаните велат дека 
тој Аристеј, кога се појавил во нивната земја, им заповедал да му изградат жртве-
ник на Аполон и до него да постават кип со името на Аристеј Проконешанецот. 
Имено, рекол дека од сите Италиоти тое се единствените во чија земја дошол Апо-

лон и дека со него дошол и самиот тој, кој сега е Аристеј; но тогаш, кога дошол 

придржувајќи го богот, бил во облик на гавран. Откако го кажал тоа, го снемало. 

Метапониќаните раскажуваат дека тие пратиле пратеници во Делфи за да го пра-
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шаат богот што значи тоа појавување на тој човек. Питија им заповедала да го по-

слушаат тоа привидение, зашто, ако го послушаат него, подобро ќе им одат рабо-

тите. Тие го уважиле тоа и ги исполниле заповедите. И сега таму има статуа со име-
то на Аристеј покрај самиот кип на Аполон, а околу него се издигаат лаврови дрвја. 
Кипот е поставен на плоштадот. И, толку нека биде кажано за Аристеј. 

16. Што има зад таа земја за која се разврза оваа приказна, никој не знае то-

чно. Немам можност да дознам од човек што самиот видел, па да ми каже. Дури ни 

Аристеј, за кого пред малку направив едно потсетување, ни тој во своите песни што 

ги испеал не вели дека втасал подалеку од Иседонците, туку за тоа што има потаму 

од Сидонците го кажува она што го чул од друг,велејќи дека Иседонците се тие кои 

го прикажуваат тоа. Но јас сето она до што можев да втасам, макар и по слушање, 
точно и опширно ќе го прикажам. 

17. Од трговското пористаниште на Бористенитите, а тоа, ако се земе цели-

от морски брег на Скитија, се наоѓа токму на средината, први, значи, од тоа место 

живеат Калипидите, кои се Скити Хелени, а по нив е едно друго племе, по име Ала-
ѕони.Овие, како и Калипидите, во сė друго имаат ист начин на живот како Скитите, 
но и садат и употребуваат како храна жито, кромид, лук, леќа и просо. А зад Ала-
ѕоните живеат Скитите земјоделци, кои сеат жито, но не за своја исхрана, туку за 
продавање. Зад нив живеат Неври. На север, пак, од Нервите, колку што знам, се 
пусти предели, ненаселени. Тоа се, значи, народите што живеат на реката Хипанис, 
западно од Бористен“. (Хипанис=хи панис; Шпанија-Шпан=Спан=с пан=Пан, Р.И.) 

Се истакна: „Скити Хелени“. Следи поимот Скити и Хелени биле тн.словен-

ски. Се кажа дека Хелен произлегол од Хелиос, основа хел, х=в=б, бел, светлина... 
Хелените биле Скити. Во хеленска Скитија живеле Киевски Руси-  Белци. 

Откаде потекнуваат Скитите, оттаму тие во Скитија ги однеле и наведените 
полоделски култури. А тие потекнувале од Балканот со Мала Азија. 

„18. Кога ќе се помине Бористен, откај морето прво е Хилаја. Ако се оди на-
горе од Хилаја, во тие предели живеат Скити кои се занимаваат со земјоделство, 

кои Хелените што живеат на реката Хипанис ги викаат Бористенити, додека себеси 

се наречуваат Облиополити. Тие Скити, значи, земјоделци, живеат во пределите 
кои на исток се протегаат во должина од три дена пат по реката што се вика Пан-

тикап, а на север има единаесет дена пловидба по Бористен. Погоре од нив надале-
ку е пуст крај, а на таа пустелија живеат Андрофагите, еден посебен народ кој нема 
ништо заедничко со Скитите. А веќе над нив е вистинска пустина и таму не живее 
ниеден народ, колку што знам јас“. (Пантикап=пан тикап: пан=Пан, Р.И.) 

Се опишува реткоста на населеност, како и другиот поголем дел дека е пуст. 
„19. На исток, пак, од Скитите земјоделци, кога ќе се премине реката Панти-

кап, натаму веќе живеат Скити номади, кои ниту нешто садат ниту ја орат земјата 
Целата таа земја, освен Хилаја, е гола, без дрвја. Тие номади населуваат простра-
нство во должина од четириесет дена од допирајќи до реката Гер. (Геро, Р.И.) 

20. Преку Гер е она што се нарекува Кралска земја, во која живеат најхра-
брите и најголемиот број Скити и кои сметаат дека другите Скити се нивни робови. 

На југ тие допираат до тавричката земја, а на исток до пристаниште што се вика 
Кремин на Мајетидското Езеро. А нивната област се протега и до реката Танаис. 
Погоре од Кралските Скити, кон север, живеат Меланхлајните, друг народ, нескит-
ски. А над Мелахлајните се мочуришта и пуст крај, без луѓе, колку што знам јас. 
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21. Кога ќе се помине реката Танаис, веќе нема Скити, туку прво се обла-
стите на Савроматите кои, почнувајќи од највнатрешниот дел на Мајетидското Езе-
ро, кон север се протегаат во должина на петнаесет дена од, и целата земја е без др-

вја; ги нема ниту диви ниту питоми. Погоре од нив живеат Будините, кои ја имаат 
втората област. Земјата што ја држат тие целата е обрасната со секакви дрвја. 

22. Погоре од Будините, кон север, прво е пустина, која се протега на пет де-
на од, а по таа пустина, клонејќи повеќе кон исток, одвоено од другите, живеат Ти-

сагетите, голем народ. Тие живеат од лов. Заедно со нив, на истите простори, живее 
и едно племе што се вика Иирки, а кое исто така живее од лов. Ловот на овој начин. 

Ловецот прави засега качувајќи се на дрво (а нив ги има многу низ целата област); 
секој има коњ, научен да легне на стомак за да биде понизок, и подготвен пес. Кога 
од дрвото ќе го здогледа животното, ловецот стрела, рипнува на коњот и го гони, а 
по него и песот. Над овие, клонејќи кон исток, живеат други Скити, кои се отцепи-

ле од Кралските Скити и се населиле на тие места“. 

Се наведоа Масагетите=маса гети, а овде Тисагети=тиса гети. Па гети=гети. 

Исто така, се познати Буда, а овде Будини, ама и Будим- само тн.словенски. 

 Бидејќи Херодот пишу мноштво неможни работи,овде со нив се продолжува 
„23. Сė до областа на тие Скити целата земја што е споменета е рамна и пло-

дна, а од неа натаму е каменита и нерамна. А кога ќе се помине голем дел од таа 
нерамна земја, се доаѓа до некои луѓе кои живеат во подножјето на една висока 
планина. За нив се прикажува дека сите се ќелави од раѓање, и тоа машки и женски 

еднакво, со тапи носеви и издолжени бради, кои зборуваат посебен јазик, а се об-

лекуваат како Скити. Живеат, пак од плодови од дрвја. Понтик се вика дрвото чии 

плодови им служат за храна и тоа на висина расте приближно колку смоква. Дава 
плод како бобинка, а има голушка. Кога ќе узрее, плодот се цеди низ платно и се 
добива густ црн сок кој се вика асхи. Тоа го лижат или го пијат измешано со млеко. 

Од густиот талог од асхито правад мармалад и тоа го јадат. Добиток немаат многу 

зашто немаат којзнае какви пасиште. Секој човек таму живее под едно дрво. Зиме 
околу дрвото ставаат цврсто бело платно, непробојно за вода, а лете не ставаат ни-

што. На овие ниеден народ не им прави ништо, зашто се смета дека тие се свети. 

Оружје немаат воопшто. Како прво, тие ги решаваат несогласијата на соседите, а 
второ, ако некој што е гонет избега кај нив, веќе никој ништо не му може. Ним име-
то им е Агрипајци.(Понтик=понт нтик: понт=Понт; нтик - т = ник, ник- никни, Р.И.) 

24. Сė до тие ќелави луѓе постојат мошне јасни сведенија за земјата, како и 

за земјите на племињата што се пред нив. Имено, некои Скити одат кај нив и не е 
тешко да се сознае и од нив и од Хелените од бористенското трговско пристани-

ште, како и од другите понтски пристаништа. Оние Скити што одат кај нив прего-

вараат преку седум преведувачи, преку седум јазици. 

25. За земјите што се пред просторот на ќелавите, па и за нивната земја, се 
знае, додека за она што е по нив никој ништо точно не знае да каже. Се испречува-
ат високи, непроодни планини и никој не преминува преку нив. А тие ќелави луѓе 
прикажуваат, во што јас не верувам, дека на планините живеат мажи со козји нозе, 
а кога ќе се поминат тие, има други луѓе, кои спијат по шест месеци. Тоа, пак, не го 

прифаќам ни како сон. Но за областа источно од ќелавите со сигурност се знае дека 
е населена од Иседонците. За она над нив, на север и од ќелавите и од Исодонците, 
не се знае ништо освен она што го кажуваат. 
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26. Се зборува дека Иседонците ги имаат овие обичаи. Кога ќе умре таткото 

на некој човек, сите роднини доведуваат добиток. Потоа, откако животните ќе се 
заколат како жртви и ќе се исечат на парчиња, го сечат и телото на умрениот роди-

тел. Потоа целото месо го мешаат и приредуваат гозба. Главата, пак, на мртвиот ја 
оголуваат од влакната, ја исчистуваат и ја позлатуваат и потоа ја чуваат како нешто 

свето принесувајќи ѝ секоја година големи жртви. Секој син тоа му го прави на та-
тка си, како што Хелените ги прават годишните помени. Инаку, се зборува дека тие 
се справедливи. Жените кај нив се сосема равноправни со мажите. Значи, за Иседо-

нците постојат веродстојни податоци“. („Инаку, се зборува...“, Р.И.) 

Бидејќи Хелените не биле канибалисти, не можеле да бидат канибалисти ни 

хеленските Скити. Бидејќи се говори и за Гети, кои биле Траки, а Траките не биле 
канибалисти, не можеле да бидат канибалисти ни тракиските Скити. Бидејќи од вр-

емето на Филип Македонски Балканот бил Македонија, а Македонците не била ка-
нибалисти, жителите северно од Касписко Море со Кавкас и Црно Море никако не 
можеле да бидат канибалисти. За канибализам на просторите на Киевска Русија не 
е забележано. И до денес Балканците и северно од Балканот никогаш не биле кани-

балисти. А што се работи за чистење на черепот и негово позлатување е познато за 
Бугарите, а тие биле Татари. Па во новата ера имало Скити Белци и Скити Татари... 

Бидејќи нигде не биле/се пронајдени коски и черепи,сė тоа било произволно. 

„27. Иседонците се тие што прикажуваат за тоа што е погоре од нив; дека 
постојат еднооки луѓе и грифони, чувари на златото. Од нив тоа го чуле Скитите и 

го раскажуваат, а од Скитите сме го прифатиле ние другите и по скитски ги нареку-
ваме Аримаспи; на скитски ‘арима’ значи еден, а ‘спу’ око“. 

Следи „спу“, у=и, си е само спи- да спие. А и арима=а рима, рима=рима... 
„28. Целата таа земја за која стана збор е многу студена. Таму осум месеци 

во годината е таков мраз што, ако во тоа време излееш вода, нема ништо да расква-
сиш, туку ќе расквасиш само ако запалиш оган. Сė замрзнува, и морето и целиот 
Кимерски Боспор. Скитите кои живеат од другата страна на каналот одат на воени 

походи по мразот и, превезувајќи се со коли, ги напаѓаат Синдите што се преку мо-

рето. Така, зимата трае осум месеци, а и текот на другите четири месеци е студено. 

Тамошната зима се разликува во многу нешта од зимата во сите други краишта. Та-
му, кога е време за дождови, речиси воопшто не врне, а лете дождот не прекратува. 
Во време кога во други краишта има грмежи, таму нема, а летно време се чести. 

Ако загрми зимно време, луѓето се чудат и тоа го сметаат за некој божји знак. И 

ако има земјотрес во скитсаката земја, било лето или зиме, и тоа го сметаат за бож-

ји знак. Нивните коњи лесно ја поднесуваат таа зима, а маските и магарината вооп-

што не ја поднесуваат. Во друга земја коњите, изложени на студ, измрзнуваат, а 
магарињата и маските студот го поднесуваат“. 

За да се види, дали просторите северно од Дунав биле населени, се наведува 
Маргарет Јурсандер, која ги наведува мемоарите на Хандриан, кој царувал по цар 

Трајан (98- 117 година):“Бев назначен за трибун во втарата легија.Поминав неколку 

месеци во горното течение на Дунав. Некаде во ноември, бев префрлен во петтата 
легија,македонската на устието на Дунав,на границата на Долна Моесија. Големата 
земја на устието на Дунав и устието на Бористен, се смета од едно најчудесните зе-
мји на светот. Скитската земја го има она малку тешко, а огромниот тек што се за-
вршува тука на устието, влечи тиња од континентот, мраз од ненаселените предели. 
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Тука се најдов лице в лице со вистинската зима, која трае со месеци и насетува дека 
подалеку од север е постојана без почеток и крај. Дунав беше долг и широк појас 
од црвен мраз, а потоа синкав, набразден со траги од внатрешните струи. Од мразот 
се штитевме со кожи. Во степите, снегот понекогаш ќе ги избришеше разликите 
кои и онака не беа видливи. Мојот кавказки водач го топеше мразот за да ги напои 

коњите. На пролет, многу пати се случуваше, кога топењето на мразот ќе дозво-

леше, да навлезам длабоко на земјата, царство какво што не го знаеме“. 

Се гледа, северно од реката Дунав со Црно Море биле скитски степски пр-

остори. Тој од Балканот, Македонија, бил со македонската легија. Тоа било “на ус-
тието на Дунав“, каде било најтопло. Скитите за кои говори Херодот, биле повле-
чени на топлото Црноморие, но не на Дунав. Па затоа кај него има произволности. 

Во прилог е следниот доказ: до денес Украина и Русија не се лозаро- овош-

тарски земји. Следи да се потврди, дека до денес тие простори не се донаселени. 

Боспор, б=в, воспор, во со пор, пор + т = порт, порта=пората: во со порта... 
Се сретнуваат дури маски и магариња. Коњите се поиздржливи на студот. 
Се истакна: „...Во друга земја коњите, изложени на студ, измрзнуваат, а ма-

гарињата и маските студот го поднесуваат“. Наведеното е без основа затоа што ма-
гарето потекнува од простори каде било потопло. Токму затоа неговото влакно е 
пофино отколку на коњот. Следи влакната да се поретки отколку на коњот. Ова се 
совпаѓа со на слонот, биволот итн. Бидејќи слонот и биволот се индиски и афрички 

уште пред да се одвоиле континентите, постои и генетско- географска оддалечено-

ст на Белци со пофина коса густа брада и обрастено тело со влакна и темни раси со 

густа коса и необрастеност по телото. Токму и затоа на Белците брадите биле со 

повеќе шилци, а на Монголите со еден шилец- брада на прч.  

Бидејќи влакнавоста е од повисоко ниво на машки хормони, жените со по-

високо ниво на машки хормони се ќелави и обастени по телото со влакна. Обратно 

е со женските хормони. Жената е со почврста коса и не е со обастено тело. Ваква 
одлика е и кај Монголите. Следи естрогените се поврзани со канибализмот. И затоа 
Монголите биле канибалисти. Токму затоа тие пиеле крв од топло животно, јаделе 
свежо место, скалпирале итн. Ваквите одлики се забележани и кај Индијанците.   

Бидејќи се говори за магарето, што е произволно, е следнов доказ. Се пиши 

дека тн.Троја била во Далмација со соседните простори. Меѓутоа, во Далмација де-
нес има магариња, каде што е потопло, а коњите се на планинските простори. Сле-
ди Далмација не била коњарска.Токму затоа никако говедарска,а ни свињарска итн.  

За да се потврдат од него наведените произволности, се продолжува со него. 

„29. Мислам дека поради студот таму не им растат рогови на онаа сорта шу-
ти говеда. Моето мислење го поткрепува Хомеровиот стих од Одисејата, кој гласи 

вака:  
‘Либија, кај што јагнината имаат рогови веднаш’. 

Право е кажано тоа дека во потоплите краишта роговите брзо израстуваат, а 
во студените на добитокот или воопшто не му растат рогови или, ако израснат, 
одвај. Тоа е таму така поради студот“. 

На студот носот се смалува. Следи Монголите да имаат помал нос отколку 

на југот, каде што е потопло. Бидејќи роговите служат за одбрана, тие во Скитија 
биле многу поголеми отколку на бригиското говедо. Ова било и поврзано и со за-
грозеноста за опстанокот- тој на просторите на Скитите бил многу многу полош. За 
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подобро да се дообјасни, е следниов доказ. Бидејќи зрачењето=губењето на топли-

на се врши од кожата, најбитна е нејзината површина. За пример се наведува те-
жина на говедо од 600 кг со куниќ со 2 кг. Значи, едно говедо е равно на 300 куни-

ќи. Кога ќе се собере површината на кожата на куниќите, таа ќе изнесува многу па-
ти повеќе. Следи една иста количина храна многу пати побрзо да ја изедат куни-

ќите во однос на говедото. Заклучокот е едноставен, крупниот човек е поекономи-

чен од помалиот. Затоа Балканците биле и останале пониски луѓе од Северњаците.  
„30. Но се чудам (моево прикажување уште од почеток обилува со отклону-

вања) што во целата Елида не можат да се зачнат маски иако земјата не е ни сту-
дена ниту има некоја друга очигледна пречка за тоа. Елејците кажуваат дека кај нив 
маски нема поради некое проклетство. Затоа тие, кога наближува времето кобилите 
да заносат, ги водат во соседните земји и им ги пуштаат блиску магарињата додека 
не станат ждребни. Потоа ги враќаат назад“. 

Се потврдува дека во Елида магарињата потешко се ширеле. Па затоа тие во 

неа биле донесени во времето на Херодот. Поради промена на генетското- географ-

ско подрачие, веројатно поврзано со зреењето на сперматозоидите, се доаѓа до при-

времена неплодност. Токму затоа успешни се со блиските, каде тие биле поодамна. 
„31. А за пердувите со кои- велат Скитите- е полн воздухот, па поради тоа 

не е можно ниту да се види понатаму земјата ниту да се минува низ нив, вакво ми-

слење имам за тоа. Погоре од земјата на Скитите постојано врне снег; лете, се раз-
бира, помалку отколку зиме. Секој, значи, што видел одблизу како паѓа густ снег, 
знае што зборувам; имено, снежичките личат на пердуви. Поради зимата, која е та-
ква, северно од таа земја просторот е ненаселен. Кога Скитите и нивните соседи ви-

каат пердуви за снежинките, мислам дека тоа е поради сличноста на снежинките со 

пердувите. На овој начин е изнесено сė што се прикажува за најодалечените земји. 

32. За Хиперборејците не кажуваат ништо ниту Скитите ниту некои други 

што живеат на тие простори, освен Иседонците. Јас сепак мислам дека ни тие не 
можат ништо да кажат, зашто тогаш Скитите ќе прикажуваа и за нив како што пр-

икажуваат за еднооките. Но Хесиод има кажано за Хиперборејците, а и Хомер во 

‘Епигоините’, ако таа песна навистина ја испеал Хомер“. 

Со тоа што и за Херодот постои сумливост за Хиперборејците, тие никогаш 

и не постоеле. Исто така, не постоеле Хесиод, а ни Хомер, тие биле дело на Реда-
кцискиот одбор на Пеисистратос. Следи да се трага врска со Египет. Да не се изуми 

дека Илијада имала врска со Гилгамешов еп. Токму затоа сė било само дотерувано. 

„33. Најмногу од сите за нив прикажуваат жителите на островот Делос. Тие 
велат дека заветни дарови, врзани со слама од пченица, донесувани од Хипербореј-
ците, втасувале кај Скитите, а откако ќе ги примиле Скитите, понатаму биле преда-
дени од сосед на сосед додека не ќе втасале далеку на запад, до Јадранско Море, а 
оттаму, откако биле препраќани кон југ, први од Хелените ги примиле Додонците, 
па откај нив се спуштиле на Мелиејскиот Залив и биле упатувани на Евбоја и, од 

еден до друг град, втасувале сė до Карист. Оттаму, прескокнувајќи го Андрос, Ка-
рисќаните ги носеле на Тенос, а Тењаните на Делос. Така- прикажуваат тие- втасу-
вале светите дарови во Делос. Првиот пат Хиперборејците пратиле и две девојки 

кои ги носеле тие дарови. Делците кажуваат дека девојките, заради заштита, испра-
тиле и петмина од своите граѓани како придружба. Тоа се тие што сега ги викаат 
‘перфереи’ и спрема кои Делците имаат голема почит. Кога на Хиперборејците не 



 101 

им се вратиле луѓето што биле пратени со даровите, сметајќи дека би било страшно 

постојано да праќаат луѓе и тие да не се враќаат, почнале светите дарови, врзани со 

пченична слама, да ги однесуваат до границата, замолувајќи ги соседите даровите 
да ги препраќаат откај нив до друг народ. Така, прикажуваат, праќани од еден до 

друг народ, втасувале на Делос. Јас лично знам дека со такви свети дарови се прави 

вакво нешто, слично на тоа. И Трачанките и Пајонките, кога жртвуваат на кралица-
та Артемида, жртвувајќи ги светите дарови, тоа не го прават без слама од пченица. 
Барем за нив знам дека тоа така го прават. 

34. Во чест на тие хиперборејски девојки што умреле на Делос, делските де-
војки и момчиња се стригнуваат. Девојките пред свадба отсечуваат прамен, го об-

виваат околу вретоно и го ставаат на гробот (а гробот е внатре, лево кога се влегува 
во храмот на Артемида, а на гробот има израсната маслинка). А делските момчиња 
отсечената коса ја обвиваат околу некоја фиданка, па и тие тоа го ставаат на гробот. 
Таква почест им се искажува на девојките од жителите на Делос. 

35. Истите тие Делци прикажуваат дека две хиперборејски девојки Арга и 

Опија, минувајќи низ оние исти места, втасале на Делос, а тоа била уште пред да 
дојдат Хипероха и Лаодика. Тие дошле за да ѝ го донесат на Ејлејтида данокот на 
кој биле обврзани за брзо породување. Арга и Опија кажуваат, дошле заедно со са-
мите богови и ним им се искажани други почести од Делците. За нив жените соби-

рале дарови обраќајќи им се со име во химна што во нивна чест ја испеал Ликиецот 
Олен. Научувајќи од нив, на Опија и на Арга им пееле химни и островјаните и Јон-

ците обраќајќи им се по име и собирајќи дарови (а тој Олен, откако дошол од Лики-

ја, ги испеал и другите стари химни што се пејат на Делос). А пепелта од изгорени-

те бедра на жртвените животни се собирале од жртвеникот и така се насипувал 

гробот на Опија и Арга. Нивниот гроб е зад Артемисиниот, свртен кон исток, до са-
мата гостинска просторија за Кејците. (Опија=опија=о пија, Арга=а рга=рга..., Р.И.) 

36. И толку нека биде кажано за Хиперборејците. Имено, не ја кажуваат пр-

иказната за Абарис, за кого се прикажува дека бил Хипербореец, па да се раскажу-
вам како ја минал целата земја со стрела в рака, ништо не јадејќи. Но ако постојат 
некакви Хиперборејци, тогаш има и други, Хипернотијци. Се смеам кога гледам ка-
ко веќе многумина нацртале карти на земјата, а немаат никакво разумно објаснува-
ње. Тие го цртаат Океанот како тече околу целат земја, која е тркалезна како круг 
со шестар, и Азија ја претставуваат по големина иста како Европа. Јас накусо ќе ја 
прикажам и големината на секоја од нив и како би изледале на цртеж. 

 37. Персијците живеат во Азија до јужното море кое се вика Еритрејско, а 
над нив, на север, живеат Медијците, над Медијците Саспејрите, а над Саспејрите 
Колхите допирајќи до северното море, во кое се влева реката Фасис. Тие четири на-
роди живеат од едното до другото море“.    

„45. Што се однесува, пак, до Европа, никој не разбрал јасно дали откај ис-
точната 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 да-
дени оние три имиња, иако станува збор само за една земја, и тоа имиња на жени, и 

зошто за граница се прогласени египетската река Нил и колхидскиот Фасис (други 

сметаат реката Танаис, онаа во Мајетида, и кимерскиот град Портмеја). Не можам 

да ги дознам 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 тамош-
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на жена Либија, а дека Азија има име според жената на Прометеј. За тоа име се гра-
баат 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 оп-

штина 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 до-

шла во земјата која сега Хелените ја викаат Европа, туку само од Фојникија дошла 
во 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“. (Асиа=а сиа; Асија=а сија, с=з, Р.И.) 

Белците во постледено доба престојувале во Левантот: Либан=Ливан, лива - 
в = лиа, лие со вода. Белците имале исто потекло.Исто потекло било на египетското 

и бригиското говедо. А само врз бригиското говедо продолжило одбирањето, да не 
се роговите различни и долги,туку кратки и со нивно специјално протегање...Следи 

цела Европа била населена со бригиско говедо. Бидејќи до 20 век немало чартер ле-
тови, сите Европјани со се сета Русија биле само со балканско- малоазиско потекло. 

„46. На Евксенскиот Понт, каде што Дареј тргнал на поход, живеат, ако се 
исклучат Скитите, најнеуки племиња. Имено, од околината на Понт не можам да 
посачам ниту некое племе кое се одликува со мудрост ниту знам дека имало некој 
умен маж, освен Скитот Анахарсид. А скитското племе поседува една многу знача-
јна способност, нешто најмудро од сите човечки изуми за кои јас знам; друго ни-

што не ме восхитува кај нив. Таа значајна вештина што тие ја усовршиле е тоа што 

никој што влегол во нивната земја веќе не може да избега и тоа што тие не можат 
ни да се откријат ни да се фатат, освен ако самите тоа не го сакаат. Тие, имено, не 
си градад ниту градови ниту тврдини, туку куќите сите си ги носат со себе. Ко-

њаници се, пак, и стрелци. Не живеат од земјоделство, туку од сточарство, а поку-
њнината им е на коли. Па како тогаш не ќе бидат непобедливи и недопирливи ?“. 

Бидејќи тие немале свои градени куќи и не се бавеле со земјоделство, од нив 
не можеле да потекнуваат тн.Словени. Следи отпаѓа и она што надлежните го гово-

рат за во Хераклеа во Битола, дека Словените дошле таму, и над античката и рим-

ската градба почнале да градат со камен и кал, а не дека за сиромашните друг мате-
ријал и непостои. Токму затоа во тн.домовина на тн.Словените, во Црноморско-ду-
навскиот базен, за време на Јустинијан I бил изграден град како Хераклеа Линка= 

лин ка, рекичка низ чија тече мала количина вода,па таа само лин=лини=линее. А и 

Јустинијан=ј устин ин, уста=иста, биста=б(в) иста-виста=вистина, правда. Бидејќи 

било ладно не виреело ни трска.Дунав бил/е длабок над 0,5 м. над чија длабина трс-
ката не вирее- неа и е потребно воздух.Со трска се минува на рамно тло, не долина.   

„51. Значи, една од скитските реки е Истар, а по него е Тирас кој доаѓа од 

север. Извира од едно големо езеро кое е на границата меѓу земјата на Скититеи на 
Неврите. На неговата утока се населени Хелени кои се викаат Тирити“. 

„58. Така, Скитите со тие прочуени реки се добро обезбедени со вода. Трева-
та што расте во скитската земја е таква што од секоја друга трева, колку што знам 

јас, најмногу ја обновува жолчката кај добитокот.Дека е тоа така може да се утврди 

кога се отвора животното. 

59. Значи, оние работи што се најважни во животот кај нив се лесно доста-
пни. Што се однесува до други работи, тие имаат вакви обичаи. Им се молат само 
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на овие богови: на Хестија најмногу, а потоа на Ѕевс и на Геа, за која мислат дека е 
жена на Ѕевс.По овие, ги почитуваат Апалона, Афродита Уранија, Херакла и Ареја. 
Овие богови ги почитуваат сите Скити. Оние, пак, Скити, што се викаат Кралски, 

му жртвуваат и на Посејдон. А на скитски јазик Хестија се вика Табити, Ѕевс, нај-
исправно, барем, според мене, се вика Папај, Геа на скитски е Апија, Аполон е 
Ојтосир, Афродита Уранија е Артимпаса, а Посејдон Тамимасад. На боговите нема-
ат обичај да им прават кипови, жртвеници, ниту храмови, освен на Ареј. Обичајот 
им налага само за него да се прави тоа“. 

Се потврдува дека Скитите имале едни исто богови како другите наведени, 

само тие те исти богови имале други имиња. Па имало еден народ со повеќе имиња. 
„60. Установиле ист начин на жртвување на сите богови и при сите култови, 

и тоа го прават вака. Жртвеното животно стои само, а предните нозе му се врзани. 

Тој што жртвува, застанувајќи зад добичето, го повлекува крајот на јажето и го со-

борува, а додека животното паѓа, тој го повикува богот на кој му жртвува.Потоа му 

фрла јамка и,откако ќе провре стапче, го врти и така го дави жртвеното животно.Не 
пали оган ниту врши друго вообичаени дејствија што се прават кога почнува жртв-
увањето, ниту излива вино. Откако ќе го удави и ќе го одере, се зафаќа со готвење. 

61. Бидејќи во скитската земја има страшно малку дрвја, се досетиле на овој 
начи да го варат месото. Откако ќе го одерат животното, го тргаат месото и така ко-

ските ги соголуваат. Потоа распарченото месо го ставаат во некој тамошен вид ко-

тел, што е најсличен на лезбјанските кратери, само што е многу поголем. Месото, 

значи, го варат сложено во него, а под котелот ги запалуваат коските од жртвеното 

животно. Ако случајно немаат при рака котел, целото месо го ставаат во желудник-
от на добичето, додаваат вода и одоздола пак ги потпалуваат коските. Тие горат 
многу убаво. Во желудникот има доволно место за месото од кое се извадени ко-

ските. Така, говедата сами себеси се варат, како и другите жртвени животни. Секое 
само си се вари. Кога месото е сварено, тој што го приредува жрвопринесувањето 

најпрвин му посветува на боговите парчиња месо и дроб така што ги става пред се-
бе. Жртвуваат и друг добиток, но најчесто коњи“. 

Бидејќи на боговите не им се приложувало човечка жртва, се потврдува дека 
Белците биле само еден ист народ со исто богови само со различни имиња. Бидејќи 

домашните животни биле бригиски,до денес останале бригиските традиции кај нас. 
До денес се прават јадења кои се варат заедно со своите стомаци, а Битолчани дури 

се познати чкмбари=чкмб бари: чкембе бари=вари. Значи, што било и си останало. 

Меѓутоа,до денес Бригите=Брзјаците не го користат коњското млеко и месо. 

„62. На другите богови им жртвуваат на тој начин и таков добиток, а на 
Ареја поинаку. Во секоја управна област, на коишто е поделена скитската земја, на 
Ареј му имаат издигнато вакво светилиште. Снопови од суви гранки ставаат на куп, 

кој и во должина и во ширина изнесува по три стадија, а во височина помалку. Над 

тоа се прави четириаголна платформа. Три страни од тоа брдо од гранки се сртмни, 

а по едната човек може да се искачи, Секоја година довезуваат по сто и педесет ко-

ли суви прачки. Под влијание на дождовите и ветровите тие купишта постојано се 
улегнуваат и се смалуваат. Врз тој куп во секоја област се забодува старински же-
лезен меч. Тоа е она што го претставува Ареја. На тој меч еднаш  годишно му при-

несуваат жртви- рогат добиток и коњи, а освен тоа, му се жртвува и друго, повеќе 
отколку на другите богови. Од секоја стотина заробени непријатели по еден му се 
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принесува како жртва на Ареја, но не на ист начин како добиток, туку поинаку. 
Откако врз главата ќе му прелеат вино, човекот го колат над еден сад. Потоа садот 
го качуваат на брдото, она од прачките, и крвта ја излеваат врз мечот. Крвта, значи 

се однесува горе, а на подножјето на светилиштето го прават ова. Го отсечуваат 
десното рамо, заедно со раката, од сите заклани мажи и сите се фрлаат високо во 

воздухот, а потоа, откако ќе го заколат и добитокот што се жртвува, се разотиду-
ваат. Рацете на жртвуваните луѓе каде што паднале таму остануваат, разделени од 

труповите“. (Ареј=Арес бил бог на војната. Тој бил бригиски симбол- јарец, Р.И.) 

Се истакна дека Скитите биле Хелени. Следи хеленската историја започнала 
со Редакцискиот одбор на Пеисистрат, во чии дела бил внесен канибализмот на 
Црнците од Египет со до Месопотамија. Токму затоа и се говори само жртви на 
непријатели. Со ова се потврдува дека канибализмот не бил постар од 6 век п.н.е. 

„63. Тие жртвувања се установени кај Скитите, а свињи немаат обичај да 
жртвуваат. Нив во таа земја воопшто не сакаат ни да ги одгледуваат“. 

Под II „47. Свињата, пак, Египќаните ја сметаат за нечисто животно...“, а ов-
де се говори за Скитите дека „свињи немаат обичај да жртвуваат...“. Исто така, под 

II се говори за : „104. Излегува дека Колхите се Египќани...“. Тие биле Црнци, кои 

се обрежувале. Следи заклучокот дека канибализмот бил внесен од преку Црнците. 
„64. Што се однесува до воените обичаи, кај нив вака стојат работите. Скит-

от, кога за првпат ќе убие маж, се напива од неговата крв. Главите,пак, на сите оние 
што ќе ги убие во битка, му ги носи на кралот. Имено, ако однесе глава, добива дел 

од воениот плен што го ограбиле. Ако не однесе, не добива. Главата ја дере на овој 
начин: кожата ја расечува кружно во висина на ушите и, фаќајќи ја главата цврсто 

со раце, ја истрнува кожата.Потоа, откако ќе го истружи месото со ребра од говедо, 

кожата ја гмечи со раце и таа омекнува. Така омекната, ја употребува како крпа за 
раце. Ја обесува на уздите на коњот што го јава и со тоа се гордее, Кој има најмногу 

такви кожи-крпи, тој се смета за најдобар воин. Многумина од нив од одраните 
кожи прават горни палта за наменување сошивајќи ги како кожуви. А многумина 
ги одеруваат сосе нокти десните раце од мажите непријатели, кога се веќе жртвува-
ни, и си прават капаци за своите тулови, Кожата од човек беше дебела и сјајна, од 

сите кожи речиси најсјајна поради белината. Голем број Скити ги дерат мажите це-
ли и, отако ќе ја оптегнат кожата на дрво, така јаваат носејќи ја со себе. Што се од-

несува до тоа, такви им се обичаите“. 

Се знае дека Јужна Африка била споена со Индија. Следи од Индијците... 
потекнале Монголите. Тие живееле во Источна Азија. Оттаму, околу 13.000 г.п.н.е. 
Монголите се префрлиле во Америка, а во Јужна Америка стигнале околу 8000 г.п. 

н.е. Пак, Белците од Источното Средоземје дошле до Источна Азија, дури во Јапо-

нија. Следи на тие простори, по еден милениум, дошле Монголите. Тие кон Запад 

продолжиле. Бидејќи Монголите се преселиле во Скитија, тие станале Скити. Па 
затоа треба да се разбираат Скити Белци и Скити Монголи. Не случајно, тн.визан-

тиски извори се говори за Скити=Готи=Татари. Следи да се создаваат само збрки.  

Меѓутоа, каде Готите поминале таму се јаде недопечено месо, татарбифстек. 
Исто така, Готите своите војсководачи ги закопувале со своите коњи. Следи да се 
јаде коњско месо. Исто така, каде што Готите стигнале, таму се јадат и други жи-

вотни, кои до денес за Бригите не се замисливи. Дури и колбаси крвавици, а за Бел-

ците крвта отсекогаш била нечиста, и животното мора добро и потполно да искрва-
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ви. Стои за животинска крв, а Евреите до денес во човечката уживаат како одлика 
на темните раси, никако на Белците. Како доказ дека Европјаните никогаш не биле 
канибалисти, е следниов навод. Според Дјуран, „..Вон Европа човечкото месо се ја-
дело како посластица, а ‘вие Европјаните вистински премногу се гадите’ “.  

„65. Со главите, не на сите, туку само на најголемите непријатели, прават 
вака. Откако со пила ќе го отстранат сето она што е под веѓите, черепот го исчисту-
ваат. Потоа, ако е некој сиромашен, на черепот од надворешната страна му опте-
гнува само сурова воловска кожа и така го употребува. И тој што е богат исто така 
го обвива однадвор со сурова воловска кожа, но тој ја позлатува одвнатре и потоа 
се служи со него како со пехар. А тие тоа го прават и со главните роднини доколку 
им станале подоцна непријатели или пак ако едниот се здобил со подобро место кај 
кралот од другиот. И кога ќе им дојде на гости некој од оние чиј збор има тежина, 
тие глави ги покажуваат и потцртуваат дека тие роднини биле непријатели и дека 
тие ги совладале. Тоа го прикажуваат како доблест и јунаштина. 

66. Еднаш годишно секој управник на областа во својата општина изнесува 
врвча со вино од кое пијат само оние Скити што имаат одземено живот на непри-

јател. На оние што немаат извршено такво дело не им е допуштено да вкусат од тоа 
вино, туку, непочестени, остануваат настрана. Тоа за нив е најголем срам, Тие што 

имаат убиено многу голем број непријатели пијат истовремено од две чаши“.  

Следи Скити=Готи=Татари=Бугари. На 26.07.811 царот Никифор од булгар-

скиот кан Крум бил победен, царот погинал и неговиот посребрен череп Крум го 

користел како сад за пиење. А и токму со Готите Ватикан=вати кан, отец владетел. 

Да не се изуми дека крал бил/е кинг=кениг како Пекинг: пе=град кинг=владетел. 
„93. Пред да втаса на Истар, Дареј најпрвин ги покорил Гетите, кои веруваат 

во бесмртност. Трачаните, оние од Салмидес и оние што живеат погоре од Аполо-

нија и од градот Месамбрија, а кои се викаат Скирмијади и Нипсајци, сами му се 
предале на Дареја без борба. А Гетите, кои биле најхрабри и најчести меѓу Трача-
ните, иако тврдоглаво се спротиставиле, веднаш биле покорени“. 

„99. Кон морето, пред скитската земја, лежи Тракија. Скитија, пак, почнува 
од таа земја таму каде што е образуван залив и каде што во морето се влева Истар. 

Сега одам на тоа да го објаснам со мери просторот на таа скитска земја од утоката 
на Истар покрај морето. Тоа е уште од старина Скитија, која почнува од утоката на 
Истар, свртен кон југ, спроти јужниот ветер сė до градот што го викаат Каркини-

тида. Од тој град, одејќи кон истото море, земјата е планинска и се протега до вна-
трешноста на Понт, а е населена од тавричкиот народ сė до таканаречениот Каме-
нит Херсонес. Тој Херсонес излегува на морето на исток...“. 

„106. Андрофагите имаат најсурови обичаи од сите племиња. Справедли-

воста ним ништо не им значи ниту имаат некаков закон. Сточари се. Облека носат 
слична на скитската, а говорот им е посебен. Од сите овие племиња единствено тие 
се човекојадци. 

107. Меланхлајните носат само црна облека, по што го имаат и името, а оби-

чаите им се скитски“.  

Се говори за Мелахлајни=мела хлајни, х=к, клајни, да се клаи=клај или само 

кла + в = клава + с = склава. Следи и хламида=кламида=клам ит а, д=т- јас да клам. 

„108. Будините, кои се големо и многубројно племе, имаат изразито сини 

очи, а коса црвенкаста. Во нивната земја има еден древен град, што се вика Гелон. 
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Секоја страна на градскиот ѕид е долг триесет стадии, а ѕидот е висок и целиот е од 

дрво. Дрвени се и нивните куќи и храмовите. Таму има светилишта на хеленски бо-

гови, уредени на хеленски начин, со кипови, жртвеници и храмови, изградени од 

дрво. Секоја трета година приредуваат свечености во чест на Дионис и бакхуваат. 
Жителите на Гелон во старо време биле Хелени, а кога биле растерани од тргов-
ските центри, се населиле меѓу Будините, па говорот им е мешаница на скитски и 

хеленски јазик“. 

Следи скитскиот бил како хеленскиот: Хел,х=г,гел, Хелени=Гелени=Гелони. 

„109. Јазикот на Будините не е ист со јазикот на Гелоните, а не им е ист ниту 

начинот на живеење. Имено, Будините, кои се домородци, се сточари и единствено 

од тие племиња јадат шишарки. Гелоните, пак, и ја обработуваат земјата, и јадат 
жито и имаат направено градови, а по надвоешнен изглед и по бојата на кожата во-

општо не се слични со Будините. Хелените, вистина, ги викаат Гелони и Будините, 
што е неисправно. Земјата им е цела обрасната со разновидна шума. Во најголемата 
шума има големо езеро и околу него големо мочурно пространство и трска. Во езе-
рото ловат видри, дабри и други животни со четириаголни муцки. Кожите од тие 
живитни ги пришиваат како постави на кожувите, а нивните јајца ги употребуваат 
за лекување на материцата кај жените. 

110. За Савроматите се прикажува вака. Хелените се судриле во битка со 

Амаѕонките (Скитите Амаѕонките ги викаат Ојорпата; преведно на хеленски, тоа 
име значи мажоубијци, зашто скитски збор ‘ојор’ значи маж, а ‘пата’ убива). Тогаш 

-се прикажува- Хелените, откако победиле и во битката кај Термодонт, отпловиле, 
а со себе на три брода ги повеле и Амаѕонките, кои успеале да ги фатат живи. Кога 
се нашле на отворено море, Амаѕонките ги нападнале мажите и ги убиле. За бро-

довите тие не знаеле ништо. Не знаеле да се служат ниту со кормило, ниту со едра, 
ниту со весла. Затоа, откако ги убиле мажите, пуштиле да ги носат брановите и ве-
тровите. Така втасале кај Кремни на езерото Мајетида. Кремни, пак, се наоѓа на 
земјата на слободните Скити. Таму Амаѕонките тргнале по населениот крај. Штом 

наишле на првата ергела, го ограбиле, а потоа јавајќи на коњите, ги пленеле ски-

тските поседи“. 

Пата означува само пата-м,да патам=страдам,како Мехмед II Фатих=патих... 

„111. Скитите не можеле да сфатат во што е работата бидејќи не им биле 
познати ни јазикот ни облеката, ниту пак го знаеле тоа племе. Се чуделе од каде до-

шле. Мислеле дека се млади мажи и стапиле со нив во борба. По битката Скитите 
успеале да дојдат до телата на некои убиени Амаѕонки и така дознале дека не се 
мажи. Тие се советувале и решиле веќе никако да не ги убиваат, туку да пратат кај 
нив од своите најмлади воини, приближно толку на број колку што биле и жените. 
Момчињата да се улогорат близу до нивниот логор и да се однесуваат зависно од 

однесувањето на Амаѕонките. Ако овие напаѓаат, момчињата да не се впуштаат во 

борба туку да бегаат. Кога оние ќе се сопрат, момчињата пак да појдат и да бидат 
во логорот. Така решение донеле Скитите зашто сакале да имаат деца со нив. 

112. Момчињата што биле пратени правеле како што им било заповедано. 

Амаѕонките, кога виделе дека тие не се дојдени со непријателски намери, ги оста-
виле без да ги задеваат. Од ден на ден логорите станувале се поблиску еден до др-

уг. Ни момчињата немале ништо друго освен оружје и коњи, како и Амаѕонките, па 
деновите ги минувале исто како и тие, во лов и грабеж. 
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113. Амаѕонките напладне го правеле ова: ќе се расподелеле по една или по 

две подалеку една од друга и си ги вршеле природните потреби. Скитите, гледајќи 

ги нив, и тие го правеле истото. А кога некое од момчињата ѝ се доближило на не-
која Амаѕонка што била сама, таа не го одбивала, туку му допуштила да бидат бли-

ски. Не можеле да зборуваат зашто не се разбирале меѓусебно, но таа со раце му 

објаснувала следниот ден да дојде на истото место и да доведе и другар, давајќи му 

на знаење дека и тие ќе бидат две, зашто и таа ќе повела со себе друшка, Кога си 

заминало во својот логор, момчето им го раскажало тоа на другарите. Следниот ден 

воинот дошол на истото место водејќи со себе и другар и ја нашол Амаѕонката. Таа 
го чекала заедно со друга Амаѕонка. Кога останатите момчиња дознале за тоа, и тие 
се зближиле со другите Амаѕонки. 

114. Потоа од двата логора направиле еден и живееле заедно, а секој си ја 
зел таа жена со која бил првиот пат. Говорот на жените мажите не можеле да го на-
учат, а жените го прифатиле говорот на мажите. Кога веќе се рабирале меѓусебно, 

мажите им рекле на жените вака: ‘Ние имаме родители, имаме имот. Веќе не можи-

ме да водиме ваков живот, туку да појдеме таму и да живееме меѓу нашите луѓе. За 
жени ќе ве имаме вас и други нема да земаме’. Жените, пак, ова им го рекле: ‘Ние 
не можеме да живееме заедно со вашите жени, зашто имаме различни обичаи од 

нивните. Ние стреламе со лак, фрламе копје, јаваме коњи, а женски работи не сме 
научиле. Вашите жени не прават ништо од тие работи што ги спомнавме, а ги извр-

шуваат женските задолженија и остануваат во колите,а не одат ниту на лов ниту ка-
де и да е на друго место. Не би можеле со нив да се сложиме. Туку, ако сакате ние 
да ви бидеме жени и да се покажеме сосем справедливи, појдете кај родителите, до-

бијте го делот од имотот што ви припаѓа, а потоа дојдете да живееме заедно, но од-

делно од вашите’. 
115. Момчињата ги послушале и така направиле. Откако го добиле делот од 

имотот што им припаѓал, дошле кај Амаѕонките, а жените им го рекле ова: ‘Нас нė 
обзема страв и срам што треба да живееме во овој крај; прво, затоа што не одде-
ливме од вашите татковци и, второ, затоа што на вашата земја ѝ направивме многу 
штети. Туку, бидејќи сакате да нė имате за жени, заедно вие и ние да го направиме. 
Ајде да се кренеме од оваа земја, да ја минеме реката Танаис и таму да живееме !’ 

116. Момчињата и со тоа се согласиле. Откако го поминале Танаис, три дена 
патувале од Танаис кон исток и три дена кон север од езерото Мајетида. Кога вта-
сале на она место каде што сега живеат, таму се населиле. Од тоа време савроамат-
ските жени си го имаат тој начин на живеење: одат на лов јавајќи на коњи, било 

заедно со мажите било без нив, одат во војна и носат иста облека како мажите. 
117. Савроматите зборуваат скитски, но уште од старо време неправилно, 

зашто Амаѕонките не го научиле јазикот како што треба. Што се однесува до брак-
от, вака стојат работите: ниедна девојка не се мажи додека не убие некој непријат-
ел. Некои од нив умираат остарени а остануваат немажени затоа што не можат да 
го исполнат тоа што го бара обичајот“. 

Наведеното за Амаѕонките било само за време на Пеисистрат со неговиот 
татко, но не порано. Тоа било во времето кога Пеисистрат владеел на наведените 
простори, а тој настојувал неговото владеење да го прошири со своите Хелени, а 
такви веќе имало како Скити. Следи да се говори и за реката Танаис=та наис=Наис.  
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„129. Ќе кажам едно големо чудо; тоа на Персијците им одело на рака, а на 
Скитите кои напаѓале на Дарејовиот војнички логор им било на штета. Станува за 
рикот на магарињата и изгледот на маските. Во целата скитска земја, како што ка-
жав и порано, поради студот, нема ни магаре ни маска. Магарињата со своето рика-
ње ги ваделе од памет скитските коњи. Често среде скитските напади врз Персијци-

те, кога коњите ќе го чуеле рикањето на магарињата, ќе се исплашеле и свртувале 
назад. Просто, затечени во чудо, ги начулувале уште, зашто никогаш пред тоа не-
мало чуено таков рик ниту виделе такво животно. Тоа во извесна мера му помагало 

на непријателот“. 

„135. Кога настапила ноќ, Дареј постапил според тој совет. Ги оставил во тој 
логор истоштените војници за кои најмалку му било грижа што ќе загинат и запо-

ведал да се врзат сите магариња. Оставањето на магарињата и заслабените војници 

било со оваа цел: магарињата- за да дадат рик, а луѓето биле оставени во суштина 
поради слабост, а им било речено дека тој со здравиот дел од војската има намера 
да ги нападне Скитите, а тие во тоа време да го заштитуваат логорот. Откако тоа им 

било протурено на војниците што останувале, Дареј заповедал да се запалат огнови 

и веднаш тргнале кон Истар. Магарињата, оставени без присуство на луѓе, рикале 
многу посилно отколку порано. А Скитите, слушајќи ги магарињата, биле сосем 

сигурни дека Персијците се уште на местото“. 

Бидејќи коњите се плашеле од марињата, тогаш немало магариња. 
„145. Во тоа исто време преземен е еден друг голем воен, против Либија,под 

изговор, кој јас ќе го наведам откако најпрвин ќе го раскажам ова. Потомци на 
Аргонавтите биле истерани од Пелазгите кои ги грабнале атинските жени од Бра-
врон. Тие, истерани од Лемнос, со бродови отишле во Лакедајмон. И, кога се распо-

ложиле на поланината Тајгет, запалиле оган. Кога Лакедајмонците го виделе огнот, 
испраќаат гласник сакајќи да разберат кои се тие луѓе и од каде се.На гласникот кој 
ги распрашувал му рекле дека се Минијци, потомци на хероите кои пловеле на бр-

одот Арго, зашто, кога Аргонавтите дошле на Лемнос, изродиле деца, па сега, тие 
се нивни потомци. Лакедајмонците, кога ја чуле приказната за потеклото на Миниј-
ците, повторно испратиле гласник со прашање- со каква намера дошле и зошто за-
палиле оган. Овие рекле дека, истерани од Пелазгите, дошле во земјата на своите 
предци и дека е сосем справедливо тоа да биде така. Бараат да живеат заедно со 

нив, да имаат права и почести и да им се додели земја. Лакедајмонците решиле да 
ги примат под сите тие услови што ги поставиле овие.За да го исполнат тоа барање, 
најмногу ги побудило учеството на Тиндаридите во пловидбата на Арго.Така Лаке-
дајмонците ги примиле Минијците, им дале земја и ги распределиле по општините. 
Овие веднаш се испожениле со Спартанците, а ќерките и сестрите кои ги воделе од 

Лемнос им ги дале на Спартанци“. 

Се говори само за приказна, како онаа за Амаѕонките, со освојувачки цели. 

„172. Западно од тие Авсхиси живеат Насамонците, кои се многубројно пле-
ме...Вообичаено е да имаат по многу жени, но инаку, секој може да биде со секоја 
жена, и тоа го прават на ист начин како Масагетите; остават стап пред вратата и по-

тоа обавуваат полов однос со жената. Кога некој Насамонец се жени за прват, оби-

чај е невестата првата ноќ да легне со секој гостин на свадбата. А секој со кого ле-
гнала ја дарува со дар што го донел од дома...“. (Семирамида=Проститутка, Р.И.)  

Се потврдува, од Египет до Месопотамија имало Црнци со свои обичаи... 
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„182. По Амонијците, по уште десет дена патување по ридината песочна пу-
стина, се наидува на друг рид, сличен на оној на Амонијците, и повторно на извор. 

И околу него живеат луѓе. Името на тој крај е Авгили. Во тоа место доаѓаат Наса-
монците да берат урми. 

183. На други десет дена пат по Авгили-друг солен рид, и вода, и многу пло-

дородни палми, како и во други такви места. И тука се населиле луѓе, а се викаат 
Гараманти, мошне многубројно племе. Тие врз солта нанесуваат земја и потоа ја за-
сејуваат. Оттука има најкус пат до Лотофагите; до нив се втасува за триесет дена. 
Кај Гарамантите говедата пасат одејќи наназад. А така пасат поради ова: имаат ро-

гови свиткани кон напред. Поради тоа, кога пасат, одат наназад. Не можат да одат 
напред бидејќи роговите им се забодуваат во земјата. Инаку, тие говеда во ништо 

друго не се разликуваат од другите говеда, освен во тоа и во дебелината и цврсти-

ната на кожата. Тие Гарманти ли ловат Пештерските Ајтиопи со коли во кои се 
впрегнати четири коњи. Имено, тие Ајтиопи што живеат во пештерите се најбрзо-

ногите од сите народи на светот за кои јас знам по прикажување. Пештерските Ај-
тиопи се хранат со змии, гуштери и други влечуги од тој вид. Јазикот не им е сли-

чен на ниден друг зашто цивкаат како лилјаци“. 

Се говори за коњи, а коњите 17 век п.н.е. ги донеле Хиксите кои биле Бриги. 

Следи фараоните немале закосени очи како Египќаните, туку како Бригите. Како 

што Бригите стапувале во бракови во сродство тоа го презеле фараоните. Најбитно 

било што погребалната кола на фараоните не ја влечеле египетски говеда, слично 

на овде наведеното, туку бригиското со мали рогови и со нивно специјално проте-
гање. А коњската кола била прилагодена магарешка кола, спротивна на говедската. 

Според некои автори, еврејската историја во Библијата била на Хиксите. 
Исус бил Хорус, Апстолите Македонци со нормални очи, Марија Бригијка... 
„186. Така, сė до езерото, почнувајќи од Египет, Либијците се номади, кои 

се хранат со месо и пијат млеко. Кравјо месо, пак, воопшто не јадат од истата при-

чина како 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, по-

крај кравјо, не јадат уште и свинско месо Тоа е, значи, така“. 

 

ПЕЛАЗГИ 

 

Петта книга насловена ТЕРПСИХОРА 

„1. Персијанците кои биле оставени од Дареј во Европа, а на чие чело бил 

Мегабиѕ, најпрвин ги потчлиниле Перинќаните на Хелеспонт кои не сакале да му 

бидат покорни на Дареј. Со нив порано сурово постапиле Пајонците. Имено, на Па-
јонците што живеат на Стримон некое божјо пророштво им заповедало да тргнат со 

војска против Перинќаните, па, ако Перинќаните, кога ќе заземат позиција спроти 

нив, ги предизвикуваат гласно извикувајќи го нивното име, да ги нападнат, а ако не 
ги викаат, да не ги напаѓаат. Пајонците навистина така постапиле. Откако Перин-

ќаните се улогориле пред својот град спроти Пајонците и кога почнале да ги преди-

звикуваат, дошло до три двобоја; се судриле маж со маж, коњ со коњ и пес со пес. 
Кога Перинќаните победиле во два двобоја, радосни, запеале пајан. Пајонците по-

мислиле дека тоа што го кажало пророштвото и си рекле: ‘Ако сега ни се исполну-
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ва пророштвото,сега треба да дејствуваме’.Тогаш Пајонците ги нападнале Перин-

ќаните што пееле пајан и извојувале победа. Мал број Перинќани останале живи“. 

Се говори за „запеале пајан“...„што пееле пајан“: пејан=пајан. Пеонци до 

пеон, о=а, пеан.И народно творештво „Итер Пео“=Пејо, пеј о, пејан.Тоа и останало. 

„2. Тоа било тоа што порано го претрпеле од Пајонците. Во овој случај, пак, 
Перинќаните се покажале храбри борци за слобода и Персијците на чело со Мега-
биѕ ги совладале само затоа што биле бројно надмоќни. Откако бил освоен Перинт, 
Мегабиѕ тргнал со војската низ Тракија и ги ставил под власта на кралот секој град 

и секое племе што живеело таму. Тоа му било заповедано од Дареј- да ја покори 

Тракија. 
3. Народот што го сочинуваат трачките племиња е најмногубројен на светот 

по Индијците. Да имале еден владетел и да биде еднодушни, ќе биле несовладливи 

и, според мене, најмоќни од сите.Но за нив е тешко и невозможно да бидат сложни. 

Тие се навистина само поради тоа слаби. Имаат многу имиња, и тоа според областа 
во која живеат, но обичаите во сė на сите им се исти, освен на Гетите, Травсите и на 
оние што живеат погоре од Крестонците“.  

Траките биле на Исток, а Илирите на Запад. Следи кај Траките бил помасо-

вно употребуван темниот вокал. Она што го напишал Херодот за Траките, до денес 
важи истото за тн.Словени. Пак, Траките и Илирите говореле на тн.словенски јазик. 

Олга Луковиќ-Пјановиќ во насловот„‘Српски- непосреден изданок прајзик’“ 

пиши: „1, Древни Трачани и Илири биле антички Срби...Називот Илир за Србите се 
сочувал готово до денешни дни, додека називот Тракијец во писмените документи  

постои дури до 16 век. Така Јован Рајиќ наведува, како унгарскиот историчар [Ин-

штванфи] ги нарекува Србите Тракијци, а поименице српскиот деспот Ѓорѓе Бран-

ковиќ. Нему му го приклучуваме авторитетот Мојсије Хоренски, кој во 4 век по 

Христа тврди, дека шест провинции на Тракија, од кои една голема (Мезија) е насе-
лена со Словени“. (Поимот Траки се задржал дури до 16 век-на Бриги и денес, Р.И.) 

„4. За тоа што прават Гетите, оние што веруваат во бесмртноста, веќе збо-

рував. Травсите, пак, сė друго прават исто како другите Трачани, но, кога им се ра-
ѓа дете или кога некој умира, прават вака. При раѓање роднините ќе изнаседат во 

круг и го оплакуваат новороденчето бидејќи го чекаат многу несреќи во животот. 
Притоа ги редат сите човечки страдања. Спротивно на тоа, кога некој ќе умре, тие 
го погребнуваат со игра и веселба набројувајќи од какви зла се ослободил и се на-
шол во крајно блаженство. 

5. А оние племиња што живеат над Крестонците имаат вакви обичаи. Секој 
од нив има многу жени. Кога некој од нив ќе умре, настанува голема расправија ме-
ѓу жените, па пријателите ги вложуваат сите сили за да утврдат која од нив мажот 
најмногу ја љубел. Потоа таа што ќе биде избрана и така почестена, фалена е и од 

мажите и од жените, а нејзин најблизок ја коле на самиот гроб и ја погребуваат за-
едно со мажот. Другите жени се страшно несреќни, зашто тоа го доживуваат како 

најголем срам. 

6. Другите Трачани имаат ваков обичај. Децата си ги продаваат во туѓина. 
Девојките не ги пазат, туку им допуштаат да им се продаваат на тие мажи на кои 

тие самите сакаат. Напротив, жените строго се чуваат и од родителите ги купуваат 
за многу пари. Тетовирањето се смета за знак на благородност. Кој не е тетовиран, 

тој, според нив, има неблагородно потекло. Неработењето за нив е нешто најубаво, 
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а најдолно нешто е да си земјоделец. Најважен е оној кој живее од војна и грабеж. 

Тоа се нивните обичаи кои најмногу паѓаат в очи. 

7. Од боговите ги почитуваат единствено овие: Ареј, Дионис и Артемида. А 

нивните кралеви, за разлика од другите граѓани, најмногу го почитуваат Хермес. Се 
колнат само во него и тврдат дека водат потекло токму од Хермес. 

8. Погребите на богатите Трачани се вакви. Телото на мртовецот останува 
изложено три дена и, откако ќе го исплачат, колат секакви жртвени животни и се 
гостат. Потоа мртовецот го погребуваат или претходно спален или, на друг начин 

подготвен, го закопуваат в земја. Откако ќе насипат могила, приредуваат разни нат-
превари во кои доделуваат мошне големи награди според видот на двобојот. Такви 

се, значи, погребите кај Трачаните. 
9. Кои племиња живеат во земјата што лежи северно од Тракија, никој не е 

во состојба точно да каже, туку се чини дека веќе преку Истар земјата е пуста и бе-
скрајна. Сум успеал да дознам само за едно племе шти живее отаде Истар. Тие се 
викаат Сигини и носат медска облека. Се прикажува дека нивните коњи се косма-
ти по целото тело и влакното им е долго околу пет прсти. Мали се и тапоноси и не 
можат да носат луѓе, но впрегнувати во кола се мошне брзи. Затоа луѓето таму се 
возат со коли. Границите на овие луѓе се протегаат речиси до Енетите на Адрија. 
Тие за себе тврдат дека се доселеници од Медија. Како можеле да дојдат од Медија, 
јас не сум во состојба да кажам, но може да е тоа точно.Имено, станува збор за долг 
временски период. А зборот ‘сигини’ постои кај Лигијците што живеат над Маса-
лија; тие така ги викаат ситните трговци, а Кипраните така ги викаат копјата. 

10. Како што кажуваат Трачаните, во пределите преку Истар живеат пчели, 

па поради нив минувањето натаму е невозможно. Мене ми се чини неверојатно тоа 
што тие го зборуваат, зашто тие животинки, се чини, не поднесуваат студ. Јас, спр-

отивно на тоа, мислам дека тие северни предели се ненаселени поради студот. Ете, 
тоа се прикажува за таа земја чии приморски краишта Мегабиѕ ги ставил под власт 
на Персијците“. 

Со наводот се потврдува, тн.домовина на тн.Словени од 6 век н.е. не била 
населена. Исто така, стои дека преселби имало само од југот, и Медијци од Медија. 

„11. Дареј, пак, штом ги поминал Хелеспонт и втасал во Сарди, се сетил на 
услугата што му ја направил Милеќанецот Хистијај и на советот што му го дал Ми-

тилењанецот Кој. Ги повикал да дојдат во Сарди и им дал да избере што сакаат. Хи-

стијај, бидејќи веќе бил тиранин на Милет, не побарал никаква тиранска власт, ту-
ку замолил да му го даде во негово владеење местото Миркин во земјата на Едон-

ите, зашто сакал таму да основа град. Тој тоа го побарал. Кој, пак, бидејќи бил оби-

чен граѓанин, а не тиранин, побарал да владее како тиранин во Милитена. Кога на 
двајцата им била исполнета желбата, тие заминале во оние места што ги избрале“. 

Миркин=мирк ин е 100% тн.словенско: Миркин - к = мирин - м = ирин, Ири-

на=Ирена + м = Мирина=Мирена. Следи само варварско=пелазгиско=тн.словенско. 

„12. Се случило Дареј  да види една необична работа. Тоа го поттикнало да 
му заповеда на Мегабиѕ да ги покори Пајонците и да ги натера да се преселат од 

Европа во Азија. Си биле некои Пајонци Пигрет и Мантија кои, сакајќи да станат 
тирани на Пајонците, по враќањето на Дареј во Азија дошле Сарди, а со себе ја до-

веле и својата сестра која била ставита и убава. Тие издемнале можност кога Дареј 
седнел пред Портите на лидискиот град за да ги чуе поплаките на граѓаните, и на-
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правиле вака. Ја дотерале сестра си колку можеле поубаво и ја пратиле да налее во-

да. Таа бардакот го носела на глава, со себе водела коњ што и бил врзан за раката, а 
така одејќи, предела лен. Кога девојката поминувала, го привлекла вниманието на 
Дареј, зашто тоа што го правела не можело да се види кај Персијците, ниту кај Ли-

кијците ниту каде и да е во Азија. Бидејќи бил вчудоневиден од тоа, пратил некои 

луѓе од својата телесна гарда со заповед да припазат што ќе прави жената со коњот. 
Тие тргнале по неа. Таа, кога втасала на реката, го напоила коњот, налеала вода во 

бардакот и по истиот пат тргнала назад, носејќи го садот со вода на глава. Водејќи 

го коњот по себе, врзан за раката,а истовремено го вртела вретеното.(Мантија, Р.И.) 

13. Дареј, восхитен од тоа што го чул од своите луѓе и од она што самиот го 

видел, заповедал да му ја доведат жената нему пред очи. Кога таа била доведена, 
пристапиле и нејзините браќа, кои биле во близина за да ѝ се најдат кога ќе при-

треба. Кога Дареј прашал од каде е девојката, момчињата рекле дека се Пајонци и 

дека таа е нивна сестра. Дареј натаму прашувал кои се тие Пајонци, каде им е зе-
мјата и по каква работа тие се дојдени во Сарди. Тие рекле дека се дојдени за да му 

се предадат нему, дека Пајонија се наоѓа на реката Стримон, а Стримон тече неда-
леку од Хелеспонт; тие, пак, биле потомци на Тевкрите, отселени од Троја. Мом-

чињата сето тоа го кажале, а кралот прашал дали сите таможни жени се така рабо-

тливи. Пајонците ревносно одговориле дека тоа е така. Та токму поради тоа таа пр-

етстава и ја направиле. (Хелеспонт=хелес понт: хелес=белес=белеш=белиш, Р.И.)  

14. Потоа Дареј му пишува писмо на Мегабиѕа кого имал оставено за запо-

ведник на војската во Тракија. Во писмото му заповедал да ги крене Пајонците од 

нивните краишта и да ги доведе кај него; и нив, и децата, и нивните жени. Веднаш 

еден коњаник со голема брзина се упатува на Хелеспонт и, откако го минал пото-

кот, му го предал писмото на Мегабиѕа. Овој, штом го прочитал, зел водачи од Тра-
кија и тргнал со војската во Пајонија. (Хелеспонт=хелес понт - н = пот-он-и, Р.И.) 

15. Кога Пајонците разбрале дека Персијците одат на нив, ја собрале војска-
та и се упатиле на морето мислејќи дека Персијците упадот ќе го направат таму. 
Пајонците биле готови да го одбијат нападот на Мегабиѕовата војска, но Персијци-

те, кога дознале дека Пајонците се собрале и го обезбедиле местото на пробивот от-
кај морето,како што биле со водачи,тргнале по сувоземен пат.Незабележани од Па-
јонците,упаднале во нивните градови што биле останати без мажи.Напаѓајќи град-

ови без одбрана,лесно ги освоиле.Кога Пајонците разбрале дека градивите им се за-
земени од непријателите,веднаш се распрснале; секој се упатил во својот град, а та-
му им се предале на Персијците. Така Сиропајонците, Пајоплите и другите Пајонци 

сė до езерото Прасија биле истерани од своите предели и биле одведени во Азија. 
16. Оние, пак, што живееле околу планината Пангај- Доберите, Агријаните, 

Одомантите, како и оние што живееле на самото езеро Прасијада, воопшто не биле 
покорени од Мегабиѕ. А тој се обидел да ги истера и тие живееле на езерото. Тие, 
пак, живеат вака. На средината на езерото има зацврстена платформа која стои на 
високи колци, а откај брегот до платформата води тесен премин, всушност еден мо-

ст. Столбовите на кои е поставена платформата најпрвин, секако, ги поставиле сите 
луѓе заедно, но потоа се установил обичај и ги поставуваат вака: тој што се жени, за 
секоја жена, а секој си доведува по многу жени, мора да донесе три греди од пла-
нината што се вика Орбел и да ги постави. А таму живеат на тој начин што секој на 
платформата си има своја колиба во која живее со семејството. Колибата има вр-
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ата, всушност капак на платформата, што води надолу кон езерото. Малите деца, од 

страв да не им се стркалаат во водата, ги врзуваат со јаже за ножето. Коњите и 

запрежниот добиток ги хранат со риби. Риби имаат во такво изобилство што, отка-
ко ќе го отворат капакот и со јаже ќе спуштат празен кош во езерото, ако го подр-

жат само кратко време, го извлекуваат полн со риби. Имаат два вида риби: едните 
се викаат напракси, а другите тилони. Оние Пајонци, значи, што биле покорени, 

биле одведени во Азија.(Орбел=ор бел: к + ор = кор=кора=кориа;бел=бел,б=в,Р.И.) 

17. Мегабиѕ, откако ги покорил Пајонците, испраќа пратеници во Македо-

нија, седуммина Персијци кои, по него, имале најголем углед во војската. Тие биле 
пратени кај Аминта за да бараат земја и вода за кралот Дареј. Од езерото Прасија 
има еден пат кон Македонија. Првото нешто што е до езерото е рудникот од кој по-

доцна на Александар секојдневно му доаѓало по еден талант сребро. По рудникот, 
зачекориш ли на планината која се вика Дисорон, веќе си во Македонија.  

18. Персијците, значи, оние што биле испратени кај Аминта, кога втасале и 

се нашле пред самиот Аминта, барале за кралот Дареј земја и вода. Аминта им ве-
тил дека ќе им го даде и тоа и ги поканил на гоштавање. Тој приредил раскошна го-

зба и љубезно ги примил Персијците,продолжувајќи со пијачката,го рекле ова:‘Ма-
кединецу домаќине, кај нас,Персијците,ако веќе нудиме големо гоштовање, тогаш е 
обичај да ги доведеме на гозбата и држанките и невестите.Ти сега,кога нė дочека со 

отворено срце и така сјајно не гоштаваш и се согласуваш да му дадеш на кралот 
Дареј земја и вода,постапи според нашиот обичај’.На тоа Аминта им рекол: ‘Перси-

јци, ние немаме таков обичај, туку мажите и жените кај нас одделно се гоштаваат. 
Но ако вие тоа го барате, бидејќи сте господари, ќе го имате и тоа’. Кога го рекол 

тоа, Аминта испратил да ги повикаат жените. Повикани, тие дошле и изнаседнале 
во ред, спроти Персијците. Персијците, откако ги виделе жените убави, почнале да 
му зборуваат на Аминта дека тоа што го направил воопшто не е умно. Поарно било 

жените воопшто и да не дошле отколку да се дојдени, а да седат отспротива и да им 

предизвикуваат болка во очите. Аминта бил принуден да им рече на жените да сед-

нат до гостите. Кога жените послушале, Персијците, како што биле пијани, веднаш 

почнале да ги фаќаат за цицки, а некои се обидувале и да ги бакнуваат. 
19. Аминта само гледал и, иако сето тоа тешко го поднесувал, не се помр-

днувал зашто премногу се плашел од Персијанците.Александар, пак, синот на Ами-

нта, кој бил таму и го гледал тоа, како што бил млад и уште не му минале преку 
глава несреќи, не можел веќе никако да се возржи, па вознемирен, му рекол на 
Аминта вака: ‘Татко, сообрази се со возраста,оди и одмори се,не мораш да останеш 

докрај на пијанкава. Јас ќе останам со гостиве и ќе ги послужам со сė што треба’. 
Аминта на тоа, досетувајќи се дека Александар се готви да направи нешто непро-

мислено, му вели: ‘Сине, како си распламтен, по зборовите гледам дека сакаш мене 
да ме тргнеш настрана и да направиш нешто што не чини. Те молам, немој да ми 

направиш незгоди со овие мажи зашто ќе ме уништиш. Воздржи се и не обрнувај 
внимание на тоа што го прават. А што се однесува до моето повлекување, ќе те по-

слушам’. (Како што било за време на Аминта-одвоено-и денес.И казнувањето, Р.И.) 

20. Откако тоа го замолил, Аминта отишол, а Александар им рекол на Пер-

сијците: ‘Овие жени, честити гости, ви стојат на располгање, сакале со сите да ле-
гнете или со понекоја од нив. Вие само дајте знак за тоа. А сега речиси ви е време 
за спиење и, како што гледам, здраво сте напиени. Овие жени, ако ви е драго, пу-
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штете ги да се избањаат и чекајте ги да ви се вратат избањани’. Откако тоа им го 

рекол, бидејќи Персијците се согласиле, жените излегле и тој ги испратил во жен-

ските одаи. Тогаш Александар им заповедал на толку голобради момчиња колку 

што биле жените да се облечат во женски облеки,им дал на секого по еден нож и ги 

повел внатре. Кога биле внатре, Александар им рекол на Персијците: ‘Персијци, се 
чини, нагостени сте со богата гозба. Имено, сė што имавме и што можевме да нај-
деме, сė изнесовме пред вас, па и она што ни е најмило од сė, нашите мајки и се-
стри, ви ги даваме на располагање за да знаете дека од нас сте почестени со секаква 
чест, како што и заслужувате, па вие на кралот, кој ве испратил, пренесете му колку 
убаво ве нагостил и со трпеза и со легло маж Хелен, хипарх на Македонија’. Тоа го 

рекол Александар и до секој маж Персиец сместил, наместо жени, по еден маж Ма-
кедонец. И кога Персијците се обиделе да ги фаќаат, овие ги испоубиле“. 

Се истакна: „‘...маж Хелен, хипарх на Македонија’ “. Исто така, се говори за 
Хелени и хеленски јазик- варварски пелазгиски. Варварски јазик бил македонскиот. 

„21. Таква судбина ги снашла и пратениците, а и нивните слуги. Тие биле 
дојдени со коли и со послуга и со цела опрема, и тоа голема. Сето тоа, заедно со си-

те нив, изчезнало. Потоа, не минало многу време, а Персијците покренале голема 
истрага за тие луѓе, но Александар мудро ги замолчал. Им дал и многу пари и сво-

јата сестра која се викала Гигаја.Со тоа што го дал Александар го поткупил Бубара, 
маж Персиец, кој ја водел истрагата за убиените пратеници. Така престанало да се 
зборува за смртта на тие Персијци. (Бубар=бубар, бубаст, Р.И.) 

22. А дека тие потомци на Пердика се Хелени, како што самите зборуваат, и 

јас така знам, па во натамошното мое излагање ќе покажам дека се Хелени. Впро-

чем, и оние што ги водат напреварите на Хелените во Олимпија им го признале тоа. 
Имено, кога Александар сакал да се натпреварува и кога слегол таму, оние Хелени 

кои требало да се натпреваруваат во трчање не му допуштале да земе учество, веле-
јќи дека натпреварот не е за натпреварувачи барбари, туку за Хелени. Но кога Але-
ксандрар изјавил дека е Аргеец, му било признато дека е Хелен и тој, напреварувај-
ќи се, го поделил првото место со друг тркач“. 

И сам Херодот потврдува, Македонците биле Хелени со ист варварски јазик. 
Исто така, се говори за барбари и Хелени: барбар со мала буква, а не Барбар. 

„23. Мегабиѕ, пак, водејќи ги Пајонците, втасал на Хелеспонт, а оттаму се 
префрлил на другиот брег и втасал во Сарди. Во тоа време Милеќанецот Хистиј по-

чнал да го гради градот на местото што го побарал и го добил на дар од Дареја како 

плата за зачуваниот мост. Местото, на кое името му било Миркин, се наоѓало кај 
реката Стримон. Кога Мегабиѕ разбрал што прави Хистија, штом отишол во Сарди 

водејќи ги со себе Пајонците, му рекол на Дареја: ‘Кралу, каква работа си направил 

? Си му дал на опасен и умен маж, Хелен, да основа град во Тракија, каде што има 
и шума- изобилство материјал за градење на бродови, многу дрвја добри за весла, и 

рудници на сребро. Таму живеат големо множество Хелени и многу барбари кои, 

ако си најдат водач, ќе го прават и дење и ноќе тоа што тој ќе им заповеда. Туку ти 

тој човек сопри го во таа работа за да не се случи да бидеш потиснат со војна во 

својата земја. Кротко повикај го да дојде кај тебе и спречи го. А кога ќе ти падне в 
раце, направи тој човек веќе никогаш да не втаса кај Хелените’ “. 

Се говори за „Таму живеат големо множество Хелени и многу барбари кои, 

ако си најдат водач“. Водачот бил еден ист на Хелените и барбарите. Следи да се 
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говори само за начин на живеење- Хелени поморци со градски начин на живеење и 

барбари (сточари).Не случајно, Хелените во Јонија биле барбари.Па немало народи. 

„26. Тој Отан, значи, што седел на тој судски трон, тогаш, станувајќи насле-
дник на Мегабиѕа во врховното заповедништво на војската, ги покорил Биѕантиј-
ците и Калхедонците, го освоил Антандар во Троада, го зазел Лампониј, а, земајќи 

кораби од Лезбјаните, ги освоил Лемнос и Имброс, на кои во тоа време уште живе-
еле Пелазги“. 

„49. Аристагора, значи, тиранинот на Милет, во Спарта дошол тогаш кога 
власта ја имал Клеомен. Дошол на разговор со него, како што кажуваат Лакедај-
монците, носејќи со себе бронзена плоча на кој бил врежан опис на целата земја, и 

целото море и сите реки. Кога Клеомен го примил, Аристагора вака му рекол: ‘Кле-
омене, немој да се чудиш што сум побрзал да дојдам овде.Работите стојат вака. Јо-

нските синови се робови место да бидат слободни луѓе, што е најголем срам и мака 
не само за нас туку и за вас другите, кои сте на чело на Хелада. Затоа сега ве кол-

нам во боговите хеленски, ослободете ги Јонците од ропство,зашто се мажи со иста 
крв како вашата.Тоа вие лесно ќе го постигнете, зашто барбарите не се воинствени, 

а вие во воените работи сте довтасале врвна доблест. Нивната битка е ова- лак и 

кратко копје.Во бој одат облечени во бечви и со чалми на главите. Толку е лесно да 
се совладаат. И богатство има на она копно на кое тие живеат; толку колку што не-
ма на сите други земји заедно, почнувајќи од злато, сребро и бронза, па шарени об-

леки, товарен добиток, робови.Што ќе ви посака душа, сė можете да имате. Живе-
ат,пак,едни до други вака како што ќе ги набројам.Овие до Јонциве се Лидијци, кои 

живеат на плодна земја и најбогата со сребро’. А зборувал покажувајќи го сето тоа 
на картата на земјата, што ја носел издлабена на плоча. ‘Овие до Лидијците’ рекол 

Аристагора зборувајќи понатаму ‘се Фриги’, овие на исток, кои се најбогати со до-

биток и со најплодородна земја од сите што ги знам јас. До Фригите се Кападоките, 
кои ние ги викаме Сиријци, а ним им се соседни Киличаните кои живеат на земјата 
што се протега до ова море, на кое се наоѓа островот Кипар...“.  

Се говори за: „зашто барбарите не се воинствени, а вие во воените работи 

сте довтасале врвна доблест“. Па барбарите не се поморци за да бидат воинствени. 

„52. А што се однесува до тој пат,работите стојат вака. По целата должина 
на патот има кралски анови и прекрасни конаци, а патот во целата должина минува 
низ населени и безбедни краишта. На патот низ Лидија и Фригија има дваесет ко-

наци, а должината на патот изнесува деветдесет и четири и пол парасанги. Од Фри-

гија веднаш почнува реката Халис, на која има порта низ која мора да се мине; всу-
шност, така се поминува преку реката. Таму има и стражарница со јака стража. Се 
помине ли тука, човек е веднаш во Кападокија...“. 

„55. Кога Аристагора бил истеран од Спарта, отишол во Атина која штотуку 

била ослободена од тиранската власт на овој начин.(Аристагора=арист а гора, Р.И.) 

Хипарх, син на Пејсистрат, а брат на тиранинот Хипија,иако сосем јасно бил 

предупреден на сон за својата судбина, бил убиен од Арисогејтона и Хармодија,кои 

по род биле Гефираи. А покрај тоа Атињаните биле уште четири години под тиран-

ска власт, која не била ништо поблага, туку била и пострашна отколку пред тоа. 
56. Сонот што го видел Хипарх бил ваков. Ноќта пред Панатенејската свече-

ност на Хипарха му се сонило дека до него застанал некој голем и личен маж и му 

го кажал овие загодочни зборови: 
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‘Поднеси, лаву, неподнослив бол со трпеливо срце. 
Неказнет нема да остане никој кој неправда чини’. 

Утредента, што се разденило, тој тоа им го раскажал на толкувачите на со-

ништа, а потоа, не обрнувајќи внимание, зел учество во праславата во време на која 
бил убиен. 

57. Гефираите, пак, родот од кој биле убијците на Хипарх, како што самите 
кажуваат, воделе потекло од Еретрија. 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 Гефираните, на-

селувајќи се на таа земја, донесле и многу други знаења и умеења кај Хелените, ме-
ѓу 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 на хеленските племиња живе-
еле Јонците кои, откако ги презеле буквите од Фојничаните, се служеле со нив из-
менувајќи им го незначително обликот. Служејќо 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“. 

Херодот пиши: „книгите ги викаат кожи зашто, поради скапотијата на папи-

русот, пишувале на штавени козји и овчи кожи.Многу од барбарите уште и сега пи-

шуваат на такви кожи“. Следи Варварите биле сточари. Токму затоа тие биле миро-

творци, не морски пирати. Писмото било од ледено доба, а јазикот си се развивал. 

„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 јон-

ските. На еден триногарник има натпис: 
‘Подарок од Амфитрѝон сум, од Телебојците пленет’. 
Тоа би можело да биде времето на Лај, син на Лабдак, внук на Полидор, пра-

внук на Кадмо. 

60. На друг триногарник во хексаметри се кажува: 
‘Борачот Скај на Апóлон долнострелец 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 хексаметри, вели: 

‘Сам Лаодáмант го стави триногарников, крал дури беше; 
прекрасен дар нека стои на сјајниот стрелец Апóлон’. 

За време на владеењето на Леодамант, синот на Етеокле, Кадмејците, проте-
рани од Аргејците, се свртиле кон Енхелејците, Гефираите, вистина, тогаш биле ос-
тавени, но подоцна, протерани од Бојотите, преминале во Атина. Имаат основано и 

светилишта во Атина, кои немаат ништо заедничко со другите атински светилишта, 
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туку сосем се разликуваат; меѓу нив се и светилиштето и мистериите на Деметра 
Ахајска“. (Ахаја од ахај=а хај-х ај, ај-де во Бојотија: ајде за во бојот=војот, Р.И.)  

Се говори за Бои, кои биле за во бои=бој. Бидејќи Ахејци никогаш немало, 

тие биле само: “Akhaiwashi”=„Акхаивасхи“, а=о, сх=х и без х само „Акахаивои“=а 
к (ко= како) хаи=хај или само ај (ајде) вои (вој): ко ајде (во) вој (бој), што било са-
мо занимање војник, Агамемнови војници. Ова се потврдува и со наводот Еубоја= 

Евбоја,е у (в) бој,од каде се тргнало во бои=бој-Тројански коњ на вазна од 6 в.п.н.е. 
„62.Што се однесува до сонот на Хипарха и до потеклото на Гефираите од 

кои биле убијците на Хипарх, тоа го раскажав.Сега треба да се вратам на она што 

го загатнав на почетокот на оваа приказна- како Атињаните се ослободиле од тира-
ните. За време на владеењето на тиранинот Хипија, кој бил гневен на Атињаните 
поради смртта на Хипарх, Алкмајонидите, кои биле атински род, протерани од Пеј-
систрадите, заедно со другите изгнаници од Атина се обидувале насила да се врат-
ат во татковината, но не само што не успеале, туку и претрпеле тежок пораз. Во по-

натамошните обиди да се вратат и да ја ослободат Атина Алкмајонидите се утврди-

ле во Лејпсидриј над Пајонската општина и таму, преземајќи сė што би придонесло 

за падот на Пејсистрадитите, се погодиле со Амфиктинците да го изградат храмот 
во Делфи,кој сега постои,а тогаш уште го немале. Бидејќи стоеле добро со средства 
и биле угледни луѓе уште од старо време, храмот што го изградиле излегол поубав 
од она што било замислено. Меѓу другото, иако според договорот требало да се гр-

ади со варовник, тие предната страна на храмот ја направиле од парски мермер“. 

„67. Во тоа, мене ми се чини, тој Клејстон се угледувал на својот дедо Кле-
јстон, тиранинот на Сикион.Дедото Клејстен, кога звојувал со Аргејците, ги укинал 

натпреварите на рапсодиите поради Хомеровите епови, зашто во нив речиси секаде 
се воспеваат и Аргејците и Арг. А сепак, на плоштадот во Сикион и порано стоеле, 
а и сега стои светилиште на Адраста, син на Талај, кого Клејстен посакал да го ис-
тера од земјата затоа што бил Аргеец. Тој отишол во Делфи и го прашал пророчи-

штето дали да го истера Адраста. Питија, прорекувајќи му, му рекла дека Адраст е 
крал на Сикиоњаните, а тој (Клејстон)- крвник. Бидејќи богот не го допуштал тоа, 
кога Клејстен се вратил назад, размислувал како да направи Адраст сам да изчезне. 
Кога му се сторило дека смислил, испратил пратеник во Теба во Бојотија и порачал 

дека сака да го земе кај себе Меланипа, синот Астаков. Тебанците му допуштиле. 
Кога Клејстен ги пренел останките на Меланип, му доделил свет лаг во самиот при-

танеј и му изградил храм на најутврденото место. Го пренел Клесјтен Меланипа (и 

тоа треба да се каже) зашто Меланип бил најголем Адрастов непријател,кој го убил 

брат му Мекистеј и зетот Тидеј. И откако му определил свето место одземајќи ги и 

жртвувањата и свеченостите од Адраста, му ги доделил на Меланипа. Но Сикиоња-
ните биле навикнати да му искажуваат на Адраста сјајни почести. Имено, таа земја 
била на Полиб, а Адраст бил Полибов внук од ќерка, а бидејќи Полиб умрел без да 
остави син, власта му ја предал на Адраста. Сикиоњаните му искажувале и други 

почести на Адраст и, меѓу другото, неговите страдања ги славеле со трагични хо-

рови, не честејќи го Диониса, туку Адраста. Тогаш Клејстен заповедал хоровите да 
бидат во чест на Дионис, а свеченоста со жртвопрунесување ја доделил на Мелани-

па. Ете, тоа го направил Клејстен со Адраста“. 

Се говори за пророчник, кој се прашува=пита, Питија.Ама и адраст=а д раст, 
д=т, тој да расте.Следи и Клејстон=Клеистен=клеист ен: клеи=колеи=коли=крвник. 
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„68. На дорските фили во Сикион тој им ги сменил имињата за да не бидат 
исти со аргејските. Притоа, сиконските ги изложил на најголем потсмев. Имињата 
им ги сменил така што на зборовите ‘свиња’ и ‘магаре’ им додал завршетоци. Тоа 
не го направил единствено со својата фила; на неа ѝ ставил име на својата власт 
(архе). Значи, неговата фила се викала Архелаи, а другите биле Хијати (Свињари), 

Онеати (Магарињари) и Хојреати (Гудињари). Тие имиња на филите ги употрену-
але Сикиоњаните додека биле под власт на Клејстен и уште шеесет годин и по не-
овата смрт. Потоа, откако се советувале за заеднички собир, ги смениле имињата во 

Хикеи, Памфили и Диманати. Кај нив ја додале и четвртата фила, која, според име-
то на Адрастовиот син Ајгијалеј, ја нарекувале Ајгијалејци“. 

Се говори за „Хомеровите епови“ и за Свињари, Магарињари и Гудињари. 

Тоа било поврзано само со Египет, каде имало магариња, но никако во Елада. А тие 
биле погрдни имиња- до денес Елада со Јонија нема услови за одгледување свињи. 

Под 77 е наведено: „...Тој е ставен на левата страна штом ќе се влезе во про-

пилеите на акрополата, а врежен е и овој натпис: 
‘Кога атинските синови дела извршија вредни, 

скротија народи два- Бојоти, Халкиди в бој, (Бојоти... в бој=бојот, Р.И.) 

в темнина ним им го смирија бесот со синџири тврди.  

Кола ко десетти дел доби Палáда на дар’ “. (Палада=пала да=та, Р.И.) 

„94. Кога Хипија заминал, Македонецот Аминта му го нудел Антемунт, Те-
салците му го дале Јолк, но тој не го прифатил ниту едното ниту другото, туку се 
повлекол назад во Сигеј, кој Пејсистрат го имал одземено од Митилењаните со ору-
жје. За тиранин на заземениот Сигеј Пејсистрат го имал поставено својот вонбра-
чен син Хегесистрат, роден од жена Аргејќа. Тоа што Хегесистрат го добил од Пе-
јсистрат не го поседувал во борба. Имено, во текот на долго време, навалувајќи и 

откај градот Ахилеј и откај Сигеј, војувале Митилењаните и Атињаните, едните ба-
рајќи си ја земјата,а Атињаните, не попуштајќи и докажувајќи дека Ајолците во ни-

кој случај немаат поголемо право на илијската земја отколку другите Хелени, кои 

му помогнале на Менелаја да се одмазди за грабнувањето на Елена“.(Х-елена, Р.И.) 

Стои Пеисистрат=пеи (пеј) си страт и Хегесистрат=хеге си страт: хеге=х еге 
=е ге + а = геа=Геа=Зеа + м = зема + и (ј) земи(ј)а,земја,змеј- пештера Еге=е ге=Геа. 

„97. Токму во тоа време, кога биле со таков став и кога со Персијците биле 
во непријателски односи, истеран од Спарта,во Атина втасал Милеќанецот Ариста-
гора. Имено, по Спарта, Атина била најмоќниот град. Тој излегол пред народното 

собрание и го кажал истото она што го кажал и во Спарта. Зборувал за богатството 

на Азија и за персиските воени состојби; дека не знаат да се борат ни со штит ни со 

копје и дека било лесно да се совладаат. Тоа го зборувал, а додал уште и тоа дека 
Милет е атинска населба и дека е природно Атињаните, како голема сила, да го за-
штитуваат. Немало ништо што не им ветил, бидејќи бил на голема мака. Најпосле 
ги наговорил. Се чини дека е полесно да се убедат многумина отколку еден човек. 

Ако не му успеало да го убеди Клеомена, еден единствен Лакедајмонец, тоа му по-

шло од рака кај триесет илјади Атињани. Убедени со неговите ветувања, изгласале 
да им ги пратат на Јонците на помош дваесет брода. За воен заповедник бил пред-

ложен Мелантиј, најугледен маж во секој однос. Тие бродови станале почеток на 
несреќите и на Хелените и на барбарите“. 
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Пак, Хелени и барбари живееле на Балканот и Мала Азија. Следи барбари 

биле и Хелените од Јонија.Токму затоа поимите биле од општо значение-без народ. 

„98. Аристагора, кога отпловил и втасал во Милет, донел едно решение од 

кое Јонците немале да видат никаква полза. А тој не го правел тоа со таква мисла, 
туку само за да го дразни Дареја. Имено, испратил во Фригија свој човек кај Пајон-

ците. Тоа биле оние Пајонци кои Мегабаѕ ги заробил и ги преселил откај реката 
Стримон и кои потоа живееле во Фригија, во место и населба определени за нив. 
Кога гласникот дошол кај Пајонците, вака им рекол: ‘Пајонци, ме испрати Ариста-
гора, тиранинот на Милет, за да ви понудам спас доколу сте готови да го слушате. 
Имено, сега цела Јонија се крена против кралот, и вам ви се укажува можност да се 
спасите и да се вратите во вашата земја. Сами треба да смислите како ќе втасате до 

морето, а потоа сė друго е наша грижа. Кога го слушнале тоа, Пајонците се изра-
дувале и, земајќи си ги жените и децата, избегале на морето. Имало, вистина, и та-
кви што се исплашиле и останале таму. Пајонците излегле на море, а оттаму се пре-
фрлиле на Хиос.Кога веќе биле на Хиос,дошол голем одред персиска коњаница кои 

се вдале по Пајонците. Бидејќи не успеале да ги фатат, Персијците на Пајонците на 
Хиос им порачале да се вратат назад. Пајонците не се покориле на заповедта, туку 

Хијците ги префрлиле од Хиос на Лезбос, а Лезбјаните ги превзеле во Дориск. От-
таму пешки втасале во Пајонија“. 

Шеста книга насловена ЕРАТО 

„29. Хистијај бил фатен вака. Додека се бореле Хелените со Персијците во 

Малена на Атарнејската област, Хелените долго време добро се држеле, но подоцна 
јурнала коњаницата и се нафрлиле на нив. Значи, таа коњица ја свршила работата. 
Кога Хелените се свртеле во бегство, го обзела голема желба да си го спаси живот-
от. И кога бил фатен од некој Персиец, додека бегал и само што не бил прободен од 

непријателот, тој проговорил на персиски и кажал кој е; дека е Милеќанецот Хи-

стијај. (До 515 г.п.н. во употреба бил староперсиски- тек потоа новоперсиски, Р.И.). 

30. Така фатен, да бил одведен кај кралот Дареј, тој, по мое мислење, немало 

да поднесе никакво зло; грешката ќе му била простена. Но токму поради тоа и за 
да, откако ќе се спаси, не се здобие повторно со големо влијание кај кралот, Арта-
ферн, хипархот на Сарди, и Харпаг, кој го фатил, го одвеле во Сарди и неговото те-
ло го набиле на кол, а главата му ја ставиле во сол и ја однеле во Суси кај Дареј.Ко-

га Дареј разбрал што се случило, ги укорил тие што го направиле тоа и што не го 

довеле жив кај него и им заповедал главата да се измие и убаво да се дотера,а потоа 
да се погребе како глава на голем добротвор и негов и на Персијците. Ете, тоа се 
случило со Хистијаја. 

31. Таа зима персиската морнарица ја минала кај Милет, а следната година 
излегла на море и лесно ги освоила островите што лежат блиску до копното- Хиос, 
Лезбос и Тенел. А секогаш кога ќе заземеле некој од островите, барбарите органи-

зирале хајка на луѓето. Ги ловеле на овој начин. Ќе се фателе за раце опфаќајќи го 

брегот од север до југ и потоа се движеле преку целиот остров и ги ловеле луѓето. 

Тие исто така освоиле јонски градови и на копното, само што не ги ловеле луѓето, 

зашто таму тоа не било возможно“. 

А барбари биле оние кои не живееле на острови- Неостровјани=Непоморци. 

„32. Потоа персиските заповедници, што се однесува до заканите што им ги 

упатиле на Јонците кои се улогорувале за борба против нив,не испаднале лажговци. 
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Кога ги освоиле градовите, момчињата, избрани по убавина, ги скопеле и ги праве-
ле евнус, а девојките, исто така најубавите, ги грабеле и ги воделе кај кралот. И тоа 
го правеле; а градовите ги палеле сосе храмовите во нив. Така Јонците по третпат 
паднале во ропство: прво под Лидијците и двапати едноподруго под Персијците“. 

Не ги убивале непријателите, за тие да бидат жртвувани или изедени. 

„33. Кога ја напуштил Јонија, персиската флота освоила сė што било на ле-
вата страна во правец кон Хелеспонт. Градовите што лежат на десната страна веќе 
биле освоени од Персијците откај копното. На европската страна на Хелеспонт се 
овие места: Херсонес со голем број градови, па Перинт, па утврдени места во Тра-
кија, па Селимбрија и Биѕаниј. Жителите на Биѕантиј и на Калхедонија, која лежи 

на споротивниот брег, не ни дочекале да дојдат Фојничаните, туку ги напуштиле 
своите градови и се упатиле повнатре на Евксенското Море и таму го основале гра-
дот Месамбрија. А Фојнчаните, откако ги запалиле овие места, се свртеле кон Про-

конес и Артака. Кога и нив ги запалиле и ги оставиле да изгорат, повторно от-
пловиле на Херсонес за са ги разурнат преостатите градови кои, кого порано ги 

освоиле, не ги уништиле. На Киѕик воопшто не отпловиле. Имено, Киѕичаните са-
мите се ставиле под власт на кралот уште пред да нападне фојничкат флота. Тие 
склучиле договор со Ојбар, синот Мегабаѕов, кој бил хипократ на Даскилеј. Фојни-

чаните ставиле рака на сите други градови на Херсонес освен на Кардија. 
34. Сė дотогаш со тие градови владеел Милтијад, син на Кимон Стесагоров, 

а порано со власт над нив се здобил Милтијад, син на Кипсел, на овој начин. Тој 
Херсонес го држеле Долонките, трачко племе. Тие Долонки, измачувани со војна 
од Аспинќаните, ги испратиле во Делфи своите владетели за да побараат пророш-

тво во врска со војните. Прорекувајќи, Питија им рекла за ‘основач’ да го доведат 
во својата земја оној кој, кога ќе се враќаат од светилиштето, прв ќе им укаже го-

стопримство. Одејќи така по светиот пат, Долонките поминале и низ земјата на Фо-

кејците и на Бојотија. Бидејќи никој не ги поканил, тие свртеле кон Атина“. 

Како што истогласно било за Ахајци, исто било за Долонки=долон ки. 

„35. Во Атина во тоа време целата власт ја имал Пејсистрат, но бил моќен и 

Милтијад, синот на Кипсел. Бил од куќа што поседувала кола со четири коњи, ко-

ренот му бил од Ајак и Ајгина, а атинското потекло не му било од најодалено ми-

нато; прв од тој род станал Атињанин Филај, син на Ајант...“. (Ајак=Ајакс, Р.И.) 

Следи Ајак=а јак=јак 100% тн.словенско. Исто било и со животното јак, кое 
било јако да издржи студ. Ама и Јаков=јак ков. Ваков јак ков и денес е македонски. 

„43. Кога дошла пролет и кога другите воени заповедници биле отпуштени 

од кралот, Мардониј, син на Гобрија, се спуштил на море водејќи со себе мошне го-

лема пешадиска војска, а и голема морнарица. Тој бил млад и штотуку оженет со 

ќерката на кралот Дареј Артоѕостра. Кога со таа војска Мардониј се нашол во Ки-

ликија, се качил на брод и заедно со другите бродови отпловил, а пешадијата дру-
ги водачи ја повеле на Хелеспонт. Пловејќи покрај азискиот брег, Мардониј втасал 

во Јонија. Тука ќе кажам една работа, која ќе биде многу чудна за оние Хелени што 

не сакаат да веруваат дека Отан си го изнел своето мислење пред седумтемина 
Персијци дека во Персија власта треба да му се предаде на народот. Имено, Мардо-

ниј, откако ги остранил од власта сите јонски тирани, во градовите воспоставил де-
мократско уредување. Откако го направил тоа, со брзање се упатил на Хелеспонт. 
Таму се собрала голема поморска сила, а и многубројна пешадиска војска. Тие со 
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бродови го минале Хелеспонт, а потоа тргнале низ Европа, а патувале кон Еретрија 
и Атина.  

44. Овие градови им биле само изговор за походот, додека на ум им било др-

уго: да потчинат колку што е можно повеќе хеленски градови. Од една страна, тие 
со моранрицата го покориле Тасос чии жители не мрднале ни со прст во своја од-

брана, а од друга страна, со пешадијата, покрај другите поробени земји, ја потчини-

ле Македонија. Имено, сите народи источно од Македонија веќе биле под нивна 
власт. Од Тасос Персијците се префрлиле на сопствениот брег и, пловејќи покрај 
брегот, втасале сė до Акант, а од Акант тргнале да го обиколат Атос. Додека пло-

веле околу Атос, се кренал силен северен ветер, што ја оневозможил пловидбата и 

на голем број од бродови им нанел тешка штета фрлајќи ги на брегот на Атос. Се 
прикажува дека таму им пропаднале околу триста бродови и загинале над дваесет 
илјади луѓе. Бидејќи морето кај Атос е преполно морски ѕверови, едни луѓе биле 
проголтани од нив, други гинеле затоа што бродовите ги фрлале на карпите, некои 

се удавиле не знаејќи да пливаат, а некои умреле од студ. Ете, тоа било со перси-

ската морнарица“. 

Следи да се наведе, што во оваа Шеста книга се кажа за Хелени и барбари: 

„8. Потоа дошле Јонците со наполно опремени бродови, а со нив бродовите 
на Ајолците, оние што живеат на Лезбос...“. 

„9. Барбари имале шестотини брода...“. 

„44. ...им пропаднале околу триста бродови и загинале над дваесет илјади 

луѓе...се удавиле не знаејќи да пливаат...Ете, тоа било со персиската морнарица“. 

Па едноставен заклучок е, Хелени биле само поморци, наспроти барбарите. 
„45. На Мардониј, пак, и на неговиот пешадиски логор, кој се наоѓал во Ма-

кедонија, нападнале Бригите, трачко племе. Многу Персијци Бригите убиле, а са-
миот Мардониј го раниле. Сепак, и тие не го одбегнале персиското ропство. Имено, 

Мардониј не се повлекувал од тие краишта додека не ги покорил и нив. А откако ги 

поробил, ја повел војската назад затоа што и пешадијата лошо му поминала со Бри-

гите и морнарицата тешко настрадала околу Атос. По тој неуспешен и срамен по-

ход војската била повлечена во Азија“. 

Се кажа: „нападнале Бригите, трачко племе“. За Елијан илирски Бриги.  

Па затоа Тракијците, Илирите, Бригите и Македонците биле еден ист народ. 

Следи тој говорел само еден ист јазик: варварски=пелазгиски=тн.словенски. 

„53. Ова беше што од сите Хелени го зборуваат само Лакедајмонците, но јас 
ќе го изнесам и она што за истата таа работа се прикажува од Хелените, општо. За 
тие дорски кралеви сė до Персеја, синот на Данаја, не споменувајќи го богот, Хеле-
ните исправно прикажуваат и докажуваат дека се Хелени. Имено, тие уште во тоа 
време ги вбројувале меѓу Хелените. Што јас реков ‘до Персеја’, а не отидов уште 
поназад, тоа е затоа што, кога се зборува за Персеј, не се споменува име на никаков 
смртник како негов татко како што Амфитрион се спомнува во врска со Херакле. 
Значи, тоа што јас одам во прикажувањето само до Персеја, постапувам исправно. 

А кога би ги набројувал предците на Данаја, ќерката на Акрисиј, кога со потеклото 

на овие би одел уште поназад, дорските водачи би излегле прави Египќани. Тоа е 
потеклото на спартанските кралеви, според Хелените. 

54. Според она, пак, што се прикажува од Персијците, дури Персеј, кој бил 

Асирец, станал Хелен. Но предците на Персеј не биле Хелени. А допуштаат пред-
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ците на Акрисиј, кои, кога станува збор за сродство, да немаат ништо со Персеј, ка-
ко што, впрочем, зборуваат и Хелените, да биле Египќани“. 

Белците биле еден ист народ кој во леденото доба престојувал во Левантот. 
„57. Други права, што ги уживаат во време на мир, се овие. Кога се принесу-

ваат општонародни,кралевите на гозбите седат на чело; послужувањето почнува от-
кај нив и ним им се дава од секое јадење двојно повеќе од она што им се дава на др-

угите учесници.И при жртвувања со излевање првенствено е нивно,а нивни се и ко-

жите од жртвените животни.Секој прв и седми ден во месецот и на едниот и на др-

угиот крал му се дава од име на државата животно определено за света жртва во хр-

амот на Аполон и една медимна јачмен брашно, како и лаконска четвртина вино...“. 

„58. Тоа на кралевите им се дава од заедницата на Спартанците додека се 
живи, а кога ќе умрат, им се кажуваат вакви почести. По целата лаконска земја ја-
ваат коњаници и објавуваат што се случило, а низ градот жените одат таму-ваму и 

удираат во котли. Штом ќе се види и чуе такво нешто, од секоја куќа по два члена, 
еден маж и една жена, слободни луѓе, мораат да облечат црно во знак на жалост. 
Тие што нема да го направат тоа ги чека смртна казна. Обичаите во случај на смрт 
на кралевите кај Лакедајмонците се исти како кај барбарите во Азија. Имено, по-

веќето барбарски племиња имаат исти обичаи во случај на смрт на кралевите. Кога 
ќе умре лакедајмонски крал, во бројот на оние што мораат неизоставно да бидат на 
погребот, покрај Спартијати, се и периојки од целата лакедајминска земја. Кога, 
значи, ќе се соберат на едно место повеќе илјади луѓе, што периојки, што хејлоти и 

самите Спартијати, заедно со жените,жестоко се удираат по глава и силно лелекаат, 
при што тажечките секогаш кажуваат дека токму тој крал, кој тогаш умрел, бил нај-
добриот од сите кралеви. Ако кралот загинал во војна, тогаш прават негова слика и 

ја изнесуваат на богато прострен одар. По погребот во тек на десет дена не се соби-

раат на плоштадот ниту се одржуваат седници на изборните тела. Тоа се денови на 
народна жалост“.  

Следи барбарите биле со исти обичаи со Хелените,а и Јонците биле барбари. 

Кон ова се додаде и истиот јазик, варварски=пелазгиски, тие биле едно исто.  

„68. Кога мајка му дошла, тој ѝ ставил во рацете малку од утробата на жр-

твеното животно и почнал да ја моли со овие зборови: ‘Те колнам, мајко, и во дру-
ги богови и во овој Ѕевс, Заштитник на огништето, и те проколнуван да ми ја ка-
жеш вистината, кој е мој татко...“. 

„137. А Лемнос Милтијад, синот Кимонов, го освоил на овој начин. Атиња-
ните ги протерале Пелазгите од Атика. Дали постанале справедливи или несправе-
дливи, јас не можам да кажам; го кажувам она што се прикажува. Хекатај, на при-

мер, син на Хегесандар, зборувајќи за тоа во својата историја, вели дека Атињаните 
постапиле несправедливо. Зашто, кога ја виделе земјата што се наоѓала во подножј-
ето на Химет, а која тие им ја дале на Пелазгите за да се населат на неа како плата 
за тоа што некогаш им го изградиле бедемот околу акрополата, кога, значи, Атиња-
ните ја виделе таа земја убаво обработена, а порано биле за никаде и не вредело ни-

што, ги обзела завист и сакале повторно да биде нивна. Така, Атињаните без ника-
ква друга причина ги истерале Пелазгите. Атињаните, пак, тврдат дека со право ги 

истерале. Зашто, Пелазгите, живеејќи во подножјето на Химет, се кренале оттаму и 

правеле вакви пакости. Ќерките на Атињаните секогаш оделе по вода на Енеакрун, 

зашто во тоа време ниту тие ниту другите Хелени немале робови. Кога девојките ќе 
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дојделе, Пелазгите, просто од бес, а и за да ги понижат, вршеле насилство над нив. 
И не им било доволно што го правеле тоа, туку на крајот почнале да се подготву-
ваат да се кренат против Атињаните и тогаш биле фатени на дело. А колку самите 
биле подоблесни од нив, покажале со тоа што не посакуваат заговор против нив, 
туку само им заповедале да се иселат од земјата. Така, истераните Пелазги се насе-
лиле на други места,од кои едно бил и Лемнос. Она го кажал, значи, Хекатај, а ова 
го кажуваат Атињаните.(Енеакрун=енеа крун-а: в + енеа = Венеа; крун=к рун, Р.И.) 

138. И тогаш, кога Пелазгите живееле во Лемнос, сакајќи да им се одмазди 

на Атињаните, а знаејќи ги добро нивните празници, се снабдиле со бродови со по 

педесет весла и им направиле стапица на атинските жени кога тие во Браврон го 

прославувале празникот на Артемида. Отако многу од жените грабнале оттаму, от-
пловиле заедно со нив. Одведувајќи ги на Лемнос, си ги имале како држанки. Кога 
тие жени изнародиле многу деца, синовите си ги учеле да зборуваат на атички јазик 

и ги упатувале во обичаите на Атињаните. Тие момчиња не сакале да се мешаат со 

синовите на пелашките жени и, ако некое од нив било удрено од некое од оние дру-
гите, сите ќе му дојделе на помош и едно со друго се бранеле. Тие момчиња сме-
тале дека е право да им заповедаат на другите, на синовите на Пелазгијките, и биле 
многу посилни од нив. Кога го забележале тоа, Пелазгите свикале совет. Додека се 
советувале се помагаат против децата на законитите жени и уште на таа возраст се 
обидуваат да владеат со нив, што ли ќе прават кога ќе бидат мажи ? Тогаш решиле 
да ги убијат своите синови што им ги родиле атичките жени. Го направиле тоа, а 
заедно со децата ги убиле и мајките. Поради тој чин и поради оној пред тоа, кога 
жените си ги убиле своите мажи заедно со Тоанта, во Хелада станало вообичаено 

сите грозни злосторства да се викаат лемниски“. (Сите ги убиле- ниеден не јале,РИ) 

Во I се говори: „57. На каков јазик зборувале Пелазгите...тогаш Пелазгите 
биле луѓе кои зборувале барбарски јазик. Ако сето тоа со Пелазгите било така, Ати-

чаните како пелазгиско племе, претопувајќи се во Хелени...“. 

А овде: „Кога тие жени изнародиле многу деца, синовите си ги учеле да збо-

руваат на атички јазик и ги упатувале во обичаите на Атињаните“.  

Бидејќи народниот јазик не се заборава, се потврдува дека Атичаните биле 
само едно: „пелазгиско племе“. Па јазикот во Елада бил пелазгиски како на Платон. 

„139. Откако Пелазгите ги убиле своите синови и жените, веќе ниту земјата 
им носела плод, ниту жените им раѓале, ниту добитокот се множел како пред тоа. 
Мачени од глад и бездетство, испратиле пратеници во Делфи за да прашаат на кој 
начин да се ослободат од таа беда што ги снашла. Питија им заповедал да поднесат 
да бидат казнети од Атињаните така како што ќе пресудат самите Атињани. И ви-

стина, Пелазгите отишле во Атина и изјавиле дека се готови да им дадат задоволу-
вање за секоја неправда што им ја направиле. Атињаните во пританејот послале 
најубаво легло, поставиле трпеза полна со најубави јадења и побарале Пелазгите да 
им ја предадат земјата во таква состојба како што тие си ја дотерале. Пелазгите, пр-

ифаќајќи го разговорот, рекле: ‘Ќе ви ја предадаме тогаш, кога ваш кораб при 

северен ветер ќе втаса од вашата земја во нашата земја’. Тоа го рекла знаејќи дека 
такво нешто е невозможно, зашто Атика лежи далеку на југ од Лемнос. 

140. Ете, тоа било тогаш. А многу години подоцна, кога Херсонес на Хелес-
понт паднал под власта на Атињаните, Милтијад,синот Кимонов, во времето кога 
дуваат северни ветрови со брод го поминал патот од Елајунт на Херсонес до Лемн-
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ос и на Пелазгите им рекол, потсетувајќи ги на пророштвото за кое тие мислеле де-
ка никогаш нема да се исполни,да го напуштат островот.Хефајстејците се покори-

ле, а Миринајците не сакале да се согласат со тоа дека Херсонес е исто што и Ати-

ка. Тогаш Атињаните ги опсадиле Миринајците и опсадата траела сė додека овие 
не се предале само. Така Атињаните под водство на Милтијад го освоиле Лемнос“. 

Следи „Миринајците не сакале да се согласат“ (помират), од мирин=мир ин. 

Седма книга насловена ПОЛИХИМНИЈА 

„37. Кога работите на мостовите и оние околу Атос биле завршени...Денот 
бил заменет со ноќ. Кога тоа го видел и разбрал, Ксеркс се загрижил. Ги прашал 

магите што може да предвестува таа појава. Магите му рекле дека богот им прет-
скажува на Хелените гибел на нивните полиси, велејќи дека сонцето е предвесник 

на иднината на Хелените, а на Персијците предвесник им е месечината. Кога го 

слушнал тоа, Ксеркс мошне се израдувал и го продолжил патувањето“. 

Следи поимот Хелени произлегол од Хелиос, што важело и за Македонците 
„42. Војската го минувала патот од Лидија кон реката Каик и кон Мисија, а 

кога тргнала од Каик, движејќи се десно од планината Кан, минала низ Атарнеј и 

втасала во градот Карина. Оттаму се одело низ Тебанската Рамнина и се минало по-

крај градот Артемиј и покрај пелазгискиот град Антандар. Оставајќи ја Ида лево, 

Ксеркс одел во илинската земја. Кога војската ноќевала во подножјето на Ида, прво 

настапило невреме со грмежи и секавици, од што загинале голем број луѓе. 
43. Кога војската втасала на Скамандар, кој им бил првата река на патот от-

како тргнале од Сарди, реката пресушила, недовтасала вода за да се напои војската 
и добитокот. А кога Ксеркс се нашол таму, обземен од желба да ја види тврдината, 
се качил на Пријамовиот Пергам. Отако видел и ги чул сите приказни за она што се 
случило таму, на Атена Илиска и принел како жртви илјада бикови.Магите, пак, им 

излеале леанки на хероите. Откако биле принесени жртви, ноќта во логорот завла-
деал некаков трепет. Но штом се разденило, тргнале на пат. На колоната од левата 
страна ѝ се наоѓале градовите Ројтер, Орфинеј и Дардан, којшто е соседен со Абил, 

а од десната тевкарските Гергити“. (Дардан=дар дан, Р.И.) 

Во Бригија=Брзјакија, во Демир Хисар, се следниве поими: Бигла, Илинска 
Планина, Плакенска Планина, десно од Црна Река пештерата Еге (Егеа). Постои ре-
ката Шемница (Семниса, Семенс), а која се влива во Црна Река (Еригон=е рига он- 

Скамандери=с камен дери). Од рига=ри га, де + ри = дери. Да се добразложи е река-
та Курдерес=к ур дерес=дереш, к (како=ко) ур (уриш=јуриш) дереш. Следел градот 
Дерион, кој бил во Пелагонја. Во неа имало Пелагонско Езеро (Море), источно од 

тн.Троја, а западно висока планина Пелистер. Токму ова го нема во Мала Азија. Во 

неа никогаш немало јагула, а таква имало во Пелагонското Езеро, во Битолско Бла-
то сė до 1963 година. Вода во Мала Азија немало за напојување на добитокот, а 
Шемница и Црна Река носеле коњи како што било во Илијада. Пелагонија со Пе-
листер биле и останале говедарски и коњарски, но никако Мала Азија. Следи тешко 

да се собере „како жртва илјада бикови“. Во Бригија (Европа) мноштво се совпаѓа.  
За Б.Вукушиќ: „Елијан, грчки учител на говорништво во Рим (3. век н.е.) со-

општува, скоро илјада и пол години после падот на Троја, дека овој јазик припаѓал 

на илирските Бриги, сродници на Дарданците од семејството на древните Пелазги“. 

За Стефан Византиски (6 век) Троја била „западно од Македонија, во земјата 
Европа“. Стефан Визатиски овој податок го користел од Мојсија Хоренски. 
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„57. Кога сите поминат и кога се подготвувале за на пат, се случило големо 

чудо на кое Ксеркс воопшто не му придал значење иако било лесно да се протол-

кува. Кобила донесла на свет зајак. Во овој случај толкувањето воопшто не било те-
шко зашто Ксеркс се готвел да води војска против Хелада во најголем сјај и најве-
личествено, а требало да се врати назад во исто место со трчање за да си ја спаси 

сопствената кожа. А и друго чудо му се јавило нему дури во Сарди. Маска ождре-
била ждребе, кое имало два полови органи- и машки и женски, а машкиот бил од-

згора“. 

Се кажа дека во Мала Азија и Балканот немало магаре за да се добие маска. 
„61. Народите што учествувале во походот биле овие. Прво Персијците, а 

биле вака опремени. На главата имале таканаречени тијари од мекфилц, а на телото 

шарени хитони со ракави и оклоп од железни плочки, слични на рибини лушпи, а 
околу бедрата широкожи бечви- анаксириди. Наместо нормални штитови имале 
браници исплетени од прачки, под кои виселе тулови за стрели. Копјата им биле 
кратки, а лаковите големи,стрелите од трски, а освен тоа,уз десното бедро им висел 

краток меч закачен за појасот. За водач го имале Отана, таткото на Аместрида, Ксе-
рксовата жена. Во старо време Персијците од Хелените биле нарекувани Кефени, а 
самите се викале Артајци; така ги викале и нивните соседи. Но кога Персеј, синот 
на Данаја и на Ѕевс, дошол кај кај Кефеј, синот на Бел, ја зел за жена Кефејовата ќе-
рка Андромеда.Нему му се родил син на кого му го дал името Перс. Персеј го оста-
вил синот таму зашто Кефеј немал машки потомок. Така Персијците го добиле име-
то по него“. 

Следи Бригите, Македонците, Хелените, Фојничаните...и Персијците биле 
еден ист народ. Токму затоа сите тие имале една иста митологија- пелазгиска. 

Бидејќи се говори за Белци, а такви биле Феникијците, кои ја создале Кар-

тагина,се дополнува со наведот на Полибиј.Според него,во договорот за сојуз склу-
чен 215 година меѓу Ханибал и Филип V боговите на Картагинците имале пелазги-

ски имиња (Зевс, Хера, Аполон, Дајмонт на Картагинците, Херакле, Арес, Тритон, 

Посејдон, Хелиос, Селена, Геја и други). Текстот бил буквален превод на пунскиот 
текст на договорот. Овој е потврден доказ дека Пуните (Феничаните и нивните Ка-
ртагинци) биле Пелазги, на чиј јазик се говорело на Апенинскиот Полуостров. 

„63. Асирските воини на главите носеле брозени шлемови сплетени на некој 
барбарски начин кој не може лесно да се опише. Штитовите, која и мечеви имале 
слични на египетските, а освен тоа, имале и дрвени боздогани опковани со железни 

шајки; оклопите им биле ленени. Нив Хелените ги викаат Сиријци, а барбарите- 
Асирци. Меѓу нив имало и Халдејци. Нив ги водел Отаси, син Артахајов“. 

Еден ист пелазгиски јазик на Хелени и барбари: Сиријци и Асирци=а сирци. 

„64. Бактријците...Саките, кои се всушност Скити...Нив, кои биле Скити 

Амигријци, ги викаат Саки зашто Персијците сите Скити ги викаат Саки...“. 

„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 одвен во говорот и косата; источните Ајтиопи имаат права коса,а оние 
во Либија- најкадрава коса од сите луѓе во светот. Тие Ајтиопи од Азија биле вору-
жени главно како Индијците, но на главата имале кожа одрана од челото на коњи, 

заедно со ушите од коњите и со гривата. Гривата им служела како гребен на шлем, 
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а ушите од коњите стоело цврсто исправени. Наместо штитови пред себе држеле 
кожи од жерави“. 

Белците темните раси (Индијци и Црнци) ги поставала во исти единици. Во 

Азија биле населувани Црнци, а вакви биле и Ајтиопите. Следи тие имале друг ја-
зик, кој не бил разбирлив за Белците (Палазгите). Токму затоа се наведува доказот: 

Во III, а под „19. Бидејќи Камбис решил да прати разузнавачи, веднаш ис-
пратил по Ихтиофагите од Елефантина, луѓе што го знаат ајтиопскиот јазик...“. 

„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 живее-
њето, 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 Дарејова ќерка“. 

„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 доаѓање-
то на Данај и Ксут на Пелопонес, како што раскажуваат Хелените, се викале Ајгија-
лски Пелазги, а Јонците се нарекле по синот Јон, синот на Ксут“. 

Јонците биле Пелазги. Како што било со нив истото важело за сите Хелени. 

„95. Островјаните дале седмудесет кораби, а облеката и оружјето им било 

како на Хелените. Тие се пелазгиски племиња, а подоцна неречени 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“. 

Бидејќи Еладците со Јонците како Хелени биле Пелазги, нивниот јазик бил 

само варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски- никако друг. 
 

МАКЕДОНИЈА 

 

„114. Откако го направиле тоа и многу други обреди за да ја смилуваат река-
та, Персијците тргнале во Еннėа Ходóи (Девет Патишта) во Едонија преку мостот 
на Стримон, што го нашле изграден.Кога разбрале дека тоа место се вика Девет Па-
тишта, во него закопале живи девет момчиња и девет девојки, деца на тамошни лу-
ѓе. Зокопувањето на живи луѓе е персиски обичај.Имено разбрав дека и Аместрида, 
жената на Ксеркс, кога навлегле во старечка доба, закопале двапати по седум пер-

сиски момчиња, деца на видни луѓе искажувајќи му на тој начин благодарност на 
богот за кого се прикажува дека живее под земјата“. 

Се истакна: „Ходóи“ + в = ходови. Бидејќи Бригите првото х не го изговору-
ваат следи одови, само тн.словенско. И девтер=де втер=втор, како дебре=де бре. 

„123. Од носот Ампел флотата на Ксеркс пресекла кон носот Канастрај, кој 
од целата Палена е најиздадено место...Тргнувајќи од Ајнеа, последниот од градо-

вите што ги набројав, флотата веќе запловила во самиот Термајски Залив и накај 
областа што се вика Мигдонија. Така пловејќи, флотата втасала во однапред дого-
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вореното место, во Терма, во градот Синд и во Халестра, на реката Аксиј кој ја де-
ли областа Мигдонија од Ботијаида, на чиј тесен простор покрај морето се наоѓаат 
градовите Ихна и Пела.  

124. Флотата на Ксеркс, чекајќи го кралот, се закотвила од реката Аксиј до 

градот Терма и кај градовите што лежат меѓу нив. Ксеркс, пак, со копнената војска 
се движел ос Акант пресечувајќи си пат низ внатрешните области,со намера да вта-
са во Терма. Тие оделе низ Пајонија и Крестонија накај реката Ехејдор, која извира 
во земјата на Крестонците, тече низ областа Мигдонија и преку едно блато се влева 
во реката Аксиј.(Аксиј=а ксиј=к сиј-а[Асиа=сија-Азија] од вар,Вардар=вар дар,Р.И) 

125. Додека војската патувала низ тие места, лавовите ги нападнале камили-

те што ја носеле храната. Лавовите, слегувајќи и напуштајќи ги своите дувла ноќе, 
не напаѓале никого, ниту друг добиток ниту луѓе, а ги колеле само камилите. Се чу-
дам што можело да биде тоа што ги терало лавовите да ги напаѓаат само камилите 
кога тоа животно ниту порано некогаш го имале видено ниту го имале вкусено“. 

Бидејќи камилата и магарето биле од друго генетско- географско подрачие, 
лавот никогаш ги немало видено. Затоа тој само камилата и магарето ги напаѓал. 

„126. Во тие краишта има многу лавови и диви бикови чии огромни рогови 

се увезуваат во Хелада. Граница на пределите каде што живеат лавовите е реката 
Нест, која тече низ областа на Абдериќаните, и Ахелој, која тече низ Акарнанија. 
Имено, ниту на исток од Нест, во цела предна Европа, човек не може да види лав, 
ниту на запад од Ахелој, по целото копно, а живеат единствено меѓу овие реки“. 

Се истакна за Нест, а и овде Нест.Тој бил само варварски=пелазгискит поим. 

Се говори за „диви бикови чии огромни рогови“. Такви како диви биле и вон 

Балканот, во ненаселениот континент. Следи Балканците го населувале континент-
от само со бригиското говедо. Исто било и со бригискиот коњ- Келтите биле Бриги. 

„127. Ксеркс, кога втасал во Терма, таму ја улогорил војската. Неговата вој-
ска се разместила во логор на просторот покрај морето почнувајќи од градот Терма 
и од Мигдонија сė до реката Лидија и Халијакмон кои, слевајќи си ги водите во 

едно корито, ја делел Ботијаида од земјата на Македонците.Барбарите,значи, на тоа 
место се улогориле. Од тие реки што ги споменав, единствено на онаа што извира 
од Крестонија, на Ехејдор, ѝ недостигала вода да ја напои војската; сама таа пре-
сушила“. 

Се кажа: „...ја делел Ботијаида од земјата на Македонците. Барбарите, значи, 

на тоа место се улогориле“. Се говори за барбари, а такви биле и Македонците. Па 
ако би се бореле наведените барбари против Македоците барбари, поимот барбари 

во никој случај и не можел да означува посебен народ кога барбари биле и оние од 

Азија со Персијците. Следи во 380 г.п.н.е. да постои панхеленска идеја да се проте-
рат Персијците западно од Персија..., а нејзини водач бил Филип Македонски. Таа 
Панхеленската идеја ја остварил Александар Македонски. Се спомна дека на Алек-
сандар I „му било признато дека бил Хелен и тој, напреварувајќи се, го поделил пр-

вото место со друга тркач“. Следи и заклучокот, Хелените не биле посебен народ 

Се истакна што Машкин пиши:...Во Коринт и Атина било испратено римско 

пратеништво. На пратениците им било дозволено да учествуваат на Истмиските 
игри и на Елеизинските празници. Според тоа, Римјаните се признати за Хелени... 

Да се потсетиме на кој јазик Римјаните говореле. Дионисиј наведува: „Јази-

кот со кој се користат Римјаните, не е наполно варварски, ниту пак апсолутно гр-
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чки (хеленски, Р.И.), но претставува мешавина од двата, поголемиот дел е исто-

ветен со еолското наречје“. Значи, хеленски, кој бил пелазгиски, само тн.словенски.  

Стои Халијакмон=хали јак мон: хали=кали,јак=јак мон=човек-кален јак мон. 

„128. Ксеркс,гледајќи ги од Терма тесалиските планини Олимп и Оса, кои се 
извонредно високи, и дознавајќи дека меѓу нив постои тесна клисура низ која тече 
Пенеј, а бидејќи слушнал дека таму минува пат што води во Тесалија, посакал да 
отиде таму со кораб и да го види излевањето на Пенеј во морето бидејќи имал на-
мера војската да ја преведе по горниот пат низ земјата на Македонците, кои живе-
еле погоре, до Перајбите, минувајќи покрај градот Гон. Имено, дознал дека тоа е 
најбезбеден пат. Како што посакал така и направил. Се качил на сидонски кораб, на 
којшто секогаш се качувал кога сакал да направи нешто слично на тоа, а издал за-
повед и другите да тргнат по него,додека пешадијата останала во Терма, Кога Ксе-
ркс втасал таму и ја видел утоката на Пенеј, се нашол во големо чудо.Потоа ги по-

викал водачите на патот и ги прашал дали е можно утоката на реката да се префрли 

на друго место кај кое би се влеала во морето. (Минал на гон=ѓон во Гон, Р.И.) 

129. Според преданието, Тесалија во старо време била езеро опкружена од 

сите стрмни со мошне високи планини. Откај исток таа е ограничена со планината 
Пелиј и Оса кои се надоврзуваат една на друга; откај север е заградена со Олимп, 

откај запад со Пинд, а откај југозападната страна со Отрис. Просторот меѓу споме-
натите планини е една котлина. Тоа е Теселија. Таму се слеваат многу реки од кои 

најзначајни се овие пет: Пенеј, Апидан, Онохон. Енипеј и Памис. Овие се слеваат 
од планините кои ја опкружуваат Тесалија во таа рамнина секое со свое име...Са-
мите Тесалци прикажуваат дека таа клисура, низ која тече Пенеј, ја направил Посеј-
дон. И имаат право. Секој што смета дека Посејдон ја тресе земјата и дека клису-
рите, што настанале од потресите на земјата, кои се, значи, дела на бог, гледајќи го 

тој процеп, ќе рече дека го направил Посејдон. Раздвојувањето на тие планини, 

како што мислам, настанало од земјотрес“. (Пенеј=пенеј- се пене=пени, Р.И.) 

„131. Неколку дена Ксеркс се задржал во областа Пиерија...“. 

„132. Меѓу оние што дале земја биле овие: Тесалците, Долопите, Ениените, 
Перајбите, Локрите, Магнезијците, Мелиејците, Фтиотските Ахајци, Тебанците и 

сите други Бојоти освен Теспиејците и Платајците. А оние Хелени што му објавиле 
војна на барбаринот, склучиле сојуз против овие и се заколнале излевајќи притоа 
жртва. Заклетвата била ваква: ‘Хелените кои биле без крајна нужда му се предале 
на Персијецот, откако работите ќе завршат среќно за сојузниците, ќе мораат една 
десетина од својот имот да му го дадат на богот во Делфи’. Така се договориле тие 
Хелени“. 

Се говори за Хелени и барбари. Се истакна: „барбаринот“ и „Персиецот“. 

Барбари биле Персијците и Македонците кои имале држави, но не Хелените 
кои биле поморци. Значи, пирати и плачкаши. Затоа следи имало и Хеленско Море.  

За него стои во V: „54. Така, кога Милеќанецот Аристагора му рекол на Ла-
кедајмонцот Клеомен дека до кралот има три месеци пат, точно кажал. А ако некој 
бара податоци уште поточно од ова, јас и тоа ќе му го објаснам. На тоа треба да се 
додаде и патот од Ефес до Сарди. Така, излегува дека од Хеленското Море до Суси, 

зашто така се вика Мемноновиот град, има вкупно четиринаесет илјади и четирие-
сет стадија; имено, од Ефес до Сарди има петстотини и четириесет стадија, па три-

месечниот пат се продолжува за уште три дена. А во VII: „28. Зачудено од после-
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дните зборови, Ксеркс лично го прашал Питија колку пари има. Овој му рекол: ‘Кр-

алу, нема да кријам од тебе ниту ќе се препаравам дека не знам со колкаво богат-
ство располгам, туку, знаејќи точно, ќе ти кажам. Штом рабрав дека слегуваш кон 

хеленското море, сакајќи да ти датам пари за војската, најдов дека имам илјади 

таланти сребро и четиристотини миријади без седум илјад златни Дарејови статери. 

Сето тоа ти го подарувам тебе, а за мене останува доволно за живот од приходот од 

робовите и од земјишните поседи’ “. 

За доказ дека Персијците, Македонците и Хелените биле еден ист род,е овој: 
 „150. Аргејците за тоа така прикажуваат. А има и една друга приказна што 

се слуша во Хелада, според која Ксеркс пратил гласник во Арг уште пред да тргне 
со војската против Хелада. Кажуваат дека тој, кога дошол, ова го рекол: ‘Мажи Ар-

гејци, кралот Ксеркс вака ви порачува: ‘Ние Персицјите сметаме дека Перс, од кого 

ние потекнуваме, бил син на Персеј, синот Данаин, и Андромеда, ќерката Кефејова. 
Така, излегува дека ние можеме да се сметаме ваши потомци. Затоа не би било во 

ред нити ние да војуваме против нашите предци ниту пак вие, помагајќи им на дру-
ги, да бидете против нас, туку да го зачуваме мирот и да си останеме во својата зе-
мја. И ако работите испаднат така како што јас се надевам, никој кај мене не ќе би-

де поценет од вас’. Аргејците на таа изјава ѝ придале големо значење и затоа Хеле-
ните првиот пат ништо не им ветиле ниту нешто барале како надоместок за приста-
пување во сојуз. А кога Хелените почнале да настојуваат, тогаш Аргејците, знаејќи 

дека Лакедајмонците нема да го поделат заповедништвото со нив, го побарале тоа 
за са си имаат изговор за тоа што ќе останат настрана од војната“. 

„173. Во врска со нивното барање Хелените се договориле по море да пратат 
пешадиска војска во Тесалија која ќе го чува преминот. Војската била собрана и от-
пловила преку Еврип. Пристигнувајќи во Ал во Ахаја, се истовариле и тргнале во 

Тесалија,а бродовите биле оставени таму.Втасале во Темпи,на пременот што од До-

лна Македонија,покрај реката Пенеј,меѓу планините Олимп и Оса води во Тесалија. 
Таму се улогориле околу десет илјади собрани тешко вооружени хеленски војници, 

а и се придружила коњицата. Лакедајмонците ги видел Еванеј, син на Карен, избр-

ан меѓу полемарсите,а кој немал кралско потекло.Атињаните,пак,ги водел Темисто-

кле, синот од Неокле. Тие таму останале само неколку дена зашто им дошле гла-
сници од Александар, син на Аминта, маж Македонец,кој им советувал да се повле-
чат и да не остануваат на преминот зашто ќе бидат прегазени од војската која тре-
бало да надојде.Притоа им кажал на многубројноста на персиската копнена војска 
и големиот број бродови.Хелените го примиле советот на гласниците (зашто смета-
ле дека добро ги советуваат и им се чинело дека Македонецот им е наклонет). Но 

јас мислам дека тие тоа го направиле од страв зашто разбрале дека постои и друг 
премин кон Тесалија;тој бил во Горна Македонија,низ земјата на Перајбите,кај гра-
дот Гон.Ксерксовата војска навистина по тој пат направила пробив.Хелените се ка-
чиле на корабите и отпловиле назад на Истам. (Гон, гонади=гонати-гонети, Р.И.) 

174. Тој поход во Тесалија бил токму тогаш кога персискиот крал се готвел 

да премина од Азија во Европа и со војската веќе се наоѓал во Абид. И така Тесал-

ците, останувајќи без сојузници, на драго срце и без премислување преминале на 
страната на Персијците, така што во сите тие воени дејства му направиле мошне 
полезни услуги на кралот. 
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175. Хелените, пристигајќи на Истам,во врска со она што им го соопштил 

Александар се советувале како да се распоредат и на кое место да биде борбата...“. 

„185. На сė ова пресметано, треба да се додаде и војската собрана во Европа. 
Но за тоа може да се каже само приближно. Така, Хелените од Тракија и од остро-

вите што лежат во близина на трачкиот брег опремиле сто и дваесет кораби. Бројот 
на луѓето од тие кораби изнесува дваесет и четири илјади. А бројот на војниците во 

пешадијата, што ја сочинувале Трачани, Пајонци, Еорди, Ботијан, па народите на 
Халкидика- Бриги, Пиеријци, Македонци, Перајби, Ениени, Долопи, Магнезијци, 

Ахајци и сите Трачани што живеат на приморјето, сметам дека изнесува триста ил-

јади. Значи, кога тие илјадници ќе им се додадат на илјадниците од Азија, сите тие 
илјадници мажи,способни за борба,ја сочинуваат бројката од два милиони шестоти-

ни четириесет и една илјада и шестотини и десет души“.(Истам=истам-тргнам,Р.И.) 

Осма книга насловена УРАНИЈА 

„34. Минувајќи покрај Парапотамии, барбарите втасале во Панопеј. Оттука 
веќе нивната војска се поделила на два дела и тие се раздвоиле. Главнината на вој-
ската, која била и посилна, на чело на Ксеркс, на пат кон Атина навлегла во Бојоти-

ја, во областа на Орхоменците. Таму целото население било од страна на Персијци-

те. По нивните градови биле расподелени Македонци, пратени од Александар, за да 
ги стави под заштита. Македонците тоа го правеле за да му се даде на знаење на 
Ксеркс дека Бојотите им се наклонети на Медијците.Тие барбари, значи, се упатиле 
во Бојотија“.  

„44. Од копното што е над Пелопонес, Атињаните сами дале толку колку 

што дале сите други заедно- сто и осумдесет кораби. Платајците, пак, кај Саламина 
не се бореле заедно со Атињаните. Причина била оваа. Кога Хелените се повлекле 
откај Артемисиј и се нашле кај Халкида, Платајците слегле на копно од онаа страна 
на Бојотија за да ги сместат своите на безбедно место. И така, спасувајќи ги дома-
шните, изостанале од битката. Кога станува збор за Атињаните, тие, додека земјата 
која сега се вика Хелада ја држеле Пелазгите, и тие биле Пелазги кои се викале Кр-

анајци. Од времето на кралот Кекроп се нарекле Кекропиди, а кога власта ја презел 

Арехтеј, со го смениле името во Атињани, но кога воен заповедник на Атињаните 
им станал Јон, синот на Ксут, по него било наречени Јонци“. 

Значи, отсекога било само едно и исто, а им се менувале само имињата. 
Следи ништо немало посебно атинско и еладско,само варварско=пелазгиско. 

Затоа според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“. 

„78. Кошкањето со зборови меѓу заповедниците на флотата во Саламина тр-

аело.Хелените уште не знаеле дека барбарите ги опколуваат со бродовите. Мислеле 
дека тие си се уште на место каде што ги виделе дента закотвени во редови“. 

„115. Ксеркс, оставајќи го Мардонија во Тесалија, брзо се упатил накај Хе-
леспонт и до местото на кое требало да премине втасал за четириесет и пет дена. 
Но од војската дотаму не втасало речиси ништо; само некакви остатоци. Каде и да 
се најделе на патот, независно од тоа меѓу кои народи минувале, храна си обезбе-
дувале со грабање од населениети, а кога не ќе нашле ништо, јаделе трева што ни-

кнува од земјата, ја кубеле кората од дрвата и ги кинеле лисјата, сеедно дали биле 
питоми или диви растенија. Ништо зад нив не останувало; таква глад ги мачела. Се 
појавиле чума и цревни болести кои ја уништиле војската. Болниот Ксеркс ги оста-
вил по градовите низ кои минувала војската, со порака да ги негуваат и хранат. Не-
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кои останале во Тесалија, други во Сирис во Пајонија, а и во Македонија. Таму, ко-

га одел во Хелада, ја оставил светата Ѕевсова кола, а тогаш, кога се враќал, не ја до-

бил зашто Пајонците им ја дале на Трачаните. Кога ја побарал, Пајонците му рекле 
дека Трачаните што живеат околу изворите на Стримон ги грабнале кобилите кога 
биле на пасење. 

116. Таму кралот на Бисалтите и на Крестонија, Трачанец, извршил страшно 

злосторство. Тој изјавил дека самиот тој доброволно нема да стане роб на Ксеркс, 
па се повлекол на повисоките делови на Родопската Планина, а и на синовите им 

забранил да тргнат на поход против Хелада. А тие, од непослушност кон татка си 

или просто ги обзела желба да војуваат, се приклучиле кон војската на Персиецот. 
Кога сите се вратиле живи и здрави, а биле шестмина, татко им поради тоа им ги 

извадил очите. Тие така биле казнети“. 

„121. Сега, пак, Хелените, бидејќи не можеле да го заземат Андрос, се сврте-
ле на Карист и, откако ја опустошиле земјата на Карисќаните, заминале за Салами-

на. Тогаш прво издвоиле за боговите и други првини и три фојнички триери. Од 

нив едната ја поставиле на Истам, и таа можеше да се види и во мое време, втората 
на Суниј, а третата ја оставиле таму, во Саламина, во чест на Ајанта. Потоа, откако 

го разделиле пленот, испратиле првини во Делфи, од што е направен кип висок два-
наесет лакти, кој во раката држи корабен нос. Тој кип стои таму каде што е и Маке-
донецот Александар од злато“. (Првини=првин и; Триери=три..., Р.И.) 

 „126. А Артабаѕ, синот Фарнаков...Бидејќи во тоа време Мардониј ја мину-
вал зимата во Тесалија и во Македонија...“. 

„131. Што се однесува до Хелените, нив ги отрезнило доаѓањето на пролетта 
и присуството на Мардониј во Тесалија. Пешадијата уште не била собрана, додека 
флотата, која броела сто и десет кораби, втасала на Ајгина. Заповедник и на пеша-
дијата и на поморските сили бил Левтихида, син на Менар, овој на Хегесилеј, Хе-
гесилеј на Хипократид, овој на Левтихида, а Левтихида на Анаксиклеј, Анаксилеј 
на Архидем, овој Анаксандридов, Анаксандрид бил Теопомпов, а Теопомп бил син 

Никандров, Никандар Харилов, Харил Евномов, Евном Полидектов, Полидект на 
Пританиј, Пританиј Еврипонтов, Еврипонт Проклов, Прокле Аристодемов, Арис-
тодем Аристомахов, Аристомах Клеодајов, а на Клеодај му бил татко Хил, синот на 
Херакле, кој по род бил од едната од двете кралски куќи. Сите овие, освен двајца, 
набројаните веднаш по Левтихида, биле, заедно со друг, кралеви на Спарта. Водач 

на Атињаните бил Ксантип, син на Арифрон“.(...ксилеј=к силеј + ва = Василеј,Р.И.) 

Не се работело за етнички народ туку сопственост на владетелско семјство.  

„136. Мардониј,откако прочитал што било кажано во пророштвото,како гла-
сник во Атина го пратил Александар, маж Македонец, син на Аминта. Го пратил 

него од две причини; прво, затоа што тој бил во роднинска врска со Персијците, за-
што сестрата на Александар Гигаја, ќерка на Аминта, ја имал за жене Персиецот 
Бубар, од која му се родил син Аминта; Аминта во Азија,кој имал име како дедо му 

по мајка и кому кралот му го дал на управување големиот град Алабанди во Фриги-

ја. Втората причина била тоа што Мардониј имал разбрано дека Александар бил го-

стопримец на Атињаните кога тие доаѓале во Македонија и бил нивни пријател. На 
тој начин мислел дека најмногу ќе ги придобие Атињаните за кои слушал дека се 
многубороен народ и храбри мажи. Знаел дека за поразот што Персијците го прет-
рпеле на море најмногу придонеле Атињните. Се надевал дека, доколку тие му при-
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стапат, Персијците лесно би загосподариле со морето, што навистина, и би се слу-
чило. Што се однесува, пак, до копнените сили, мислед дека во тоа тој е далеку по-

надмоќен, така што се надевал дека наполно ќе ги совлада Хелените. Можно е и пр-

ороштвото така да му претскажале советувајќи го да склучи сојуз со Атињаните. 
Покорувајќи се на пророштвото, значи, пратил пратеник“. 

Се истакна: „Атињаните за кои слушал дека се многубороен народ“=етнос. 
Следи никогаш немало било какви етнички народи,оти таков би биле и Атињаните. 

Се кажа и дека Атињаните биле најпоморци, а Персијците барбари=пешаци. 

„137. А на тој Александар предок по седмо колено му е Пердика кој на овој 
начин воспоставил власт и застанал на престолот во Македонија. Од Арг избегале 
кај Илирите тројца браќа, кои биле потомци на Темен; тоа биле Гаван, Аероп и Пе-
рдика. Откај Илирите, преминувајќи ги планините, втасале во Горна Македонија, 
во градот Лебеја. Таму се главиле слуги за плата кај кралот, и тоа, едниот ги пасел 

коњите, другиот говедата, а најмладиот од нив, Пердика, козите и овците. Во тие 
стари времиња и луѓето кои биле на власт биле сиромашни, не само масите, па же-
ната на кралот сама им готвела јадење на слугите. И секогаш кога печеле леб, лебот 
на слугата Пердика сам од себе нараснувл двојно. Бидејќи тоа постојано се случу-
вало, кралицата му кажала на својот маж. Кога кралот го чул тоа, веднаш помислил 

дека тоа е божјо чудо и дека предвестува многу големо. Затоа ги повикал слугите и 

им рекол да си одат од неговата земја. Тие, пак, му рекле дека е право првин да си 

ја добијат заработувчката, а потоа ќе заминат. А кралот, кога слушнал дека збору-
ваат за плата, залуден од некој бог, покажувајќи на она место на подот каде што се 
спуштале сончевите зраци што влегувале низ оној отвор на покривот низ кој изле-
гува чадот од куќата,рекол: ‘Еве, ви ја давам платата што вие ја заслужувате’.Гаван 

и Аероп, постарите браќа, слушајќи го тоа, останале стаписани, а најмладиот рекол 

вака: ‘Го примаме, кралу, тоа што ни го даваш’. Притоа со ножот, што случајно го 

имал кај себе, го заокружил тоа место на куќниот под каде што паѓале зраците. От-
како така ги оградил зраците, трипати зацрпал од нив и ги ставил во пазувите, а по-

тоа и тој и неговите браќа заминале. 
138. Кога тие заминале, некој од советниците му објаснал на кралот што 

значи тоа што го направило момчето и со каква мисла најмладиот од браќата го зел 

понуденото. Кога го чул тоа кралот, се накострешил и пратил коњаници за да ги 

убијат момчињата.Во таа земја има една река на која потомците на тие мажи од Арг 
ѝ принесуваат жртви како на свој спасител. Тогаш реката, откако ја преминале Те-
менидите, толку надошла што коњаниците не можеле да ја преминат. Момчињата, 
пак, дошле во друг дел на Македонија и се населиле блиску до таканачените Гради-

ни на Мида, синот на Гордиј. Во нив само од себе растат трендафили од кои секој 
има по шеесет цветни ливчиња, а со миризбата ги надминуваат сите други тренда-
фили. Во тие градини, како што прикажуваат Македонците, бил фатен Силен. Над 

градините се издига планина, која се вика Бермиј, е непроодна поради снег и студ. 

Откако го зазел тоа место, браќата, тргнувајќи оттаму, преземале напади, па ги по-

кориле и другите делови на Македонија“. (Бермиј=бер...: Бер=Берово, Р.И.) 

Се говори за Темени, според темен. Следи Арг=Аргос=а ргос=рогос, кој бил 

на Арес=арец=јарец. Ама и Мида=Мита=Мито, Гордиј=горди-ј, Градини кои се гр-

адат, со трендафил како каранфил=каран фил: Каран фило=пило, рој, род, народ... 

А и Силен=силен=сил ен: сил=с ил=Ил=Хелиос=Илиос, с=Σ=С; ва + силе = Василе. 
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„139. Од тој Пердика Александар води потекло вака: Александар бил син на 
Аминта, а Аминта син на Алкет; на Алкета му бил татко Аероп, кој бил син на Фи-

лип, а на Филип му бил татко Аргај, а на Аргај татко- Пердика, тој што ја освоил 

кралската власт. Такво е родолсловието на Александар, синот на Аминта“. 

Не се работело за етнички народ туку сопственост на владетелско семјство.  

„140. Кога Александар, испратен од Мардониј, втасал во Атина, вака им се 
обратил на Атињаните: 

а) ‘Мажи Атињани, Мардониј ова ви го вели: ‘Мене ми втаса писмо од крал-

от, кое го кажува ова: ‘На Атињаните им ги простувам сите грешки што ги напра-
вија во однос на мене. Сега, Мардониј, та вака направи: прво, врати им ја земјата, а 
второ, покрај таа, нека земат самите и друга, која сакаат, и нека управуваат според 

сопствени закони. И сите храмови што јас им ги запалив, ако сакаат да се смират со 

мене, обнови им ги’. Бидејќи ми дојде таква заповед од кралот, јас морам тоа да го 

сторам, ако вие немате ништо против. А и ова ќе ви го кажам: што сте се споулаве-
ле, па се кревате во војна против кралот ? Ниту можете да го победите ниту, пак,сте 
во состојба да издржите долготрајна војна. Знаете со колкав број војници располага 
Ксеркс, ги знаете и нивните подвизи, а разбравте со каква воена сила сега и јас ра-
сполагам. Па и да излезете посилни од мене и да ме победите (за што не треба да 
имате никаква надеж ако сте разумни), ќе дојде друга војска,далеку помногубројна. 
Откажете се од тоа да се такмичите со кралот, при што се изложувате на опасност 
за сопствениот опстанок и можете да останете без земјата. Помирите се со кралот. 
Ви се дава прекрасна можност за помирување, а кралот е тој кој ви подава рака. 
Бидете слободни, склучувајќи со нас воен сојуз без итрина и измама’. 

б) Тоа, Атињани, ми порача Мардониј да ви го кажам. Што се однесува, пак, 
до мене,нема да ви зборувам за мојата наклоност кон вас;не би ви било првпат да се 
уверите во неа.Туку,ве молам,послушајте го Мардонија.Во гледам дека нема да мо-

жете постојано да војувате со Ксеркса. Ако јас гледав такви сили кај вас, никако не 
ќе дојдев со ваков предлог.Моќта на кралот е над човечките можности и тој им пре-
долга рака. Ако вие, значи, веднаш не се согласите кога ви се нудат многу поволни 

услови под кои тие сакаат да склучат сојуз,јас се плашам за вас зашто од сите соју-
зници вашата земја се наоѓа на најлизгав пат и секогаш вие единствени гинете за-
што имате примамлива земја помеѓу две сили.Туку, послушајте ! Многу треба да ви 

значи тоа што големиот крал единствено со вас од сите Хелени, простувајќи ви ги 

грешките, сака да биде во пријателски односи’. Тоа им го рекол Александар. 

141. Кога Лакедајмонците разбрале дека во Атина дошол Александар за да 
ги измири Атињаните со барбаринот, се сетиле на пророштвото според кое требало 

Медијците и Атињаните да ги истераат нив од Пелапонес заедно со другите Дориј-
ци. Тогаш страшно се исплашиле да не склучат сојуз Атињаните со Персиецот, па 
веднаш решиле да пратат гласници. Се погодило така што тие дошле во време кога 
се примаат претставници од други земји. Имено, Атињаните подолго чекале одол-

жувајќи ги разговорите зашто биле убедени дека Лакедајмонците ќе дознаат за до-

аѓањето на посредникот на помирувањето со барбаринот и дека веднаш ќе испратат 
гласници. Тоа намерно го правеле за да им ги покажат на Лакедајмонците своите 
вистински намери. 

142. И така, кога завршил Александар со својот говор, на ред дошле гласни-

ците од Спарта и тие рекле: ‘Нас нė пратија Лакедајмонците да ве молиме да не ме-
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нувате ништо во односите со Хелените и да не ги прифаќате предлозите на барбар-

инот. Имено, такво нешто воопшто не би било спораведливо и не би им донело уг-
лед на кои и да е Хелени, а најмалку вам, од многу причини. Оваа војна вие ја по-

чнавте иако ние воопшто не бевме за тоа и прво борбата беше само за вашата земја, 
а сега се прошири на цела Хелада. И инаку, независно дури од сето тоа, сосем недо-

пустливо би било, виновни за поробувањето на Хелените да станете вие, Атињани-

те, кои уште од старо време постојано сте се јавувале како ослободители на многу 
луѓе. Ние навистина сочуствуваме со вас кои сте притиснати од тешкотии, и сте 
лишени од плодови од земјата веќе две лета, и сте без куќа и огниште веќе долго 

време. Затоа Лакедајмонците и нивните сојузници ви ветуваат дека цело време до-

дека трае оваа војна ќе ги хранат вашите жени и сите оние од вашите домашни што 

не се способни за војна. Не давајте да ве убеди Македонецот Александар прикажу-
вајќи ги предлозите на Мардониј попривлечлив. Нему тоа му е работа. Штом сами-

от е тиранин, му помага на друг тиранин. А вие не треба да го направите тоа за-
што, ако сте паметни, знаете дека кај барбаринот нема ни вера ни некаква искрено-

ст’. Тоа на Атињаните им го рекле спартанските гласници“. 

Се говори за барбаринот на барбарската земја со мноштво градови и помор-

ските градови=држави (земји) во Елада. Бидејќи меѓу градовите на варварските зе-
мји постојат огромни површини со сточарство и земјоделство, градовите во Елада 
биле само поморски.Значи, само пиратски=плачкашки. Такво било Хеленско Море. 

„143. Атињаните на Александар му одговориле вака: ‘И сами знаеме дека 
Персиецот има многупати поголема војска од нашата, така што воопшто не треба 
за тоа да нė кориш. Ние сепак, стремејќи се секогаш кон слободата, ќе се браниме 
така како што можеме. А да се измириме со барбаринот, во тоа ни ти немој да се 
убидуваш да нė убедиш ниту, пак, ние ќе те послушаме. Ти сега пренеси му го на 
Мардоиниј одговорот на Атињаните. Кажи му дека ние, додека сонцето се држи по 

истиот пат по кој сега се движи, никогаш нема да се помириме со Ксеркса, туку ќе 
излегуваме против него и ќе се бориме со верба во боговите како наши сојузници и 

во хероите чии храмови и кипови тој, немајќи почит кон ништо, ги запали и урна. А 

ти во иднина со такви предлози не појавувај се пред Атињаните и немој, мислејќи 

дека нė убедуваш во нешто полезно, да нė наведуваш на нечесни дела. Имено, ние 
не сакаме да доживееш нешто немило од Атињаните зашто со наш гостопримец и 

пријател’. 

144. На Александар, значи, му одговориле така, а на пратениците од Спарта 
ова: ‘Тоа што Лакедајмонците се исплашиле да не склучуваме сојуз со барбаринот, 
било сосема природно. Но се чини срамно тоа што ве фатил уплав, доколку добро 

ги познавате Атињаните, зашто нема ниту толку злато ниту, пак, таква земја која по 

убавина и богатство толку би била над сите, за да ние, поткупени со тоа, се со-

гласивме да поминеме на страницата на Медијците и да ја предадеме Хелада во 

ропство. Многубројни се причините и значајни што нė спречуваат да го сториме 
тоа, дури и кога би сакале. Како прва и најглавна причина се запалените и урнати 

кипови и домови на боговите, за што ние сме должни поскоро најстрашно да се од-

маздиме наместо да се помириме со оној што го направил тоа. Потоа, тука е и хеле-
нството- иста крв и ист јазик, заеднички божји светилишта и жртвување, обичаи и 

начин на живеење. Сето тоа Атињаните да го предадат, не би било чесно. Па така 
знајте, ако досега не сте знаеле дека, додека постои и еден Атињанин, ние никогаш 
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нема да се смириме со Ксеркса. Ја цениме вашата грижа што ја имаме за нас, што 

водите сметка за нашите уништени домови и што сте поради тоа готови да ги хра-
ните нашите блиски. Вие покажувавте добронамерност до крајни граници, а ние тр-

пеливо ќе го поднесуваме она што нė снашло водејќи сметка да не ви бидеме тежок 

товар. А сега, бидејќи е така, пратете војска што поскоро, затоа ние мислиме дека 
не е далеку времето кога барбаринот ќе ја нападне нашата земја, туку, напротив, 
тоа ќе го стори штом ќе го разбере нашиот одговор; имено, дека нема да направиме 
ништо од она што тој го бараше од нас.Значи, пред да втаса тој во Атика, ние треба 
да тргнеме да помош во Бојотија’. Откако Атињаните така одговориле, спартански-

те пратеници си заминале“. 

Се кажа: „хеленството-иста крв и ист јазик“: пелазгиско со пелазгиски јазик. 
Деветта книга насловена КАЛИОПИ 

„1. А Мардониј, кога по враќањето на Александар го чул одговорот на Ати-

њаните, издал заповед за покрет и со забрзан марш војската од Тесалија ја повел 

кон Атина. Патем, каде и да втасал, жителите од тие места ги приклучувал кон сво-

јата војска. Владетелите, пак, на Тесалија не само што воопшто не се каеле за тоа 
што порано го сториле туку тогаш уште повеќе му оделе на рака на Персиецот. Та-
ка, Торек од Лариса го придружувал Ксеркса кога бегал и тогаш Мардониј непре-
криено му отворил пат низ својата земја во Хелада“. 

„31. Барбарите, пак, на Мардониј, откако го изжалиле Масистија и откако 

разбрале дека Хелените се наоѓаат кај Платеја, и самите отишле на Асоп, кој тече 
во тој крај. Кога втасале таму, Мардониј вака ги распоредил против Хелените. На-
спрема Лакедајмонците застанале Персијците, но, бидејќи Персијците биле многу 

повеќе, тој ги распоредил во поширок строј и на тој начин ги опфаќале и Тесал-

ците. А ги подредил вака: избрал сė што било најсилно од неговата војска и тоа го 

поставил наспроти Лакедајмонците, а она што било послабо дошло наспроти Тегеа-
нците. Така направил зашто така му рекле и го поучиле Тебанците. По Персијците 
ги наредил Медијците; тие ги опфатиле Коринќаните, Потидајците, Орхомењаните 
и Сикоњаните. По Медијците ги распоредил Бактријците, тие ги опфатиле Епида-
враните, Тројѕењаните, Лепрејците, Тириќаните, Микенците и Флиуќаните. По Ба-
ктријците застанале Индијците;тие ги покривале Хермиоњаните, Еретријците, Сти-

раните и Халкиѓаните. До Индијците ги поставил Саките, кои ги покривале Ампра-
киетите, Анакторијците, Левкадијците, Палејците и Ајгињаните. До Саките, наспр-

ема Атињаните, Платајците и Мегараните, ги распоредил Бојотите, Локрите, Миле-
иејците, Тесалците и оние илјада Фокејци. Имено, не биле сите Фокејци на страна-
та на Персијците, туку некои од нив биле на страната на Хелените; тоа биле оние 
што се повлекле на Парнас. Тие, спуштајќи се оттаму, ја ограбувале војската и му 

ги заробувале војниците на Мардониј и на оние Хелени што биле со него.А и Мак-

едонците и оние кои живееле околу Тесалија ги распоредил наспрема Атињаните“. 

„43. Тоа пророштво, пак, за кое Мардониј рекол дека е за Персијците, јас ба-
рем знам дека е изречено за Илирите и за походот на Енхелеидите, а не за Персиј-
ците. А за таа битка се составени овие стихови од Бакид: 

‘Термодонт ечи, во зеленило обраснат шумоли Асоп, 

вик на Хелените боен јас слушам и барбарски лелек. 
Голем број Меди лаконосци, судниот час што им дојде, 
таму ќе загинат, Лахеса зашто им пресекла така’. 
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Тоа, а и друго пророштво од Мусај,слично на тоа, знам дека има за Перси-

јците. А реката Термодонт тече меѓу Танагра и Глисант. 
44. По тоа распрашување за пророштвото и по заповедта на Мардониј наста-

пила ноќ и биле поставени стражи. А кога ноќта поодминала и кога се чинело дека 
во двата логори е сė мирно и луѓето биле во најдлабок сон, до атинската тража до-

јавал на коњ Александар, синот на Аминта, војсководец и крал на Македонија, и 

барал да зборува со воените заповедници. Едни од стражарите, повеќето, останале 
на местото, а други отрчале кај заповедниците. Кога биле таму, рекле дека некој чо-

век дошол на коњ од логорот на Медијците, кој не кажал ништо друго, туку само 

рекол дека сака да разговара со заповедниците, а ги кажал по име. А тие штом го 

чуле тоа, тргнале со стражарите. 
45. Кога дошле, Александар им го кажал ова: ‘‘Мажи Атињани, овие зборо-

ви ви ги кажувам во доверба, како тајна што не смее да се каже никому освен на 
Павсанија, зашто инаку сум готов. Јас немаше ни да дојдам да ви го кажувам ова 
ако не бев во голема грижа за цела Хелада. Имено, и самиот сум Хелен по потекло 

од дамнина, па не би сакал да ја видам Хелада поробена наместо слободна. Ви ка-
жувам, значи, дека на Мардониј и на неговата војска жртвените претскажувања ни-

како не можат да им излезат поволни; инаку, тој одамна ќе ве нападнеше. Но сега, 
не водејќи сметка за тоа што предвестуваат жртвите, реши. штом ќе забели денот, 
да ве нападне. Се исплашив, како што мене ми се чини, да не се соберете уште по-

веќе. Бидете подготвени за тоа. А доколку Мардониј се премисли и не ве нападне, 
вие продолжете да мирувате, зашто нему му остана храна само за неколку дена. Па, 
ако војната ви заврши така како што вие посакувате, некој треба да се сетина осло-

бодувањето на мојата земја, зашто јас, еве, се жртвувам и презедов опасен подвиг 
со желба да ви ги откријам плановите на Мардониј за да не ве нападнат барбарите 
неподготвени. Јас сум Александар Македонецот’. Кога тоа го рекол, се качил на ко-

њот и се вратил назад во логорот на своерто бојно место“. 

Се истакна дека Александар по потекло е Хелен. И следи наједоноставниот 
заклучок дека Македонците како Хелени се со едно исто потекло- со еден ист јазик. 
Во прилог е што и Александар Македонецот говори за барбарите- тие не се народ. 

„46. Атинските заповедници отишле на десното крило и му кажале на Пав-
санија што чуле од Александар...“. 

Херодот прво пиши за јазици=говори во Хелада (=х елада) и Јонија. Потоа 
тие јазици=говори ги истакнува како хеленски.Следи тие постанале хеленски јазик. 
Со тоа на читателот му се создаваат збрки. Долго време го правев мозаикот-еве го: 

Во Елада живееле само Пелазги, чиј јазик бил варварски=тн.словенски: 

Според Диодор, на Хомер учител му бил Пронапид, „кој уште го користел 

писмото на Пелазгите“. Лин бил славниот трачки музичар и песник. Негови учени-

ци биле Орфеј и Тамир. Затоа Диодор од Сицилија навел: „По преданието, Лин, пи-

шувајќи со пелазгиски слова, оставил приказни за делата на првиот Дионис, како и 

други приказни.Исто така, се служеле со тие пелазгиски слова Орфеј и Пронапидес, 
Хомеровиот учител“. Херодот зборувал дека „Пелазгите говореле со варварски ја-
зик“. Платон во „Критија“ говори за јазикот на „варврите“, кои уште во негово вр-

еме говореле со „варварски јазик“. Х.Д.Кито истакнува: „Тој (Херодот, Р.И.) ги 

сметал Грците (Хелените, Р.И.) во Јонија како варварски народ“. Исто така, исто-

ричарот Приск (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај 
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Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) „мешајќи се со 

разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу себе го говореле 
својот варварски јазик“. Демостен, кој Филип Македонски го нарекол Варвар, бил 

поткупен од Персијците против Македонците. За Јустин „Македонците биле со по-

текло еден пелазгиски народ“.За Херодот „Елада порано се нарекувала Пелазгија“... 

„народот во Атина и Атика бил пелазгиски“. Според Тукидид, „се нарекувала сега 
Елада“. Пак, Панонија била северно од Дунав, во т.н.домовина на тн.Словени, каде 
што во наведеното време се говорел варварски (тн.словенски јазик). Ваков не бил 

јазикот на Готите. Во нивно време немало Склавини за да има тн.Словени. Ова об-

јаснува само едно најсуштинско: на склавинските (тн.словенски) простори од 6 век 
веќе таму во 5 век н.е. се зборувало на варварски (пелазгиски=тн.словенски) јазик. 
Затоа таму таму јазикот бил тн.словенски и тоа најмалку еден век пред да се созда-
де првата Склавина (област). Во прилог се наведува Оболенски. Тој говори: „Севе-
рниот брег на Дунав, од Белград до сливот бил населен со Словени уште во 500 го-

дина“. Ова било затоа што нивниот јазик бил варварски=пелазгиски=тн.словенски. 

Сипријан Робер во 1848 година пиши: „на Словените, кои ги викаат ‘варварски’ “. 

Константин Велики (цар 306- 337 година), кога од Никомедија, град на Мраморно 

Море (денес Измит), по долината Вардар- Морава- Дунав бегал кај својот татко, во 

Триер, во близина на рајнските, белгиските и британските жаришта, во своите пи-

сма никаде не го споменува поимот Склавина. Ова говори, во негово време уште 
немало Склавини. Овие на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик се јавуваат 
само за време на Јустинијан, зашто пишел Прокопиј. Значи, варварски=пелазгиски 

=тн.словенски јазик. Меѓутоа, само без посебен народ Словени дојден од никаде. 
Дали сé ова на варварски, е како што зборувал народот ? Д.Оболенски го на-

ведува примерот, што ја одгонетнува вистината дека народот говорел на варварски 

јазик. Тој пиши: „Писателите кои биле горди на елегантниот стил на својата проза, 
на пример принцезата Ана Комнена и архипископот охридски Теофилакт, со особе-
на и одбивна вообразеност сметале дека се обврзани да бараат прошка од своите 
читатели затоа што од време на време ќе споменат по некое име со ‘варварско’ по-

текло“. Владимир од „Василиј II побарал да се ожени со неговата сестра Ана“... 

„Според измислената, но погодна традиција, која би требало да потекнува уште од 

Константин Велики, биле забранети браковите меѓу потомците на царското семеј-
ство и ‘варварите’ “. Острогорски за Фока пиши: „Побунетите војници го дигнале 
на штит и го прогласиле за цар, подофицерот од полуварварско потекло и напу-
штајќи ги своите позиции, тргнале кон Цариград“. Значи, едниот родител му бил од 

царско семејство, а другиот од Склавините со варварски јазик. Оболенски продол-

жува: „византискиот свештеник (Теофилакт Охридски, Р.И.), напишал житие на 
Климент Охридски, врз основа на едно поранешно словенско житие на истиот све-
тец. Во тоа дело тој изобилно и со ентузијазам ги фали светите Кирил и Методиј“. 

Институтот за национална историја од Скопје- Р.Македонија, во 2000 годи-

на ја издаде „Историјата на македонскиот народ“. Во том први, на стр. 408, 409 и 

485 стои: Наследниците на архиепископот Теодул биле „добри заштитници на ‘ро-

мејската власт’ во Македонија. Во тоа особено се истакнал ахиепископот Теофила-
кт Ифест, познат како Теофилакт Охридски, кој бил на чело на Охридската архи-

епискпија кон крајот на 11 век и почетокот на 12 век“. Тој имал негови писма и 

„две житија за Тиверполските маченици и Климент Охридски. За него Македонија 
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била „варварска земја“, Македонците „простаци“ и „варвари“, нивниот јазик „вар-

варски јазик“, името на реката Вардар „варварско“, на Кичево исто така „варвар-

ско“...„Архиепископот Теофилакт во едно свое писмо отворено признал: Бидејќи 

живеам меѓу варвари, сум станал простак“...„во варварска земја“ Македонија запо-

чнале самите да се „варваризираат“...„живеејќи подолго меѓу варварите“...„варвар-

ски јазик“...„поварварен“...„варвари“...„по род Македонец“ итн. Кон ова да се на-
доврзе поимот Варвари, користен за античките Македонци, како што за Филип Ма-
кедонски говорел Демостен. Следи да се говори и „по род Македонец“.  

Херодот не ги спомнува Склавините, оти такви немало. Кај него постојат са-
мо сатрапии и теми. Значи, во негово време немало склавински=тн.словенски туку 

само сатраписки и тематски народи. Склавините се појавиле во 5 век н.е. Бидејќи 

сатрапијата, темата и склавината означувале област, тие биле само обласни народи, 

но не етнички народи.Во негово време имало и Венети.И овие за европските автори 

биле тн.Словени. Кон ова се додадаат и Антите, европската историја е фалсификат. 
Фалсификатот е во тоа што Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=Склави-

ни и Словени=Словени според слово, а имало и Божјо Слово=Реч. Бидејќи Русите 
до 860 година пишеше со рецки не биле Словени- за Фотиј Словени од 860 година.    

Според Антолјак, “Македонските Склавини се споменуваат само до 836-7 

година кога во изворите им изчезнува секоја трага“: според тн.византиски извори.   

Значи, Склавини имало на сите три континети. Склавини во Македонија оп-

стоиле само до 836-7 година, а во Македонија Склавините од 838 година изчезнале. 
Заклучокот бил/е едноставен- тие во 6 век се појавиле и во 9 век исчезнале. 
Дури се говори за словенски преселби. Бидејќи досега ниеден автор не навел 

било каков доказ за тн.преселби, секој оној што потврди дека од тн.домовина на тн. 

Словени на Балканот било донесено било што, итно нека добие Нобелова награда... 
А наодот е најбитен затоашто сите кои преминале на Балканот (Готи, Авари, 

Бугари...) се со материјални докази. Напротив, до денес нема пронајден наод кој би 

говорел дека постоеле тн.словенски инвазии.Па словенски народи никогаш немало. 

Бидејќи ваква била состојбата европската историја го вклучила само тн.сло-

венски јазик. Таа него го споредува само со коине (тн.старогрчки=тн.грчки). Меѓу-
тоа, коине бил само македонски, поточно бригиски, Птоломејов Александријски ја-
зик, кој бил дворасен на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити). Бидејќи тн.словенски е 
само пелазгиски, кој бил варварски, а таков бил тн.Хомеров, на кој говорел Платон, 

очигледни се искривувањата што ги вршат Европјаните кои говорат повеќе расни 

јазици: западно од Германија дворасни на Белци и Црнци,а источно од Франција на 
трорасни јазици- дополнително на Монголи. Готите биле Татари со богот Асен. 

За доказ дека постои заговор се Етрурците. Нивниот јазик се споредуваат со 

јазиците на Белци, Црнци и Монголи,но ниеден тн.словенски јазик- ни на соседите.  
Бидејќи вон Балканот било ладно, имало само до проста репродукција- се за-

држувал истиот број на население. Токму затоа немало потреба да има преселби на 
југ.Следи состојбата и до денес била/е обратна-само од/преку Балканот низ Европа. 

Ова се потврдува и со домашните животни. До денес сите домашни животни 

во Европа се со балкансако- малоазиско потекло. Бидејќи преселбите биле само со 

домашни животни, а чартер летовите биле само во 20 век, сите Европојани се само 

со балканско- малоазиско потекло. Ова се потврдува и со симболиката.Таа до денес 
низ Европа е со јарец на Бригите и лавот на Македонците. Следи кај Викинзите на 
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врвот на бродовите е бригиско-македонска симболика тело на змија со глава на лав. 
Па и роговите на Викизите, кои до денес се носат, се рогови на бригиското говедо.  

Бидејќи европските говеда се бригиски, според роговите,а најмасовно е фри-

зиското, а Фризија била само Фригија=Бригија, која од со Филип Македонски била 
приклучена кон Македонија, заклучокот е едноставен, сите Европјани се едно исто. 

Следи заклучокот дека сė било поврзано со најстарите Бриги и Македонци. 

Бидејќи Македонците имала најголемо царство, тие како такви и денес оп-

стоиле најброен народ. Како што исти богови на разни простори имале разни ими-

ња, така денес Македонците се најброен народ со различни имиња- тн.словенски... 

Како што Траките,според Херодот,биле најброен народ, бидејќи Тракија би-

ла на Балканот, кој до 1809 година бил Македонија, денес тн.Словени се најбројни. 

Биолошки не било/е можно да изчесни најброниот народ Македонци. Ним 

само им се менати имињата. Следи Македонци (тн.Словени...) имаат повеќе имиња. 
Бидејќи Македонија подпаднала под Римското Царство, Рим Македонците 

како колонисти ги населило низ континентот. Со тоа што како единствено Римско 

Царство опстоило со последниот римски цар Јустинијан I, колонизирањето на кон-

тинетот продолжило до негово време. Најбитни биле машките деца над 15 години, 

кои учествувале во војската на Римската Империја. Следи колонизирањето со Ма-
кедонци траело од вториот век стара ера сė до со шестиот век нова ера.  

Бидејќи Јустинијан I бил прв христијански цар со него започнало христија-
нството. Па токму со него повеќебожството изчезнувало и следел темниот период. 

И конечно, ако би имало некоја хеленска цивилизација со сво хеленски јазик 

која била најмоќна, денес Хелените би биле најмоќни. Бидејќи еладски народ нико-

гаш немало, денес еладски јазик се говори само во државата Елада, со јазик од 1868 

година, чија граница по 1830 година, кога била создадена Елада (Елас), се шири на 
север до со Долна Македонија. Така се пренесува и индискот музички инструмент 
бузуки на Циганите, кои се наследници на Индијците колонизирани на Пелопонес 
во 14 и 15 век.Значи,во 19 век, кога била создадена Елада, имало Пелазги и Цигани. 

Токму затоа до денес се дели само Македонија, се истребуваат само Маке-
донците, само Македонците не смеат да имаа своја единствена национална држава 
и само за нив (името Македонија, Македонците и македонскиот јазик) се расправа. 

Сė ова говори дека ништо не е случајно- треба да се уништи сė македонско. 

Ако се уништи македонското не може да постои не само еладско туку ни-

што европско, затоашто сė што е во Европа сė било и останало само македонско. 

Токму обединувањето на Европа не бил модел на најбројниот народ Траки, 

за кои кои пиши Херодот, ниту најбројните Словени дело на европската историја, 
кои до денес не можат да се обединат кои само тие се еден народ со еден ист јазик, 
туку модел на Александар Македонски кој го обединувал народот на континентите. 

Токму затоа Европа, САД со нивната НАТО се обврзани да им ги остранат 
сите неправди што тие ги извршиле, вршат и ќе ги довршуваат врз Македонците. 
Македонците треба да бидат вратени во својата Македонија која биле единствена. 
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L I T E R A T U R A 

 

Naslovov "Herodotovata istorija samo na tn.slovenski jazik" e 

napi{an spored He-rodovata istorija". Za knigava, isto taka, se 

koristeni i delovi od avtorovive knigi: 

1. ″Sredozemjeto pradomovina na Evropjanite″, format A5. 

a. prvo izdanie avgust vo 1998 godina, strani 354 (10) 

b. vtoro izdanie mart vo 1999 godina, strani  519 (10) 

v. treto izdanie  maj   vo  2007 godina, strani  621   (9)   

2.″Nov Aleksandar Makedonski″ (tn.Skenderbeg=Georg Kastriot) 

              a. prvo izdanie vo mart 2001 godina, strani 159  (9) 

              b. vtoro izdanie vo juni 2003 godina, strani 334 (9) 

3. ″Odroduvawe na Makedoncite″, avgust 2001 godina. 

4. ″Vozobnuvawe na anti~ka Makedonija″, april 2002 godina. 

5. ″Kavkazko- crnomorski Albanci- Arnauti″, juni 2002 godina. 

6. ″Vlasite- t.n.Sloveni″, septemvri 2002 godina.   

7. ″Zavera protiv anti~kite Makedonci″, oktomvri 2002 godina. 

8. ″Grcite- ve{ta~ki narod″, april 2003 godina. 

9. ″Ishrana na govedata″, maj 2003 godina.    

10. ″Slovenite- germanski falsifikat″, juni 2003 godina. 

11. ″Germancite i Makedoncite- edno isto″, juli 2003 godina. 

12. ″Evropjanite poteknale od Balkanot i Mala Azija″, mart 2004 g. 

13. ″Grcite- odrodeni Sklavini i Sloveni″, juni 2004 godina. 

14. ″Makedonskata Komnenova Albanija″, avgust 2004 godina.  

15. ″Homerova Troja na domorodci- t.n.Sloveni″, januari 2005 godina. 

16. ″Evreite- t.n.Sloveni″, april 2005 godina.   

17. ″Homerova=tn.slovenska Makedonija″, oktomvri 2005 godina. 

18. ″Albancite kolonisti vo Makedonija″, januari 2006 godina. 

19. ″Atlantida-falsifikat na Solon i Platon″, dekemvri 2006 godina. 

20. ″Brigite=Brzjacite bile postari od Egiptjanite″, mart 2007 godina. 

21. ″Albancite odrodeni Brzjaci i Mijaci″, maj 2007 godina. 

22. ″Bugari=narod bile Tatarite=Arnautite″, maj 2007 godina. 

23. ″Homerovi=tn.slovenski Morejci=Grci″, avgust 2007 godina. 

24. ″Od Makedonci=Pravoslavni do Turci=Muslimani″, noemvri 2007 god. 

25. ″Belcite narod so eden jazik″, na germanski jazik, 319 strani, 

07.03.2008 

26. ″Makedonecot Georg Kastriotis, t.n.Skenderbeg″, 15.04.2008. 

27. ″Helas″, na germanski jazik, 148 strani, 14.06.2008. 

28. ″Slovenite falsifikat″, 250 strani, 18.09.2008. 

29. ″Helenite i Grcite falsifikat″, 199 strani, format A5, 13.11.2008. 

30. ″Dodunavska Makedonija″, 296 strani, format A5, 21.01.2009. 

31. ″Etnografija na Makedonija″, na germanski jazik, strani 81 format 

A4, 24.02.2009. 

32. ″Od kogo postanavme″, strani 256 format A4, 18.05.2009.  

33. ″Evropskite zlostori vrz Makedonija″, strani 104, 17.06.2009. 

34. ″Grcite, Albancite i Vlasite ve{ta~ki narodnosti″, strani 175, 

05.08.2009.  

35. "Grcite so dvorasen jazik na Belci (Pelazgi) i Crnci (Semiti)", 

str. 318, 09.10.2009. 
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36. "Makedoncite so ednorasen jazik na Belci (Pelazgi)", evrejski..., 

страни 73, 18.11.2009. 

37. "Za Prokopij Kesarski (6 vek n.e.) nema Sloveni", strani 100, 

15.12.2009. 

38. "Evropa samo makedonska, venetska=sklavinska=tn.slovenska", strani 

121, 12.01.2010. 

39. "Rusite ne bile Sloveni", strani 74, 29.01.2010. 

40. "Srbite ne bile Sloveni tuku Tribali, Trakijci", strani 142, 

08.03.2010. 

41. "Ednobo`estvoto- zlostor vrz ~ove{tvoto", str. 241, 27.04.2010.  

42. "Belcite eden narod so edna ista simbolika", strani 118, 28.05.2010. 

43. "Anti~ka=etni~ka Makedonija", strani 226, 09.08.2010. 

44. "Aleksandar Makedonski na Rufus- falsifikat", strani 311, 

04.10.2010.  
45. "Bugarite bile Makedonci", strani 288, 23.11.2010.  

46. "Brigiska [ambala", strani 178, 03.01.2011. 

47. "Brigiskata mitologija pomestena na jug", strani 115, 25.01.2011. 

48. "Evrejski etni~ki narod nikoga{ nemalo", strani 99, 17.02.2011. 

49. "Evropejcite i tradiciite od i preku Balkanot", strani 117, 10.03.2011. 

50. "Masonskata istorija- falsifikat", strani 117, 07.04.2011. 

51. "Evropejcite rasnonesvesni- so pove}erasni jazici", strani 122, 

10.05.2011. 

52. "Makedonomrscite protiv Makedoncite", strani 85, 31.05.2011. 

53. "Egiptjanite so slovenska mitologija", strani 139, 14.07.2011. 

54. "Evropskata istorija- falsifikat", str. 119, 10.08.2011. 

55. "Albancite dvokontinentalen i dvorasen t.n.narod", str. 122, 

05.09.2011. 

56. "Bez etni~ki narodi", str. 84, 28.09.2011. 

57. "Germancite Brigi i Makedonci- dvojno Makedonci", str. 100, 

25.10.2011. 

NAPOMENA: Knigite pod 25, 27 i 31, koi se na germanski jazik, mo`at da 

se najdat na internet: www.Brigien.com. Ova va`i i za Zmejova Dupka, koja e 

navedena vo ″Ilijada″ po-kraj Crna Reka, vo Demir Hisar, me|u selata 

Dolenci i Babino. Istoto va`i i za kniga pod 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38... i 57 na makedonski jazik. A i ovaa 58- ta kniga e vnesena vo 

internet.  

Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se 

odnesuvaat za moeto li-kvidirawe, so montiraniot maratonski sudski 

proces so vkupno trinaeset presudi, gubej}i go sporot tesno 6 : 7 

zaradi korumpiranoto pravosudstvo i obvinitelstvo. Duri i Narodni-ot 

pravobranitel, za kogo rabotniot odnos ne bil ~ovekovo pravo. Vme{anite 

sudii, obvvi-niteli i pravobraniteli bea nagradeni i denes se na 

najvisoki polo`bi. Sledi izgubiv pra-vo 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 samovol-nicite 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 zemjodel-

stvo, sto~arstvo so veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci, 

samovolnici, silexii... 

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 
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na neprijateli na makedonska Makedonija i makedonskite Makedonci bev 

nepodoben... 

Koga po~nav da se bavam i so istorija a i so biolo{ki metodi, 

mojata nepodobnost i vo istorijata se odrazi. Iako samo jas imav pi{eno 

za `ivotot na Makedonecot Georg Ka-striotis, a Albancite kako 

falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Insti-tutot za 

nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo ~est na tn.Skenderbeg, 

mene ne me povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da 

bidam proglasen i za "laik". 

Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36 

bea vrateni nazad, od pod broj 39 pove}e ne gi ispra}am.So niv ne se 

slo`uvam, nikoga{ nemalo narod Sloveni. 
 Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat 

doktorat do tn.prof. 

Ovoj veterinaren lekar so svoite kolegi veterinari od 

Veterinarniot institut se nositeli na zloto, koga tie si dozvoluvale vo 

dr`avava da se uvezuvaat bolni od leukemija (leukoza) kravi i junici, 

na zemjite im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie gi 

likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme bez kravi-do denes sé 

u{te kupuvame. 

Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19 

vek, vo nea nema re-onizacija- reon najdobar za govedarstvo bil/e 

bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo.  Pod HMS "Stre`evo" ne se 

proizveduvaat visoko dohodovni kulturi so navodnuvawe ({e}e-rna repka, 
dobito~na hrana...) tuku ekstezivni mnogu nisko dohodovni kulturi bez 

navodnu-vawe (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.    

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 {ko- 

la, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo 

poradi mene gi ra-sturale konkursite ili si izbiraa interni lica,so 

neobjaveni doktorati, so temi za matura, duri bez nieden objaven 

samostoen trud, nitu kniga. Tie se samoupravni interesni zaednici. 

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: 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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