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ВОВЕД
 
Историјата познава Фениќи...Египќани...Фриги.Пак, Фриги биле само Бриги.
Херодот, II-2, пиши: „Египќаните, пред да дојде на престолот Псаметих, ми-

слел дека тие се најстари народ на светот. А кога крал станал Псаметих [7 век п.н. 
е.], 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...“.

Фригија ја создале Бригите, кои со Филип Македонски биле во Македонија. 
Библијата била пишана во 6 век п.н.е.,во која се говори за Евреи-еднобожци.
Пизистрат, во 6 век п.н.е., го задолжил Редакцискиот одбор да ги создаде де-

лата на тн.Хомер.Во неговите дела не се говори дека имало Евреи-никогаш немало.
Во Библијата и Илијада, бидејќи тие биле нови- тогашни дела, за секое би-

блиско и митолошко име следи објаснувае што тоа име означувало.Ова говори дека 
делата биле нови- тогашни.Па токму и затоа имињата оттогаш почнале и да се учат.

Херодот познава Бриги и Макединци, но не Евреи- ни тие да се обрежувале.
Евреите не биле познати и потоа, ниту во 4 век п.н.е.Токму во тој 4 век п.н.е. 

биле Филип и Александар Македонски. Со Филип Македонски Бригија била при-
клучена кон Македонија.Иако Бригите биле Македонци,тие опстоиле и како Бриги.

Во походите на Александар Македонски во Азија- тој бил „Крал на Азија“, 
никаде не се забележани Евреите. Токму и затоа сите тогашни и подоцнежни ав-
тори во делата за Александар Македонски никаде не ги споменуваат само Евреите.

Ова говори дека Евреите се појавиле само по смртта на Александар Македо-
нски. Тоа било воглавно во Александрија каде од арамејски јазик биле преведени 
првите книги на коине, а другите книги на Библијата биле напишани само на коине.

Следи заклучок-само од Александрија биле познати Евреите. Бидејќи Евреи-
те го прифатиле македонскиот Александријски Птоломејов јазик коине, кој бил по-
веќебожен=хеленски јазик,Евреите се изјаснале само за Хелено.И тие биле Хелени.

Во новата ера еврејството се проширило и кај Хазарите и низ Европа. Бидеј-
ќи  нивното  проширување  било  на  просторите  на  тн.Словени=Склавини,  Евреите 
понатаму немале свој еврејски јазик, а различен од на.словенски. Токму и затоа тн. 
еврејски јазик јидиш не бил еврејски на посебен еврејски народ туку тн.словенски.

Бидејќи за секој народ било и е потребно да постои посебен јазик, а таков 
еврејски јазик никогаш немало, е потврда дека еврејски народот никогаш и немало.

Меѓутоа, Бригите имале постледен јазик кој до денес непрекинато се разви-
вал. Па исто било, и со Македонците. Нивниот јазик во Источното Римско Царство 
опстоил народен- пелазгиски=тн.словенски, а службен бил македонскиот коине.

Македонија ја завладеал исламот, а во 1913 година таа е поделена, и народот 
до денес се истребува и уништува. Денес постои еден слободен дел- Р.Македонија.

Во АСНОМ-ска Р.Македонија, и сè до денес,македонски јазик е бригискиот.
Иако била и е состојбата,во историјата повеќе не постојат Бриги и пошироко 

Македонци.Во неа се учи еврејскиот народ бил божествен, кој може секој друг не-
еврејски народ не само да го понижува и оплачкува, дури коренот да му го истреби.

Па во Библијата само Евреите се народ- другите ГОЈИ (добиток), кој се гоји.
До денес Евреите се гојат (гајат)=одгледуваат за сè не-еврејско да истребат. 
Денес нема Бриги и Македонци, а се појавиле нови народи кои не постоеле.
За непостоечките Евреи било одлично, за нив да се присвои туѓа историја. 
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ЛЕВАНТОТ ВО ЛЕДЕНО ДОБА СО БЕЛАТА РАСА

Вил Дјурант,1 на стр. 100, пиши: „...Земјата која најверојатно се потресла од 
повремените глациации поради кои денешните умерени зони илјади години изгле-
дале како Артикот и поради кои се нагомиле стеновити маси како што се Химала-
јите, Алпите и Пиринејите пред ‘плуг’ лед кој се померувал...“- следи фуснота:

„Актуелната геолошка теорија го става првото ледено доба во 500.000. годи-
на п.н.е.; првинтерглациони стадиум околу 475.000 до 400.000; второ ледено доба 
околу 400.000. п.н.е.; втор интерглацион  стадиум  околу 150.000 до 50.000. п.н.е.; 
четврто (и последно) ледено доба околу 50.000 до 25.000. п.н.е. Сега сме во пост-
глацион стадиум чие време на завршеток не е прецизно пресметан...“.

Следи во топлите периоди Белците се движеле низ трите стари континенти.
За каде била таа прва цивилизација, Вил Дјурант, на стр. 115, говори за Из-

чезната цивилизација, Полинезија- „Атлантида“: „Приближувајќи се...легенди ...ку-
лтури...недавните ископувања  на остатоците на цивилизацијата на Крит, Сумер  и 
на Јукатан покажува колку такви приказни би можеле да бидат вистински.

Пацифик...ни дава извесна подлога за легенда која нам ни ја пренел Платон 
за цивилизацијата која некогаш цветела на островскиот континент измеѓу Европа и 
Азија и која одненадеж изчезнала кога геолошкиот потрес го потопил тој контине-
нт во морето. Шлиман, човекот кој ја ископал Троја, верувал дека Атлантида слу-
жела како посредна врска измеѓу културата на Европа и Јукатан, а дека египетската 
цивилизација е донесена од Атлантида. Можда сама Америка била Атлантида, а не-
кои култури пред Маите можда биле во допир со Африка и Европа во неолитско 
доба. Веројатно секое откритие е вид на поново откритие“.

Еберхард Цангер,2 на стр. 281, пиши: „...дека Платоновиот извештај на пото-
пената Атлантида се заснива на една грешка на превод од египетските извори и таа 
би можела да ја прикрива искривената верзија на историја на Тројанската војна...“.

За каде би можела да биде тн.Атлантида се потврдува со ДНК- Оддалечено-
ст. Таа до денес е само од Средоземјето кон северот- кон реката Дунав. Бидејќи таа 
била гранично подрачје на домашни животни за културни  растенија, кои ги нема 
северно од реката Дунав, Белците за време на леденото доба опстојувале во Левант.

Зенон Косидивски,3 на стр. 62, пиши: Смит пристапил на решавање на завр-
зламите, и после неколку месеци на мачната припремна работа можел да се прифа-
ти на вистинската задача: прочитување  на натписите. Онака како го дешифрирал 
збор по збор, го обземало сè повеќе чудење. Пред очите, како жив, му стоел јунак 
на најстариот народен еп на светот, силниот и благородниот Гилгамеш, лик кој до-
тогаш во науката бил потполно непознат. Читајќи за неговите доживувања, Смит 
стекнал убедување  дека го открил Хомер на Месопотамија, неколку десетина ве-
кови постар од Хомер на грчкиот народ, дека пред себе има праузор на епската по-
езија, со потекло од самото праскозорје на човечката цивилизација.

Гилгамеш бил владетел на градот Урук (библиски Ерех) и луто го потискал 
населението присилувајќи ги на тешка работа на градење на одбрамбени ѕидини и 
храмови. Жителите им се пожалиле на боговите на својата судбина, а овие се дого-

1 Вил Дјурант, Источне цивилизације, Народна књига- Алфа, 1995 (Нови Сад : Буду¢ност).
2 Eberhard Zangger, Ein neuer Kampf um Troia, Droemer Knaur, München, 1994.
3 Зенон Косидивски, КОГА ЈЕ СУНЦЕ БИЛО БОГ- Шесто издање, НИП Политика- Белград 1993.
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вориле да ги ослободат од безобѕирниот деспот. Затоа создале див обдарен со над-
човечка снага и му дале име Енкиду. Требало тој да поведе борба со Гилгамеш и да 
го усмрти. Енкид живеел во длабина на дивата шума, спријателувајќи се со живо-
тните и бранајќи ги од прогони ловците.

Сознавајќи за неговото постоење, Гилгамеш се послужил со лукавство. Му 
испратил убава свештеничка да го заведе и доведе во Урук. Помеѓу нив дошло до 
страшен двобој, кој ипак не донел до решение; исход кој не го предвиделе ни бого-
вите ни  луѓето.  Признавајќи  дека се  равноправни, Гилгамеш и Енкиду постанале 
верни пријатели и оттогаш се заеднички правеле разни херојски дела. Помеѓу ос-
танатото, се бореле си снажни лавови, ја ослободиле божицата Иштар од шапите на 
шумската наказа Хумбабе и го убиле дивовскиот бик кого го испратил богот Ану.

Еден ден Енкиду тешко занемогнал и, чуствувајќи дека му се приближувала 
смртта, срдечно се  опростил со саканиот пријател. Гилгамеш  горко го оплакувал 
изгубениот пријател и прв пат во животот постанал  свесен  за неиспитаната  заго-
нетка на смртта:

Шест ноќи и шест дена ронел сум над него солзи,
Додека не го положиле во гроб.
Сега дрхтам пред смртта и бегам во пустињата.
Како бремето ми тежи на последните пријателски зборови.
Каде утеха да барам ? Како да го зауставам плачот ?
Саканиот пријател се претворил во прав.
И јас сигурно ќе легнам како тој.
Да никогаш повеќе не се дигнам на нозе.
Мачен со немир Гилгамеш решил да го пронајде својот предок Ут-напишт-

им, еден човек на земјата кого не можела да го совлада смртта. Се надевал дека од 
него ќе ја извлече тајната на вечниот живот. Ама патот бил засеан со неверојатни 
препреки и волшебни искушенија. Гилгамеш морал да ги совлада луѓето-шкорпи-
они, да се одупрат на неодоливите дражи на рајската земја, каде на дрвото цветело 
драги камења вместо плодови, и да и се одупре на божицата Сидари кога го наго-
ворила да се окани на мислите за смртта и да им се препушти сосема на животните 
ужици. (Ут-напиштим=ут напиштим, Р.И.)

Во планината на ‘Сончевото зајдување’ лутал дванаесет часови  по мракот, 
додека  најпосле  не стасал  пред ‘Водата  на  смртта’, каде  превозникот Ур-шанаби 
пристанал да го префрли на другиот брег, до Ут-напиштим. (Ур...Ут, Р.И.)

Гилгамеш на почетокот се разочарал. Ут-напиштим не сакал да му ја одаде 
тајната на бесмртноста, бидејќи смртта е природен и неминовен атрибут на живот-
от. Тек под жениното влијание му ја поверил тајната дека на дното на морето расте 
растение кое дава вечна живот. Гилгамеш се фрлил во длабината и со триумф  се 
вратил на копно со чудотворната билка во рацете. Сега сонувал за повозвишени и 
поблагодарни цели: не ќе биде себичен како Ут-напиштим, растението на вечната 
младост ќе ја понесе во својот роден град и со него ќе ги обдари сите жители. На 
жалост, за време на капењето растението му го грабнала и го пождерала змија. Ги-
лгамеш, разочарен во своите прометејски намери, се враќа во Урук со празни раце, 
предавајќи се оттогаш со размислување за тајните на животот и смртта.

Народното предание побудило дивење не само со својата песничка убавина, 
туку и длабината на содржаните мисли. Преку бурните преокрети на Гилгамешо-
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виот живот стигаат до нас сновите и настојувањата на човечките поколенија, ни-
вните немири и желба да ги совладаат природните сили, нивниот мачен успон од 
варварствата до цивилизацијата. Апсолутниот владетел на Урук, на кого поданици-
те со право се жалеле, се пребразува под влијание на животните искуства во благо-
родниот јунак, на кого му лежело на срце пред сè добро и среќа на неговиот народ.

Поемата била пишана на вавилонски јазик, ама нејзиното сумерско потекло 
било вон секаква сумливост. Оти Гилгамешовото име се сретнува не еднаш во ста-
рите сумерски списи. Исто така се најдени Гилгамешови слики, врезани на цилин-
дрични  печати  од  предвавилонскиот  период,  кои  сведочеле  за  големата  јунакова 
популарност во Сумер. Поемата потоа на својот јазик ја превеле наследниците на 
Сумерите, Вавилонците и Асирците.

Ут-напиштим на Гилгамеш му раскажал на кој начин ја постигнал бесмрт-
носта:

Уште додека живеел во градот Шурупаку, крај Еуфрат, му се укажал во сон-
от богот Еа и го предупредил дека намерува луѓето да ги казни со потоп поради на-
правени гревови. Решил само него и неговото семејство да го сочува од уништува-
ње. Му препорачал, значи, да направи голем ковчег и таму да се пресели со цел свој 
имот, семејство и животни. Набрзо небото го прекрил огромен, црн облак и на зе-
мјата завладеал густ мрак. Шест дена траела провалата на облаците: сè потонало во 
вода. Ковчегот допловил до врвот на планината Насира.

Кога годината 1872. Џорџ Смит почнал да го преведува епот, увидел дека Ут 
-напиштимовата приказна за потопот постојат озбилни празнини, поради недостат-
ок на цел низ клинести таблици. Ама веќе она што успеал да го состави од одлом-
ците, длабоко го потресло јавното мислење на пуританските лицемери на виктори-
јанската Англија, за која Стариот завет бил непогрешив извор на свеколикото чо-
вечко знаење. Оти се покажало дека Нојевата историја- народното предание кое Ев-
реите го презеле од Сумер.

На столбовите на британскиот печат се дигнала галама. Во полемика брани-
телите на Стариот завет не се признавале победени. Сметале дека не може да се го-
вори за некаква врска со Ноевата историја, со само со тоа што е непознат завршни-
от дел на Ут-напиштимовата приказна. Ова што Смит го постигнал да прочита, по 
нив пред укажувало на случајна подударност со некои поединости. Проблемот би 
можел да го реши пронајдувањето на клинести таблици кои недостасувале, што из-
гледало мошне веројатно.

Сакајќи да предизвика сензација и да си создаде за себе реклама, листот ‘Де-
јли телеграф’ нудел илјада фунти награда за оној кој ќе ја пронајде недопостоечки-
те таблици. Сопствениците на листот веројатно мислеле дека не ќе се најде никој 
кој не би сакал на сопствен трошок тргни на далечен пат, по огромна гомила на ру-
шевини да бара неколку неугледни глинени црепулки. Тоа било безнадежно, баш 
како барање игла во пласт сено.

Затоа во толку веќе било чудење кога се пријавил самиот Смит. Што го на-
вело овој скромен работник, заљубен во науката, да дигне ракавица и своето добро 
име да го фрли на вашар на сензација ? Оти тешко би било да се сумничиви дека се 
полакомил на наградата, или да го понела некоја дотогаш скриена авантуристичка 
жилица.
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На дно на ова привидно лекомислена одлука  се криела трезна калкулација 
на стручњакот- астролог. Смит со своите очи се уверил со каква варварска негрижа 
се  уфрлени  во  сандукот  клинестите  таблици.  Лејард  и  Ресем,  барајќи  исклучиво 
ефектни архелошки споменици,се однесувале према нив просто со омаловажување. 
Зар, према тоа, не постоела можност мноштво глинени таблици да им промакнале 
на нивното внимание и дека уште валја се под рушевините на брдото Кујунџик, а 
меѓу ним недостасуваат фрагменти на Ут-напиштимовата приказна ? Доста би било 
да се има бар малку среќа, како во пословицата, па таму да се пронајдат.

И поново сензација. Како по некое чудо се исполнило она што сите го сме-
тале јалова сонарија. Во тек на треттото патување во Месопотамија, полни доживу-
вања и тешкотија, патувања кои траеле, вкупно земено, одвај четири месеци, Смит 
присобрал преку три илјади клинести таблици, од кои, на своопшто чудење, издво-
ил 380 одломци  кои ги  содржеле  недостапувачките  делови на Ут-напиштимовата 
приказна. 

После  дешифровањето  на  писмото  и  преведување,  целиот  даден  одломок 
звучи вака:

Сум ја натоварил целата имовина, сè што во животот сум го стекнал,
Ги сместил на бродот семејството и роднините,
Наредил да се натоварат животните, стоката и занаетчиите.
Кога се засинил првиот освит,
Од далечното небо нагрнале црни облаци,
И сè што беше јасно, нестана во мракот.
Брат братот не можеше да го познае,
И се не препознаваа дури жителите на небото.
Во страв пред потопот боговите побегнаа
На небото богот Ану,
Каде како кучиња се приљубиле уз ѕидот...
Шест дена и шест ноќи
Беснееле по земјата виори и таласи на потопот,
Урганот ја заробил земјата.
А кога освена седмиот ден, умукнале ураганите.
Потоп што беснеел како војска на војници, попушти.
Морето се втиши, престанаа злите духови, потопот стигнува на својот крај.
Погледав на море, и видов дека е мирно,
И дека целокупното население втонало во блато.
Муљта стигнувале до крововите на куќите.
Погледав на светот, на видокруг на морето:
На раздалечина од дванаесет мери се укажа остров.
Ковчегот се заустави на планината Назир,
А планината Назир го грабнала ковчегот, не давајќи му да отплови...
Кога настана седмиот ден,
Го ослободив гулабат, го пуштив во светот,
А тој полета во далечина и се врати.
Ја ослободив ластовичката, ја пуштив во свет,
А таа клизна во далечината и се врати.
Се вратила оти немала каде да се одмори.
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Го ослободив гавранот, го пуштив во светот,
А гавранот отпрхна во далечината, виде дека водата опаднала,
Почна да се храни, пљуска во вода, гркта, и повеќе не се врати.
Кој можел да порече дека Ут-напиштимовата историја е извор и праверзија 

на библискиот потоп? На тоа укажувале идентичните поединости на едниот и дру-
гот текст- како што е пуштање на слобода гулабот и гавранот, како што е планина-
та на која ковчегот се зауставил; или, пак, времето на траење на потопот, како и на-
ровучението на приказната: казнување на човештвото поради гревовите и награду-
вањето на богобојажливиот Ут-напиштим- Ноје. Се покажало дека Библијата е збо-
рник, компилација, преисториски митови, преданија и народни легенди“.

Веќе се истакна Атлантида, а овде за Хомер Месопотамски- врска со Левант.
Како што бил потоп со Ное, исто така, ист бил со на Прометеј- само Левант.
Кавендиш-Линг,4 на стр. 121, е врската на Јапет, Прометеј и Деукалион.
Стр. 123: „Каталогот на жената покушува составно да го утврди односот ме-

ѓу грчките јунаци, вклучувајќи ги и оние за кои веќе било збор и прибројавајќи ги 
на  четвртата  раса  на  луѓе.  Нивното  потомство  е  изнесено  од  основачот  (епони-
мискиот предок) на грчките племиња- Ахајци, Јонци, Дорани- сè до Хелен кој ја ос-
новал расата Хелени (Грци). Хелен бил Деукалионовиот син, кој пак е Прометејов 
син. Деукалион и неговата жена Пира го преживеале општиот потоп кој го испра-
тил Зевс да го уништи човештвото (најстара позната историја за потопот е месопо-
тамска)“. 

Токму само во Левантот и тоа само за време на леденото доба само кај бела-
та раса била создадена крвната група А, а повод била чумата на говедото и грипот 
на свињата, кои кај Белците предизвикале маласипаница и грип. Бидејќи се говори 
за говедо, египетското и бригиското потекнале од Левантот, каде опостојувале Бел-
ците. Меѓутоа, бригиското говедо имало понатамошен развиток: мало еднобојно ...

Во канал History беше прикажана Корејската медицина и тоа од 17 век. Се 
истакна за малата сипаница. За против неа се земало гној од крава, тој се сушел и 
како сув се вдишувал за да се внесат вирусите, и така им се помагало на оболените.

П. Адамо,5 на стр. 291, пиши: „Ситните сипаници се официјално искренети 
преку глобална вакцинација, но имале огромно влијание на човечката историја. Кр-
вната група  0 е особено подложна на ситна сипаница поради што американските 
Индијанци имале огромна смртност кога биле заразени со овие сипаници од страна 
на Европјаните со крвна група А и В. Индијанците се скоро 100% тип 0“. 

Следи да се трага и врската со Троја и Тројанското потекло на Европјаните.
Турција е без јачмен, ’рж и овес. Бидејќи јачмем е најпогодна храна за сви-

њи, Турција не била и за свињи. Пак, тие ги придржуваат говедата. Бидејќи Троја 
била говедарска, а во Турција има маслинки и смокви, таму немало услови за Троја.

Бидејќи овесот бил коњарски, а Троја била коњарска, таа не била во Мала 
Азија. Ова говори, дека Троја била во Бригија, која била Европа, и тоа меѓу Ска-
мандери=Еригон=Црна Река и  Семоенс=Семенс=Сем’н’с=Семнис=Шемнис=Шем-
ница. На потегот на Црна Река се Илинска Планина, Бигла, Плакенска Планина... А 
до Еригон, во Демир Хисар, меѓу с.Бабини и с.Доленци била/е Змејова Дупка...

Со наводот се објаснува дека Пелагонија била центар на збивањата...

4 Richard Cavendish- Trevor O. Ling, Mytology, 1980. Orbis Publishing Limited, London,Mladost-Zagreb.
5 Петер Џ. Д’Адамо и Катерин Витни, Крвните групи и исхраната, Мак-Фит, Скопје, на македонски.
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Крвна група А на Белци како вегетеријанска, според Адамо пред 15.000 год.
Белците имале домашни животни и биле со крвна група 0 и А, а Монголите 

само ловци и рибари само со крвна група 0. Кај Монголите се појавила крвната гр-
упа В во допир со Белците. Монголите од Источна Азија, откаде околу 13.000 г.п.н. 
е. преминале во Америка, се селеле на Запад, а таму веќе ги нашле Белците населе-
ни со домашни животни (говедо, свиња, коњ, овца, коза ...). Бидејќи Индијанците 
со крвна група 0 во Америка не го познавале коњот, тој им припаѓал на Белците. 

П.Адамо,на стр. 32, пиши:„Крвната група В се развила меѓу 10.000 и 15.000 
год.п.н.е. во пределот на Хималајските планини,во денешниот Пакистан и Индија“. 

Со тоа што Индијанците во Америка биле 100% со крвна група 0, крвната 
група В на тие простори била многу подоцна, не само по 4500 туку по 3500 г.п.н.е.

Бидејќи  бизонот  со  говедото  давало  плодно  потомство,  се  потврдува  дека 
тие два вида животни биле блиски. Ова било во спротивност со коњот- животно на 
белата раса и магарето на темните раси, кои меѓусебно даваат само машки непло-
ден потомок. Ова било во спротивност на човекот со сите видови мајмуни- до денес 
меѓу нив никој не добил никаков потомок. Па следи човекот бил многу подалечен.

Ова се гледа и со хромозомите: Човекот има 46 хромозоми, а сите видови 
мајмуни по 48.Дури тие меѓу видот човек и мајмуните не се истоветни за „парење“.

Вил Дјурант, на стр. 259, вели: „...Гневната Иштар бара од големиот бог Ану 
да го создаде дивиот бизон кој ќе го убие Гилгамеш...“- Сумерите биле само Белци.

По бизонот Монголите од Источна Азија стигнале во Северна Америка.
К.Ј Нар,6 на стр. 92, дава приказ за Култивирање на растенијата во Стариот и 

Новиот свет, со Развојот на земјоделството и взаемното поврзување- темел на ин-
дустријализација. На сликата почнува со Почетоци на земјоделството. За Америка 
се преставени: тикви, грав, 6000. пр.н.е. пченка. Па следи 3000. пр.н.е. пченката со 
доразвиен кочан, компир. За Европа: грашок, леќа, јачмен, пченица, па 6000. пр.н.е. 
со своите класови и 3000. пр.н.е. ’рж и овес. Па Почетоците на земјоделството:

„Развојот  и  одгледувањето  на  растителните  култури  во  Стариот  и  Новиот 
свет е со мошне различит тек. Меѓутоа, на двете подрачја е интензиворано одгле-
дувањето на растителните култури битна претпоставка за стопанската и општестве-
ната  диференцијација  на  високите  култури.  Но  додека  високиот  домет  на  инди-
јанските  високи  култури  немале  никакво  влијание  на  културниот  развој  во  свет-
ските  размери, аграрните  достигнувања  на претисториските Индијанци,  кои  биле 
на понизок развоен степен, добила со размената до кои дошло после откривањето 
на Америка со  светскоисториско значење: без  растенијата кои  тогаш  се култиви-
рале на новооткриениот континент (компир, грав, пченка, маниока- која е важна во 
прв ред за Африка-и некои други помалку важни растенија и ‘средства за уживање’ 
како што е нпр. тутун) денешното наше земјоделство во другите делови на светот 
би  изгледало еднакво незамисливо како и американското земјоделство без расти-
телните култури  кои со себе ги донеле европските вселеници. Американските ра-
стителни култури биле заправо пресудни за оној успон на земјоделското производ-
ство во Европа кои (покрај новите агротехнички постапки) овозможиле во новиот 
век  поголемиот  дел  на  населението  да  се  усмери  од  селскиот  начин  на  живот  и 
стопанисување со други видови производи, што влијаело на индустријализацијата 
и урбанизацијата“.

6 R. Opificius, Die Weltgeschichte, Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau 1971- SFRJ Zagreb...1976. 
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Х. Тримборн,7 на стр. 162, пиши: „Остатоци на собирачкото стопанство, лов 
и  риболов  го дополнувале  стопанството во  ‘заокружено  куќно  господарство’ кое 
зацело било проширено и со трговија. Не земајќи го во обѕир безначајниот изузет-
ок, сите растенија што се одгледувале во Америка се разликувале од оние во Ста-
риот свет. Најважни биле, уз регионалните разлики, кикирики и пченка, видови на 
грав и папра, тикви, компир, маниока, благ компир и киноа, ванилија, домат, какао 
и тутун, еден вид памук и агаве, масларица чиа, сончочлед и грм кога. Кининовец-
от, каучуковецот и опунцијата растеле диви.

Наспроти тоа, домашните животни се држеле во скромен број. Биле познати 
куче  и  патка,  пуран  и  заморчиќ,  а  на  андската  висоравнина  лама  (поради  волна, 
гноиво и како товарно животно) и алпака (со фина волна); за разлика од бедуински-
те деви, овој вид, налик на овца, никогаш не се јавала ни молзела“.

Бидејќи Јужна  Америка била споена со Африка, она што немало во Јужна 
Африка не можело да има ни во Америка. Бидејќи Северна Америка била споена со 
Европа, а Европа северно од реката Дунав со Сава немала домашни животни, ра-
стенијата и домашните животни биле пренесени од изчезната флота на Александар 
Македонски. Да не се изуми дека Македонците стигнале и се населиле и во Тибет...

Петер Адамо, на стр. 79, пиши: „Луѓето со крвна група 0 не го користат гра-
вот толку добро, иако на оние од азиско потекло повеќе им одговара, бидејќи се 
навикнати на него во нивната култура...“. 

Стр. 80: „Типот 0 воопшто не поднесува житни производи и треба да ги от-
страни воопшто од исхраната...“. 

Стр. 84: „Лектините од пченката влијаат на производството на инсулин и че-
сто доведуваат до дијабетес и здебелување. Сите луѓе со крвнта група 0 треба да ја 
одбегнуваат пченката, особено ако имаат проблеми со вишок на килограми или ако 
имате дијабетес во семејството“.

Стр. 120: „Типот А добро напредува на растителни протеини што се наоѓаат 
во неколку видови грав и мешунки. Заедно со сојата, гравот и мешунките се одлич-
ни извор на протеини за типот А. Меѓутоа, треба да се има предвид дека не се здра-
ви сите видови грав и мешунки. Некои видови грав, како на пример лима, точкест и 
наут, содржат лектини што можат да предизвикаат намалување на производството 
на инсулин, што често претставува фактор за здебелување и за дијабетес“.

Стр. 121: Типот А напредува многу добро на цереали и може да го јаде овој 
вид на храна неколку пати дневно...“.

Стр. 159: „Самиот житен глутен не го напаѓаат типот В толку сурово колку 
што го напаѓа типот 0, но ако житото се додадава на пченка, леќа, елљда или кики-
ритки, крајниот резултат е исто толку штетен. Луѓето со крвната група В кои сакаат 
да ослабнат задолжително треба да одбегнуваат жито“.

Стр. 167: „Луѓето со крвна груба В можат да јадат некои видови грав и ме-
шунки, но повеќето видови грав, како леќа, наут, индиски боб или модар грашок, 
содржат лектини што го попречуваат производството на инсулин. (В=B=Б=бе, Р.И.)

Општо гледано, типот В од азиско потекло полесно поднесува грав и мешу-
нки од останатите луѓе со крвна група В, бидејќи се навикнати. Но дури и Азија-
тите треба да го ограничат нивниот избор на овој вид храна на само оние групи што 
се многу корисни и да ги јадат умерено“.

7 H. Trimborn, Die Weltgeschichte, Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau 1971- SFRJ Zagreb...1976. 
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Стр. 168: „Кога типот В е добро избалансиран, односно кога ја следи соод-
ветната диета, житото може да не претставува проблем. Меѓутоа, повеќето луѓе со 
крвна група В не поднесуваат жито...

Типот В исто така треба да одбегнува ’рж бидејќи содржи лектин што се та-
ложи во крвните садови предизвикувајќи нарушување во крвотокот, при што може 
да дојде до мозочен удар. Интересно е што главните жртви на васкуларните боле-
сти, што понекогаш се нарекуваат огин Св. Антониј, претежно се луѓе со крвна гр-
упа  В што припаѓаат на еврејското население во источна Европа. ’Ржениот леб е 
составен дел на нивната културошка традиција.

Пченката и ељдата се главни фактори за здебелување на луѓето со крвна гр-
упа В. Повеќе од која било друга храна, овие две состојки придонесуваат за забаву-
вање на метаболизмот, неправилност во лачење на инсулин, задржување на течност 
и замор. Повторно, клучот за типот В се наоѓа во рамнотежата. Треба да јадете ра-
зновидни жита и цереалии. Оризот и овесот се одлични за вас. Исто така би ве со-
ветувал да пробате крупника, што е многу корисна за типот В“.

Стр. 169 за леб и печива: „Препораките наведени овде се слични на оние во 
заглавјето за цереали. Треба да одбегнувате пченица, пченка, ељда и ‘рж...“.

Стр. 170: „Изборот на жита и тестенини препорачани за типот В сосема се 
поклопува со препораките за цереали и леб. Меѓутоа, би ве советувал умерено да 
конзумирате тестенини и ориз, бидејќи нема да ви се потребни ако ги јадете пре-
порачаните видови месо, морска храна и млечни производи“.

Стр. 171: „Доматите треба сосема да ги остраните. Тој е редок вид на зеле-
нчук што се нарекува панхематоглутин, што значи дека содржи лектини кои можат 
да се аглутинираат со секоја крвна група. Доматот не влијае многу на типот 0 или 
на типот АВ, но типовите А и В силно реагираат на него, обично во форма на ири-
тација на желучната слузница“. (Крвната група А и В биле нови- 0 најстара, Р.И.)

Стр. 259: „По природа типот В не е склон на алергии, освен ако не конзуми-
ра несоодветна храна. На пример, лектините што се отровни за типот В во пиле-
шкото месо и пченката ќе предизвикаат алергија дури и кај најотпорни луѓе со кр-
вна група В“.  

Се потврдува, житариците, мешунките и други култури биле на белата раса. 
Овде е битна пченката, која им припаѓала на Белците со крвна група А, но не на 
Монголите. Да не се изуми, со С-14 има многу отстапувања. Следи таа може да би-
де пред 2000 години. Тоа значи, пченката во Америка била однесена со флотата на 
Александар Македонски. Токму и затоа неа ја има во Западна Америка каде стигна-
ла неговата флота. Ова се потврдува и со доказот, што за пченката имало наоди во 
Далмација итн. Во прилог е наводот на Аријан, во книга прва, под IV: “...едно го-
лемо поле со пченка...пченката...“- пченка имало за време Александар Македонски.

Стр. 190: „Лецитинот ја подобрува крвта и првенствено се наоѓа во сојата. 
Им  дозволува  на  В  анигените  што  се  наоѓаат  на  површината  на  клетката  да  се 
движат полесно и така подобро да го штитат имунолошкиот систем. Типот В треба 
да ја искористи оваа карактеристика на лецитинот преку користење на лецитин гра-
нули, наместо соја, бидејќи сојата нема доволна концетрација. Конзумирањето на 
коктелот што го споменав при описот на диетата за типот В е корисна навика што 
треба да ја стекнете, бидејќи обезбедува стимулирање за имунолошкиот систем на 
пријатен начин“.
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Бидејќи сојата најповеќе ја има во Јапонија и западно од неа, а Јапонците се 
со највисок удел на крвната група А на Белци, таа од Белците од некој вид грав би-
ла таму однесена, од кој произлегла сојата. Следи на неа, а во полза на крвната гр-
упа В, да настапат промени во однос на складирање лецитин во нејзина полза.

Како што се складирал лецитинот во сојата на некој грав на белата раса, се 
случило слично и кај говедото (Зебу=Зевс)- во грбката и овците во тртката и корен 
на опашката да се складира лој кој како маст содржи двојно повеќе енергија- од неа 
се произведува и најголемата количина вода на тие суви предели без храна и вода.

Пак, кај свињата од долгата свиња на белата раса со понизок удел на маст се 
создала покуса индиско- монголска свиња како пониската индиско- монголска раса 
на луѓе, која содржела повисоко ниво на маст, како кај говедото и овцата, која се 
користи и за производство на млечна маст. Бидејќи европската раса родува прасина 
со бело- црни пруги, основа на црната боја, индиско- монголската свиња станала 
црна и со пофини и поретки влакна како животните на темните раси луѓе (слон, би-
вол...). Па таа станала мала, црна и помасна како нужност за тие туѓорасни услови.

Токму поради говедото и свињата се појавила малата сипаница и грипот по-
ради кои монголските Индијанци во Америка изумреле преку 90%- но не Белците.

Наведеното говори дека белата раса наполно немала врска со темните раси.
Темни раси ниски по раст, а Белците високи. Следи Белците да биле и бели.
П. Адамо, на стр. 30, вели: „Миграцијата на првобитните луѓе кон климат-

ски услови што не биле толку умерени резултирала во посветла кожа, помала ко-
скена структура  и порамна коса. Природата со текот на времето ги приспособила 
на нови предели на земјата што ги населила. Луѓето отишле посеверно и развиле 
посветла кожа што била поотпорна на студот во споредба со темната. Посветлата 
кожа исто така била поспособна да го метаболизира витаминот D во предели со по-
кратки денови и подолги ноќи“. (Кај Црнците без сонце до D-авитаминоза, Р.И.)

Белците биле покрај бели, и високи, а темните темни и ниски- дури Пигмеји.
Следи Белците обрастени по телото со влакна биле со домашни животни со 

густи влакна (говедо, коњ ...), а Темните необрастени со влакна со животни со рет-
ки влакна (слон, магаре, камила ...). Бидејќи Белците ја имале крвната група А која 
била вегетеријанска, тие со себе ги понеле житариците и мешункастите растенија.

Белците стигнале дури во Јапонија со симбол сонце- Јапет=Џафет, со бриги-
ско дативно у: аину + в + л + к =влакину- обрастени со влакна како Белци... Па тие 
се побели, повисоки..., а не како Монголите необрастени по телото темни и ниски. 

Јапонците се со ген на белата раса преку 50%: крвна група А- 38% и најмал-
ку крвна група  0- 12%. Бидејќи има прилив на ген на крвната група  А кон 40%, 
уделот на белата раса кај Јапонците е многу уште поголем.

За да се потврди дека Јапонците се повеќе Белци отколку Монголи, се наве-
дува  што П. Адамо, на стр. 357, пиши: „Првиот обид да се опишат расните и на-
ционалните карактеристики  со  употреба  на крвните  групи  бил од  страна  на бра-
чниот пар лекари по име Хирсфелд, во 1918 г. За време на Првата светска војна и 
двајцата биле лекари на страна на Сојузничката војска што се наоѓала околу Солун.

Додека работеле со мултинационалната војска и многубројни бегалци од ра-
зновидно етничко потекло, Херсфилдови систематски ја внесувале крвната група, 
расата и националноста на пациентите. Секоја група имала над 500 испитаници.
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Откриле на пример дека крвната група В била застапена кај Англичаните со 
7,2%, а кај Индијците 41,2%. Крвната група В поретко се јавува кај западните Евро-
пејци отколку кај балканските Словени, кај кои оваа група  била пониска отколку 
кај Русите, Турците и Евреите, кои пак имале пониска застапеност од Виетнамците 
и Индиците. Дистрибуцијата на крвните групи АВ имала слична застапеност, со на-
јниско ниво кај западните Европејци од 3 до 5% и највисоко кај Индијците со 8,5%. 
Во Индија 8,5% од населението има крвна група АВ, што е неверојатно високо за 
ретка крвна група која во светот е застапена со само 2 до 5%. Ваквиот висок про-
цент на крвната група АВ веројатно се должи на местоположбата на Индија, која се 
наоѓа на патот меѓу освоените западни држави и источната татковина на Монгол-
ците.(Мешање на Белци со крвна група А и Индијци=Темни со крвна група В, Р.И.)

Случајот со крвната група 0 и А бил обратен од оној на В и АВ. Крвната гр-
упа А била застапена со околу 40% кај Европејците, балканските Словени и Арапи-
те додека била доста ниска кај Африканците, Виетнамците и Индијците. 46% од те-
стираното англиско население имало крвна група 0, додека кај тестираните Индиј-
ци оваа крвна група била застапена со само 31,3%“. 

Со тоа што Белците биле со крвната група 0 и А, а темните (Индијци и Мо-
нголи) со крвна група 0 и В, се потврдува нивната генетска разлика. Овде е битен 
европскиот поим Индоевропјани. Со застапеноста  на мешаната крвна група  А на 
Белци од источното Средоземје и крвната група В на темните Индијци, се потврду-
ва дека Белците дошле во Индија, а Индијците како Цигани во Европа. Следи ни-
когаш немало било какви Индоевропјани- дури Индигермани. Ова говори дека две 
раси, белата и темната (црната) раса, не можеле да потекнуваат од исти простори.

Бидејќи Белците дошле во Кина (градежи...), Виетнам (зурла)..., Јапонија, кај 
нив морало да има мноштво традиции..., дури и зборови... во нивните јазици. 

Белците го однеле писмото насекаде, дури во Јапонија, како руни, што денес 
се гледа во писмото во јапонските филмови итн. 

Х.Џ. Велс,8 стр. 333,пиши: „Веќе сме ги опишале особеностите на кинескиот 
јазик и писмо. Јапонското писмо е изведено од кинеското, ама се состои од знаци 
со кои може побрзо да се пиши откоклу со кинеските. Голем број на тие јапонски 
писма есте идеограми земени од кинескиот, па се и употребуваат исто онака како 
во кинескиот; од друга страна има во јапонскиот извесен број знаци кои се употре-
буваат за ознака на одредени слогови. Има јапонски писмени знаци за слогови на-
лик на сумерските, за кои сме говореле во едно порано поглавие. Ако јапонското 
писмо е исто толку незграпно како негдања на клинестата азбука, тоа ипак не е тол-
ку  неспретно  како  кинеското.  Кореја  на  тоа  поле  отишла  чекор  понатаму  со  тоа 
што, земајќи го кинеското писмо како основица, разработила азбука во вистински 
смисол на зборот. Со иземање на ова писмо од далечниот исток, сите начини на 
пишење, кои денес во светот се употребуваат, се засниваат на темелот на средозем-
ната група на азбуки, те несравнето полесно ги научиле и совладале отколку кине-
ското писмо...“. 

Белците дошле во Виетнам со зурлата, Кина... со гуслата, со кратка бригиска 
јака (тн.руска и тн.кинеска), бригиското дативно у (Зебу...Аину)..., како и со граде-
жи, пирамиди... и писменост. Такви биле руните со потекло само од Средоемјето.

8 H.G. WELLS, THE NEW AND REVISED OUTLINE OF HISTORY BEING A PLAIN HISTORY BEI-
NG A PLAIN HISTORY OF LIFE AND MANKIND, 1931- ИЗДАНИЕ НА СРПСКИ ВО БЕЛГРАД.
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Вил Дјурант, на стр. 169, вели: „...Престапниците на високиот род биле по-
штедени од срамната јавна егзекуција  со тоа што му било допуштено сами  да се 
убијат, како самурајите во Јапонија...“. За традиции на Белците сè до со Јапонија, 
како и во Америка..., сум пишувал во претходните книги- за македонски традиции.

Стр. 174: „...девојките биле зрели за мажење во десетта година, а предбра-
чниот морал бил слободен и безгрижен; во доба на Птоломеите, една куртизана би-
ла позната по тоа што дала да се согради пирамида од нејзината заштедовина; дури 
и содомија имала своја клиентела. Играчките, во јапонски манир, биле примани во 
најдобро машко друштво и заради забава и заради физичко воздигнување; облеку-
вала провидна хаљина или се задоволувала со гривни, нараквици и прстења. Случа-
евите на религиозната проституција  се јавувала  во мали размери; сè до римското 
освојување, најубавите девојки од благородничките семејства на Теба биле бирани 
да бидат посветени на богот Амон. Кога била премногу стара да го задоволи богот, 
добивала чесен отпуст, се мажела и се движела во највисоките кругови. Тоа била 
цивилизација со предрасуди кои се разликувале од нашите“. (Амон Ра=Зевс, Р.И.)

Стр. 191: „Архитектурата била најблагодарна античка уметност затоа што во 
импозантна форма ги спојувала величината и постојаност, убавина и функционал-
ност. Куќите воглавно биле од блато, тука и таму нешто убави дрвенарии (јапонска 
решетка, портал со длабокорез) и кров појачан со чврст и гипки стабла палма...Еги-
птјаните на старото кралство за време на обредот клечеле за столовите високи ше-
ст инчи, попат на Јапонците; а јаделе со прсти, како Шекспир...“. 

Стр. 198: „...Богатите Египтјани како Јапонците уживале во убавината на ма-
лите работи со кои биле опкружени...“.

Во прилог се и монголските Индијанци во Америка. Тие биле само ловци и 
рибари само со крвната група 0 и ДНК-блискост со онаа во Кореја и Тајванд- преку 
90% страдале од мала сипаница и грип на Белците кои биле сточари: говедари, сви-
њари, коњари, овчари... Индијнците Белци биле со традиции од трите стари конти-
ненти и со крвна група А како вегетеријанска за житарици и мешункасти растенија.

Во Левантот Белците имале растенија, домашни животни, крвна група А... 

ЛЕВАНТСКИ ПОТОП

Во Ларус,9 на стр. 224, се вели: „Тековина на палеолитско доба...Од почето-
кот на квартерот- пред некои два милони години- Земјата поминала низ ледени пе-
риоди од кои останале појачани траги на таложење, и кое го прати, изнад 35- упо-
редник, голем пад на температурата...“.(35- паралела јужно од островот Крит, Р.И.) 

Ова говори, јужно од 35- паралела, белата раса опстојувала во ледено доба.
Поимот Медитеран означува средоземна земја, каде е и Средоземното Море.
Самиот поим Левант=Леванот означува со вода да се налее: леван - в = леан.
Т.Ф. Гаскел,10 на стр. 14, вели: „...Времето на овие периоди може да се одре-

ди со помошна фосилните остатоци и методот јагленород- 14, кој е поточно за по-
блиско време (последните 20.000 години). Од 18.000 па до 6.000 години морето на-
раснало готово 90 метри, така да не е за чудење што пораните записи на човечката 
историја ни споменуваат поплави и потопи...

9 „Opšta enciklopedija Larousse“, 1967, LIBRAIRIE LAROUSSE, Paris (Beograd, 1973)
10 T.F.Gaskell, Seas, Maps and Men. Copyright Geoographical Projects Limited, London 1962.-СФРЈ 1969
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За последните 6.000 години  сегашното морско нивоа останало на исто ос-
тапување од 3 метра горе-долу,  ама тоа не значи дека сегашниот циклус  на леде-
ните доби е окончано. Може да уследи поновно продирање на ледот, а истовремено 
пад на морското нивоа за 90 метри. Од друга страна, сталната поприсутна закана на 
отопување на ледот од Антартик и Гренланд со истовремен пораст на морското ни-
воа за 90 метри е уште меѓу луѓето“.

Х.Џ.Велс, на стр. 64, пиши: „Читателот не треба да заборави дека овде ние 
покушуваме да му изнесеме само прости чинители, кои тој лесно ќе ги сфати...Не 
сме ни еден ни друг доволно геолози, како по повод на тие работи би можеле да се 
упуштаме во самостални истражувања. Затоа при изработувањето на мапите за по-
следеното доба и за добата околу 10.000 год. пред Христа воглавно се држевме на 
досегашните  општо  познати  резултати  на  научното  истражување.  Само  во  еден 
единствен поглед го развивме некое сопствено, посебно мислење: Нам ни изгледа 
дека сигурно Средоземно Море на крајот на последеното ледено и глационо доба 
претставувале две три затворени морски котлини со ништо меѓусебно поврзани или 
можда поврзани само со каква бујна река која од нив ја одводувала сувишната вода. 
Во источната котлина се најдувала слатка вода. Во неа се вливале Нил, јадранската 
река, реката на Црвеното море, а можда и една река што слегувала измеѓу планини-
те кои сега се раздробени во грчкиот архипелаг, која доаѓала на едно многу пого-
лемо море во централна Азија што тогаш таму постоело. А исто така е извесно е во 
тоа доба човечките створови, и тоа можда веќе и неолитјаните лутале по тоа сега 
изгубениот средоземен рај.

Разлозите кои нас не наведуваат во сè да поверуваме се снажни и јасни. Сре-
доземно Море сè до денес есте море кое се испарува. Реките кои се во него се вли-
ваат не му донесуваат доволно вода да го надокнадат неговото испарување од повр-
шината. Водата од Атлантикот стално се прелива во Средоземно Море, додека една 
струја на вода доаѓа така исто од Босфорот, значи од Црно Море. А Црното Море 
добива од големите реки што во него се вливаат повеќе вода но што му е потребно; 
тоа е море кое се прелива, додека Средземното Море усахнува. Према тоа сосема е 
јасно дека во она доба кога Средоземно Море било отсечено како и Црно Море така 
и од Атланскиот Океан, водата во него морала непрекинато да опаѓа, додека не се 
спуштило многу пониско но што било надвор во океанот. Таков случај денес е со 
Касписко Море, а уште во поголема мера со Мртво Море.

Ако овие заклучоци се правилни, тогаш тука каде денес се нишат валовите 
на Средоземно Море, морала некогаш да се шири пространа земја, и тоа земја со 
мошне пријатна клима. Така тоа било за време на ледениот век, само што не знаеме 
баш точно колку време поминало од оние промени кои ја навратиле океанската во-
да во средоземната котлина. Азилијанските и неолитските луѓе зацело се движеле 
по долините и шумите на тие сега потопени краишта. Мркобелите луѓе, на средозе-
мната  раса,  допирале  можда  во  таа  изгубена  средоземна  долина  доста  далеку  со 
своите првобитни населби и со своите почетоци на обрзованост.

Неколку поттикнувачки наговестувања по повод на тоа дал У. Б. Рајт. Тој за-
пазува дека во котлината на Средоземно Море наидуваме на две езера, ‘едно езеро 
со слатка вода во источното вдлабнување, кое влијаело во она другото што се нај-
дувало во западното вдлабнување’. Занимлива е замислата што морало да се случи, 
кога услед растопувањето на ледените слоеви нагло нараснала површината на оке-
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аните, и кога неговите води застанале да се преливаат во Средоземно Море. Тој на 
почеток сразмерно слаб прилив морал позније да набује до огромни сразмери, и тоа 
нарочито воколку каналот на одронување  пополека се снижувал,  а морето посте-
пено се подигнувало. Дури и кога го имаме на ум целиот замашен размак на вре-
мето кој би бил потребен дури и со таквата огромна бујица да се наполни оволку 
пространа котлина, ипак е веројатно дека тоа во секој случај би можело да се по-
стигне. Тоа сè сега  може да изгледа како некоја најпуста  претпоставка; ама, не е 
баш сосема така. Ако ја испитаме мапата на морското дно од Гибралтарскиот Мо-
реуз,  гледаме  тука  се  најдува  огромна  долина  која  се  искачува  нависоко  од  дла-
бините на Средоземно Море, оди право низ мореуз и задира до извесно отстојање 
дури и во пличините на Атлантикот. Таа долина или тоа ждрело веројатно е после-
дица на преливањето на океански води на завршувањето на споменатиот период на 
внатрешното натопување.

Со полнењето на Средоземно Море, што, према сосем  површната процена 
на времето, на кое во оваа книга прибегнуваме, настанало таму негде измеѓу 30.000 
и 10.000 години пред Христа, мора да претставувал  еден од најголемите посебни 
настани во праисторијата на нашата раса. Ако на оваа позиција датумот е точен, то-
гаш првобитните почетоци на општествениот живот, првата езерска населба и пр-
вите почетоци на земјоделството веројатно можело да се најдат околу она источно 
левантско езеро, околу тоа море со слатка вода во која се вливал не само Нил, туку 
и двете големи реки што протекувале  од краиштата кои подоцна ги потопиле Ја-
дранското и Црвеното Море. (Левантот се налевал=на левал - в = леал=лиел..., Р.И.)

Сосем  одненадеж застанале океанските води  да се  пробиваат преку запад-
ните брегови и да ги бркат оние примитивни племиња. Езерото, кое дотогаш им бе-
ше дом и пријател, им постанал непријател. Неговата вода почнала да се движи без 
крај и завршеток. Населбите им биле поплавени, а водата неумоливо ги гонела и 
при бегањето. Ден по ден и година по година водата се ширела по долините, го-
нејќи ги пред себе луѓето. Доста морале по кадекаде да бидат опколени со вода и 
зафатено со стална навала на тој солен потоп. На светот на тоа немало граница. По-
топот надоаѓал сè побрзо и побрзо; се дигал на врвот и повисоко на дрвата на врвот 
на самите брегови, додека се исполни најпосле сета котлина на сегашното Средзем-
но Море, и не ги заплиска планинските гребени на Арабија и Африка. Мошне да-
вно, пред но што свенала зората на пишаната историја, се случила таа несреќа.

Према тоа е можно во големата драма на човечкото општество тој солен во-
ден злостор ги заклопил некои од некои најчаробните први појави“. 

Стр. 136: „Тие списи се состојат од поголем број различни состојки. Првите 
пет книги Пентатеух, веќе мошне рано нарочито се почитувани. Тие почнуваат во 
облик како општа историја со двоструки извештаи за создавање на светот и за со-
здавање на човекот, за почетоците на животот на човечкиот род, и за големиот по-
топ, кога било пропаднато цело човештво,  освен  неколку избрани поединци. Таа 
приказна за потопот била распоространета по сите стари преданија. Е можно во неа 
најдуваат успомени на она потопување на долината во која сега се најдува Средо-
земно Море, уште во неолитскиот век...“.

Стр.  153:  „Санскритската  епика  ни  раскажува  некоја  приказна  слична  на 
онаа која послужила како основ на Илијада, приказна за белиот народ, кој се храни 
со говедско месо- тек подоцна Индијците се вратиле на растителна храна- а кој сле-
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гол во Персија и постепено борејќи се, го крчел патот кон Инд. Од Инд се раширил 
во Индија. Ама, воколку се ширел, многу штошто попримиле од победените мрки 
Дравиди. Изгледа да го изгубиле и своето бардско предание. Старите народни умо-
творби, кажува г. Бас, ги пренесувале, воглавно, жените по домаќинствата“.

Говедото се одгледувало во Левантот, а од него потекнале египетското и бр-
игиското-само бригиското имало понатамошен развиток, еднобојно за господарите.

Од чумата на говедото и грипот на свињата кај Белците во Левантот се поја-
виле маласипаница и грип,поради што била создадена крвната група А.Таа била ве-
гетеријанска за житарици и мешункасти растенија кои се одгледувале во Левантот.

Ерихон е најстара населба- што се оди кон исток, населбите се сè помлади...
За да се потврди дека Белците биле еден ист народ,тој имал исти традиции...
Вил Дјурант, на стр. 334: „Легендата за Рајот се јавува скоро во сите фол-

клори- во Египет, Индија, Тибет, Вавилонија, Персија и Грција, Полинезија, Мек-
сико...“. Само во Мексико било од исчезнатат флота на Александар Македонски.

Стр. 336- фуснота: „Вообичаено било за старите законици да бидат со божа-
нско потекло. Видовме како законот во Египет го дал богот Тот, и како богот сонце 
Шамаш го создал Хамурабијевиот закон. На сличен начин некое божанство го дал 
кралот Минос на брдото Дикта закони  кои ќе владеат  со Крит; Грците го прика-
жувале Дионис, кого го викале ‘Законодавец’, со две таблици од камен на кои биле 
испишани законите; а побожните Персијци раскажуваат како еден ден, додека За-
ратустра се молел на високата планина, Ахура-Мазда се појавил пред ним усред гр-
омови и молњи, и му ја предал ‘Книгата на закони’. ‘Тие тоа го чинеле,’ кажува 
Диодор, ‘затоа што верувале дека концепцијата која ќе му помогне на човештвото е 
дивна и совршено божанска; или, затоа што сметале дека обичниот народ поверо-
јатно ќе се покорува на законите ако погледот му е уперен кон величенството и мо-
ќта на оние на кои нивните закони им ги припишувале’ “.

Стр. 337: „Третата заповед претставувала снажна побожност на Евреите. Не 
само што тој не би ‘залудно го земал името на Господ Бог’, туку никогаш не би ни 
го изговорил; дури и кога би наидел на името Јахве во молитвите, тој би го заменил 
со Adonai- Господ. Само кај хиндуистите би можело да се најде ваква побожност“:

Адонаи=Адонаис=Адинаис=а динаис=Дионис=Дианис=Дианиш=Пианиш...
Јазикот бил пелазгиски=тн.словенски, со слични преданија од Левантот.
Белците стигнале во Кина (најстара мумија на Белци), дури и во Јапонија.
Трагајќи го крајот на Светот, флотата на Александар Македонски, пловејќи 

само кон Исток, по Patifiк=Пативик=пат тивик=тивок (Тих Океан=Пацифик), сти-
гнала од Запад во Америка- не од Исток по Атлантикот по кого пловеле Викинзите.

Х.Џ.Велс, на стр. 450, пиши: „Едни луѓе на кои Шпанците напочетокот на-
идувале  во Америка биле дивјаци, по тип слични на Монголите. Многу племиња 
биле човекојадци. Вистинска несреќа за науката што први Европјани кои стигнале 
во Америка биле баш Шпанците, народ кој во тоа време слабо жудел за знаење и 
просвета, кој не се одушевувал со наука, ама кој бил со тоа пожеден за злато, а уз  
тоа, под влијание на тек завршената војна против мухамеданците...

Пространите краишта во внатрешноста на Америка биле сите само прерија, 
а тука вродените скитачки племиња исклучиво живееле од сега веќе готово изумре-
ниот бизон, американскиот див бивол. По својот начин на живот, по своето одело 
ишарано со слики (воопшто била честа употреба сликање кај нив), како и по свеко-
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лики  телесни  особености  на  тие  прериски  Индијанци  може  да  се  утврди  голема 
сличност со познопалеолитскиот човек тв. Солитрејева епоха во Европа. Коњи ме-
ѓутоа немале. Изгледа дека во текот на понатамошниот развиток не биле многу од-
макнати од степенот на кој по своја прилика се најдувале и нивните претци во вре-
ме  кога  дошле  во  Америка.  Знаеле  за  употреба  на некои  метали;  нарочито,  и  на 
многу начини, употребувале бакар. За железо не знаеле. Продирајќи подлабоко во 
Америка, Шпанците наишле на две просветености, потполно одделени една од дру-
га, а кои беше се развиле на американското копно потполно независно од просвете-
носта на стариот свет. Шпанците нападнале, а и ги оплачкале и уништиле тие две 
просветени држави. Една била држава на Ацтеките во Мексико, а другата Перу во 
Јужна Америка. И една и друга образованост по своја прилика настанале од хелио-
литска  потпросветеност,  која,  од  своите  првобитни  области,  те.  краиштата  околу 
Средоземното Море, во текот на долги векови, префрлувајќи се со чамци од остро-
во  до  острово,  најпосле  продреле  дури  преку Тихиот  Океан.  Веќе  во  свое  време 
истакнавме нарочито занимливи тренутци на овој развој, единствен во својата осо-
беност. Овие просветени народи на Америка, продолжувајќи самостојно својот по-
натамошен развиток, по доаѓањето на ново копно, го достигнале степенот кој от-
прилика одговарал на состојбата во Египет во тв. прединастичко време, или во пр-
вите сумерски градови. Изгледа дека уште во време пред Ацтеките и Перунаците 
бил почеток и на други просветености, кои или се уништени од оние што после до-
шле, или инаку пропаднале“. (Ацтеки=Астеки=а с тек и; Перу-н=Перун, Р.И.)

Се кажа:„тие прериски Индијанци може да се утврди голема сличност со по-
знопалеолитскиот човек тв. Солитрејева епоха во Европа. Коњи меѓутоа немале “.11

Тие биле Белци од Европа, а без коњ, затоашто тие биле дојдени со бродови. 
Поточно, тие биле од Средоземјето. А поправилно, од нашето источно Средоземје.

„Ацтеките изгледа дека биле помалку просветени освојувачкли  народ. Тие 
владееле со земјата чиј степен на просветеност бил понизок од нивниот, отприлика 
онака како што Аријевците владееле со Грција и северна Индија.Нивната вера била 
примитивна, а при тоа сложен и свиреп модел и сложен поредок, во кој голема уло-
га играле човечки жртви и обреди на човекојадство. Изгледа дека стално ги пратела 
мислата на гревот и потребата на крвави покајнички жртви“.

Претходно  се  истакна  „состојбата  во  Египет  во  тв.  прединастичко  време, 
или во првите сумерски градови“, а овде „како што Аријевците владееле со Грција 
и северна Индија“. Следи врската со Белците со потекло од Источното Средоземје.

Историски било познато дека темните раси биле човекојадци, како што биле 
и монголските Индијанци, што се наведе и во книгава. Исто така, до денес човеко-
јадци има меѓу темните раси. Па ова човекојадство дури со закони не се спречува...

Бидејќи од Египет со до Месопотамија живееле две раси Белци (Палазги) и 
Црнци (Семитите), населението од тие простори преселено во Америка по смртта 
на Александар Македонски го пренеле канибализмот во Америка.

За да се потврда дека Александар Македонски никогаш на боговите не им 
принесувал човечка жртва, се чита во книгите за Александар, и тоа кај сите автори.

„Државата на Ацтеките ја уништил шпанскиот поход со кој командувал Фе-
рнандо Кортес. Овој имал единасесет бродови, а од војска само 400 Европјани, око-

11 (Кавендиш-Линг, на стр. 233, пишат: „Лов на бизони...Монтана...Животот на низинските Индијан-
ци значајно се изменил во 18. век со појавата на коњот кој го олеснал ловот на бизонот...“, Р.И.)
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лу 200 Индијанци, шеснаесет коњи и четирисет топови.12 Негде на Јукатан наишол 
на некој залутан Шпанец, кој неколку години бил заробен кај Индијанците, те кол-
ку-толку научил неколку индијански наречја. Од него Кортес сознал дека власта на 
Ацтеките била омразена од многуте нивни поданици. Опкружен со тие незадоволс-
тва,Кортес преминал преку планините и продрел преку планините (годината 1519.). 
Како влегол сам во главниот град на Мексико, како мексиканскиот владетел, Мон-
тесум, погинал од своте сопствени луѓе затоа што им бил наклонет на Шпанците, 
како Кортес е опсадуван во самото Мексико, па се пробил низ опсадата, оставајќи 
ги во градот своите коњи и своите топови, како и после страшното повлекување до 
морскиот брег најпосле поново тргнал во напад и ја покорил цела земја, сè е тоа до-
лга, фантастична и романтична приказна, која овде не можеме ни да покушаме да ја 
раскажиме.

Населенеито на Мексико есте и ден-денес со големата своја мнозинска крв, 
ама шпанскиот јазик го потиснал домашниот јазик. а образованоста-во колку за неа 
и може да биде говор во Мексико- носи католичко и шпанско обележје.

Уште познаменита перуанската држава како жртва на друг еден шпански пу-
столевец, Франциско Пизаро. Овој освојувач годината 1530. тргнал со море од Па-
намскиот Земјоуз, на чело на одред, во кој било само 186 Шпанци. Како што беше 
направил Кортес во Мексико, така Пизаро во Перу вешто ја искористил домашните 
расправи и несогласици,да ја приграби власта над оваа држава, осудена на пропаст. 
Како што Кортес го направил Монтесум свој заробеник и со оружје, така и Пизаро 
на превара се дошол на личноста на перуанските инки (владетел) Атахуалпе, и по-
кушувал да владее во негово име. Ни овде не можеме да го пратиме завршниот тек 
на понатамошните настани. Не можеме да ги опишиме поедините недоволно при-
премени и уредени востанија на вродените, доаѓањето на шпанските појачувања од 
Мексико и конечно претворување  на земјата во шпанска покраина. А не можеме 
овде ништо поопширно да раскажуваме ни за наглото земање мах на разните шпа-
нски пустоловини по останатата Америка, иземено Бразилија, која за себе ја задр-
жале Португалците. Готово секоја од тие походи е историја на пустоловини, сви-
репости и плачкање...“.

Според морепловецот Кук, домородците на островите од Тихиот Океан има-
ле чамци со троаглести едра. Такви едра имало само во Средоземно Море- Левант.

Ова говори дека Белците во Америка имале традиции од старите контине-
нти:египетски хиероглифи,тн.грчко писмо,египетско балсамирање и крвна група А.

Со семе која содржело дрога амала во мала количина дрога- инаку со голема 
количина би дошло до смрт, на жртвата на богот му се парализирало телото. Токму 
и затоа тој свесен одел во смрт. Следело вратот кај првите пршлени му се сечела од 
’рбетниот столб,и така главата се одвојувала на телото. При постапката се собирала 
крвта која се пиела за спроведување  на ритуалот за богот, а имале бог на громот 
(дождот) и секавица, кој бил истоветен со Перун до Перу. И конечно на жртвата му 
се сечел градниот кош, и од градите му се отргнувало срцето- како на Семирамида. 
Сечењето се вршело со бакарен нож, со облик како полукруг- полумесечина итн.

И денес амал=а мал: Готите=Татари биле од родот Амал=а мал-мали=ниски.

12 По друга верзија со себе имал 111 морнари, 554 војници, од кои само најмал дел наоружан со пу-
шки, и 200 Индијанци. На поход тргнал противно на изричната наредба на шпанскиот гувернер на 
Куба, со кој дошол во судир. (Следи коњите почнале да се пренесуваат уште оттогаш, Р.И.)
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ЛЕВАНТСКИ НАРОДИ

Бидејќи Белците живееле во Левантот, од нив произлегле лавантски народи.
Вил  Дјурант,  на  стр.  127, пиши  за  Сумерите:  „Ако  се  вратиме  на  нашата 

мапа и ги следиме споевите на Тигар и Еуфрат од Персискиот залив до место каде 
овие историски реки се раздвојуваат (кај денешно Курне), а потоа го пратиме Еуф-
рат на запад, ќе  најдеме  северно  и  јужно  од  него, затрпани  градови  на  древниот 
Сумер: Ериду (денес Абу Шахрени), Ур (денес Мукајар), Урук (библиски Ерех, де-
нес Уарка), Ларса (библиски Еласар, денес Сенкерех), Лагаш (денес Шипурла), Ни-
пур (Нифер) и Нисни. Следете го Еуфрат на северозапад кон Вавилон, некогаш нај-
чуениот град на Месопотамија (земја ‘помеѓу реките’); го воочувате  директно на 
исток од него Киш, наоѓалиште на најстара култура позната во овој регион; потоа 
преминете некои шеесет милји понатаму уз Еуфрат до Агад, древна престолнина на 
кралството на Акадците. Раната историја на Месопотамија е во еден аспект борба 
помеѓу несемитските народи на Сумер да ја зачуваат независноста против експан-
зијата и упадите на Семитите од Киш и Акад и другите центри на север. Усред тие 
борби, овие различни народи несвесно, можда и неволно соработувале и така се со-
здала прва сеопфатна цивилизација позната на историјата, изузетно плодотворна и 
единствена.13(Месопотам=месо потам-потаму вода носи: меѓу потамос=речие, Р.И.)

Покрај обемното истражување, не можеме да кажеме која раса биле Сумери-
те, ниту по кој пат влегле во Сумер. Можда дошле од Централна Азија, или од Кав-
каз, или Ерменија, па се движеле низ северна Месопотамија низ Еуфрат и Тигар- 
покрај кои, како кај Ашур, најдени докази за нивната најрана култура; можда, како 
што легендата кажува, впловиле од Персискиот залив, од Египет или од некој друг 
крај, па тогаш пополека напредувале узводно, со Тигар и Еуфрат; можда дошле од 
Суза, меѓу чии остатоци е и глава од смола која ги има сите карактеристики на су-

13 Износување на оваа заборавена култура на видело претставува една од романтичните ерхеолошки 
приказни. За оние кои, со крхко чуство на временска дистанца, ние ги нарекуваме ‘антички народи’- 
тоа ест на Римјаните, Грците и Евреите-Сумер им бил непознат. Херодот очито никогаш не чул за 
Сумерите; ако и есте, тој тоа го игнорирал, како нешто што му било подревно отколку нас. Берозус, 
вавилонски историчар кој пишел негде околу 250. година п.н.е., го познавал Сумер само низ вео ле-
генди. Тој ја опишал расата чудовишта предводени од Оанес кој излегол од Персискиот залив и ја 
донел вештината  на  земјоделството,  обработка на  металите и пишење; ‘сите  ствари со кои се по-
добрува животот’, тврди тој историчар, ‘луѓето го наследиле од Оанес и од тоа време не биле ника-
кви пронајдувања’. Тие две илјади години после Берозуса, Сумер поново е откриен. Годината 1850, 
Хинкс сфатил дека е клинесто писмо- кое се добивало со притиснување на клинести игли на мека 
глина, и се користило во семитските јазици; и Оперт на овој хипотетичен народ му дал име ‘Суме-
ри’. Отприлика во исто време, Ролинсон и неговите соработници во рушевините на Вавилонија на-
шле таблици кои содржеле речниците  на овој стар јазик, со преводи помеѓу редовите, во модерен 
факултетски стил, со три постари јазика на вавилонски. Годината 1854, два Англичани ги откриле  
локациите на Ур, Ериду и Урук; на крајот на деветнаесеттиот век франуските истражувачи ги откри-
ле остатоците на Лагаш, вклучувајќи и таблици со записи на историјата на сумерските кралеви; а во 
наше време, професор Вули од Универзитетот во Пенсилванија и многу други го ископале праста-
риот град Ур, каде Сумерите изгледа достигнале цивилизација пред 4500. година п.н.е. Така истра-
жувачите на многу нации заедно работеле на ова поглавје мистериозна приказна без крај во која де-
тективите на археолозите, а историската вистина е онаа за што се трага. При сè тоа, истражувањето 
на Сумер е тек на зачеток; нема назнаки за тоа какви преспективи на цивилизацијата и историјата ќе 
се отворат кога тлото се обработи, а материјалот проучи, онака како луѓето работеле и проучувале 
во Египет во последните сто години. (Грци само за Македонците-поим Грци само од 9 век н.е., Р.И.) 
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мерскиот тип; можда дури биле на далечното монголско потекло, оти во нивниот 
јазик многу тоа потсетува на монголски. Ние тоа не го знаеме.(„можда дури“?!,Р.И) 

Остатоците  ги  прикажуваат  како  луѓе  со  низок  раст,  здепасти,  со  висок, 
прав,  несемитски  нос,  помалку  вовлечено  чело  и  искосени  очи.  Многу  носеле 
брада, некои биле избричени, а повеќето се бричеле изнад горната усна. Се облеку-
вале во руно и фино ткаена волна; кај жената хаљината паѓала огрната од левото 
рамо, а машките се врзувале околу струкот и горниот дел на телото го оставало го-
ло. Подоцна, со напредок на цивилизацијата, машката облека се поместила кон вра-
тот, ама слугата на двата пола додека биле вкуќа продолжиле да одат голи од глава 
до појас. Главата обично ја покривала капа, а на нозете имале сандали; ама, имот-
ните жени имале облеки од мека кожа, равни и со пертли попат денешните. Нара-
квиците,  огрлиците, гривните  околу глуждовите,  прстења  и  наушници  ја правеле 
сумерската  жена со потврда на успешноста на нејзиниот маж, како и во модерна 
Америка. (Се говори за „искосени очи“ на Сумерите- тие биле Белци, Р.И.)

Кога нивната цивилизација веќе била стара- околу 2.300 години п.н.е.- пе-
сниците и учените луѓе на Сумер настојувале да ја реконструираат својата древна 
историја. Песниците пишеле легенди за создавањето на светот, праисконскиот рај и 
страшниот потоп кој го проголтал и уништил поради гревот на некогашниот крал. 
Овој потоп преминал во вавилонска и хебрејска традиција и постанал дел на хри-
стијанската вера. Професорот Вули 1929. вршејќи ископувања на Ур открил на зна-
тна длабина слој од осум стопи муљ и глина; тој слој, ако можеме да му веруваме, 
се  наталожил за  време  на  кататрофалното  изливање  на Еуфрат,  што во  подоцне-
жните сеќавања се задржало како Потоп. Испод овој слој биле остатоци на препо-
топската (предилувијската) култура која подоцна ќе ја прикажат песниците на зла-
тното доба.

Во меѓувреме свештениците-историчарите настојувале да го креираат мина-
тото доволно пространо за развој на сите чуда на сумерската цивилизација. Тие на-
правиле  список  на  своите  некогашни  кралеви  протегнувајќи  ги  династиите  пред 
Потопот до 432.000. година; раскажувајќи  така впечатливо приказна за двајца од 
тие  владетели,  за  Тамуз  и  Гилгамеш,  дека  овој  вториот  постанал  јунак  на  најго-
лемиот еп на вавилонската книжевност, а Тамус преминал во пантеон на Вавилон и 
постанал Адонис кај Грците. Можда свештениците помалку претерувале во поглед 
на староста на својата цивилизација. Можеме да дадеме неодредена процена на ста-
роста на сумерската култура, кога воочиме дека рушевините на Нипур најдени на 
длабина од шеесет и шест стопи, од што скоро исто толку се пружа испод истато-
ците на Саргон  Аркадски, колку што се искачува  изнад него до највисокиот слој 
(околу I век н.е.); на основ на тоа Нипур би датирал од 5262. година п.н.е. Жилави-
те династии на градските кралеви дека биле на врв во Киш околу 4500. година п.н. 
е. и во Ур околу 3500. година п.н.е. Во надметање на таа два древни центри, имаме 
прв облик на судир помеѓу Семитите и несемити што ќе биде една крвава тема на 
историјата на Блискиот исток, од семитската превласт над Киш и освојувањата на 
семитските кралеви Саргон I Хамурабија, преку освојувањата на Вавилон од ‘ари-
јевските’ војсководци Кир и Александар во шестиот и четвртиот век пред Христа, и 
борбата на крсташите и Сарацените за Светиот гроб и приходите од трговијата, па 
се до напорите на Британската влада да држи под контрола и да ги смири заскара-
ните Семити на Блискиот исток во денешно време.
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Од 3000. година п.н.е. па натаму,  записи на глинени плочки кои ги чуваат 
свештениците, најдени во рушевините на Ур прикажуваат релативно прецизен опис 
на стапувања на престолот и крунисувања, непрекидни победи и возвишеното уми-
рање на малите кралеви  кои владееле со државите- градовите Ур, Лагаш, Урук  и 
останатите;  пишењето  на  историјата  и  пристрасноста  на  историчарите  се  мошне 
стари појави. Еден крал на Лагаш, Урукагина, бил кралски реформатор, просветен 
деспот кој издал укази  вперени  против експлотацијата сите од страна на свеште-
ниците. Во еден едикт стои дека високиот свештеник не смее повеќе ‘да влегува во 
градината на сиромашната мајка и оттаму да зема дрва, ниту оттаму да собира по-
рез во вид на плодови’; накнада за сохрана биле смалени на една петтина во однос 
на претходните; а на свештениците и на високите чиновници им било забрането ме-
ѓу себе да ги делат приходите и стока наменета за жртвување на боговите. Славата 
на тој крал била во тоа што му ‘дал слобода на својот народ’; и сигурно дека пло-
чките кои ги чуваат неговите декрети нам ни ги откриваат најстарите, најкратки и 
најправедни закони во историјата.

Тој светол интервал го окончал, наравно, еден Лугал-загиси, кој го освоил 
Лагаш, го исфрлил Урукагин и го оплачкал градот на врвот на просперитетот. Хра-
мовите биле разорени, граѓаните масаркирани, а киповите на боговите однесени во 
понижувачко ропство. Една од најстарите песни која уште постои запишана на гли-
нената плочка, веројатно 4.800 година стара, на која сумерски песник Дингирадаму 
го оплакува обешчастувањето на божицата на Лагаш:

‘За тој град, авај, за тој благ душа моја ечи.
За мојот град Гирсу (Лагаш), авај, за благиот, душа моја ечи.
Во светиот Гирс децата се во голем јад.
Усред светилишта тој (завојувач) насрнал;
Возвишената Кралица од нејзиниот храм ја извел.
О Господарице на градот мојот ојачан, кога ќе се вратиш ?’

Поминуваме покрај крвавиот Лугал-загисија и на другите сумерски кралеви 
со моќни имиња: Лугал-шагенгур, Лигул-кикуб-нидуду,  Ниниги-дубти, Лугал- ан-
данухкхунга... Во меѓувреме еден друг народ на семитската раса формирал кралст-
во Акад под водство на Саргон I, и ја основал својата претстолнина кај Агаде некои 
двеста миљи северозападно од сумерските градови-држави. Монолит најден кај Су-
за го прикажува  Саргон, достоинствен, со величетствена брада, и на него се очи-
тува целиот понос на долготрајна власт. Тој не бил со кралско потекло: историјата 
не можела да му пронајде кој му бил татко, додека мајка му веројатно била храмова 
проститутка. Сумерската легенда за него составила една посе мојсиевска автобио-
графија на самиот почеток: ‘Мојата скромна мајка ме зачнала и во тајност ме до-
нела на свет. Ме ставила во корпа- чун од рогузина и со катран ми го затворила из-
лезот’. Бидејќи го спасил некој работник, тој постанал пехарник кај кралот, стекну-
вал сè поголема наклоност и влијание, се побунил и го исфрлил својот господар и 
се искачил на престолот Агад. Себе се нарекол ‘Крал на цела област’, а владеел со 
еден мал дел на Месопотамија. Историчарите го викале ‘велики’, оти освоил многу 
градови, оплачкал голем воен плен и поубил многу луѓе. Меѓу неговите жртви бил 
оној ист Лугал-загиси кој го оплачкал Лагаш и ја оскрнавил неговата божица; него 
Саргон го поразил и во ланци го одвел во Нипур. На исток и запад, на север и југ, 
овој моќен војник напредувал, го покорил Елам, го опрал оружјето во симболичен 
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триумф во Персискиот залив, преминал во западна Азија, стигнал до Медитеран, и 
основал прво царство во историјата. Пеесет и пет години владеел, додека легендите 
за него не принасобирале и припремале од него да создадат бог. Кога неговата вла-
ст се завршила, целото царство го потресле буни.

Три синови еден по друг го наследувале. Третиот по ред, Нарам-син, бил го-
лем неимар, од чии дела не е сочувано ништо освен убава надгробна стела или ме-
моријална плоча со која е обележана неговата победа над некој непознат крал. Овој 
голем рељев кој го нашол Де Морган кај Суза 1897, денес е изложен во Лувр, го 
покажува  снажиот  Нарам-син  наоружен  со  лак  и  стрела,  како  кралски  достојан-
ствено гази на телата на своите паднати непријатели, очито спремен одма да ги по-
губи оние поразени кои молат за милост; истовремено, помеѓу нив е некоја друга 
жртва, прободена со стрела низ вратот, која паѓа умирајќи. Во позадина се плани-
ните Загрос; а на едно брдо е запис во прекрасно клинесто писмо за Нарам-синова-
та победа. Овде е вештината на резбарење веќе зрела и сигурна, водена и ојачана со 
друга традиција.

Кога некој град изгори до темел, тоа не е секогаш трајна несреќа за тој град; 
обично тоа донесува корист од становиште на архитектурата и хигиената. Во текот 
на дваесет шестиот век п.н.е. го најдуваме Лагаш во поново процветување, сега со 
еден друг просветен монарх, кој се викал Гудеа, чии гломазни кипови се најиста-
кнати остатоци на сумерското вајарство. Фигурата од диоритот во Лувр го прика-
жува во побожен став, со глава обмотана со тешка трака која потсетува на колосе-
ум, рака свиткана во крилото, со голи рамења и стапала, и кратки, дебели нозе по-
криени со ѕвонеста сукња на која е извезано мноштво на хиероглифи. Јаки, али пр-
авилни црти на лицето говори за човек со праведно, чврсто,а ипак префинето. Гуде 
неговиот народ го славел не како војник, туку како сумерски Аурелиј, посветен на 
религија, книжевност и добри дела; тој градел храмови, го унапредувал проучува-
њето на старината во дух на оние експедиции кои го откриле, и ја ублажувал снага-
та на јаките на задоволство на слабите. Еден од неговите натписи ја покажува него-
вата политика поради која народот го почитувал како бог и после смртта: ‘Во текот 
на седум години, слугинката била еднаква со својата господарка, робот чекорел по-
крај господарите и во мојот град слабите се одморувале покрај јаките’.

Меѓутоа, ‘Халдејскиот Ур’ имал една од најуспешните епохи во своето дол-
го постоење од 3500. година п.н.е. (веројатна старост на најстарите гробови) до 700. 
година п.н.е. Неговиот најславен  крал Ур-енгур ја подвел цела западна Азија под 
својата мирољубива власт и објавил за целиот Сумер најобемен законик во истори-
јата. ‘Според законите на праведноста на Шамаша засекогаш ја втемелив правдата.’ 
Додека Ур сè повеќе се богател заблагодарувајќи на трговијата која течела низ гра-
дот на Еуфрат, Ур-енгур попат на Перикле го разубувал градот со храмови и обил-
но градел во покорените градови, Ларса, Урук и Нипур. Негов син Дунга го продо-
лжил татковото дело во текот на владеењето од пеесет осум години, а владеел така 
мудро неговите луѓе да го славеле како бог кој го повратил нивниот древен Рај.

Ама славата и сјајот набрзо избледила. Војноборните Еламити од истокот и 
побунетите Аморити од западот се обрушиле на удобен живот, успешност и спо-
којство на Ура, го заробиле неговиот крал и го похарале градот со примитивна те-
мелитост. Песниците на Ура пееле тажни напеви за скрнавење на кипот на божи-
цата  Иштар,  нивна  обожована  мајка-божица,  која  паганските  освојувачи  ја  отр-
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гнале од нејзиното светилиште. Формата на овие песни е необична оти се напиша-
ни во неочекувано прво лице еднина, а стилот не баш не му годи на префинетото 
уво; ама и после четири илјади години кои нас не делат од сумерскиот пеач, се чу-
ствува очајување на неговиот град и народ.

‘Мене непријателот ме оскврнави, да, со рацете нечисти;
Мене неговите раце ме оскрнавија, во смрт од ужасот ме испрати.
О, јадна ли сум! Ни трунка почитување во него!
Од мене ги слече хаљините мои и жената своја со нив заодена,
Стрже накит од мене и ќерката своја со нив окити.
Сега по дворовите негови одам- само душата моја ја барал
На жртвеникот. Авај, треперев тој ден кога излезе морадох.
Ме гонел во храмот мој; ме натерал од страв да дрхтам,

Тука меѓу ѕидовите мои; и како гулабица што со крилата лепрша
Седејќи на кровот, како млада сова во пештера скриена,
Како птица од светилиште мое ме гонел,
Од мојот град како птица ме гонел додека сум уздишувала.
’Далеку, далеку зад мене е храмот мој’. ’
Така  во  тек  на  две  стотини  години,  која  на  нашето  егоцентрично  око  му 

изгледатт како еден празен тренуток. Еламитите и Аморитите владееле со Сумер. 
Тогаш  од север  дошол големиот  Хамураби,  кралот на  Вавилон; од Еламитите  ги 
презел Урук и Исин; чекал поволна прилика дваесет три години; го освоил Елам и 
го заробил неговиот крал; воспоставил власт над Амор и оддалечената Асирија, из-
градил царство со невидена моќ и го довел во ред со еден универзален закон. Од 
тогаш многу векови, сè до успонот на Персија, Семитите владеат со Земјата измеѓу 
Реки-те. За Сумерите не се сознава ништо повеќе; нивното мало поглавје во книга-
та на историјата е довршено“. 

Продолжува, стр. 132, со 2. Стопански живот.
Стр. 133: „Основа на оваа култура била земјата, плодна благодарејќи на тоа 

што реките набујувале од зимските дождови секоја година се изливале. Поплавата 
била опасна, колку и корисна; Сумерите научиле безбедно да ја усмеруваат со по-
мош на иригациони канали кои ја засекувале и пресекувале нивната земја; а тие во 
сеќавање ги сочувале тие давни времиња на опасности низ легендите кои пропове-
дале за поплавата и како на крајот копното се одвоило од водата, а човештвото би-
ло спасено. Овој систем наводнување кој датира од 4000. години п.н.е. бил еден од 
најголеми достигнувања на сумерската цивилизација и секако нејзин темел. Со тие 
грижливо залиени полиња доаѓале обилни жетви на жито, јачмен, пиревина, урми, 
и многу видови поврќа. Плугот се појавил рано, а го влечеле волови (што се про-
тегало сè до недавното минато), а веќе имале и сејалици во облик на цевчици. Со-
бирањето на летината се вршело со превлачење преку големи дрвени санки спре-
мени со запци од кремен со која се сечела сламата за стоката и се одвојувало зрното 
за луѓето“.

„...Кравите, овците, козите и свињите тумарале по куќата како исконски чо-
векови пријатели. Водата за пиење се извлекувала од бунарот“.

Бидејќи  климатските услови  за одгледување  на урми  не се  погодни  за од-
гледување на говедо, свиња итн., таквите животни таму биле пренесени од Запад. А 
со тоа што коњот таму сè уште не се среќавал, тој подоцна бил донесен од Бригите.
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„...ама се развивал и копнениот сообраќај; кај Киш Оксфордската теренска 
експедиција ископала неколку најстари возила со тркала за кои се знае...“.

Сумерите како Белци со закосени очи потекнувале од Левантот, кој со вода 
се налеал. Така било создадено Средоземното Море. Следи во прилог и овој навод: 

Стр. 143: „Швајнфурт скренал внимание на занимливиот чинител дека мада 
одгледувањето на јачмен, просо и пченица, и припитомување на говедото, козата и 
овцата, се јавува  и во Египет и во Месопотамија уште во време на најраните нам 
познати записи, овие цереалии и животни се најдуваат во својата дива форма и во 
природната состојба не во Египет, туку во западна Азија- нарочито во Јемен или во 
древната Арабија. Тој заклучува дека цивилизацијата- те. во овој контекст, одгле-
дување на житарица и употреба на припитомените животни- се појавиле во незапи-
шано древно доба во Арабија и оттаму се прошириле во ‘триаголникот на култура-
та’ во Месопотамија (Сумер, Вавилон, Асирија) и во Египет. Денешното знаење за 
примитивната Арабија е премногу површно од ова да би можело да се направи по-
веќе од скромна хипотеза“. (Преселбите на Белците биле од Запад кон Исток, Р.И.)

Нивно централно место бил само Левантот,а сите тие биле само едно: Белци. 
Вил Дјурант, на стр. 204, говори за 11. Религијата:
„Во Египет религијата била испод и изнад сè. Ја најдуваме во секоја фаза и 

форма од тотеизмот до теологијата; го гледаме нејзиното влијание на теологијата; 
го гледаме нејзиното влијание во книжевноста, уметноста и во сè освен во моралот. 
А таа не е само разноврсна, туку и тропски обилна; само во Рим и Индија ќе нај-
дете богат пантеон. Не можете да ги разберете Египтјаните- или човекот- сè додека 
не ги проучиме неговите богови.

Во почетокот беше небо, рекол Египтјанинот; и, до крајот небото и Нил би-
ле негови главни боженства. Сите тие чудесни небески тела не биле само тела, туку 
надворешни облици на духови, богови, чии волји- не секогаш искладени- ги одре-
дила нивните сложени и разноврсни движења. Само небото бил свод на чиј огром-
ен простор стоела голема крава, а тоа била божица Хатор; земјата лежела под неј-
зините нозе, а нејзиниот стомак бил прекриен со убавина на десет илјади ѕвезди. 
Или (оти боговите и митовите се разликувале од регион до регион) небото било бог 
Сибу кој грижливо лежел над земјата, а тоа била божица Нуит, од нивното гиган-
ско спојување е родено сè. Соѕвездието и ѕвездите можеле да бидат богови: на при-
мер, Саху и Соптид (Орион и Сириус) биле ужасни боженства. Саху ги јадел бого-
вите редовно три пати дневно. Повремено тоа чудовиште би го изел месецеот, ама 
само за тренуток маторицата да ги исповрати. На овој начин неуките маси Египќа-
ни го објаснувале помрачувањето на месецот.

Месецот бил бог, можда најстара од сите кои во Египет се почитувани; ама 
во званичната теологија најголем бог било Сонцето. Понекогаш е обожувано како 
врховно божество Ра или Ре, светел отец кој ја оплодил мајката Земја со зраците 
продорни на топлота и светлоста; понекогаш тоа било боженско тело, кое одново 
се раѓало секое утро, плови по небото во небескиот чамец, и се спушта на запад на-
вечер како што старецот се тетура кон својот гроб.Или Сонцето било бог Хорус, кој 
земал отмен облик на сокол, кој величествено лета преку небото од ден во ден како 
да го нагледува своето царство, и кој постанал еден од честите симболи на египет-
ската религија и кралството. Секогаш Ра, или Ре, бил Творец: кога прв излегол и ја 
видел земјата пуста и неплодна, ја преправил со зраците што даваат снага, и сите 
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живи створенија- растенија, животни и луѓе- изрипале во хаосот од неговите очи и 
се раштркале по светот. Првите мажи и жени се како директни потомци на Ра, биле 
совршени и среќни; постепено нивните потомци тргнале со опаки патишта, па го 
изгубиле тоа совршенство и среќа; на тоа Ре, незадоволна со своите деца го уни-
штил пола човечки род. Учените Египтјани го оспорувале ова популарно верување 
и тврделе спротивно (како некои  сумерски  школи), те. Првите луѓе  да биле како 
животни, неспособни за разговетен говор и било какви животни умеења. Сè во сè, 
било тоа една интелигентна митологија, со која побожно се изразувала човековата 
благодарност на Земјата и Сонцето.

Така обилна била таа побожност, дека Египтјаните го обожувале не само из-
ворот на животот, туку и секој облик на живот. Многу растенија биле свети за нив: 
палмата која им ја пружала сенката усред пустињата, изворот кој им давал вода во 
оазата, шумаракот во кого можеле да се состанат за одмор, смоквата која чудесно 
успевала во песокот; тоа биле, сосема разумливо, свети суштества и Египќанинот, 
до крајот на својата цивилизација, им принесувал жртви во облик на краставици, 
грозје и смокви. Дури и просто зарзаватот имало свои приврзаници; а Иполит Тен 
се забавувал покажувајќи како лукот, е така му е одвратен на Босије, бил божен-
ство на брегот на Нил. 

Популарни биле животински божества; тие биле така бројни да го исполну-
вале египетскиот пантеон попат на бучните менаџерии. Во една или друга провин-
ција, во еден или друг период, Египќаните го обожувале, бикот, крокодилот, јастре-
бот, кравата, гуската,  козата, овнот, мачката, песот, кокошката,  ластата, шакалот, 
змијата, па пуштале некои од тие створенија по храмовите да се движат со истата 
слобода која и се допушта на светата крава во Индија денес. Кога боговите поста-
нале луѓе, тие и понатаму ги задржувале животинските двојници и симболи: Амон 
бил прикажуван како бик или овен, Себек како крокодил, Хорус како јастреб или 
сокол, Хатор како крава, и Тот, бог на мудроста како павијан. Понекогаш жените 
им биле нудени на некој од овие животни како сексуални партнери; бикот посебно, 
како инкарнација на Озирис, нудена на таа чест; а кај Мендеса, кажува  Плутарх, 
најубавите жени се нудени за коитус со боженскиот јарец. Од почетокот до крајот, 
овој тотемизам се задржал како битен и природен елемент во египетската религија; 
антропоморфните боженства дошле во Египет многу подоцна, и тоа веројатно како 
дарови од западна Азија“.

Стр.  261: „За вавилонската  архитектура...Великиот Зигурат  кај Борсипе  се 
викале ‘Спратови на седум небески тела’; секој спрат бил посветен на една од се-
дум ѕвезди познати во Вавилонија и имал симболична боја. Најнискиот бил црн, ка-
ко бојата на Сатурн; следниот изнад него бил бел, како бојата на Венера, следниот 
бил пурпурен, за Јупитер; четвртиот син, за Меркур; петти скерлетна боја, за Марс; 
шести сребренаст, за Месец; седми златна боја, за Сонце. Овие небески тела и ѕвез-
ди, почнувајќи од врвот, означувале ден во неделата“. (Марс=м арс=Арес, Р.И.)

Стр. 263: „Астрономијата...Секоја планета била бог, заинтерсиран и од ви-
тално значење за човечкиот живот: Јупитер бил Мардук, Меркур  бил Набу,  Марс 
бил Нергал, сонцето било Шамаш, месецот бил Син, Сатурн бил Ниниб, Венера би-
ла Иштар. Секое движење на секоја ѕвезда одредувало или претскажувало некој на-
стан на земјата...“.
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Тој, на стр. 283, цитира: „Јас, Асурбанипал, ја сфатив мудроста на Набу14...“.
Следи заклучок,Белците биле еден народ со исти богови-со различни имиња 
За овие богови имало врховен бог.В.Дјурант, од стр. 314, говори за III Бог на 

небеските војски- Политеизам, Јахве, Хенотеизам..., Јахве „едини бог на Евреите. 
Покрај овој ‘хенотеизам’ “; на стр. 318 има фуснота: „Неспретен, ама корисен збор 
ја сковал Макс Милер да означу еден бог како врховен, комбиниран со отворен (ка-
ко во Индија) или со преќутен (како во Јудеа) со признавање на други богови...“.

РАСНИ РАЗЛИКИ

Канибализам бил одлика на темните раси, кои биле со заедничко потекло од 
пред да имало континенти: Црнци, Индијци и Монголи. Како Монголи биле Инди-
јанците кои од Источна Азија се префрлиле во Северна Америја, а оттаму се пре-
фрлиле во Јужна Америка. Следи Индијанците да бидат канибалисти, скалпирале...

Х.Џ. Велс, на стр. 450, пиши: „Едни луѓе на кои Шпанците напочетокот на-
идувале  во Америка биле дивјаци, по тип слични на Монголите. Многу племиња 
биле човекојадци...“. 

Херодот,15 III-  99, вели: „Други  Индијци, кои  живеат  на  исток  од овие,  се 
сточари, се хранат со живо месо, а се викаат Падајци. Се прикажува дека имаат ва-
кви обичаи: ако некој од луѓето снеможи, било жена или маж, ако е маш, го убива-
ат мажи, оние со кои е најмногу во дружба- велат, ако го разјаде болеста, ќе им се 
расипе месото. И да тврди дека не е болен, тие не го оставаат, туку го убиваат, и се 
гоштеваат. Ака, пак, снеможи жена, тие жени што најмногу живеат со неа го прават 
она истото што и мажите. А го колат и тој што ќе дочека старост, и си прават гозба. 
Но бидејќи бидуваат убивани од блиските, малку се оние што остаруваат. Имено, 
тие го убиваат секого и пред да западне во болест“.

Херодот, II-45, пиши: „Хелените зборуваат и многу други неверојатни рабо-
ти. Несериозна е од нив и оваа приказна. Тие прикажуваат дека Египќаните, кога 
Херакле дошол во Египет, откако го овенчале, го извеле со свечена процесија, са-
кајќи да му го принесат како жртва на Зевс. А тој, иако дотогаш бил мирен, тогаш, 
кога почнале да го посветуваат пред жртвеникот, почнал да се брани и сите ги ис-
поубил. За тие Хелени што зборуваат така јас мислам дека не го познаваат наравот 
на Египќаните и дека сосем не ги познаваат нивните обичаи. Како тие, што сметаат 
дека е грев да се жртвува кое и да е друго животно освен свиња, теле, бик и гуска, 
би принесувале како жртва човек ? А освен тоа, како Херакле, кој бил еден, и тоа 
човек, како што тие кажуваат, би бил во состојба да убие толку десетици илјади лу-
ѓе ? И, нека ни бидат милостиви боговите и хероите на што толку многу зборуваме 
за нив !“.

Во Египет до со Месопотамија живееле и Црнци, каде се приложувале чо-
вечки жртви. Овие простори биле завладеани од Алексанар Македонски. Па само 
по неговата смрт имало преселби во Америка. Тие традиции таму биле пренесени.  

Зенон Косидовски, на стр. 90, кажува: „Во еден тренуток од висината на зи-
гуратот се разлеже гласно свирење на фанфарите. На свештеников знак во гробни-
цата влегуваат војници-џелати и со вешти удари на бодежи убиваат луѓе и живот-

14 Бог на мудроста, му одговара на Тот, Хермес и Меркур.
15 Херодотова историја,Завод за унапредување на стопанството на Р. Македонија,Скопје, 1998
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ни. Потоа гробарите со земја го засипуваат влезот на гробницата и огромен ископ, 
кој го обфаќа косиот ходник и куполастата граѓевина. Гомила учесници на погре-
бната свеченост пополека им се враќаат на своите секојдневни работи“.

Стр. 305: „Ацтечката религија била политеистичка. Се верувало дека божан-
ствата владееле со природни сили и човечки делатности. Боговите се замислувале 
во облици кои потсетувале на луѓе, со тоа ипак, што им се припишувани гротесни и 
чудовишни,понекогаш дури и животински особини. Боговите биле толку многу ве-
ќе само за нивното набројување би захтевало посебно поглавие.

Од толку мноштва богови го запознавме веќе Кецалкоатл, на кого и покрај 
неговата доброта исто така му се принесувало човечки жртви. Голен углед уживал 
богот на сонцето и неговата божица месец. Излегувањето на сонцето се поздраву-
вало со псалми и крвави жртви. Помрачувањето на сонцето се сметало голема не-
среќа: во храмовите тогаш се трубело на узбуна и се удирало во добоши, а населе-
нието нарицало и си кинеле себе усни.

Врховно божество бил,додуше, бог на сонцето и извор на секој живот Теотл, 
ама најголема почест му е укажувана на богот на војната Уитцилохтлија. Во него-
виот лик и во жртвите кои нему му се принесувани нашле свој израз крвожедните 
нагони на Ацтеките. Овој одурни бог чим дошол на свет се умастил со крв на свое-
то семејство, усмртувајќи ги браќата и едино сестрата така што им отсекувал глава. 
Неговата мајка била наказно створење кое будело ужас, оти имала мртвачки череп 
и панџа на крагуја.

Човечките жртви на Ацтеките се принесувале на овој начин: Четири свеште-
ници, обоени со црвена боја и облечена во црна облека, фаќале млад човек за рака 
и нозе и го фрлале на жртвен камен. Петтиот свештеник, во скерлетна облека, би 
му расекувал со бодеж од опсидијана на градниот кош и со дланка би му го чупал 
ср-цето,  кое  потоа  би  го  фрлил  пред  нозете  на  боженскиот  кип.  Ацтеките 
применувале  ритуали  на  човекојадство;  срцето  го  јаделе  свештениците,  а 
труповите, фрлени од степеништето на пирамидата, го однесувале дома членовите 
на аристократските ро-дови и го јаделе за време на свечените гозби“.

Се говори за бог сонце и месец, како и вадење на срцето- од Месопотамија...
Преселници биле луѓе од каде имало жртвување: Месоптамија...Египет...
„Бидејќи, освен осумнаесет главни празници во годината, кои често траеле и 

по неколку дена, секој друг ден исто така бил посветен на некое божанство- чове-
чката крв е пролевана во храмовите непрестално.

Најзанимлив бил празникот посветен на богот Тескатлипок. Година дена од-
напред би  бил изабран за жртва младинец без телесна мана. Избраникот добивал 
облека, име и сите атрибути на бог. Населението го окружувало со побожно страво-
почитување,  сметајќи го земски претставник на Тескатлипок. Низ цел припремен 
период младинецот пребивал во богатство и непрестални забави и стално бил по-
викуван во аристократските домови на пијанки.

Последниот месец би му се доделувало четири девојки за сопруги.
Тој имал и некои обврски кои проистекнувале од легендите за богот Тескат-

липок. Се верувало, наиме, дека тој бог во ноќта тумари и грабнува луѓе да би ги 
однел на оној свет. Да би му се умилиле, Ацтеките ставале долж патиштата камени 
клупи  на  кои  уморниот  бог  можел  повремено  да отпочине.  По  неговиот  пример, 
младинецот преодреден за жртва морал ноќта да излегува на раскрсниците на па-
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тиштата и секој час седи на разместени клупи. Обично го пратела бројна свита на 
златни младежи, можда во таа цел да не му допушти осуденикот да побегне.

За празничкиот ден би го однесувале во носилки во храм, каде свештеници-
те на веќе опишан начин би го лишеле од животот.

На божицата на полоделството и е принесувана жртва млада девојка. Обое-
на со црвена и жолта боја, што требало да ја симболизира пченката, морала да изве-
дува комликувани ритуални игри во храмот, а потоа би гинела на жртвениот олтар.

Ацтечката религија имала дури  нарочит заштитник на принесување  на жр-
тви, на богот Хипе Тотек. Во негова чест свештениците на живи младинци им ја 
голеле кожата, потоа таа кожа ја навлекувале на себе и ја носеле дваесет дена. Дури 
и самиот крал навлекувал на себе кожа од нивните стопи и дланки.

Врв на дивјаштвото бил ритуалот врзан за култот на богот на огнот. Свеште-
ниците во неговиот храм распалувале големо ложиште. Потоа ги слекувале до голи 
војните заробеници и вразани ги фрлале во огнот. Не чекајќи да умре, би ги ваделе 
со куки од огнот, ги земале на плеќи и изведувале ритуална игра околу огништето. 
На крајот би ги колеле на жртвен камен.

Ацтечката религија не ги штедела дури ни децата. За време на суша свеште-
ниците би убивале дечина и девојчици да би го умилостиле богот на дожд. Неви-
нашци, кои ги продавале сиромасите, се облекувани во свечена облека и китени со 
цвеќиња и внесувани во колевки во храм. После објавување на ритуалните обреди, 
би ги колеле со ножеви.

Кога би се појавиле први зрна на пченката, децата би се усмртувале на тој 
начин што би им ги отсекувале главите, а телата би ги чувале во планинските пе-
штери  како реликвија. Во период на созревање на пченката свештениците би  ку-
пиле четири деца во возраст од пет до шест години и би ги затворале во подрумот 
да умрат од глад.

Особен обичај бил бескрвна битка која Ацтеките и Тласкаланците ја објаву-
вале на договорено место. Војниците тогаш не би употребувале оружје, туку би се 
бореле како борачи, со голи раце, одведувајќи се взаемно во ропство. Заробениците 
потоа би ги однесувале во своите храмови да ги принесат како крвави жртви.

Друг обред многу потсетува на римската борба гладијатори. Заробеникот би 
ги врзувале со долго јаже за тежок камен блок. Во рацете би му давале штит и стап 
така мали размери да тоа малку можело да му помогне. Во борбата против него би 
излегувал ацтечки војник, нормално наоружен. Врзаниот и готово ненаоружен за-
робеник немал никакви изгледи од борбата да излезе како победник, но ако ипак би 
успеал да победи шест противници еден по друг, би добил слобода, под услов да не 
задобие дури ни најмала огреботина.

Таков несекојдневен случај му се случило еднаш од тласкаланските кралеви, 
на чуениот по надчовечка снага, кого Ацтеките го биле заробиле. Победувајќи по 
ред шестмина противници стекнал право на слобода, но повеќе сакал да ја избере 
смртта, бидејќи по индијанското верување војници победени во тој двобој оделе во 
посебен рај, кој помалку потсетува на германскиот Валхал.

Не  се  знае точно колку човечки  жртви  годишно е  принесено  во астечката 
држава. Знајачите ги одредуваат на 20 до 30 илјади. Мада тие бројки треба да се пр-
имат со извесна резерва, помеѓу останатото, павиљони со десеттина илјади човечки 
черепи, кои конквистидорите откриле во своите астецките градови, на нарочито во 
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веќе спомената зграда во Тенохтитлан, во која Бернал Дијас наброил 136 илјади че-
репи. 

Обезбедување на жртви за независни богови биле стално грижа на ацетчката 
држава. Една група војници се бавеле исклучиво со фаќање заробеници да би ги до-
ставиле на храмовите. Многу војни се покретувани само заради прибавување на во-
јни заробеници потребни за жртви. Бидејќи за почестите, на напредување и награди 
во оцтечката војска одлучувал бројот на заробениците кои војникот можел да си ги 
припише себе во дел, противниците, вместо едни на други да им задаваат рани и 
смрт, настојувале взаемно да се фаќаат и одведуваат во ропство. Во тој чуден оби-
чај треба сигурно  да  се бара објаснување  зошто меѓу конквистадорите било така 
упадливо малку мртви и ранети. Монтесум еднаш го прашале зошто во близина на 
соседството ја трпел независната држава на Тласкаланците, а тој на тоа без преми-
слување одговорил: ‘Да ние би им доставувале луѓе жртви на боговите.’

Годината  1479. требало  да  се  прослави  голем  празник  посветена  плоча  на 
која е извајан ацтечки календар. Тоа бил оној, денес славен ‘Камен на Сонцето’, кој 
подоцна поминал низ најчудната судбина и на крајот се нашол во Народниот музеј 
во Мексико. Кралот Ахајактал го свикал советот на сојузничките кралеви и старе-
шини  да  би  замислил  за  тоа  на  кому да  му  се  објави  војна  да  би  присобрал  по-
требен број заробеници. Е одлучено да се кренат против племињата на Тарасканци. 
Ама ацтечката војска претрпела страшен пораз и се вратила со празни раце.

Советот за совет, и борбата меѓу себе ја одржувале само сојузниците. Ацте-
ките заробиле седум стотини, а сојузниците четири стотини дваесет заробници. Би-
дејќи свеченоста посветена на каменот била заедничка работа, на жртви се прине-
сени и едни и други. Заробените војници се поредени покрај ‘Каменот на Сонцето’, 
потоа кралот, свештениците и великашите ги колеле со бодежи. Ниеден не останал 
во животот.

Кажуваат дека за време на свеченоста посветена на храмот на богот на вој-
ната во Тенохтитлан, одржана 1486. година, на тој начин е убиено дваесет илјади 
заробеници, а монтесум, заради обележување на своето крунисување, испратил во 
смрт илјада војници. Не е тешко да се замисли каква омраза и каков терор владеел 
меѓу индијанските племиња во Мексико во тренутокот кога таму стигнале Шпан-
ците.

Историскиот чинител говори дека човечките жртви во големата скала Ацте-
ките завеле  тек на почетокот на 14 век, значи во периодот кога распадот на пле-
менската заедница постанал совршена работа и кога настанал слој владеечки војни-
ци, со наследен крал на чело. Тој слој несумливо го користел древниот ритуал од 
епохата на дивјаштвото како со ним би се послужил како средство за терор заради 
одбрана на освоените привилегии и присвојување на племенските имоти“.

Да не се изуми дека мнозинство Индијанци биле Монголи, кои воглавно из-
умреле од маласипаница и грип, чии традиции биле прифатени од белите Дојденци.

Па двете раси меѓусебно се истребувале, како и до денес со биолошки метод 
со: сида, свински грип итн. Евреите се „избран народ“, исламот да се прифати итн.

„Кој год се усудил да протестира против привилегиите на војниците, би го 
дочекала смртта на жртвениот камен на каменот на богот на војната. Веќе самиот 
изглед, свештеникот можел луѓето да ги лиши од секоја волја да пружи отпор. Об-
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лечени и обоени во црно или скерлетно, со долг прамен коса залепена со човечка 
крв- се создавало впечаток на демон без човечко чуство.

Од  извештајите на конквистодорите сознаваме  дека  во религиските свече-
ности во Чолули и Тенохтитлан учествувале воглавно аристократски родови, а дека 
населението мнозинство се однесувало апатично или дури равнодушно према скр-
нављење на боговите и храмовите. Затоа не ќе биде неосновано ако кажеме дека ре-
лигијата на Ацтеките била исклучиво религија на ацтечкото племство.

Расположението на народните маси е негација на она што го репрезентирал 
религискиот култ со своите жртви и со мрачни свештеници.Просечниот Индијанец, 
без обѕир од кое било племе, се одликувал со гостољубивост, добродушен хумор и 
мравја  работливост.  Со  страст,  и  дури  со  извесна  безгрижност,  се  препуштал  на 
сите радосни милини на животот. Сакал да се собира на улиците и трговите, радо 
учествувал  во  игри,  прослави  и собирни  плесови.  Со одушевување  ги  посматрал 
уличните глумци, опсенари и еквилибристи, сакал ведри религиски обреди, слико-
вити и масовни, за време на кои  пеел и на божанствата им принесувал  на жртва 
цвеќе и овоштие.

Изнад сè сакал цвеќе. Љубовта према цвеќето се одржала во Мексико до ден 
денешен и постанала најдирлива одлика на мексиканскиот народ. Сите градови низ 
кои конквистадорите поминувале дословно тонеле во обилје цвеќе. Цвеќето ги пре-
кривало само островите, чамците, улиците во гирландите изнад главите на поми-
нувачите.

Каде год Шпанците се појавиле, жителите ги поздравувале со гирландите и 
букети цвеќе. Го правеле тоа, како да сакале да ја изразат својата вродена животна 
радост“.

Монголските со ДНК блискост на Кореја и Тајванд немале дувачки инстру-
менти, а белите Индијанци со крвна група А на Белци такви имале; наметка и трака 
на главата  како античките Македонци; со други  традиции  од Персија, Месопота-
мија, Египет...; хиероглифи и тн.грчко писмо, египетски начин на балзамирање итн. 

„Голема популарност имале меѓу индијанските народи разни спортски так-
мичења. Прво место заземала играње топка, викана ‘тлахтли’, за која во секој град 
постоел посебен стадион. Таа потсетувала на баскиската pelottu. Задатокот на игр-
ачот бил гумената топка (таму веќе бил познат каучукот) да ја фрли низ отвор на 
водоравниот прстен сместен на ѕид. Правилото забранувало користење на раце, но-
зе и глава; топката е одбивана само со бедрата. Некои играчи, слично на шпанските 
торерадори, постанувале  национални јунаци и, се окружувани  со сеопшто одуше-
вување“. (пелоту до лопту=топка=т опка- опка опка: опка=о пка=пика..., Р.И.)

Александар Македонски играл топка, игра пренесена во Америка и Европа. 
Бискупот  Диего де Ланде, кој живеел  во шестнаесеттиот век  и бил главен 

хроничар за необичните традиции на Маите, забележал дека многу баскиски зборо-
ви имаат исто или слично значење и кај Маите. 

„И покрај својата ведрина и безгрижност Индијанците биле кадри во случај 
на потреба да исполат храброст која се граничела со презир према смртта. Се боре-
ле смело, било како било, на језивите дојденци, им ги тепале нивните коњи со ста-
пови и оделе како неплашливи лавови на топовите кои ригале оган.

Така, значи, индијанскиот народ излегол од борба со неокаљана чест. Во по-
нор на уништување го вовлекол малкубројниот слој подивени, мрачни и омилтаве-
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ни великаши: свештениците чие постапување пред лицето на наголемата опасност 
се изедначувало со издајство“.

„Во периодот на шпанските освојувања во палатите и храмовите на Мексико 
се сочувало мноштво историски извори во кои свештениците ја испишале исторо-
јата не само на Ацтеките туку и на древните индијански народи: Маите, Толтеките 
и Микстеките. Запишувале со чудно и вешто сликовно писмо на различен матерјал- 
на памучно платно, на меко обработена кожа, и пред сè на хартија, која потсетува 
на египетски папуирус справен од агаве магеја.

Компликувани индијански хиероглифи ги исполнувале Шпанците со суевер-
на предрасуда: ги сметале сотонски знаци, кои имаат моќ да фрлаат зло чини. Затоа 
со фанатична огненост го прифатиле нивното откривање и систематско уништува-
ње, не грижејќи се што многу од тие документи поради своите боени илустрации 
претставувале вистински уметнички споменици“.

Стр. 333: „Шпанските конквистадори во своите извештаи стално скренувале 
внимание на упадливите аналогии на религијата на Маите со христијанството. Биле 
симболи на крстот, исповест, месијанистички идеи итн. Тоа и дало поттик на тео-
ријата дека Маите водат потекло од Палестина и дека имале нешто заедничко со 
првобитните приврзаници Христови. Помалку фанстатично изгледале погледите на 
оние  полемичари  кои  мислеле  дека  откриените  згради  во  облик  на  пирамиди  би 
можеле да сведочат за некои сродности на Маите со древните Египќани, кои не би-
ле поблиско одредени...“.

Стр. 344: „За разлика од ацтечката религија, религијата на Маите, била бла-
га и готово бескрвна. На своите многубројни богови Маите им принесувале жртви 
во цвеќе и овошје. Постоел ипак еден изузеток: кога би настанала суша,  да би го 
умилостивиле разгневениот бог на дождот Чак-Мола, кој по нивно верување живе-
ел на дното на езерото, свештениците би му испраќале најубава девојка како вере-
ница. Жителите би ја снабдувале со богата свадбена опрема, фрлајќи во водата дра-
гоцености и разни предмети на домашна употреба“.

Следи кај Маите, како да немало црнечко (семитско) влијание. Па Маја=Ма-
иа, била ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот Хермес- изузетно со човечки жртви.

Стр. 353: „За тоа население малку можеме да кажеме. Ни е познато едино 
дека тоа било мирно настроено, како што сведочат необично оскудните количини 
најдено оружје, дека неговата култура покажува упадлива сличност со културата на 
Маите, дека го обожувало сонцето и дека, како сите други народи во Средна и Јуж-
на Америка, верувале во ‘пердувска змија’. Од рељефите произлегува дека машки-
те биле високи, мускулести, дека имале тркалезна глава и дека по градбата не пот-
сетувале на Американските Индијанци“. (Пердув- петел Перун, Р.И.)

Тие биле само од војската на Александар Македонски со Зевс=Перун,змија...
Стр. 360: „Писмото на Маите треба да се набројува  во крајно зачудувачко 

достигнување на човештвото; тоа можело да биде плод на многу векови мачна ево-
луција. А ипак, во натписите нема траги на тој развиток, е затечено во форма веќе 
доста завршена. Тоа може да се каже за многу други достигнувања на индијанските 
народи, како што се астрономија, математика, уметност или градежништво“.

За нив имало многумилениумски развиток во Левантот со своите простори.
Ова говори дека белите Индијанци немале ништо заедничко со монголските. 
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До денес темните раси во Азија и Африка се човекојадци, што не може да се 
спречи ниту со било какви закони. Следи и обрежување, дури и Црнки во Африка.

Монголи биле Готите=Татарите со својот бог Асен. Каде тие низ Европа би-
ле имало канибализам, се јаделе други животни што не ги јаделе Белците, дури крв.

Вил Дјурант,  на стр. 20, пиши: „На сите тие разнолики извори  на исхрана 
кои ги набројавме, човек ја додал од сите посластици- својот близок. Канибализмот 
во едно време бил практична сеопшта појава. На неа се наидувало  кај скоро сите 
примитвни  племиња,  а  меѓу таквите спаѓаат  дури  и доцните  народи  како што се 
Ирците, Иберијците, Пиктите и Данците од единаесеттиот век. Во Горниот Конго, 
живеат мажи, жени и деца кои слободно се купувани и продавани како храна. На 
острово Нова  Британија  човечкото месо  се  продавало  во продавниците како што 
месо се продава во месарници. А на некои Соломонови острови, човечките жртви, 
пред сè жени, се гоени како прасина за гозба. Жителите на Огнена Земја ги ценеле 
жените  повеќе  отколку  кучината,  затоа  што,  според  нивните  зборови,  ‘кучињата 
имаат вкус како видра’. На Тахити некои стари поглавици му ја објаснувале својата 
исхрана на Пјер Лотиј. ‘Кога се испече, белиот човек има вкус како зрела банана’. 
Меѓутоа, Фиџијанците се жалеле дека месото на белците е премногу солено и жи-
лаво, а дека месото на европските морнари било одвај можно да се јаде; месото на 
Полинежаните било повкусно.

Кој бил узрок на ваквиот обичај ? Не е сигурно дека тој се појавил, како по-
рано се претпоставувало, поради недостаток на друга храна; ако и есте, со една фо-
рмирана склоност го надживеала недостатокот на друга храна и постанала снажна и 
особена склоност. Секаде меѓу примитивните народи крвта е сметана посластица- 
никогаш како нешто ужаснување. Дури и примитивните вегетеријанци со ужиток ја 
конзумираат. Човечката крв редовно ја пијат племињата кои инаку се добродушни 
и благородни; понекогаш како лек, понекогаш како обред или обичај, често во ве-
рување дека оној кој ја пие таа ќе му даде животната снага на жртвата. Никој не чу-
ствувал  никаков срам  што повеќе  сака  човечко  месо; изгледа дека примитивниот 
човек не гледал никаква морална дистинкција измеѓу хранење со човечко и хране-
ње со животинско месо. Во Меланезија високо растел општествениот углед на по-
главицата кој можел да ги части своите пријатели со оброк од печено човечко месо. 
‘Кога убијам непријател,’ објаснувал  еден бразилски филозоф- поглавица, ‘посигу-
рно е подобро да се изеди отколку да се остави да пропадне... Не е најлошо да се 
изеде, туку да се погини. Ако ме убијат сосем е сеедно дали мојот пријател, ме изе-
де или не. Ама, не можам да замислам ниту еден дивеч кој би имал подобар вкус од 
него ... Вие белците вистина премногу се гадите.’

Тој обичај без сумливост имал извесни општествени предности. Тој го анти-
цирал Свифтовиот саркарични предлог за користење вишок на деца, а на старите 
им давал прилика да умрат со корисна смрт. Постои точка на гледиште според кое 
погребот е непотребна расипаност. На Монтењ повеќе варварски  изгледало да се 
мачи до смртта под маска на побожност, што бил обичај во негово доба, отколку да 
се испече и изеде после смртта. Едни кај другите мораме да ги почитуваме погре-
шните сафаќања“.

Бидејќи „Вие белците вистина премногу се гадите“, отпаѓа можноста дека во 
Европа, се јадело човечко месо. Ова се гледа во митологијата, таканаречена грчка.
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Кавендиш-Линг, на стр. стр. 122, велат: „Во личноста Прометеј во Работите 
и деновите, повеќе но икаде во грчката митологија, се јавува ликот омилен на ан-
трополозите и другите, ‘културни јунаци’, кој во зората на светот извојувал некое 
темелно преимќуство за неговиот цивилизациски живот...Титанот Прометеј го ска-
рал Зевс со луѓето преварувајќи го неговиот дел на животинско месо во време кога 
е  воведен  обичајот  принесување  на  жртви. Тоа за  грчкиот  жртвен  обред  значело 
озаконување на прописот према кој коските и масните делови на животното да им 
се принесат на боговите, додека месото се чува за прехрана на луѓето. За одмазда 
Зевс на луѓето им го одзел огнот, ама Прометеј го украл и го вратил...“. 

Стр. 10: „...Прометеј кој го преварил Зевс при принесување на првата жртва 
во месо ополномоштувајќи го вообичаениот грчки обред месото на жрвуваното жи-
вотно да не се спалува, и така да му се принесува на боговите, туку верниците да го 
јадат...“. Се гледа дека на боговите не им се приложувало никакви човечки жртви.

Ова било и за Склавини=тн.Словени- тн.Словени без човечки жртви на бо-
говите. Ова говори дека тн.Словени биле само склавини=обласници, а според рим-
ските извори до 5 век н.е. никогаш немало тн.Словени.Значи, такви народи немало.

Стр. 193: „Прокопиј (6 век н.е.) нас обавестува дека Словените принесувале 
жртвени животни на своето главно божанство Господарот на светлото кој може да 
се поистовети со богот Перун. Вообичаен жртвен поклон бил петел, ама се покло-
нувало и коза, мечка, па дури и бикови кои се колеле и се принесувале на свечени 
денови. Еднаш кога била жртвувана, приврзаните верници требало да го изедат жи-
вотното оти тоа било прожета со света мана,или со божја снага те на тој начин цела 
група ќе биде обредна ојачана. Верувањето во тој облик на транссупстанција може 
да се спореди со верување во светата причест во рамките на христијанска служба.

Во клучниот одломок, Прокопиј тврди дека Словените ‘почитуваат реки и 
нимфи и различити други демони, те на сите им принесува жртви. Уз помош на тие 
жртви тие гатаат и прорекуваат’.Во словенски фолклор често... реки...“. 

Кавендиш-Линг, на стр. 204, истакнуваат: „Кавказките Албанци (кои не се 
со врска со Албанците на Балканот) еднаш заземале голем дел на подрачјето на де-
нешниот советски Азербејџан. Грците ги познавале како обожуватели на Сонцето и 
Месецот, оти го славеле Хелиос, Селена и Зевс. Принесувале човечки жртви кои со 
светото копје ги прободувале од бокот до в срце. Према аголот на падот на жртва-
та, се прорекувало и претскажувало во врска со иднината на народите“.

Видлива врска со Месопотамија-срце Семирамида и темните раси-Монголи.
Г.А.  Леман,16 на  стр.  123, истакнува:  „Недалеку  од  горноегипетскиот град 

Тинис се најдувало, кај Абидос, гробиште на владетелите од 1. и 2. династија...
Од чинителот дека околу владетелските гробови се најдува голем број спо-

редни гробови можда би се можело да се изведе заклучок дека при прилика на кра-
левата смрт дел на послугите му се жртвувал на владетелот, и дека, закопан со не-
го, му е даван на пат во загробниот живот (за аналогни облици покопување во ме-
сопотамскиот Ур). Ако е тој праварварски обичај икогаш постоел во Египет, тој се-
како конечно изчезнал веќе поткај 1. династија“.

Видно е различно закупување, што не било во Мала Азија и во цела Европа.
К.Ј. Нар, стр. 186, пиши за Исток и Скити: „Положбата на земјата ‘Герос’ 

отприлика помеѓу Никопол и дњепарските брзаци...Напротив, во шумско-степското 

16 G. A. Lehmann,Die Weltgeschichte, Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau 1971- SFRJ Zagreb...1976.
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подрачје од двете страни на среден Дњепар и во северозападниот преткавказки пр-
остор најдуваме широко распространет не само херодотовиот тип гробни градежи 
туку и неговата поврзаност со човечки и коњски гробни придатоци (од особено го-
лем број коњски жртви во кавказкиот претпростор) те ставање во гробовите оружје, 
златни садови и животни. Вистински гробови со големи гробни хумки секако има 
само во средното дњепарско подрачје, додека во преткавказкиот простор тек има 
мали гробни хумки во својство на изузетно внатре гробје со плоснати гробови и гр-
обови во облик на камени сандуци, какви што доаѓаат и тесно уз северниот брег на 
Црно море.  Археолошкиот  материјал  говори,  значи,  за  сместување  на ‘Герос’  во 
среден Подњепар. Тежиште на најди на десната страна на Дњепар при тоа би мо-
жело да се претпоставува ‘земјоделските Скити’, а подрачјето лево од таа река на 
‘номадски Скити’, но нивниот развоен развиток треба, се чини, да се стави тек на 
крајот на 5. в., при што истовремено дошло до преобразба во начин на закопоување 
и до преместување на гробишта према југот, во степското подрачје“.

Скитите биле Белци, со потекло од југот, кои на боговите им жртвувале жи-
вотни, како коњ... Бидејќи тие немале говеда, тие не можеле да жртвуваат и говеда.

Вил Дјурант, на стр. 66, вели: „Ако религијата ја дефинираме натприродна 
сила... На  Цејлон, племето  Ведах  одело  понатаму од  допуштање  на можноста  да 
постојат богови и бесмртни души, ама не давале никакви молитви или жртви. Кога 
би ги прашале за Бога, одговорувале збунето како модерни филозофи: ‘Дали тој е 
на стена ? На мравњак ? На дрво ? Јас никогаш не сум видел бога !’...“.

Вил  Дјурант,  на  стр.  129, пиши:  „...на  свештениците  и  на  високите  чино-
вници им било забрането меѓу себе да ги делат приходите и стока наменета за жр-
твување на боговите...“

Бидејќи Ведите и Сумерите биле Белци, тие на боговите не им давале жртви.
Стр. 212: „Попат Акбара во Индија триесет векови подоцна, Ехнатон божен-

ството го видел надсè во Сонцето, извор на сè овоземски живот и светлоста. Не мо-
жемо да речеме дека својата теорија ја освоил од Сирија и дали Атон бил само еден 
облик Адонис...“. Белците со потекло од Левантот биле само еден ист народ.

Стр. 174: Случаевите на религиозната проституција се јавувала во мали раз-
мери; сè до римското освојување, најубавите девојки од благородничките семејства 
на Теба биле бирани да бидат посветени на богот Амон. Кога била премногу стара 
да го задоволи богот, добивала чесен отпуст, се мажела и се движела во највисо-
ките кругови. Тоа била цивилизација со предрасуди кои се разликувале од нашите“.

Стр. 195: „...лавовска  сфинга на Аменхотепа III  во Британски музеј; Ехна-
тонова седечка фигура од варовник во Лувр; гранитен кип на Рамзес II во Торино; 
совршена  погурена  фигура  на истиот извонреден  монарх  која го  прикажува  како 
принесува жртва на боговите; замислена крава од Дер-ел-Бахрија...“.

Стр. 212: „Годината 1380. п.н.е., Аменхотен III,  кој го наследил Тутмос III, 
умрел проживувајќи го животот во раскош и расипништво, а го наследил неговиот 
син Аменхотен IV кој ќе биде познат како Ехнатон...

...во ноздрвите чуствувал воњ крв на закланиот овен жртвуван на Амон...“.
На стр. 132, во песната за божицата Иштар..., стои дури и оваа реченица: 
„На жртвеникот. Авај, треперев тој ден кога излезе морадох“. 
А таму и се жртвувало. Ова морало да биде во врска со Црнците (Семитите).
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До денес кај темните раси постои канибализам, обрежувањето... И скалпи-
рањето кај Индијанците било во врска со канибализмот, како и уживањето на крв.

Стр. 240:„Богатството на храмовите растело од генерација во генерација, би-
дејќи загрижените богаташи им делеле дивиденди со боговите. Кралевите, чуству-
вајќи посебна потреба за боженското опростување, ги снабдувале храмовите со на-
мештај, храна и робови, им остапувале големи земјишни имоти и им доделувале го-
дишни приход од државата. Кога војската би ја добила некоја битка, првиот конти-
гент на заробеници и воен плен им одел на храмовите; кога некое посебно убаво 
богатсво дошло до кралот во рацете, извонредните дарови се посветени на богови-
те. Од некои имоти се барало на храмовите да им плаќаат годишен данок во вид на 
урми,  жито и овошје; ако тоа не би било исполнето, храмовите можеле да ги за-
пленат; и на тој начин имотите доаѓале во посед на свештениците. Сиромасите, ка-
ко и богатите, им предавале на храмовите онолку колку сметале дека е корисно во 
поглед на сопствени овоземски добит. Во светите ризници се акумулирало злато, 
сребро, бакар, lapis lazuli, драгуљи и скапоцени видови дрва“.

Стр.  247: „...За  жртвени  дарови  обично  се  принесувани  храна  и  пијалоци, 
оти тие имале таа предност да ако боговите до крајот не би ги потрошиле, вишокот 
не морал да пропадне. Честа жртва на вавилонските жртвеници било јагне; а една 
стара вавилонска бајалица на чуден начин ја антиципира симболиката на јудаизмот 
и христијанството: ‘Јагне како замена за човек, јагнето тој го дава за својот живот.’ 
Жртвувањето бил сложен обред кој захтевал стручна услуга на свештениците...“.

Стр. 302: „Другите богови на Сирија не биле ништо помалку крвожедни од 
Астарта. Чинителот дека свештениците признавале едно општо боженство кое ги 
обфаќало сите богови и кое се викало Ел или Илу, како Елохим кај Евреите; ама 
ова мирно апстрактно божанство одвај да го заприметувале  луѓето кои го обожа-
вале Баал. Обично овој бог на градот го поистоветувале со Сонцето, како што Аста-
рта ја поистоветувале со Месецот; а во свечените прилики, им ги принесувале свои-
те деца како жртви, по феничкиот обичај; родителите доаѓале на церемонија обле-
чени како за светковина, а криците на нивните деца, кои гореле во божјите крила, 
биле пригушени се трештење на труби и звуци на свиралата. Меѓутоа, и некои по-
блага жртва била доволна: свештениците се ранувале толку да жртвеникот бил по-
криен со нивната крв; или свештениците би се удостоиле да примат некоја сума па-
ри која ќе биде предадена на богот вместо на препуциумот. На некој начин богот 
морал да се умири или задоволи; оти неговите обожувачи направиле према својот 
лик и синови за себе, а тој многу не марел за човечкиот живот или женската солза“.

Стр. 303: „Слични  обичаји, со  различни  имиња  и детаљи, ги  применувале 
семитските племиња јужно од Сирија, кои ја исполнувале земјата со своите мнош-
тва јазици. На Евреите им било забрането да ги ‘тераат децата да поминуваат низ 
оган’, ама некогаш повремено го чинеле. Аврам кој се спремал да го жртвува Исак, 
и Агамемнон кој го жртвува  Ифигениј, само се покорувале на древниот обред во 
настојување да ги умилостиват боговите на човечка крв. Меша, кралот на Моабите, 
го жртвувал најстариот син на ломача што требало да доведе до кревање на опсада-
та; бидејќи неговата молитва е услишана, а жртвувањето на неговиот син прифате-
но, тој масакрирал седум илјади Израелити во знак на благодарност...“. 

Стр. 317: „...Јахве поново предлага Евреите да се истребат до последниот за-
тоа што се побуниле против Мојси, ама Мојсиј се обраќа со подобриот дел на не-
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говата нарав и го моли да размисли што луѓето ќе речат кога бидат слушнале за та-
кво нешто. Тој бара окрутна проба- човечка жртва на најдобар вид- од Аврам...“.

Стр. 319: „Заканувањето и последиците на гревот можеле да се вблажат со 
молитва или жртва. Семитското (како ‘аријското) жртвување почнало со принесу-
вање на човечки жртви; потоа се жртвувани животни- ‘први плодови на стадата’- и 
храна од полињата; конечно, дошло до компромис со давање на пофалби. Во поче-
токот, никој не можел да јаде месо на некое животно ако истото не го убил и бла-
гословил свештеник и за тренуток да му ја понуди на богот. Обрезувањето имало 
делимичен карактер на жртва и можда замена: богот земал дел вместо целина. Ме-
нструацијата и породувањето, како и гревот, му се чинеле на личноста духовно не-
чисто, и захтевале обредно прочистување  со  посредство  на свештеничка жртва  и 
молитва. На секој чекор на табу се спутовале верниците; гревот потенцијално ле-
жел во скоро секоја желба и паричните прилози се барале за окајување на скоро се-
кој грев“.

Стр. 335: „...‘Старите Евреи биле втемители на профилаксата,’ ама изгледа 
дека од хирургијата немале ништо освен обрезување. Овој обред- чест кај старите 
Египтјани и денешните Семити- не било само жртва на Богот и обврска на етничка 
лојалност...“. Се говори само едно: за „кај старите Египтјани и денешните Семити“.

Стр. 337: „...На прв ден на Пасха, е жртвувано јагне или јаре и е изедено, а 
со неговата крв се попрскува вратата како дел наменет на богот; подоцна свеште-
ниците го припишале овој обичај на приказната за Јахвеовото колење на прворо-
дените Египќани...“. Пак, за Белците крвта не била чиста- крвта истекува и се фрла.

Следи семитски (црнечки) бил канибализмот со давање на човечки жртви, а 
во ова се вклучувало и обрезувањето со крвта. Токму и до денес канибализмот по-
стои кај темните раси, а и обрезувањето- до денес се обрезуваат и Црнките. Индија-
нците скалпирале, има крваво месо Татарбифстек и Татарите пиеле топла крв итн.

Во Америка имало традиции од Персија, Месопотамија, Египет...Македони-
ја... за жртви, со египетски хиероглифи, тн.грчко писмо, египетско балзамирање...

Х.Џ. Велс, на стр. 118, вели: „Во стариот свет таква состојба на работите, во 
кои свештениците ја држеле во своите раце цела власт, престанало да постои пред 
дваесет и пет векови; ама во Америка дури и пред илјади години можело да се нај-
де уште некое примитивно свештенство каде со своите жртвеници владее над цела-
та една просветеност. Тоа било во Средна Америка и во Јукатан. Во Мексико све-
штеничкиот свет се најдувал под една монархија која била во многу што слична со 
вавилонската монархија. Храмот и палатите стоеле така да се рече една покрај дру-
го. Во Перу владеел, поново, некој божански монарх сличен на фараонот. А во сега 
изчезната мајанска просветеност, која со себе оставила такви дивни рушевини по 
бујните прашуми на јужно Мексико и Панамскиот Земјоуз, свештеничкиот сталеж 
го одржувал крвожедната и строгата превласт. Секаде на светот свештенството во 
својата доба доаѓало до врв на својата моќ, после местото да би му го оставил на 
други сили. Едино мајанското свештенство допрело најпосле до крајното развива-
ње, до последна претерана карикатура на свештеничкиот систем. Тие својот кален-
дар го разработувале и го испреплетувале толку, додека најпосле не постанал како 
некоја збирка на скриени белешки. Својот крвожеден обред го одведувале до најго-
лема крајност во правец на чулните возбудувања. Нивното вајарство, мошне вешто 
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и  обработено,  во  себе  носи  некој  чуден  недостаток, со  нешто лудачко  во  своите 
украси“.

Белците биле и со крвната група А, која била вегетеријанска на житарици и 
мешункасти растенија со потекло од Медитеранот. Па следи Перу + н = Перун, Св. 
Илија-  Секајца  (сек-а до секира=секирта=сек  кирта=керта=келта  со  Друид=дрвид 
со дрво...), Зевс=Зебс, с=у, Зебу.Авторот на стр. 115 до „Тот (лунус) бог на науката“ 
го наведува „Хатор (Изида) египетска божица во лик на крава“- врска со Ведите.

Стр. 210: „Тоа тројство се состоело од богот Серап (=Азирис, Опис), божи-
цата Изида (Хатор, кравја и месечева божица), и богодетето Хора...“.

Стр. 211: „Во она доба...А Изида многу ги привлекувала верните, кои неа и 
ги заветувале своите животи. Нејзините ликови во храмот ја претставувале круни-
сана како кралица на небото, а со детето Хора во нарачје...“.

Се истакна: „Во Перу владеел, поново, некој божански монарх сличен на фа-
раонот“...„крвожедната и строгата превласт“-канибализмот бил на Црнци (Семити).

Вил Дјурант,  стр. 45, вели: „...Некои  племиња  на стара  Индија ги  сметале 
жените во едно семејство како дел на имотната наследност, заедно со домашните 
животни. Во тој смисол, ни последната Мојсиева заповест многу не се разликува. 
По целата црнечка Африка, жената одвај се разликувала од робовите, освен по тоа 
што од  нив се  очекувало  да обезбеди  како сексуално,  така  и  економско задовол-
ство. Бракот почнал како облик закон за своина, како дел на институција на ропст-
вото“.

Вил Дјурант на стр. 251/2, пиши за „блудница вавилонска“, Венера=Милита:
„...Какво било потекло на овој необичен обред ? Дали тоа било остаток на 

прастариот сексуален колективизам, кога идниот младоженец стапувал jus promoe 
noctis,  то  ест  право  на  прва  брачна  ноќ,  заедница  која  ја  претставувал  било  кој 
случајно  непознат граѓанин  ? Дали  настанал  поради  младоженетиот  страв  од  кр-
шење на табуа во врска со проливање крв ? Дали тоа била физичка припрема за бр-
ак, каква уште секогаш се применува кај некои австралиски племиња ? Или тоа е 
едноставно било жртва на божицата-дарување на првите плодови ? Ние тоа не го 
знаеме“.

Се кажа за проститутка- Семирамида: „каква уште секогаш се применува кај 
некои австралиски племиња ? Или тоа е едноставно било жртва на божицата-дару-
вање на првите плодови ?...“.

Следи врска со „австралиски племиња“- темните се со заедничко потекло.
Стр. 254: „...во преисториска Месопотамија. Кај повисоките класи- по оби-

чај кој довел до фереџе (purdah) кај муслиманите и во Индија- движењето на же-
ната било ограничено на одредени делови на куќата...“.

„...ама според Херодотовиот опис, нема ни трага од витештва кај Вавилон-
ците кои, како би се нашле во опсада, ги ‘давале своите жени да би го спречиле тр-
ошењето на нивните залихи храна’. Значи, тогаш донекаде оправдано Египќаните 
ги сметале Вавилонците не баш многу цивилизирани...“.

Па Белците биле витези, но не Црнците(Семитите)-вакви биле Вавилонците.
Авторите пишеле за заеднички обичаи и митови кај темните раси.
Кавендиш-Линг, на стр. 203, пишат: „Кавказ во рано доба бил познат како 

Планина на јазици...
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На  главно  место  е  митот  за  Прометеј  кој, попат  на  историјата  за  Аргона-
утите, истодобно и припаѓа на грчката и кавказката книжевност. Во грчката мито-
логија Прометеј бил еден од Титаните, постари сили кои некогаш пред Зевсовото 
доаѓање  владееле  со  светот.  Кога  Зевс  ги  победил  Титаните,  Прометеј  ги  создал 
луѓето од иловача , а животот им го дахнала божицата Атена. Зевс не го сакал чове-
чкиот род. Ги  угнетувал и не им давал оган. Лукавиот Прометеј го украл огнот од 
небото и го донел на земјата во шупливо стебло на анисот. Исто така луѓето ги по-
дучил со вештина и знаења, ама Зевс се одмаздил. Го приковал Прометеј за плани-
нскиот врв. Секој ден орелот (или суп) би колвал парчиња на Титановиот џигер те 
на  неговите  маки  небило  крај.  Прометеј  останал  прикован  илјада  години  додека 
најпосле, во обичаената верзија на историјата, не го ослободил Херакле. Према не-
кое класично предание, врвот на кој Прометеј бил прикован е планината Елбруз на 
Кавказ“.

Па верувањето со иловача и анисот не било на Белците (Пелазгите).
Стр. 209: „Некои пооединости на митот за Адам и Ева од Библијата имаат 

неочекувани напоредности во афричките митови. Према Шилук, кој живее уз бре-
гот на Нил во Судан, проповедува како Јуок (бог) го создал човекот од иловача. Па-
тувал  према  север  и  нашол  некој  вид  бела  иловача  од  која  ги  обликувал  Евро-
пјаните. Арапите настанале од црвенкасто смеѓа иловача, а Африканците од земја 
црница.  Тогаш Јуок  рече:  ‘Ќе му подарам  на човекот долги нозе попат на ружи-
частите фламинги да трча ни плитоците додека рибари. Ќе му дадам долги раце да 
замавнува со мотика како што мајмунот витли со стапот. Ќе му дадам уста да јаде 
просо и јазик да пее, и ќе му создадам очи да ја гледа храната и уши да ја слуша 
својата песна.’ Пангва од Камерун кажува дека богот најпрво од иловача го создал 
гуштерот кој го ставил во езерото да плива. Го оставил таму седум дена и тогаш по-
викал: ‘Човече, излези’, и вместо гуштер се помолил човек“.

Црнците имале еден бог кој го создал човекот. Па следи раса=народ=јазик.

РАСА=НАРОД=ЈАЗИК

Вил Дјурант,  на стр. 127, вели: : „...Раната историја на Месопотамија е  во 
еден  аспект  борба  помеѓу  несемитските  народи  на  Сумер  да  ја  зачуваат  незави-
сноста против експанзијата и упадите на Семитите од Киш и Акад и другите цен-
три на север“.... „...со висок, прав, несемитски нос...“. 

Од наводот се разликувале посебно Семити и посебно Не-семити.
Тој, на стр. 128, пиши и: „...помалку вовлечено чело и искосени очи. Многу 

носеле брада, некои биле избричени, а повеќето се бричеле изнад горната усна...“. 
Сумерите биле Белци со бради и мустаќи, како спротивност на темните раси 

необрастени по телото, без брада и мустаќи- со густи коси. Исто така, и коси очи.
Вил Дјурант,  на стр. 319, кажува:  „Заканувањето  и последиците на гревот 

можеле да се ублажат со молитви или жртви. Семитското (како ‘аријското’) жртву-
вање...“. Авторот разликува Семити и Аријци. Следи заклучокот, две посебни раси.

Х.Џ.Велс, на стр. 90, вели: „Кога народот на сумерско-акадското царство ја 
изгубил  својата политичка и војна чврстина, започнала од исток  свежа навала на 
некој војноборен народ, Еламити, додека од запад насрнале семитски Аморити, те 
тие  така  меѓу  го  згнечиле  сумерско-акадското царство.  Еламитите биле  народ  со 
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непознат јазик и раса, ‘ни Сумерци ни Семити’ како што кажува Сејс. Археолош-
ките испитувања,во колку на нив се однесуваат, со поголем дел претставуваат уште 
неоткопан мајдан. И, како за тоа вели Х. Џонстон, држи дека тие по својот тип биле 
Негроиди. А вистински постојат извесни изразито негроидна жица и кај денешното 
население на тие краишта. Аморитите, пак, биле од она исто стебло од кое и Аврам 
со познијите Евреји. Аморитите се населиле најпрво таму каде се најдувал некоје 
градче на горниот тек на реката, по името Вавилон. После стогодишното војување 
тие постанале господари на сета Месопотамија под кралот Хамурабиј (2100. година 
пред Христа), кој го засновал првото вавилонско царство“.

Стр,  92:  „...Досега  номадски  победници  на  земјоделските  земји  биле  Ела-
митите и Семитите...“. Се говори за Еламити и семитски Аморити- Семити.

Зенон Косидовски, на стр. 158, кажува: „На другата слика Ехнатон доаѓа во 
посета на Храмот на сонцето. Сликата е полна со живот, движења и убавина. При 
светлоста на зајдувачкото  сонце фараонот јури  на позлатена војна двоколица низ 
улиците на градот, држејќи во една уздата и побрзувајќи со бич атов во кас, окитен 
со паунови китанки. Кралицата Нефретете јури одма по него во своја двоколка, а 
остатокот кавалкади творат многубројни коли со принцези и дворани. Покрај дво-
колиците трчат  војници наоружени  со  штитови, копја, секири, лакови  и стапови. 
Меѓу нив се гледаат братати Азијати од Сирија, Црнци од Нубија и долгокоси Ли-
бијци. Од куќата истрчало градското население, посматрајќи ја кралската поворка. 
Фараонот управо  му  се  приближува  на  дверите  на храмот. Таму клечејќи  чекаат 
свештениците и разиграните девојки, кои на таламбасите удираат ритам“.

Овде се разликува брадовити и догокоси Белци и „Црнци од Нубија“. 
Стр. 161: „Установувајќи го Атоновиот култ, младиот фараон во своето за-

паливо вообразилие сновал империјалистички замисли. Знаеме веќе дека заблаго-
дарувајќи на освојувањата на неговите предци Египетската Империја ја обфаќала 
Сирија, Палестина и Нубија...“. Па се говори за две раси на наведените простори. 

Еберхард Цангер, на стр. 127, има слика: „Нубискиот народ за време на еги-
петското Ново Царство бил претставен сосема со црна боја на кожата, Овој Нуби-
ер носи црвена извиткана коса...е карактеристичен голем златен ушен прстен“.

Херодот, II-  104, вели: „Излегува  дека Колхите се Египќани. Тоа го збору-
вам доаѓајќи самиот до таков заклучок, уште пред да чујам од други. Бидејќи сакав 
да разберам, ги прашав и едните и другите, и се покажа дека повеќе Колхите се вра-
ќаат во спомените на Египќаните отколку Египќаните на Колхите. Египќаните ре-
коа дека тие Колхите ги сметаат потомци од Сесостридовите војници. Јас самиот 
заклучив и по тоа што тие се со темна кожа и кадрави коси...“.

Дејвид Лингвистон,17 на стр. 23, пиши: „Според описот на Херодот, Колхи-
дите, кои ја населувале земјата сместена на западните падини на Кавказ до Црно 
Море, биле со темен тен и по сè изгледа Евреи. Како и Евреите од Палестина, кој-
што тој ги нарекувал  Феникијци,18 Херодот сметал дека луѓето  од Колхида поте-
кнувале  од египетските колонии. Тој не само  што укажал  на тоа дека имале ‘по-
темна боја на кожата и виткана коса’, туку ги опишал и нивните традиции, јазик, 
ритуалите на оплаклување и секојдневните обичаи“.

17 Дејвид Лингвистон, Тероризам и илуминатите, Наша култура- Скопје, 2011.
18 Херодот не ги познавал Евреите, ниту дека тие се обрежувале како Колхидите- со црно афричко  
потекло.Следи Феникиците кај Херодот не се Евреи, туку Пелазги, и тоа само со пелазгиски богови.
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Петер Адама, на стр. 356, вели: „...Етиопјаните, Африканците со темна кожа 
...живеат во јужниот дел на Арабија и во Африка, јужно од пустината Сахара“.

Два јазика на: Белци (Пелазги) и Црнци (Семити)- само пелазгиско писмо
Токму Палестина означува Пелести=Белести- Пелазги=Белазги=Беласги.
Г.А. Леман,  на  стр.  134, кажува:  „Додека  големата  градежна  делатност  на 

Рамзес II. ја изцрпувала делотворноста на кралската моќ, помалку растела либиска-
та опасност од запад. На тоа од север, од море, се придружила сè појака закана на 
бродовите тв. народи од море, чие потекло валја да се бара на јадранско-балканско- 
илирскиот брег на подрачјето северозападно од Грција и кои веќе во доцниот 14. в. 
имале добро утврдено упориште на Крит и по егејските острови. Во тоа време игра-
ла голема улога раногрчата (?) ‘островскомикенска’ држава на Ахајците-Јалиси на 
Родос, кои мошне веројатно се идентични со земјата Ахијава од хетитските, и Акја-
ваша од египетските извори. Под името ‘народи од море’ ги сретнуваме Сардани- 
Сарде, Шикелуше-Сикулце и Турше, кои на запад најпосле му го дале своето име 
на Сардинија и Сицилија како и на покраината Етрурија- Тиренија. На народите од 
море им припаѓале исто така Палесети или Филистејци (Палестина !), кои после се 
населиле во египетската провинција во Сирија, па Теукријци, Данајци и Дарданци 
(Троја). Завојувачката пловидба на народите од морето од нивната база во Егејско-
то море се усмерувале против сите сили и држави на источното Средоземје, како и 
против микенските упоришта и средиште на грчкото копно, кои околу 1200. пр.н.е. 
биле разорени“. 

Како овие, биле и Феникијците,дури Хиксите од Бригија со бригискиот коњ.
Белците се прошириле од Левантот, а Црнците од црна Африка со свој јазик.
Г.А. Леман, на стр. 123, вели: „Одлучувачки  ‘скок во историјата’, во нови 

облици на живот, е завршен во раната фаза на обединување на државата тек со про-
најдувањето на писмото околу 3000. г.пр.н.е. Тоа писмо веќе од почетокот се јавува 
во два облици, како ‘хиероглифско’ споменично писмо наменето на клесање во ка-
мен, резбарење во дрво или сликање во боји, и како ‘хиератстко’ курзивно писмо 
кое со помош на трска со мастило се нанесувало на крхотини на лонци, парчина на 
варовник  и  листови  на  папирус.  Египетското  писмо  е  генијална  комбинација  со 
сликовно појмовни знакови, знакови за гласови и детерминативи (знакови за толку-
вање), кои се додавани на крајот на зборот и ја означувале категоријата во која спа-
ѓа нивниот појам. Бидејќи во египетскиот, како и вопшто во круговите на семит-
ската јазична група, појамот збор секогаш се ослонува само на согласничкиот ‘ко-
стур’  додека самогласниците ги  означуваат  само  разните облици исти зборови, и 
писмото се заснова на согласниците- кои 700 знаци на потполно развиен состав на 
хиероглифите  им  даваат  потполн  ‘алфабетски’  низ  согласници-  а  само  самогла-
сниците воопшто не се земаат во обѕир. Така нам, кои денес можеме да прочитаме 
само согласници, на жалост повеќе не е можно да се понови потполниот звук  на 
зборот и ритамот на староегипетски  говор, кој покажува  сродност  како со север-
ноафричките хамитски така и, пред сè, се семитските предноазиски јазици“.

Зенон Косидовски, на стр. 112, кажува: „Главно внимание му привлекол ко-
птскиот јазик, кој претставувал најпозна и крајна развојна фаза на староегипетски 
јазик. Тој јазик уште  во 7. век  го употребувале  египетските феласи, а до ден де-
нешен останал ритуален јазик на коптската црква. Шамполион тој јазик го говорел 
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течно, а да би стекнал  искуство  во пишење,  ги водел  на тој јазик ги своите дне-
вници“.

Стр. 115: „Изузетно значајна Шамполиева заслуга  се засновала на тоа што 
го отфрлил мислењето на Херодот, Страбон, Диодор и Хораполон и смело отишол 
со сопстен пат. Претпоставил дека египетското писмо било изградено од звучни, а 
не појмовни елементи.

Грчкиот натпис на ‘каменот од Розета’ содржел имиња на Птоломеј и Кле-
опатра. Исти имиња затоа морале да се најдат и во двата египетски текстови. Ама 
каде да се бараат сред стотина загонетни графички знаци ? Проблемот со среќа бил 
многу поедноставно но што во почетокот можело да изгледа. Веќе одавно се знаело 
дека Египќаните имињата на кралевите ги орамувале во тркалезни рамки, или ка-
ртуши. Затоа Шамполион воопшто несумњал дека два картуши, кои изразито се из-
двојуваат сред мноштво хиероглифи, ги содржат наведените кралски имиња.

Споредувајќи ги поедини египетски знаци со одговорувачки грчки слова мо-
жел вон секоја сумливост да утврди дека неговата теза за фонетската структура на 
хиероглифите е потполна заснована.

Ама Шамполион на тоа не се зауставил. Со споредување на наредните еги-
петски  знаци  со грчките слова кои влегувале  во  имињата  на ‘Птолемеј’ и  ‘Клео-
патра’, прочитал три хиероглифи со вредност на слова, О, О и Л. Извесна тешко-
тија  му причинила чинителот што два  хиероглифи, кои  би  требало  во двете  еги-
петски имиња да бидат идентични, бидејќи и во едното и другото име означувале 
гласови  Т  и  Е,  имале  различен  графички  изглед.  Ама  Шамполион  поставил пра-
вилна теза дека Египќаните во некои случаеви за изразување една и иста фонетиска 
вредност употребувале иста фонетска вредност на разни знакови, слично како што 
Грците имале, на пример, две слова за означување на гласовите Е и О.

Користејќи се со дешифрованите знаци, Шамполион ги дешифрирал имиња-
та на Александар и неколку други римски императори на други текстови, и со тој 
метод ја умножил количината на дешифрованите хиероглифи.

Во некои случаеви применил методи кои обично се користат при решавање 
на ребуси. Така, на пример, во еден картуш нашол два хиероглифски знаци: ..., или 
круг со точка во средината, и нарочито знак ..., кој потсетува на надолу искоренета 
вила со три парошки на врв. Лупајќи ја главата на смисолот на тоа кругче, Шам-
полион дошол на помисла дека тој претставува симболичен цртеж на сонцето.19

Од  податоците  кои  ги  нашол  кај  грчките  писатели  знаел  дека  сонцето  на 
египетски се нарекува Ра. Бидејќи двата хиероглифи ги опкружувал тркалезна ра-
мка на картушот, дека можело да се прифати како поуздано дека тие го изразувале 
името на фараонот Рамзес. Како, ипак, се изговорувал другиот член на името, од-
носно спомената веќе вилица ? Одговорот на тоа прашање му го дал коптски јазик; 
во него постој збор месес, што значи син. Стварта постанала јасна: на египетски ја-
зик кралевото име гласело Рамес или, во превод, ‘син на сонце’ “.20

Стр. 117: „Исто така и хиероглифското писмо подлегнало на постепени пре-
обрзувања. Сем графички промени, за кои било збор, се случувал и процес на вна-
трешниот развиток. Античките грчки писатели не се лажеле во своите судови дека 
во почетокот хиеоглифите навистина биле сликовно писмо. Ама веќе во мошне да-

19 (Бидејќи немам фонт на знаци, нив ги претставив само со три точки- авторот ги објаснува, Р.И.)
20 (Ра + м + с = Рам’с’=Рамес Следи само Рамсес=Рамзес. Значи, во хиероглифите имало слова, Р.И.)
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лечно време тие добивале звучни функции, наиме, цртежите не изразувале цел пре-
дмет, туку само  на првиот согласник неговото звучење. На тој начин Египќаните 
добиле дваесет и четири согласници знаци. Треба уште да се подвлече дека пода-
леку не отишле, што значи дека не можеле да извршат за луѓето преломно пронај-
дување на азбука“. 

Се говори за грчки (коински) слова, а тоа било македонско во Александрија.
Улрих Вилкен,21на стр.349, пиши: „И во Египет домородниот јазик на крајот 

победи во споредба со грчкиот. Последниот грчки папирусен текст- арапско-грчки 
билингвијален- припаѓа на десеттиот век. Бидејќи најстариот папирус е од времето 
на Александар, а тоа е голем период- околу 1300 години- можат да се следат ефе-
ктите на Александровото животно дело во континуитет на грчкиот јазик во долина-
та на реката Нил. Египетскиот јазик преовладуваше во тој периот. Наспроти цело-
сниот  успех  на  елинизацијата,  стариот  египетски  јазик  засекогаш  преживеа  меѓу 
народните маси, а откако тие станаа христијани, т.н. ‘копти’, се разви литература 
која, како и сириската, беше предоминантно христијанска, во која беше вклучена и 
световната литература, како коптичка верзија за визијата на Александар. Тоа може 
да се смета како последен триумф на елинизмот што во третиот век во н.е. Егип-
ќаните го транскрибираа  овој коптички јазик, кој не е ништо друго  туку развиен 
стар египетски јазик, со грчка азбука, со неколку додатни демотички знаци, а подо-
цна ги отфрлија хиероглифите и демотичкиот ракопис. Коптичкиот јазик, наспроти 
арапскиот, односно на новиот освојувач, продолжи сè до осумнаесеттиот, а во не-
колку случаи и во деветнаесеттиот век. Коптичката библија сè уште се чита во ко-
птичката литургија, иако не се разбира. Но, во средна Азија арапскиот јазик беше 
вистински освојувач“.

Од МАНУ за „Каменот од Розета“, кој се наоѓа во Британскиот музеј во Ло-
ндон,се соопштува: „Средниот текст е на македонски јазик со запрепастувачка сли-
чност до идентичност со сегашните македонски говори и дијалекти“. Лидија Славе-
ска пиши: „Коптска азбука и стар коптски текст од 3 в.н.е. Писмото се употребу-
вало во Египет од 8 в.п.н.е. Одделни зборови во текстот лесно може да ги разберат 
припадниците на словенските народи“. Французинот Сипријан Робер, во „Словен-
ски свет“, наведува: „Кој, обраќал внимание, на пр. на натписот на чуениот лав во 
Венеција, видлив за секој, додека славистите на него не предупредиле ? А нашиот 
словенски манускрипт во Ремс, напишан на глаголица, не го мислевме ли низ веко-
ви за коптски ракопис ? А булгарскиот учен монах Храбри од десеттиот век, не ли 
рекол: ‘Првите Словени немале слова, ама читале и пререкувале со помош на црти 
и рези (черти и рјези). Не можат да се означат појасно руните“. Олга Луковиќ- Пја-
новиќ кажува: „Во таа цел, тој [Робер] на страна 230. во ‘Словенски свет’, го спо-
менува: ‘еден учен Илир Солариќ, кој оставил еден необјавен ракопис под насловот 
‘Хиероглифика словенска’, во која ги собрал сите познати сведоштва со цел да до-
каже дека навистина пред Христа постоеле словенски хиероглифи. Ние можеме да 
сумњаме, дека Словените имале еден потполн хиероглифски систем, ама руните ги 
познавале, а ако постои само мал број натписи од овој вид, криви биле зимите и мр-
азевите, кои далеку преку две  илјади  години  преминуваат  преку стените и преку 
гр-обовите  на  давните  словенски  јунаци“.  Фуснота  на  Олга  Луковиќ-  Пјановиќ: 
„Прет-поставуваме, дека Сипријан Робер, мисли на Павле Солариќ, кој живеел од 

21 Улрих Вилкен, Александар Македонски, Мисла- Скопје, 1988 година.
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1779-  1821.  г.  Солариќ  бил  коректор  во  печатницата  на  Гркот  Теодосиј  кај 
Млеците.  Се  мисли  на  книжевник,  без  некоја  огромна  вредност.  Меѓутоа, 
занимливо  му  е  ‘Зе-мјописанија’;  пишел  и  дела  со  историска  тенденција;  ние 
мислиме,  дека  меѓу  нив  се  најдува  ‘Хиеоглифика  словенска“.  (Не  Солариќ  туку 
само едно: Соларич, Р.И.) 

Бидејќи писмото било многу старо, кое се развивало во Левантот, а писмо 
кај Црнците во Африка никогаш не било познато, писмото било само пелазгиско на 
Пелазгите (Белците), со својот пелазгиски јазик. Во Египет постоел староегипетски 
јазик, кој не бил народен туку дворасен на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити). Сле-
ди за Птоломејово време да се изврши реформа на староегипетскиот од кого биле 
отфрлени зборовите на Црнците (Семитите) и во потполност се повратил јазикот на 
белата раса, познат коптски јазик, во кого имало тн.Кирилични слова. Истото го на-
правил и Константин Филозоф- од наследникот на староегипетскиот јазик македон-
скиот Птоломејов Александријски коине ги остранил семитските зборови и се дош-
ло до потполен пелазгиски=тн.словенски јазик. Наспроти реформите на дворасните 
јазици од Македонците (Птоломејци и Константин Филозоф) бил создаден вулгар-
ен арапски јазик како исламски и Западна Азија со Северна Африка не само што се 
исламизирале, населението се одродило со дворасниот арапски јазик. Следи денес 
да се говори само за Арапи, но никаде ги нема имињата на старите народи. Исто та-
ка, сè до ден-денес Арапите имаат сè повисок и повисок удел-ген на црната раса...  

Вил Дјурант, на стр. 303, пиши: „Слични обичаји, со различни имиња и де-
таљи, ги применувале семитските племиња јужно од Сирија...Широко на овој реги-
он, од сумерското доба кога Аморитите лутале по равниците на Амуру (околу 2800. 
п.н.е.)  до  времето  кога  Евреите  со  божанскиот  гнев  насрнале  на  Канаанците,  а 
Саргон од Асирија ја освоил Самарија, и Набукодоносор го зазел Ерусалим (597. 
п.н.е.), долината Јордан повремено ја натопувана со братоубилачка крв, а многу Го-
сподарот на небеската војска се радувал. Тие Моабити, Канаанци, Аморити, Едоми-
ти, Филистинци и Арамејци одвај да влегувале во хрониката на културното човеш-
тво. Чинителот дека плодните Арамејци, ширејќи се на сите страни, од својот јазик 
направиле lingua franca на Блискиот исток, и дека алфабетското писмо кое тие го 
биле научиле од Египтјаните, или Феникијците, се заменило месопотамското кли-
несто писмо и силабариумот, најпрво како трговско, потоа како литерарно средство 
и на крајот постанал јазик на Христа и алфабет на Арапите денес. Ама времето го 
чува  неговото име  не толку поради  нивните  сопствени  достигнувања,  туку  затоа 
што играле некоја улога на трагичната сцена на Палестина. Ние мораме да го про-
учуваме,  подетаљно  отколку нивните соседи,  те  малкубројните  и скучени  Евреи, 
кои  на  светот  и  дале  една  од  најголемите  книжевности,  две  од  своите  највлија-
телни религии и толку свои најчуени луѓе“. (Набукодоносор=навуко доносор, Р.И.)

Се говори за арамејски јазик, кој бил дворасен. Прво се пишело одвоено, па 
заедно еднопокрај друго, и конечно заеднички дворасен јазик-со пелазгиска основа.

Бидејќи првите книги на Библијата била пишана само на арамејски, а авто-
рите него го нарекувале еврејски јазик, за него и со него овде и треба да се говори.

Р. Опифициус,22 стр. 115, говори за арамејски јазик, битен за Преден исток:
„Слабоста на двете големи држави- Асирија и Египет- поткрај 12. век пр.н.е. 

не ја искористиле само Израелците туку и веќе повеќе пат споменатите Арамејци. 

22 R. Opificius, Die Weltgeschichte, Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau 1971- SFRJ Zagreb...1976.
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Тие се биле домогнале на вавилонскиот престол и создале, пред сè во северна Си-
рија и во долината Еуфрат, па сè долу до Дамаск, мали кнежества кои успеале да ја 
зачуваат својата независност. Особено со посредство на асирската литература, а се-
како и од Стариот завет, сознаваме за борбите на Арамејците со Ашур  и Израел. 
После  и  тие  поминале  како  и  израелскиот народ:  Тиглатпилестер  III.  успешно  ја 
сузбил нивната државна самостојност, а после што Саргон II. потполно ги победил, 
Арамејците, гледано политички, повеќе не играле никаква улога. Наспроти тоа, ни-
вниот културен, а пред сè јазично влијание, кој не треба да се потцени, се одржал 
на целиот Преден  исток  и после губитокот на нивната  политичка моќ; од Тигла-
пилесер III. арамејски сè повеќе постанувал општ говорен и книжевен јазик.

Во списанието The Plain Truth- Пасаден (Калифорнија- САД), во бројот од 8 
август 1.993 година во рубриката библиска култура е поместен насловот “Овде се 
зборувало арамејски јазик“, со следниот текст: „Три сириски села со население од 
18.000 луѓе веројатно се последните места во светот, каде што уште се зборува ара-
мејски, јазик веројатно што го зборувал Исус. Арамејскиот бил за време на Стариот 
завет трговски јазик на целиот преден Ориент. Тој јазик доживеал процут за време 
на  Персиското  царство  (од  539 г.  пред  Христос).  Евреите,  чиј  јазик  е  хебрејски 
(еврејски), го презеле арамејскиот јазик за време на нивното 70-годишно вавилон-
ско заробеништво. По победата на Персијците над Вавилон, Цирус им дозволил на 
Евреите да се вратат во Палестина. Тие се вратиле, ама и понатаму зборувале ара-
мејски. За време на Исус, грчкиот јазик речиси го заменил арамејскиот јазик како 
трговски јазик. Меѓутоа, во Палестина уше се разбираат на арамејски“.

Се говори само за арамејски и грчки (коине)- никогаш немало еврејски јазик.  
Вил Дјурант, на стр. 361, вели: „...Говорот на дворот и благородништвото во 

даба на Дариј I бил староперсиски- така тесно поврзан со санскритски, да очито де-
ка некогаш биле дијалекти на еден стар јазик... (Диалект=диарект: дво рекот, Р.И.)

Староперсиски се развил од една страна во ‘зенд’- јазик Зенд Авесте- а од 
друга страна во ‘пахлеви’, хиндуски јазик од кого потекнал денешен персиски. Ко-
га Персијците почнале да пишат, тие го освоиле вавилонското клинесто писмо за 
своите натписи, а арамејски алфабет за документите. Го упростиле неподесниот си-
лабриум на Вавилонците од три стотини карактери на триесет шест знаци кои по-
степено постанале слова вместо слогови и создале клинести алфабет...“.

Се говори за староперски, кој во 515 г.п.н. сé уште бил во употреба. Па сле-
дел  новоперсиски.  Овој  бил  само  вулгаренарамејски  јазик.  А  само  по  смртта  на 
Александар Македонски, за време на Птоломејците, во Египет бил создаден коине. 
Бидејќи тој бил дворасен авторите говорат за блискост на коине со новоперсиски.

Харолд Ламб,23 на стр. 381- книгата завршува  со стр. 451, пиши:  „Сфатил 
дека грчкиот јазик сега може да биде само политичко општење...“.

Ова говори, дека тн.грчки јазик (коине) не постоел за негово време. Следи 
збрките ги создал само Куртиј Руф, чија книга била печатена само 1470 и 1472 год.

Еуген Н. Борзо, на стр. 25, кажува: „Куртиус ни дава најколоритни зачувани 
историски податоци. Неговата книга History of Alexander е високо реторичка, заго-
нетна со невозможен јазик, а содржи добро определени неласкави преданија. Во со-
држината на неговата книга се дадени и информации за бројот на настаните, забе-
лежани на разлилни места, иако често е тешко да се определи до која мера ваквите 

23 Харолд Ламб, Александар Македонски, Култура- Скопје, 1989 година.
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кажувања се веродостојни. Природата на книгата History од Куртиус е таква што ги 
поведе современите критичари да се сомневаат дека неговиот главен извор е Кли-
тарх, како многу популарн автор кој веројатно пишувал во третиот век пред н.е., а 
чија лага за значењето на подвизите на Александар можела да биде најшироко по-
зната во класичниот свет. Освен тоа, Куртиус  дури  и го споменува  Клитарховото 
име во две пригоди, и доколку Куртиус навистина се поптпирал врз Клитарх, за ко-
го класичната антика има лошо мислење како сигурен историчар, тогаш изворот на 
Куртиус е сомнителен“.

Книгата била од 15 век кога од коине во латински биле внесени 10000 збора.
Харолд Ламб, на стр. 421, вели: „Грчкиот јазик станал јазик на дворците на 

наследниците, заменувајќи го македонскиот дијалект, како што коине станал жар-
гон на трговците, така што како што минувало времето наследниците се стремеле 
да станат владетели на одделни држави, поврзани со грчката култура која ќе се из-
дигне над азиската. Македонско-иранската фузија кон која се стремел Александар 
незабележливо се менувала во грчко-азиско општество, доминирајќи во ова што е 
познато како елинстички свет“. (Грчко=хеленско, Р.И.)

Се кажа за коине: „Македонско-иранската фузија“. Ова говори дека коине 
бил близок на новоперсиски. Бидејќи еладскиот јазик од 19 век бил реформиран ко-
ине, а арапскиот вулгарен арамејски, се говори, еладскиот бил сличен на арапскиот.

Бидејќи коине бил дативен јазик, а во Елада не постоел дативот, коине не 
можел да потекне од Елада. Па во Елада се говорел само пелазгиски=тн.словенски. 

Зенон Косодовски,на стр. 275, има наслов „Во Кралството на златнат змија“, 
а на стр. 276, карта на „Централна Америка“. На неа ги има овие имиња: Мекси-
кански залив, според Мехико=мех и ко. Па Тула, Тенохтитлан, Тласкала, Чолула, 
Чалко, Семпоало, Ацтеки=Астеки=а с тек и, Тлапа, Митла. Па Маји, според Маја, 
со Јукатан, Уахактун, Ухмал, Копан, Итса, Чичен, Мајапан-само пелазгизки имиња.

Во прилог е Гватемала=г вате (воте=воде) мала, дури и дрога Амала=а мала.
Овој јазик бил слоговен, а македонските говори продолжиле да се развиваат, 

процес кој само во Р.Македонија до денес сè уште не е дозавршен. Ова било само 
поради тоа што Македонците последни создале држава со свој службен  јазик. Во 
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прилог се Македонците во Пакистан,24 чиј јазик до денес е со зборови кои и ден де-
нес во Македонија останале во употреба, како и фоклор, носии, традиции и обичаи.

Х.Џ. Велс, на стр. 324, пиши: „Додека царот Ираклиј покушувал да воспо-
стави ред во опустошената Сирија- било тоа после смртта на Хозрој II, а пред за-
клучување на конечниот мир со Персија, -му донесе некоја необична порака. Доно-
сителот на оваа порака промакнал низ царската претстража кај Бостре, во пусти-
њата јужно од Дамаск. Писмото било пишано на арапски, во она време уште слабо 
познатиот семитски јазик на скитачкото племе на јужната пустиња. Секако Ираклиј 
го сослушал само усмениот превод на тоа писмо, и притоа лесно е можно дека пр-
еведувачот уште на своја рака додал неколку презриви опаски“.

Се истакна: „Писмото било пишано на арапски, во она време уште слабо по-
знатиот семитски јазик“. Тој тогаш бил нов верски јазик на исламот, кој бил вулга-
ренарамејски- народен (вулгарен=булгарен) арамејски јазик.

Со Ираклиј коине единствен државен јазик на Источното Римско Царство ?
Меѓутоа, сè до денес сè уште нема еврејски=верски јазик, како арапскиот.

ИСТОРИЈА НА ПРЕДНА АЗИЈА

Р. Опифициус, стр. 99, наведува: „Прв бран на доселување  во јужна Месо-
потамија кој зацело не се дава временски да се одреди, бил бранот на Сумерите, на-
род со аглутинастивниот јазик, кој не можеме поблиску да го класифицираме. До-
бата на цветањето на културата на Сумерите може да се прати веќе во најраното ра-
здобје на нивното владеење, кое можеме да го зафатиме јазично, па така и етнички 
(слој на Урук  IV/III;  околу 3000. пр.н.е.). Најголемо  достигнување  на тие порани 
жители на Месопотамија било, нема сумливост, пронаоѓањето на писмото, кое, вре-
зано во глинени плочки, најпрво наликувало на апстрактни цртежи и предмети, ама 
набрзо постанало  уште  поапстрактно и  најпосле се  развило во  ‘клинесто  писмо’. 

24 Според Олга Луковиќ- Пјановиќ, „српскиот јазик е близок на санскритскиот јазик, со кого се по-
тврдува дека 3.000 зборови од време на ‘Рг-Веда’ па се до денес без да се променат ни по облик ни-
ту по смисол“. Етрурците се разбираат со српскиот јазик, а „можат да бидат најмалку 30 до 40% за-
едничко лексичко благо во баскискиот и српскиот јазик“. Да се додаде кон наводот на авторката де-
ка  српскиот  јазик  на  Вук  Караџиќ  бил  македонскиот  тн.старословенски.  Илија  Чашуле  наведува: 
„Воопшто  се  работи  за  еден  поширок  проблем.  Формулации  како  како  ‘д-р  Олга  Луковиќ- 
Пјановиќ  ...напиша  дека  Баскијците  говорат  српски’,  ‘д-р  Славеска  утврди  многу  повеќе 
сличности...според  етимолошката  анализа’,  ‘Македонската  наука  досега...не  се  занимавала  со 
истражување  пред  6. век  од  нашата  ера“. Тоа што  не  се истражувало  за  времето  „пред  6.  век  од 
нашата ера“ е потврда, дека несмеело да се знае за политичкиот поим Словени- Русите со слова до 
Словени 860 година (Фотиј).

Илија Чашуле за Хунзите пиши: Повеќе од 60% од зборовите и припаѓаат на таканаречена-
та јадрена лексика: делови од тело, термини за сродство, од областа на земјоделието и сточарството, 
основните глаголи. Јазикот го зборуваат околу 50.000 души во Северноисточен Пакистан, во три об-
ласти: Хунза,  Нагари, Јасин,  на тромеѓето меѓу синотибетанската,  индоевропската и алтајската ја-
зична група. Тој бил од балто-словенската јазилна група. (Индијците темни, Европјаните бели, Р.И.)

Херман Бергер во 1935 година наведува дека јазикот на народот на Хунза бил бурушански 
јазик. Според мелодичноста тој наликувал на баскискиот, кој пак имал акцент на треттиот слог од 
десно на лево, исто како македонскиот јазик. Олга Луковиќ- Пјановиќ вели, дека Баските зборувале 
како Велешаните, вклопувајќи го тој термин во Цвииќевата  теза од 1937 година  дека најархаични 
зборови имало во колината на Велес [Р.Македонија]. Бергер ја изклучил можноста за сличноста на 
тој јазик со грчкиот. Бидејќи јазикот на Хунзите не бил сличен со грчкиот, а Хунзите биле насле-
дници на војниците на Александар Македонски, се потврдува, коине не постоел во неговото време.
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Најтипични наоѓалишта на такви плочки се Урук, Ур и Ериду. Понатамошно знача-
јно наоѓалиште на такви плочки со едно порани облици на клинестото писмо (Урук 
III) е ридчето Џемдел Наср, северно од Киш, по кое раздобје го добило името. Пи-
смото било измислено- побуда сосема различна од оној за нешто подоцнежен изум 
во Египет и уште многу подоцна во Кина- да би се олеснала техниката на управу-
вање“. (Урук=ур ук: ур=ур, ук=ук; т + ур = тур; аур=а ур; каур=к аур=а ур, Р.И.)

 Белците од Источното Средоземје го однеле писмото во Кина и Јапонија. 
Досега нема доказ дела Црнците имале писмо- темните раси биле со исто потекло.

Стр. 101: „Од почетокот на третото илјадолетие пр.н.е. се заприметува поја-
ва на назадување во архитектурата и ликовната уметност, кои сведочат за тоа дека 
создавачката снага на Сумерите била омалаксана. Нови импулси, кои можат да се 
запазат во тн ‘раздобје на големите династии’, можда треба да се протолкува како 
последица на првите населувања, или подобро преселувања на Семитите. Тој етник 
нам прв пат ни  се  јавува  во облик на име кое припаѓа  на друга  јазична,  флекти-
рајучка,  имено  семитска  јазична  група.  Оттука-  до  почетокот  на  второто  илјадо-
летие пр.н.е.- двата народи, Сумери и Семити, ја одредувале сликата на историјата 
и културата во Месопотамија, при што сумерскиот елемент секако постепено сла-
бел. Во литературата, пред сè оној од подрачјето на религијата, сумерскиот јазик, 
меѓутоа, се негувал уште длабоко во првото илјадолетие пр.н.е. и така наголемо се 
одржала двојазичната култура на Вавилонија“.

Стр. 102: „Новото доба во вистински смисол настанал тек со славната акад-
ска  власт  со  Саргон  (=шарукин,  вистински  крал),  Лугалзагезијевиот  противник. 
Можеме со сигурност да кажеме дека во неговата личност прв пат на позорницата 
на историјата се појавува еден семитски владетел, кој припаѓал на племето ‘Акада-
ни’ што од време на Месолим непрестално се уфрлувал од Сирија. Тој не неговите 
три наследници изградиле прва вистинска ‘голем држава’ Акад, која, заблагодару-
вајќи на нивните јаки владителски личности и единствената управа што тие ја соз-
дале,  подолго  постоела.  Почетоците  на  тоа  раздобје  мора  да  се  стави  отприлика 
околу 2370. пр.н.е. Саргон бил така значаен да постанал со легендарен лик.Таа око-
лност когакога им го отежнува на историчарите раздобјето на митот озбилно. Е си-
гурно  дека  Саргон  после  ‘земањето  на  власта’  во  Киш  основал  нов  главен  град 
‘Акад’; тој град до денес не е откопан, ама мора да се најдува во северниот дел на 
Вавилон. Тек после Саргон може, значи, со право да се говори за семитски јазик ка-
ко ‘акадски’, и северен дел на Вавилон смее да се означи како Акад, наспроти јуж-
ниот Сумер. 

Саргон изградил држава која се протегала од Персискиот залив до Средозе-
мно море-према митот треба да продрел до Кипар и Мала Азија, па дури и до Крит. 
Сите негови  освојувачи  морале вазда  наново  да го освојат царството, оти  непре-
стално  требало  да  се  сузбијат  востанијата.  Двајцата  Саргонови  синови,  Римуш  и 
Маништуш, кои владееле еден по друг, успеале да ја одржат државата во нејзината 
стара  големина.  Ама  веќе  поткрај  владењето  на  нивниот  наследник Нарамзин  се 
заприметува појава на распаѓање, и сутонот на ‘царството’ повеќе не можело да се 
заустави; еден планински народ од истокот- Гутејци (Гути)- после го разорил Сар-
гоновото дело, иако со тоа не успеал да го прекини акадската власт на сите подо-
цнежни епохи на Месопотамија“.

Стои царство „од Персискиот залив до Средоземно море“ со службен јазик.
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„Во акадското раздобје се збивало преображај на сите подрачја на животот. 
Дотогаш неоспорната превласт на храмот сега го заменила превласта на владетел-
от. Тоа  зацело  овозможил  тек на понатамошниот развој  на индивидуализацијата. 
Така во тоа време прв пат сретнуваме за приватна сопственост на земјиштето, кое 
дотогаш секако било инокосна сопственост на храмот. Кралската власт во акадск-
ото раздобје постанала така премоќна да Нарамзим самиот себе се идентифукувал 
со богот.25Во него значи прв пат се сретнуваме со божански крал кој сè до ‘класич-
ната антика’ на Исток вазда поново се задобивала важност,додека на ‘Стариот ист-
ок’ се појавува само повремено,пред сè на почетокот на второто илјадолетие пр.н.е.

Владејачки јазик во земјата сега постанал семитски акадски: ‘семитизирана’ 
била и религијата. Предност пред старите, уз земјата поврзани божанства, добивале 
космичките божанства. ‘Животната вода’, така важна за некогаш номадските степ-
ски Семити, зазела многу место во уметноста. Воопшто може да се установи дека 
веќе за владеењето на Саргон доаѓа до менување во уметничкото сфаќање кое се-
како валја да се доведе во врска со интезивното влијание на несумерските уметни-
ци. На жалост, до сега  нема поголем број на уметнички творевини од ‘акадското 
царство’; ама нам малкубројни познати споменици сведочат за така големи уметни-
чки способности на создавачите да постануваме склони да го сметаме тоа раздобје 
врв, то ест ‘класика’ на старата предноазиска уметност. Заправо во голем број се 
сочувани смо валјкасти печати, ама тие јасно покажуваат како уметниците биле ка-
дри по една страна ‘природата’ точно да ја запознаат, а по друга со уметничките ср-
едства да ја ‘надминат’. Во акадското раздобје е положен темелот на месопотамска-
та уметност сè до касновавилонското царство.- Акадската држава ја разориле Гутеј-
ците, кои околу стотина години владееле со северна Месопотамија, ама без некој 
битно влијание; вистински Сумер останал воглавно поштеден од нив, а околу 2116. 
пр.н.е. последениот гутејски владетел го победил владетелот на Урук Утухенгал“.

Се  истакна:  „Владејачки  јазик  во  земјата  сега  постанал  семитски  акадски: 
‘семитизирана’ била и религијата...“.Пак, Семитите биле Црнци, а Сумерите Белци.

Сумерите и Египтјаните како Белци имале закосени очи, но не и Семитите.
„Уште пред владеење на Гутејците, на југот на градската држава Лагаш (со 

најважно наоѓалиште- со главниот град ?- Гирсу, денешниот Тел) пораснало значе-
њето на еден кнежевски род на кој истакнат претставник бил на Гуде (околу 2150. 
пр.н.е.). Под неговата власт се најдувале пространите делови на Сумер, што тој ис-
користувал да би го рестаурирал сумерскиот начин на живот. Затоа со ‘новосумер-
ски’ се нарекува раздобјето што почнува и престанува од времето на династијата од 
Вавилон. Сумерски  поново постанал службен  јазик, а стариот состав  на градови-
држави го добил поранешното значење. ‘Трговија вместо освојувања’ била девиза-
та на таа епоха. Тоа ја зголемило благосостојбата, па, на пример, довело до живи 
граѓански делатности во градот Гирс, а и на умениците им е овозможено широко 
поле на работа. Толку скулптури  како оние на Гуде  од Лагаш немаме ни од еден 
владетел. Се зголемува и бројот на поседници на валјкасти печати. Ама покрај уме-
тничките  способности  на  печаторезачите  и  кипарите,  уметноста  остава  дојам  за 

25 (Пашке ја прикажува ѕвездата [Сонцето] за време на Нарамсин [околу 2.270- 2.233], внукот на Са-
ргон од Акад. Тој подигнал на тоа место споменик за неговата победа над планинските народи од 
областа на Загрос, која го раздвојувала Елам од Сумер.Ѕвездата била висока два метри и тој го осно-
вал првото царство во Месопотамија. Дополна:ѕвездата била како на Македонците=Пелазгите, Р.И)  
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едноличност  на  мотивите  и  ладноста  на  облиците,  се  покажува  становита  стери-
лност, која заправо својствена на секоја ‘рестаурација’ “.

Се говори за: „Сумерски поново постанал службен јазик“- јазик на Белци.
„Вкупната надворешна слика нипошто битно не се променила ни кога дина-

стијата од Лагаш се сменила- према ‘Листа на сумерските кралеви’- 3. династија од 
Ур. Се покажува,  меѓутоа,  дека добата на акадската  држава не минала без  траги: 
владетели на 3. династија од Ур (од приближно 2100. пр.н.е.) биле апсолутистички 
како и некогаш оние, и владееле со државата  исто така со помош на средишната 
управа. Државата го опфаќала акадско- сумерското подрачје, на запад се протегала 
до Марија, на север до Ашур, а на исток го вклучувала Елам, па во целина била не-
што помала од големата акадска држава, ама без нејзините узори не може да се за-
мисли. Тие се под четири владетели, од Урнаму до Шусин, се зачврстила, ама под 
петтиот, Ибисин, почнала да се крла. Во четвратата година на неговото владеење 
од државата отпаднал Елам, за кој малку-помалку се повеле бројни вавилонски гра-
дови. Пропаста на државата на 3. династија валјда пред сè го узроковала појачано 
доселување на Семитите, овој пат ‘Канаанци’ од Сирија. Збор е за племето Амури 
(Амориќани) кои  се  споменуваат  веќе  во  текстовите  од акадското раздобје.  Веќе 
под Сушин тие биле така опасни да за одбрана од нив е подигнат тв. ‘Ѕид Марту’ 
(што е сумерски облик на акадскиот назив Амур). Ама, попат на сите такви утврди, 
и оваа била од слаба корист. Иако на крајот смртен удар на државата и задал Елам, 
Еламичаните  таму  не  ја  зачврстиле  својата  трајна  власт:  нови  господари  на  Ме-
сопотамија најпосле ипак постанале западните Семити, на кои им припаѓале и Амо-
ричаните“.

Се говори за „го узроковала појачано доселување на Семитите“- Црнците.
„Иако најголемото достигнување на новосумерското раздобје рестаурација-

та се состоела во зачувување  на старосумерските достигнувања (од тоа време по-
текнуваат најважните сумерски текстови), ипак во литературата од добата на Урна-
му се сретнуваме прв пат со нов вид на текст, наиме збирки на правнички текстови, 
такавикани ‘Урнамуов законик’.

Како и во акадското раздобје, кралот се почитувал како божанство. Така би-
ло веќе со друг владетел од династијата, Шулгиј. Кралот пред сè сметал бог зашти-
тник на неговата држава, ама тој можда тој ‘ранг’ го зазенал тек после што би го 
објавил ‘своето  венчање’ со својата  градска божица и така на земјата и осигурал 
плодност и напредок. Таа теорија, меѓутоа, не може со сигурност да се докаже.

Во ликовната уметност на прво место пред сè била архитектурата, која доне-
ла  до  сега  најстари  ископини  на  ‘степенастата  кула’  (зигурати)-  узор  за  чуениот 
‘Вавилонски торањ’- и која така не била лишена на становитата монументалност. 
Постара, то ест акадски тип на таква кула познаваме, воостанатото, веќе од еден ре-
лјев на Саргоновата ќерка.

Епохата што следела после 3. династија од Ур поново ја обележува власта на 
помали  градови-држави  во  кои  водечки  личности  биле  веќе  споменати  западни 
Семити. Овде валја да се спомене превласта на градот Исина, која е Ишбиера, по-
даник и подоцна противник на последниот владетел од Ур, Ибисин, го претворил 
во главен град. Тука, значи, се продолжила новосумерската традиција“.

Сè се пренесува по ред за тие простори, со докази, а никаде ги нема Евреите.
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„Преминот према  вистинската семитска култура  се  збил за власт  на  дина-
стијата од Ларса, која ја сменила онаа од Исина. Ама покрај неа биле равноправни 
и други  мали династии, на пример оние од Урук  и Ешнун, а исто така и онаа од 
Ашур, која сега прв пат ја сретнуваме. Ипак пред сите почнала да се истакнува ди-
настијата која ќе стекне најголемо значење и која, најпосле, со тоа раздобје дала пе-
чат: I династија од Вавилон. Бидејќи дека таа- додуше тек нешто подоцна- стекнала 
врховна власт, целата доба која почнува со власта на Ларса ја нарекуваме старова-
вилонска. Откако ја задобила превласта Ларса, може да се примени нејзиното вли-
јание на историјата на ова подрачје во многу погледи, па така и во јазичниот: не 
само дека сумерскиот јазик престанал да биде службен јазик, туку дошло и до про-
мена на староакадското во старовавилонско наречје.

Хамураби (по ‘кратка’ хронологија 1728- 1686, по ‘средна’ хронологија 1792 
-1750), за чие владеење старовавилонската држава го достига својот врв, бил толку 
среќен- а уз тоа го служила и среќа- да успеал да ги елиминира сите свои сопарни-
ци и поново ќе ги собере помалите држави-градови во единствена држава. Негово-
то царство било готово исто така големо како подрачјето на државата на 3. дина-
стија од Ур- во неа не бил вклучен едино Елам. Иако Хамураби во многу ја продо-
лжил изразито акадско- семитската традиција, тој бил и чувар на сумерските духо-
вни достигнувања, а се сметал пред сè побожен градител на храмовите и заштитник 
на послабите, како што е докажано и за новосумерските владетели. Се чини дека во 
него успеало да се изврши потполна синтеза на културите на двата јазика и двата 
народи. И градскиот бог на Вавилон, Мардук, кој тек уз помош на Хамурабија сте-
кнал почитување,  истовремено ги  носел  и овоземските  црти  на  сумерските  и  ко-
смичките црти на семитскиот бог“.

Се истакна: „Се чини дека во него успеало да се изврши потполна синтеза на 
културите на двата јазика и двата народи“. Следи се создал еден дворасен јазик.

„Хамурабијевото најславно дело е збирка на закони, такавикани ‘Хамурабиј-
ев законик’. Тие закони ги познаваме од глинените плочки, ама пред сè од една ка-
мена стела која е ископана во Сузи, каде уште во она давно време ја одвлекле Ела-
миќаните. Во воведот и поговорот се фали Хамураби како заштитник на својот на-
род и миротворец. Во самиот текст на законот, по кој казната се одмерува  према 
начело ‘око за око’, се очитува ставот на западносемитските номади, кои сега има-
ле битна улога во обликување на Месопотамија.

Во становиштето поново може да се запази процесот на индивидуализација. 
Сега  поширокиот  слој  на  слободни  граѓани  има  приватна  сопственост  на  земји-
штето, кое го обработуваат слугите и робовите. Можда при тоа изграла битна улога 
чинителот дека обликот на ‘номадите’- што Семитите секако биле- се засновал на 
поединечни егзистенции или  во  најмала  рака  на егзистенцијата  на малите  групи. 
Секаде после што тие би ја зезеле земјата, можело да се запази поново оживување 
на индивуализмот. Тоа запазување нам ни постанува уште поразбирливо кога има-
ме на ум дека животот на лутачките пастири нипошто не бил така умерен према за-
едницата како на пример животот на селските Сумери, кои на пример во јужна Ме-
сопотамија биле упатени на заедничко одржување на каналите за наводнување“.

Претходно се кажа: „Во самиот текст на законот, по кој казната се одмерува 
према начело ‘око за око’, се очитува ставот на западносемитските номади“. Одли-
ката била на Црнци, како спротивност на Белците кои победувале- неодмаздувале.
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Овде се говори за: „животот на лутачките пастири нипошто не бил така уме-
рен према заедницата како на пример животот на селските Сумери“. Па Семитите 
како „лутачките пастири“, секаде каде што оделе, само плачкале и убивале. Ова би-
ло во споротивност на „животот на селските Сумери“. Овие биле за наука, писмо...

„Во ликовната уметност старовавилонското доба исто така може да се соочи 
со синтеза на акадската традиција, која била мошне нагласена, и она новосумерска. 
Ама квалитетот на уметничките дела не била оддалеку достигната: за ‘новосумер-
ската баштина’ е карактеристична становитата ладност“.

„Веќе под Хамурабијевиот наследник Самсуилун  старовавилонско царство 
се потресило. Во Вавилон 1532. пр.н.е. или нешто подоцна дошле на власт Касити-
те, кои припаѓале со еден планински народ од исток: бидејќи хетитскиот крал Му-
ршилиш I. во беспримерен победоносен поход продрел од Мала Азија до Вавилон 
и го разорил градот, Каситите тоа го искористиле. Тој нов освојувачки народ наго-
лемо се асимилирал со вавилонската култура.  Во него не се истакнале значајните 
владетелски личности.

Ако до тогаш Вавилонија во политичка и културна смисол предводела, сега 
тоа  се  променило.  Вавилон  во  бит  постанал  носител  на  традицијата,  и  за  погра-
ничните земји, па дури и за Мала Азија, во голем број бил културен узор. Но поли-
тичката историја ја покретале други. Тоа се наметнува споредба со Грција во доба 
после Александар Велики. (Само Македонски,никако Грција туку Македонија,Р.И.)

Во  12. в. пр.н.е.  Елам  поново еднаш  довел  до пад на една вавилонска  ди-
настија. Шутрукнахунта I. ја освоил земјата и при таа прилика оплачкал бројни ку-
лтурноисториски  предмети,  кои  се  најдени  при  ископување  на  Суза,  меѓу  нив  и 
стелата  со Хамурабијевиот  законик. Последниот каситски  крал завршил во елам-
ското ропство. (Шутрукнахунта=шутрук на хунта: шутрук=шутрак, Р.И.)

Набрзо после што Еламитите го освоиле Вавилон се обликувало  во градот 
Исин средиште на отпорот против тие туѓинци, кои постепено толку ојачало да 2, 
исинска династија можела да го ослободи Вавилон од туѓнската власт, па дури да 
го задобие влијанието и на запоседнување на асирскиот престол.

Најзначаен  владетел  на 2. исинска  династија,  Небукаднезар  I (околу 1130. 
пр. н.е.) успеал во победносниот поход на Елам да го врати во Вавилон Мардукови-
от кип што го ограбил Шутрукнахунта. (Небукаднезар=Набуко доносар, Р.И.)

После што асирскиот владетел Тиглатпилестер I. со своите војни мошне ја 
ослабил Вавилонија, тогаш лесно се домогнале на власта Арамејците. Ададаплаи-
дина (околу 1050. пр.н.е.) бил покрај со своето акадско име и владетел со арамејска 
крв на вавилонскиот престол, со кого оттогаш владеела приморската династија, ка-
ко таа себе се нарекла во бит арамејска владетелска куќа.

Слика на уметноста на тоа доба пред сè гранични камења, тв. кудуру, стела 
со рељеви кои (можда) се поставувале на граници меѓу подрачјата а нивни копии 
во храмовите. Прикази на стелите- често симболи на боговите, ама и ликови на лу-
ѓе- најчесто се слаби  уметнички  квалитети. Ама  тие споменици  ипак сведочат за 
две поважни чинители: прво, прикажаните симболи готово без изземање ги прика-
жуваат вавилонските богови- можеме да идентифицираме само малку каситски- па 
значи во голема мера се очитуваат прилагодувања на Вавилонија; друго, стелите ја 
одразуваат  општествената  структура  на  земјата:  на  тие  каменови  наводи  се  лена 
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кои ги поклонил кралот. Тука, значи, преовладувал ленскиот систем, како што пре-
овладувал и на другите подрачја на Предна Азија“.

Се говори за Сумери и Семити со докази, но никаде ги нема само Евреите.
Во овој наслов е преземен  делот Развој на високата култура  со поднаслов 

Предна Азија, разчленето на делови: Раздобје на Џемдет Наср, Раздобје на порани-
те династии, Раздобје на Фар и I. Династија од Ур, Акадско раздобје, Новосумерско 
раздобје,  Старовавилонско раздобје, Средновавилонско раздобје- овде пренесени. 
Следат Хуритско-митанско царство, Хетитско царство, Угарит, Старо и средно аси-
рско царство. Дури овде следи делот: Стар Израел, Феникијци и Арамејци.

Р. Опифициус, стр. 112, пиши за: „Стар Израел, Феникијци и Арамејци“.
„Раздобјето на слабоста на асирското царство, кое се поклопувало со раздо-

бјето на смалување на надворешно политичката активност на Египет на измакот на 
второто илјадолетие пр.н.е., во Сирија и Палестина воглавно им погодувало на три 
народи: Изралци, Феникијци и Арамејци.

Историјата на Израел на народот кој непрестално го носел светот за себе ка-
ко особено, од бог избран народ. За неговата минатост не обавестува Стариот завет, 
кој секако нужно е тендециозен, оти Израелците сите политички и верски збивања 
вазда ги поврзувале со својот ‘сојуз’ со Богот. Затоа, кога покушаме да ги утврдиме 
историските  збивања,  наидуваме  при  интерпретација  на  Стариот  завет  на  бројни 
потешкотии. Мораме да водиме сметка за тоа дека конечно канонот на Стариот за-
вет настанал тек после вавилонското сужанјство. Во него историските чинители се 
испреплетени со легенди и реконструкција на родословјата, кои би требало израел-
ската историја од Абрахам понатаму да се поврзе во единствен приказ на ‘избрани-
от’ народ. Но со помош на пишаните и археолошките извори можеме да ги разлу-
чиме чинителите од легендите и барем деломично да се осветли историјата на Из-
раелците пред постанок на државата: за време од Саул натаму имаме доволно би-
блиски и небиблиски извори потребни за точно прикажување на тоа раздобје.

Патувањето на Абрахамовиот род- не знаеме дали баш така се викал- спаѓа 
во склоп на снажна експанзија на номадски племиња од пустињата на подрачје на 
цивилизираните градски  држави  на Месопотамија, Сирија и Палестина во првата 
половина на второто илјадолетие пр.н.е. Архивите од тоа време известуваат за се-
лидбата на номадски племиња на подрачјето северна Месопотамија и Сирија, и не-
кои библиски податоци за животот и патувањето Абрахамово се подудираат со ис-
ториските чинители што се споменува во тие архиви. Исто така е веројатна и сели-
дбата на такавиканото потомство Абрахамово во Египет во времето кога- према Би-
блијата- Јосиф бил фараонов министер. Египетските извори наиме известуваа дека 
во време на сушата и гладта ноамди од Палестина и Синај се селеле во подачјето на 
западната делта на Нил. Дел на племињата што подоцна со другите го сочинувале 
израелскиот народ се доселил во Египет веројатно во време на владеењето на туѓа-
та династија на Хиксите, на средината на второто илјадолетие пр.н.е. Не ни е по-
знато како тие племиња за време на својот боравок во Египет се обликувале; ама за 
тоа дека Египтјаните при подигнување на градовите и копање на каналите употре-
бувале номадски племиња што се доселиле во Египет, ни сведочат изворите од вре-
мето на Рамзес II. (1290-1224).

Делот на племињата што подоцна се стопиле во израелски народ отишол од 
Египет (према Библијата, под водството на легендарниот Мојсиј) е веројатно во 13. 
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в. пр.н.е. На патот према Палестина тие племиња се бореле со разни канаански гра-
дски држави, понекогаш со успех а понекогаш и доживувајќи  порази. При тоа се 
поврзале со номадски и полуномадски племиња на јужна и западна Палестина те 
најпосле им успеало да се вофрлат во празнините помеѓу канаанските државици, во 
прв ред на брдовитити подрачја, кои биле релативно сигурни. Тој инаку лабав сојуз 
на племињата  ги  поврзувало  две:  повеќе или  помалку единствено почитување  на 
Јахве, врховен бог на здружени племиња, и заедничкиот непријател: Канаанци. Бо-
рбата со Канаанците ни опишува  извештај за делување  на тн. судии, на одредено 
време избрани војсководачи на здружените племиња. До одлучувачка криза дошло 
кога израелските племиња се судриле со Филистејците, здружени во снажен и до-
бро организиран сојуз на градските држави на западна Палестина. Во тие одлучни 
борби израелските племиња тесно се поврзале и место привремен војсководец, ‘су-
дија’, избрале крал. Со тоа се завршува историјата на израелскиот племенски сојуз 
и почнува историјата на првата израелска држава (малку пред преминување од вто-
рото во првото илјадолетие пр,н.е.). За нејзиното настанување и подоцна успешен 
развој, покрај притисоците на Филистејците, од одлучувачко значење било слабее-
њето на тогашните големи сили на Блискиот исток- Асирија и Египет.

Власта на првиот крал, Саул, ги опфаќала само северните племиња; тоа било 
војничко кралство, а имало задача дефинитивно да ја отстрани филистејската опа-
сност. Суловиот наследеник Давид, е значаен војник кој околу 1000. пр.н.е. го осво-
ил Ерусалим и бил признат за крал и од јужните племиња, така ги обединил сите 
дванаесет племиња во една држава; заблагодарувајќи на среќната експанзионистич-
ка политика, му успеал да продре во пространите делови на Палестина и Сирија. 
Давидовиот син Саломон- чуен  по своите  мудрости  и мирољубивост- особено се 
истакнал на внатрешната реформа на државата.Во војската тој, размерно доцна, во-
вел единица со бојни коли; некои сметаат дека ископините во палестинскиот град 
Медиго се Саломонски коњски стаји. Извонредно ја оживеал и проширил трговија-
та; пред сè ги контролирал трговските патишта што воделе од Црвено море до Си-
рија. После, довел до процветување на израелскиот народ до тогаш непознат двор-
ски сјај, што одава негова отвореност према иноземните облици на живот. Меѓу ра-
скошните градѓевини што Саломон ги подинал во главниот град Ерусалим спаѓал и 
храмот, заради што изградбата и опремата ја доведувале во земјата страни, пред сè 
феникијски градители и уметници. Заветниот ковчег, во кој или на кој наводно се 
најдувал невидливиот Јахве, сега добил свое конечно место во тој храм, во кој, уз 
голема државна свеченост, бил пренесен од шатор во Шилоу, каде до тогаш се чу-
вал како заедничките светињи (што било разбирливо за тогашните прилики, кога 
мнозина народи се бореле во име на своите богови)“.

Бидејќи се работело само за повеќебожество, сè уште го немало еврејството. 
„Земено  во  целина,  во време  на Саломоновата  власт  Израелци  јако се  од-

далечиле од простиот номадски начин на живот. Настанале озбилни напнатости ме-
ѓу свештенството, поврзано уз  традицијата, и  кралската  куќа.  Таа  напнатос  уште 
повеќе го зголемила притисокот што Саломон го вршел на својот народ оптерету-
вајќи го со порези. Така веќе за неговото владеење почнал да се наѕира крајот на 
политичкиот цвет на Израел и неговото државно единство.

Државата после Саламоновата смрт (околу 926. пр.н.е.) навистина се распа-
днала на два дела: северна држава Израел, на која и припаднало десет племиња, и 
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јужна држава Јудеа, на која и припаднале два племиња. Израел поседувал поголемо 
подрачје и појака војна сила, а значењето на Јудеа наголемо било во тоа што во неа, 
во Ерусалим, се чувале најголемата светиња- заветниот ковчег. Борбата помеѓу пр-
ороците и  монархијата,  то ест помеѓу бескомпромисните приврзаници  на Јахве и 
продирање на туѓи култови кои ги подупирале кралевите,26 во двете држави во тек-
от на 9. и 8. век пр.н.е. во двете внатрешната политика била доминантна, што после 
довело до нивно слабеење кое дошло до изражај и во надворешната политика. Др-
жавата Израел со својот главен град Самарија била најнапред извргната од сириј-
скиот притисок под под Салманасар III.,  а потоа ја потиснале Арамејците. Околу 
721. пр.н.е. Саргон II.  ја освоил Самарија и голем дел на населението го одвел во 
ропство во Месопотамија и Медија. На тој начин Израел потполно го изгубил свое-
то политичко значење. Нешто подоцна, државата Јудеа доживеала слична судбина: 
под Езекиј (Хискиј) морала на Асирците да им плаќа данок. Во доцновавилонско 
доба доспеала во сфера на превласта на Небукаднезар II., кој после две востанија 
597. и 587. пр.н.е. после го зазел Ерусалим и го разорил, а најголем дел на насе-
лението го преселил во Месопотамија (вавилонско сужанјство). Пророците таа по-
литичка пропаст ја толкувале со најверност на израелскиот народ на Јахве, ама во-
едно го наговестиле и  спасот на Израел, пророкувајќи  го  јачењето  на правото на 
верата во вавилонското царство. Во прогонството тогаш навистина и дошло до чи-
стење на изралската вера од туѓите религиски елементи. Тек тогаш се родил моно-
теизмот  во  строг  смисол,  верување  во  едино  едино  божанство  без  икакви  други 
богови уз него“.

Се потврдува дека еднобожеството=еврејството било од Вавилон,како со тн. 
еврејско заробеништво, и тоа само на арамејски јазик, кој никогаш не бил еврејски. 

„Надежта на Израелците дека ќе се вратат во земјата на татковците ќе се ис-
полни кога персискиот крал Кир II.  го освоил вавилонското царство. Тој 538. пр. 
н.е. на Израелците им допуштил да се вратат во Палестина и поново да го изградат 
храмот во Ерусалим (после повраток на Израелците се нарекувале Јудејци, од што 
настанал и наш назив Жидови). Израел, меѓутоа, никогаш повеќе не го постигнал 
претходното политичко значење. Вистински владетели на Палестина постанале Гр-
ција и потоа Римското царство, а Израел својата независнос посе ја изгубил 70. г.п. 
н.е. после големото востание против Римјаните“.

Херодот (5 век п.н.е.) не познавал Евреи и дека тие се обрежувале. Евреите 
не му биле познати на Македонците. Пак, во Библијата се наведуваат Македонците.

 „Светскоисториско значење на Израел било во тоа што обзнанило дека му 
се објавил Јахве27- едини Бог. Тој бог, кој со својот избран народ склучил сојуз, нај-
прво бил типичен бог на номадски народ, бидејќи немал ни стално пребивалиште 
ниту- како многу богови на Стариот исток- човечките црти на главата на семејство-
то. Тој попат на каков бог на времето во религијата на Стариот исток се појавувал 
во облаците и објавувал во молна и гром. Тек постепено, и тоа пред сè во вавилон-
ското сужанјство, тој постанал бог кој на својот народ им поставил високи ќудоре-
дни захтеви. Јахве не смеел да се прикажува  ни во кој облик. Тоа малку-помалку 
довело со некој вид непријателство према сликите, што исто така би можело да се 
протолкува како израз на номадско суштество. Затоа во Палестина до денес и не се 

26 (Се потврдува дека дури и во 9. и 8. век п.н.е. немало еднобожество за да го има еврејството, Р.И.)
27 („обзнанило дека му се објавил Јахве“; „обзнанило“-јавил: Јахве-х=Јаве на јаве му се јавил, Р.И.)
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откриени  иоле значајни  големи  уметнини од тоа време.  Архитектурата  и ситната 
уметност се вклопуваат, во општата слика на сиријската уметност. Улогата на да-
вател во уметноста на Палестина посе е очито припаѓала пред сè на Феничијците, а 
на тоа укажува и I. книга на кралевите од Стариот завет. Феникијската архитектура, 
клесарите и уметничките обртници работеле на градењето на Саломоновиот храм. 
И во ситната уметност, на пример резбарењето во белакоска, која е ископана покрај 
останатото во Самарија, може да се установи увоз од Феникија“.

Па никогаш немало еднобожество=еврејство со материјален доказ- без наод.
„Феникијците, кои исто така му припаѓале на семејството на семитските на-

роди,28 населени на бреговните градови отприлика помеѓу Кармел и Тарта. Го гр-
чките извори и во Стариот завет за нив се известува како единствени народи,ама во 
своите сопствени очи тие тоа никогаш не биле. Нивното име се настанало од гр-
чкиот збор ‘porfyra’ (гримиз) и поврзано со правење на гримизна боја во феничките 
градови. Самите жители на приморјето вазда себе се нарекувале Канаанци, па пре-
ма тоа смееме да заклучиме дека не се чуствувале другчие од околното население 
на Канаан. Гледано етнички, Феничаните, слично на денешното население уз тамо-
шниот брег, зацело твореле најразлични раси.Феничките градови во бит воделе свој 
живот секој за се; она малку што ги поврзувало била вештината на поморска пло-
видба на која и погодувала географската положба, и смисолот за трговија. Слабее-
њето на критско-микенската власт почнувајќи од 12. век пр.н.е. донело со себе на 
Феникиците малку-помалку да им припадне водечката улога  во поморската трго-
вија и тие потоа се развиле во еден од значајните поморски и трговачки народи на 
антиката. Во таа рамка валја да се посматраат и основањето на феничките градови 
на дел од Средоземјето. Можда веќе на почетокот на 12. в. пр.н.е. некои такви гра-
дови биле втемелени на Кипар, на другите средоземни острови и во Северна Афр-
ика. Се чини дека веќе во 9. в. пр.н.е. била основана Картага, а може да се докаже 
дека нешто подоцна на Сицилија и во Шпанија постоеле ‘фенички колонии’.

Понатамошни  моменти  што  меѓусебно  ги  поврзувале  бреговните  градови 
биле: систем на писма кои заедничко го употребувал- латински и грчки алфабет се 
сведуваат на фенички- и заеднички јазик што постепено се развил, иако во разни 
градови можат да се докажат разлики во наречјата“.

Писмата биле пелазгиски,а тн.грчко (коинско) му претходело на латинското. 
Латинското било македонско од Халкидики... Следи и јазикот бил само пелазгиски.

„Гледано политички, Феникијците  твореле  состав  на градови-држави, кои, 
во различни облици, ги најдуваме во разни времиња и во разни краишта на Стариот 
свет. Помислата да се основа заедничко феникијско царство на населението на бре-
говното подрачје му било страно. На градовите, од кои биле најважни и најпознати 
се Библос, Сидон и Тир, владееле племенски родови кои веројатно имале исто то-
лку трговски дух како и поморци. Од феникијскиот облик на владеење- према оби-
чај на Стариот исток- било почитување на разни градски божанства попат Ела или 
Баала,  Мелкарта  или  ‘Господарица  на  Библоса’.  Во  религијата  како  и  уметноста 
може да се примети наизменично влијание на Предна Азија од една и Египет од др-
уга страна: Господарицата Библос поседува црти на египетската божица Хатор, до-
дека Ел е типичен семитски бог. Врската со Египет се покажува и во митовите: на 

28 (Феникјците не биле Семити [Црнци] туку само Пелазги [Белци] со своите пелазгиски богови. Тие 
немале закосени очи како Сумерите, туку нормални. Па Феники=Пеники- Фени=Вени=Венети, Р.И.)
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еден дрвен столб што стои во Библос е прикажана Изида како наоди на својот умр-
ен маж Озирис“. (Ел=Ил, Р.И.)

Белците (Пелазгите) имале исти богови со различни имиња.Па без еврејство.
„Во културен поглед феничките бреговни градови се вклопуваат во сириски-

от и палестински културен простор.Во него, се чини на култура, како и на религија, 
особено јако влијание на Египет. За крупната уметност во постаро доба нема дока-
зи, како ни во Палестина, ама нема сумливост, ипак било вешти архитекти и граѓе-
вински мајстори, што докажува и суделовањето на Феникијците во градбата на Са-
ломовиот храм. Ситната уметност покажува, голем квалиет. Тука особено вреди да 
се спомене рељефот од белакоска како украс на приборот и намештајот, па метал-
ните лончиња и некои успешни примери на клесарската уметност“.

Стои „сирискиот и палестински културен простор“- нема еврејски простор.
„Слабоста на двете големи држави- Асирија и Египет- поткрај 12. век пр.н.е. 

не ја искористиле само Израелците туку и веќе повеќе пат споменатите Арамејци. 
Тие се биле домогнале на вавилонскиот престол и создале, пред сè во северна Си-
рија и во долината Еуфрат, па сè долу до Дамаск, мали кнежества кои успеале да ја 
зачуваат својата независност. Особено со посредство на асирската литература, а се-
како и од Стариот завет, сознаваме за борбите на Арамејците со Ашур  и Израел. 
После  и  тие  поминале  како  и  израелскиот народ:  Тиглатпилестер  III.  успешно  ја 
сузбил нивната државна самостојност, а после што Саргон II. потполно ги победил, 
Арамејците, гледано политички, повеќе не играле никаква улога. Наспроти тоа, ни-
вниот културен, а пред сè јазично влијание, кој не треба да се потцени, се одржал 
на целиот Преден  исток  и после губитокот на нивната  политичка моќ; од Тигла-
пилесер III. арамејски сè повеќе постанувал општ говорен и книжевен јазик.

Во време додека нивната моќ цветела, на почетокот на првото илјадолетие 
пр.н.е., Арамејците основале градови и така можда им ја пренеле на Асирците хети-
тската склоност на монументалната уметност. На нивните рељефи се гледаат влија-
ннијата на најразлични смерови од Сирија, Феникија, од хетитското и хуритското 
царство, кои се помешани со самостојниот арамејски стил“.

До овде ништо не се виде било што посебно еврејско-па таков народ немало.
Следи  Асирско  царство  во  првото илјадолетие,  Доцновавилонско  царство. 

Царство на Медијците и Персијците. Следи поднасловот Египет и островскиот свет 
на источното Средоземје.

Ова говори дека Еврејската историја била само библиска- туѓа и присвоена.

ЕВРЕИТЕ САМО СО ПРИСВОЕНА ИСТОРИЈА

Во предхотното пренесување никаде не се спомна било што-нешто еврејско.
Ова говори дека Евреи никогаш и немало- и за нив била напишана историја.
Вил Дјурант, на стр. 128, пиши: „Кога нивната цивилизација веќе била ста-

ра- околу 2.300 години п.н.е.- песниците и учените луѓе на Сумер настојувале да ја 
реконструираат својата древна историја. Песниците пишеле легенди за создавањето 
на светот, праисконскиот рај и страшниот потоп кој го проголтал и уништил пора-
ди  гревот  на  некогашниот  крал.  Овој  потоп  преминал  во  вавилонска  и хебрејска 
традиција и постанал дел на христијанската вера...“.
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Стр. 142: „Сумерската култура може да се резимира во овој контраст помеѓу 
недотерана грнчарија...прва приказна за Постанување и Потопот...“.

Вил Дјурант, на стр. 130, за Саргон истакнува: „...Сумерската легенда за не-
го составила една посе мојсиевска автобиографија на самиот почеток: ‘Мојата скр-
омна мајка ме зачнала и во тајност ме донела на свет. Ме ставила во корпа- чун од 
рогузина и со катран ми го затворила излезот’...“.

Вил Дјурант, на стр. 174, пиши: „...Папирусот во Британскиот музеј, познат 
на научниците како ‘Мудрост на Аменемопе’ (околу 950. п.н.е.) ги припрема ѓаци-
те за јавна служба  со предупредувања  кои  веројатно влијаело  на авторот или  ав-
торите на ‘Изреките Соломонови.’

‘Не биди похлепан на лакат земја,
И не впаѓај на имот вдовичин...
Обработи ја нивата плодови да ти донесе,
И стекни леб за свои вршалици.
Подобро еден бушел кој Богот ти подари
Отколку пет илјади стечени со превара...
Подобро е сиромаштво во Божји раце
Отколку богатство во складиште;
И леб е подобар кога срцето е радосно,
Отколку богатството кога си несреќен...’  “.
Стр. 201: „...јасно е дека Ипувер бил уморен и стар. На крајот тој сонува за 

филозофот-крал кој луѓете ќе ги избави од хаосот и неправда:
‘Тој донесува стишување на пламенот (општествениот пожар ?).
Речено е дека тој е пастир на сите луѓе. Нема зло во неговото
срце. Кога стадото се прореди тој проведува ден собирајќи
ги, оти душите им се во грозници. Да бар го препознал нивниот
нарав во прво поколение. Тогаш би го уништил злото. Би дигнал
рака своја против него. Би го уништил семето на злото и неговото
наследство... Каде е тој денес ? Дали можда спие ? Чуј, неговата
моќ не се гледа.’
Тоа е веќе глас на пророкот; редовно во облик строфа попат еврејските про-

рочни списи; и Брестид со право ги оценува овие ‘Совети’ како ‘најрана појава на 
опшествениот идеализам кој кај Евреите се нарекува ‘месијанизам’...“.

Стр. 209: „Според свештениците, постоеле мудри начини да се поминат тие 
проби; тие начини тие ги давале на увид и размотрување. Еден начин бил гробни-
ците да се опскрбат со храна, пијалоци и слуги кои ќе ги хранат мртвите. Другиот 
начин бил гробот да се исполни со талисмани кои на боговите ќе им угодат: со ри-
ба, орли-лешинари, змии и изнад сè со скарабеј- инсект кој, затоа што се репроду-
кувал очигледно со оплодување, ја симболизирала воскрснатата душа; ако свеште-
никот сите би ги благословил на прописен начин, тие би го терале секој напаѓач и 
би го уништувале секое зло. Уште подобар начин бил да се купи Книгата на мртви-
те,29 збирка  на  пергаменти,  за  која  свештениците  напишале  молитви,  формули  и 

29 Модерниот наслов кој го дал Лепсиус  за некои две илјади свитоци на папирус најдени во разни  
гробници и карактеристични по тоа што ги содржеле формулите кои служеле како водач за мртви. 
Египетскиот наслов Излегување (од смртта) на ден. Тие потекнуваат од добата на пирамидите, ама 
некои се уште  постари. Египќаните верувале  дека овие  текстови ги составил богот на  мудростите 
Тот; во поглавјето 1XIV се кажува дека книгата е најдена кај Хелиополис, и дека тоа е „вистински 
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враџбини пресметани на тоа да го смират, па дури и да го залажат Озирис. Кога по-
сле стотини недаќи и опасности, мртвата душа најпосле стигнала до Озирис, треба-
ло да му се обрати големиот Судија на отприлика ваков начин: ...“.

Стр. 212 се говори за IV Еретички крал- од стр. 213 до со стр. 216 е песната.
Стр. 216: „Ова не е само еден од големите поеми во историјата, тоа прв го 

истакнат израз на монотеизмот- седум стотини години пред Исаија.30 Можда, како 
сугерирал Брестид, оваа концепција за еден едини бог, била одраз на обединување 
на медитеранскиот свет под Египет во време на Тутмос III.  Ехнатон го замислува 
својот бог кој им припаѓа на сите народи еднакво, па дури други земји ги наведува 
пред сопствената, како оние за кои Атон се грижи; тоа бил запрепастувачки помак 
во  однос  на  старите  племенски  боженства.  Воочите  го  виталистичкото  сфаќање: 
Атон ќе се најде не во битките и победите, туку во цвеќето и дрвото, во сите обли-
ци на живот и растиња. Атон е радост која ја поттикнува ‘ситната стока да поско-
кнува’, а ‘птиците да излетуваат  од гнездата’. Богот не е ни особа ограничена на 
човечки облик; стварното боженство е создавачка и окрепјувачка топлина на Сон-
цето;пламтејќкиот сјај на топката која се дигнува и зајдува, само е обележје на онаа 
првобитна моќ. Ипак, поради својата сеприсатност, оплодувачкото милосрдие, сон-
цето за Ехнатон постанува  исто така ‘Господар на љубовта’, нежен заштиник кој 
‘создава човек-дете во жена’, и ‘љубовта ја исполнува на Две Земји на Египет’. Та-
ка напакон, Атон низ симболиката израстува во грижниот татко, сочуствител и не-
жен; тој не е како Јахве, Господар на небеските војски, туку бог на благост и мир.

Една од историските трагедии е дека Ехнатон, постигнувајќи ја својата воз-
вишена визија на универзалното единство, не се задоволил со тоа да допушти  со 
благороден квалитет на новата религија постепено да ги придобие срцата на луѓето. 
Тој не бил во состојба да размислува за својата вистина во релативен смисол; до-
шол до гледиште дека другите облици на верување и религии се непрелични и не-
подносливи. Одненадеж издал наредба имињата на сите богови освен  Атон да се 
избришат од сите јавни натписи во Египет; го менал името на својот татко на сто-
тина споменици за од него да би го отфрлил зборот Амон; нелегално ги прогласил 
сите вери освен својата и наредил сите стари храмови да се затворат. Ја напуштил 
Теба како нечиста, а себе си соградил убава нова престолнина Акхетатон- ‘Град на 
Атоновиот хоризонт.’

Теба брзо пропаднала бидејќи службите и приходите на власта оттука се од-
несени, а Акхетатон постанал богата метропола и прометна благодарејќи на новата 
градба  и  препородот  на  уметноста  ослободени  од свештеничките  поврзаности  за 
традицијата. Духот на радоста изразен во новата религија преминал во нејзина уме-
тност. Кај Тел-ел-Амарие, денешно село на место на некогашниот Акхетатон, Сер 
Вилијам Флиндерс Питри ископал убав  плочник, украсен со птици, риби и други 
животни насликани со изузетно префинета складност. Ехнатон им забранил на уме-
тниците да прават фигури на Атон, на основ на возвишениот аргумент дека висти-
нскиот бог нема облик; што се однесува на останатото, ја оставил уметноста слобо-
дна, едино захтевајќи од сите омилени уметници Бека, Ауте и Нутмоса да ги при-
кажуваат стварите онака како ги гледаат и да ги заборават конвенцијалните прави-

ракопис на богот“. Јосиах направил слични откритија кај Евреите; Спореди Погл. XII, петти пасус 
во понатамошен текст.
30 Очигледна сличност на оваа химна со Псалмот CIV остава малку сумливост во поглед на египет-
ското влијание на еврејскиот песник.
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ла на свештениците. Тие го сфатиле озбилно и го прикажувале како младинец со 
благ, скоро бојажлив лик и необично издолжена глава. Поводејќи се со неговата ви-
талистичка концепција на боженство, тие секој облик на растителен и животински 
свет го сликале со верни детаљи, и тоа со перфекција која тешко икаде икогаш да е 
надмашена. Некое време уметноста, која инаку во секоја генерација доживува мака 
на глад и темнина, цветала во богатство и среќа.

Дека Ехнатон бил со зрел ум, тој би сфатил дека промената која ја предлагал 
била премногу длабока да би се извела за кратко време промената од суеверниот 
политеизам длабоко вкоренет со употребата и навиките на луѓето, на натуралисти-
чкиот монотеизам кој машта на подредување на разумот. Тој тоа тогаш би го оба-
вил постепено и ја ублажил транзицијата на некои преодни методи. Ама тој бил по-
веќе песник, отколку филозоф; попат на Шелија кој на оксфорските бискупи им го 
објавил Јеховиот крај, тој посегнал за Апсолутот, па на негова глава се обрушила 
цела структура на Египет.

Тој  со  еден  удар  ги  лишил  поседите  кои  биле  омилени  благодарувајќи  на 
долгата традиција и вера. Кога го исфрлил зборот Амон од името на својот татко, 
на неговиот народ тоа му изгледало како богохулнички грев; ништо за нив не било 
поважно од почитување на мртвите предци. Тој ја потценил снагата и упорноста на 
свештениците, а ја преценил способноста на народот да ја разбере новата религија. 
Зад позорницата, свештениците го ковале заговорот и се припремале; а во своите 
домови, светот скришно продолжил да ги обожава своите стари и безбројни бого-
ви. Стотина занаетчии кои зависеле од храмовите гунѓале потајно против тој ерети-
чки крал. Дури и во неговата палата, министрите и генералите го мразеле и се мо-
леле за неговата смрт оти според нивните мислења допуштал во неговите раце цар-
ството да се распадне ?

Во меѓувреме младиот песник живеел во едноставноста и верата.Имал седум 
ќерки, ама немал синови; и мада по законот можел да бара наследник од своите др-
уги жени, тој повеќе сакал да остане верен на кралицата (Нофретете). Нам ни оста-
вил еден мал украс на кого е прикажан како ја грли кралицата; на уметниците им 
дозволил да го прикажуваат како со кочиите се вози по улиците, во добро располо-
жение со својата жена и децата; во свечените прилики кралицата седела покрај него 
и го држела за рака, додека ќерките се играле во подножјето на престолот. За сво-
јата жена говорел како за ‘Господарица на неговата среќа, на чиј глас Кралевото ср-
це се радува’; а за заклетва  го користел изразот, ‘Таква ми среќа со Кралицата и 
нејзините деца’. Бил тој еден интерлудиј на благоста во египетскиот еп на моќта.

Меѓутоа,од Сирија во таа едноставна среќа стигнувале алармантни пораки.31 

Египетските  колонии  на  Блискиот  исток  ги  освоиле  Хетитите  и  другите  соседни 
племиња; гувернерите кои Египет ги именувал молеле за итни појачувања. Ехнатон 
се колебал; не бил сосема сигурен дека вистинското освојување му го оправдува за-
држувањата на тие држави во покорност на Египет; и не бил склон да ги испрати 
Египјаните да гинат на далечните полиња за едно така несигурна ствар. Кога коло-
ниите сфатиле дека имаат работа со светец, тие го свргнале египетскиот гуверенер, 
мирно престанале да плаќаат данок и постанале во секој поглед слободни.За мошне 

31 Годината 1893, Сер Вилијам Флиндерс Питри кај Тел-ел-Амарна открил преку триста пеесет та-
блици-писма испишани со клинесто писмо, кои повеќето биле апели од Истокот за помош упатени 
на Ехнатон.
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кратко време Египет престанал да биде огромна империја и се собрал во мала др-
жава. Набрзо се испразнила египетската ризница на која данокот од колониите цел 
век бил главен ослонец; домашните порези паднале на минимум, а работата во ру-
дниците на злато престанал. Внатрешната управа се претворила во хаос. Ехнатон 
останал без пари и без пријатели во светот кој изгледал во потполност негов. Секо-
ја колонија се дигнала на востание, а сите снаги во Египет се свртиле против него и 
го чекале неговиот пад.

Не наполнил триесетта кога 1362. година умрел скршен со спознанието на 
својот неуспех како владетел и недостојност на својот народ“. 

Стр. 37: „Прва фаза во еволуцијата на законите е личната одмазда. ‘Одмаз-
дата е моја’ кажува примитовниот поединец...Примери можеме да најдеме меѓу нај-
чистокрвните денешни американски семејства.Ова начело на одмазда опстојува низ 
историските закони. Се јавува во Законот за одмазда- Lex talionis32- кој влегол во 
Римско право. Тоа игра голема улога во Хамурабијевиот законик, како и во Мој-
сиејевиот захтев ‘око за око, заб за заб’, а се крие зад мнозина законски казни дури 
и во наше доба“.

Стр. 45: „...Ама сè во сè, мажот бил господар, а жената слуга. Кафирите ги 
купувале жените како робови, како облик на доживотно осигурување на приходи; 
кога имал доволен број жени, мажот можел да се одморува остатокот на животот; 
тие би  ја обавувале  цела работа вместо  него. Некои племиња  на стара Индија ги 
сметале жените во едно семејство како дел на имотната наследност, заедно со до-
машните животни. Во тој смисол, ни последната Мојсиева заповест многу не се ра-
зликува.По целата црнечка Африка, жената одвај се разликувала од робовите, освен 
по тоа што од нив се очекувало да обезбеди како сексуално, така и економско задо-
волство. Бракот почнал како облик закон за своина, како дел на институција на ро-
пството“.

На стр. 225 се говори  за Вавилонија: „Цивилизацијата е како борба на не-
прекината борба со смртта. И како што животот се одржува само со напуштање на 
старото и преобразување во нови и посвежи облици, така цивилизацијата постигну-
ва несигурен опстанок менувајќи го својот хабитат или својот нарав. Таа се движе-
ла од Ура до Вавилон и Јудеја,33од Вавилон до Нинива,од нив кон Персенопол, Са-
рд и Милет, а од нив кон Египет и Крит до Грција и Рим. Никој кој денес го по-
сматра местото на древниот Вавилон не би помислил дека тие врели и туробни ос-
татоци долж Еуфрат некогаш биле богата и моќна престолнина на цивилизацијата, 
која без малку ја создала астрономијата, дала богат допринос на напредок на меди-
цината, ја втемелила науката за јазикот, составила први големи законици, ги научи-
ла Грците со основите на математика, физика и филозофија, им даровала на Евре-
ите митологија кои тие му ја дале на светот, а на Арапите им пренела дел на она на-
учно и архитектонско знаење со кои тие ја разбудиле успаваната душа на среднове-
ковна Европа. Додека човекот стои пред тихиот Тигар и Еуфрат, тешко му е да ве-
рува дека тоа се оние исти реки кои ги напојувале Сумер и Акад и ги хранеле ви-
сечките градини на Вавилон. (Ја нема Македонија со нејзината тн.Византија, Р.И.)

32 Израз кој очигледно го смислил Цицерон.
33 (Авторот ја вкопил еврејската историја само од Библијата-неа ја нема никаде на друго место, Р.И.)
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На некој начин тоа и не се оние реки...Заблагодарувајќи на богатството на 
реките и марливиот труд на многу генерации, Вавилонија постанала рај од семит-
ските легенди, градина и житница на западна Азија.34

Историски и етнички, Вавилон бил производ на обединувањето на Акадците 
и  Сумерите...Хамурабијевиот  законик  бил  ископан  кај  Суза  1902.  година,  убаво 
вгравиран на валјак од диорит, кој своевремено е однесен од Вавилонија во Елам 
(околу 1100. п.н.е.) како воен трофеј.35 Како и оној Мојсијев законик, и овој бил дар 
од Небото, оти на една страна на валјакот се гледа кралот како ги прима законите 
од Шамаша, самиот Сонце-бог, Пролог е готов на Небото: ...36

Зборовите кои овде се повлечени...Законик...Во него се мешаат најпросвете-
ни закони со најварваски казни, тука се утврдува примитивниот lex talionis и испи-
тување под маки, заедно со разработени со правни постапци и разборити покушу-
вања да се ограничи брачната тиранија. Сè во сè, тие 285 закони, средени на скоро 
научен начин, под наслови Лична своина, Некретнина, Трговија и пословање, Се-
мејство,  Штети  и  Работа,  го  сочинуваат  законикот  кој  е  понапреден  и  поциви-
лизиран од оној асирски илјада години подоцна, а во многу аспекти, ‘добар како и 
законик на некои модерни европски земји’.37 Во историјата на правото е малку уба-
ви зборови од оние со кои големиот Вавилонец го заклучува својот законик: ...“.

Стр.  230: „Каситите  биле  истерани  после  шест  векови  власт  рушиличка  и 
полна раздори како што била слична власт на Хиксите во Египет...Успонот на Ме-
деса ја ослабил Асирија и уз нивна помош Набополасар ја ослободил Вавилонија, 
основал независна династија и пред смртта го завештал ова второ вавилонско кра-
лство на својот син Набукодоносор II, ниткову кој се споменува во одмазничката и 
легендарната Книга за Даниел. Набукодоносорвото инаугурално обраќање на Мар-
дук, главниот бог на Вавилон открива дел намера и карактер на ориејталното мо-
нарх: ...“.

Стр. 231: „Приближувајќи се на градот патникот најпрво видел- на круната 
на вистинската планина градевина- огромен и висок зигурет, кој се дигал на седум 
спратови сјаниот емајл до висина од 650 стопи, со жртвеник на врвот во кој се нај-
дувал масивна маса од чисто злато и украсена постела на која секоја ноќ некоја же-
на спиела очекувајќи го чулниот ужиток на богот. Оваа градевина била повисока од 
египетските  пирамиди;  по висина  го надминувала  сите  освен  најновите  денешно 
згради;  тоа  веројатно  била  ‘Кула  вавилонска’38 од  еврејскиот  мит,  многуспратна 
дрска творевина на народот кој не знаел за Јехова и за кого се претпоставувала дека 
Господарот на небеските војски го уништил со збрката на мноштвото на јазици. Ју-
жно од зигурат стоел огромен храм на Мардук, богот заштитник на Вавилон. Околу 
и испод овој храм градот се ширел во неколку широки и блистави авении, кои ги 
пресекувале прометните канали и уски кривулести улици, без сумливост преполни 
со свет и базари, со ориентални мириси на смеќа и човечка природа. Храмовите ги 

34 Еуфрат е една од четирите реки кои според Постанувањето (ii, 14) течела низ Рајот.
35 Денес се најдува во Лувр.
36 (За било каквиот Мојсиев законик нема никаков материјален доказ/наод, Р.И.)
37 „Мојсијевиот законик“ очито од него посудува некои ствари, или со него заедно потекнува од ист 
извор. Обичајот заверување на законикиот договор со службен печат потекнува од Хамурабија.
38 Бабел (по хебрејски) меѓутоа не значи „збрка“ или „метеж“, како што легендата претпоставува; 
онака како што е користено во зборот Вавилон (Бабилон) значела Божја врата. (Следи „збрката на 
мноштвото на јазици“. Збрките биле со арамејски и староегипетски во 6 в.п.н.е.- со Библијата, Р.И.)
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поврзувл простран ‘Свет пат’, поплочен со опеки покриени со асфалт, а преку тоа 
се ставани плочки од варовник и црвена бреча (кршник); по тоа боговите можеле да 
одат, а да не ги извалкаат нозете. Оваа широка улица била оивичена со ѕид со плоч-
ки во боја, на која во нискиот рељев се истакнувале сто дваесет блистави емајлира-
ни лавови,  со  претечки  изгледи  да  би  ги  отерале  безбожниците. На  еден  крај на 
Светиот  пат  се  воздигнувала  величествена  Капија  на  божицата  Иштар,  масивен 
двострук  портал со сјајни плочки, украсени со емајлирани цветови  и животни со 
предивна боја, живост и линија“.39

Стр. 301:„Сирија лежела зад Феникија во своето крило на Либанските брда...
Модата, однесувањето и моралот во Дамаск биле мошне слични како и во 

Вавилон,  кој  бил  Парис  на  она  време  и  arbiter  elegantiarum на  античкиот  Исток. 
Цветела  религиозната  проституција,  оти  во  Сирија,  како  и  во  широт  на  западна 
Азија, плодноста на земјата ја симболизирала Големата Мајка, или Божица, чие се-
ксуално  општење  со нејзиниот драган  им давамо поттикнување  на сите репроду-
ктивни  процеси  и  енергии  на  природата;  а  жртвувањето  на  девичанството  во 
храмо-вите  не бил само  жртва за Астарта, туку и учество  со неа во таа годишна 
светко-вина  на  разузданост  на  која,  луѓето  се  надевале,  ќе  даде  неодољиво 
поттикнување на земјата и ќе го осигура растот на растенијата, животните и луѓето. 
Отприлика во време на пролетната равнодневница, се славела светковната сиријска 
Астарта (како Кибела во Фригија) во Хиераполис со жестина која се граничела со 
лудило.  Бука  на  свирала  и  бубњеви  се  мешале  со  кукањето  на  жените  кои  ја 
оплакувале  смртта  на  Астартиновиот  мртов  господар  Адонис;  свештениците-
евнуси  разуздано  плесале  и  со  ножевите  себе  си  ја  засекувале  кожата;  на  крајот 
многу луѓе кои дошле само како посматрачи би биле совладани со возбудување, со 
отфрлување на облеката и се кастрирале да би докажале дека до смрт ќе и служат 
на  божицата.  Тогаш,  во  те-мнината  на  ноќта,  свештениците  би  го  донеле 
мистичното  осветлување  на  сцена,  би  го  отвориле  гробот  на  младиот  бог  и  би 
објавиле триумфално дека Адонис, е Го-сподар, станал од мртвите. Додирнувајќи 
го со балсамот на усните на верникот, свешениците со шепот им обеќавале дека тие 
еден ден ќе станат од гробот“.

ЗАКОН ВО ВАВИЛОН

На стр. 237 се говори за III Закон- Хамурабијев закон ... “Lex talionis” …
„Такво општество, наравно, никогаш не сонувало за демократија; нејзиниот 

економски катактер го условувала монархијата подржана со трговачкото богатство 
и феудалните привилегии, и заштитени со разборита распределба со легални наси-
лија. Земоделската аристократија, која постепено ја потиснала трговачката плуто-
кратија, помагала да се одржи општествената контрола и служела како посредник 
помеѓу народот и кралот. Кралот го препуштал престолот било на кој син по свој 
избор, ама секој син се сметал себе си природен наследник, те формирал клика пр-
иврзаници и, по своја прилика, започнувала војна за право на наследување, ако на-
дежта не би му се исполнила. Во рамките на границата оваа произволна власт, вла-
ста ја вршеле централните или локалните господари или управители кои ги имену-

39 Реконструкцијата  на  Капијата  на  божицата  Иштар  може да се види  во  Берлин,  Voderasiatisches 
Museum.
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вал кралот. Нив ги препорачувале и контролирале провинциските или општинските 
собранија на старешините или угледните луѓе  кои успевале дури  и под власта на 
Асирците да ја одржат достојанствената мера на локалната самоуправа.

Секој управител, а обично крал лично, го признавал водството и власта на 
тој голем законик кој добил форма под Хамурабиј, и ја одржувал неговата супста-
нца покрај секоја промена на околностите и детаљите во тек петнаесет векови. Раз-
војот на законите одел од религиозни кон световни санкции, од строгости до благо-
сти, од физички кон финансиски казни. Во пораните времиња жалбата на боговите 
е примена низ испитување со помош на мачење. Од човек оптужен за врачање, или 
жена оптужена за прељуба се барало да се фрли во Еуфрат; а боговите биле на стр-
ана на најдобрите пливачи; ако ‘вештакот’ би се удавил, неговиот тужител го доби-
вал неговиот имот; ако не би се удавил, тогаш тој го добивал имотот на тужителот. 
Првите судии биле свештеници и до крајот на вавилонската историја судовите со 
мах биле сместени во храмовите; ама веќе во добата на Хамурабија, световните су-
дови одговорни само на властите ги заменувале судските заседувања со кои прет-
седувале свештениците.

Кривичното право почнало со lex talionis то ест со закон еквивалент на од-
мазда. Ако на некој патрициј човек би му избил око или заб или му ја скршил рака-
та или ногата, точно тоа морало да му се учини и нему. Ако куќата би се срушила и 
убила купецот, архитектот или ѕидарот морале да бидат погубени; ако во тој удес 
би погинал купувачкиот син, тогаш морал да умре синот на архитектот или на ѕида-
рот; ако човекот удрил некоја девојка и ја убил, тогаш неговата ќерка, а не тој, била 
осудена на смрт. Постепено овие казни ‘мило за драго’ биле заменети со плаќање 
оштета: парична исплата била дозволена како алтернатива за физичката одмазда, а 
подоцна паричната казна постанала едина казна. И така, ако обично на граѓанинот 
би му било избиено окото, тоа се плаќало шеесет шекели во сребро, а ако тоа би му 
се случило на робот, тогаш се плаќало триесет. Оти, казната варирала не само по 
тежина на прекршокот, туку и према рангот на прекршителите и жртвите. Припад-
никот на аристократијата бил подложен на построги казни за ист прекршок, отко-
лку некој човек од народот, ама  прекршокот на тој аристократ бил скап  трошок. 
Плебејцот кој го удрил плебејцот бил казнет со десет шекели (или 50 долари); да се 
удри личност со некоја титула или со посед чинало шест пати повеќе. Со такви на-
чини на одвратувања, законот преминал на вараварско казнување со отсекување на 
некој дел на телото или со смрт. Човек кој го удрил својот татко му се отсекувале 
шаките;  на лекарот  чиј пациент умрел  или  изгубил  око после  операцијата,  му се 
отсекувани прстите; дојилката која свесно го заменила едно дете на друга морала 
да ги жртвува своите гради. Смртната казна е досудувана за разни прекршоци: си-
ловање, грабнување, разбојништво, провалување, инцест, предизвикување мажовна 
смрт заради  мажење  на друг  човек, отворување  или влегување  на свештеници  во 
винарија,  пружање  уточиште  на одбегнатиот  роб, кукавичлук  пред  непријателот, 
престап во служба, немарно или расипно водење на домаќинство, или несовесност 
во продавање пиво. На такви груби  начини, со илјади  години, се воспоставувани 
традиции и обичаји на редот и самоограничување  кои постанале дел на несвесна 
основа на цивилизацијата.

Во рамките на одредени граници, државата ги регулирала цените, надниците 
и хонорарите. Колку хирургот можел да наплати било одредено со закон; и надни-
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ците  биле  утврдени  со  Хамурабијевиот  законик  за  ѕидарите,  произведувачите  на 
опеки, кројачи, клесари, тесари, чамџии, пастири и работници. По законот за насле-
дство, човековите деца, а не неговата жена, биле природни и директни наследници; 
вдовицата го добивала својот мираз и свадбен поклон и останувала глава на дома-
ќинството до крајот на животот. Не постоело право на првородување, синовите на-
следувале еднакво, и на овој начин најголемите имоти биле брзо распарчени така 
да концетрацијата  на богатствата  била во извесна  мера  зауставена.  По Законикот 
приватната во облик на земја и добра се подразбирала сама по себе. Не се дошло на 
докази дека постоеле адвокати во Вавилонија, освен свештениците кои можеле да 
вршат услуги  на бележник, и писар кој, ако му се плати, можел да напише сè -од 
тестамент до мадригала. Тужителот  му давал  предност  на сопствената молба без 
расипување на терминологијата. Парничењето било спречувано; самиот прв закон 
во Законикот е срочен со скоро неправничка едноставност: ‘Ако човек поднесе ту-
жба против некој човек и го терети за прекршок (казнив со смрт), ама тоа не може 
да докаже, тужителот ќе биде казнет со смртна казна’. Има знакови на подмитува-
ње и потајно договорување со сведоците. Апелациониот суд кој го сочинувале ‘Кр-
алските судии’ заседувал во Вавилон, а конечната жалба можела да биде поднесена 
на самиот крал. Во Законикот не било помена за правата на поединцот во однос на 
државата; тоа ќе биде европска иновација. Ама, членовите 22-24 обезбедувале, ако 
не политичка, она барем економска заштита. ‘Ако човек изврши разбојничко дело и 
биде фатен. Тој човек  ќе биде погубен.  Ако разбојникот не биде фатен, оплачка-
ниот човек, во присуство на богот, ќе даде изјава наводувајќи го по ставките својот 
губиток, а градот и гувернерот, во чија провинција и под чија судска надлежност е 
починетата пљачка, ќе му надохнати сè што е изгубено. Ако е во прашање животот 
(кој е изгубен), градот и гувернерот имаат да платат една мина ($ 300) на наследни-
ците на жртвите.’ Кој денешен град има таква ефикасна управа да би се осудил да 
понуди таква надокнада на жртвите на својот немар ? Дали законот напредувал од 
Хамурабија до денес, или само се зголемувал и умножил ?“.

Се продолжува по ред од книгата на Вил Дјурант. Па нигде ги нема Евреите.

БОГОВИ НА ВАВИЛОН

На стр. 239 се IV Богови на Вавилон- Религија и држава, Функција и овла-
стување на свештениците, Помали богови, Мардук, Иштар, Вавилонски приказни...

Стр. 241: „Кои биле боговите кои ја чинеле невидливата државна полиција ?
Биле многу,  оти маштата на народот е безгранична, а одвај да има крај на 

потребите за кои боженствата можеле да им послужат. Према еден званичен попис 
на боговите објавен во деветтиот век пред Христа, нивниот број изнесувал некои 
65.000. Секој град имал свој заштитничко боженство; и, како во денешно време во 
нашата вера, бидејќи се обави формално признавање на Врховно суштество, места-
та и  селата  почитуваат  одредени  помали  богови  со  посебна  посветеност,  па така 
Ларса богато ги даривала своите храмови за Шамаша, Урук за Иштар, Ур за Нанара 
-оти сумерскиот пантеон ја надживеал сумерската држава. Боговите не биле одво-
ени, ни оддалечени од луѓето; мнозина од нив живееле на земјата во храмовите, ја-
деле со апетит, и во ноќните посети побожните жени им давале неочекувани деца 
на граѓаните на Вавилон премногу окупирани со своите работи.
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Најстарата од сите биле небеските богови: Ану- неподвижен небески свод, 
Шамаш- сонце, Нанар- месец, и Бел или Баал- земја во чие крило сите Вавилонци 
се враќале после смртта. Секое семејство имала куќни богови на кои секое утро и 
вечер им се упатувале молитви и вино пролиено во нивна слава; секој човек имал 
свој бог заштитник (или, како ние би рекле, ангели чувари) да го чува од зло и по-
мама; а духовите на плодноста благотворно лебделе над ним. Веројатно од тоа мно-
штво духови Евреите го обликувале своето херувиме.40 Кај Вавилонците не најду-
ваме  онакви  знаци  на  монотеизам  какви  што  се  јавуваат  кај  Ехнатон  и  Вториот 
Исаија. Две снаги меѓутоа ги довеле до него: зголемувањето на државата со освоју-
вањето и развојот довело локалните боженства под власт на еден едини бог; и, не-
колку градови патриотски им придодавале на своите омилени боженства. ‘Веруј во 
Небото’, кажува Небото, ‘не веруј во други богови’; тоа се разликува од првата за-
повед дадена од Евреите. Постепено бројот на боговите се смалил така што со по-
малку боженства толкувало како облици или атрибути на повеќе боженства.На овој 
начин богот на Вавилон, Мардук, првобитно бог на сонцето, постанал владетел на 
сите вавилонски боженства. Оттука и неговата титула, Бел-Мардук- то ест Мардук 
вистински бог. Нему и на божицата Иштар, Вавилонците им ја упатувале најречи-
тијата своја молитва“.

Се потврдува дека за Евреите имало само една масовна „сеча“ на богови.
„Иштар (Астарта за Грците, Ашторет за Евреите) нас не занима не како пан-

дан на египетската божица Изида и праузор на грчката Афродита и римската Вене-
ра,41 оттуку како званичен уживател на еден од најнеобичните вавилонски обичаји. 
Таа била Деметра како и Афродита- не само божица, физичка убавина и љубов, ту-
ку благородно божеснство со дарежливо мајчинство, тајно надахнување  на плод-
ното тло и создавачкиот принцип насекаде. Не е можно да се најде таков склад, од 
денешна точка на гледиште, во атрибути и функции на Иштар; таа била божица на 
војната и љубовта, проститутка како и мајка; себе се нарекувала ‘милосрдна курти-
зана’, понекогаш претставувана како брадато двополно божанство, а понекогаш ка-
ко гола жена која ги нуди своите гради за доење; и мада неа нејзините обожаватели 
стално и се обраќале како ‘Девица’, ‘Света девица’ и на ‘Девичанска мајка’, тоа са-
мо значело дека нејзината љубовна врска била ослободена од сите расипаности кои 
се одликува бракот. Гилгамеш ја одбил нејзините покушаји да му пријде под изгов-
ор дека неа не може да и се верува; зар таа некогаш не сакала, засакала и потоа уби-
ла еден лав ? Јасно е дека својот сопствен морал мораме да го ставиме на една стра-
на, ако сакаме да ја разбереме Божица. Да се воочи со каков жар Вавилонците го 
воздигнувале нејзиното божество на пофалноспевните молитви, кои тек нешто по-
малку се сјајни од оние кои усрдната побожност некогаш ги воздигнала до Мајка 
Божја:

‘Те проколнувам Госпо над госпите, Божица над Божиците,
Иштар, кралицо на сите градови, предводница на сите луѓе. Ти
си светлост света, ти си светлост на небото, моќна ќерка на
Синот (богот месец)...
Возвишена е твојата моќ, о Госпо, виша си од сите богови.
Ти донесуваш пресуда и твојата одлука е праведна.

40 (Херувиме=верувиме, верувај ми-100% тн.словенски, како и сите други поими на Белците, Р.И.)
41 (Белците биле еден ист народ со ист пелазгиски јазик- исти богови, само со различни имиња, Р.И.)
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Тебе ти подлежуваат законите земски и закони небески,
закони на храмови и светилишта, закони на скровитиот
стан и скровита одаја.
Каде е тоа место каде твоето име го нема,
а каде место каде твоите заповеди се непознати ?
На помен името твое на земјата и небото се тресе,
и боговите подрхтуваат...

Ти ги чуваш угнетените, а на подјаремените
им донесуваш правда секој ден.
Колку долго, Кралицата на Небото и Земјата, колку долго,
Колку долго ќе останеш Пастирица на љуѓето со блед лик ?
Колку долго, о Кралицо чии нозе не се уморни
и чии колена итаат ?

Колку долго, Господарице на небеските војски, Госпо на битките ?
Славен е оној од кого сите небески духови се плашат, оној кој сите
гневни богови ги обузда; помоќен од сите владетели;
оној кој со кралевите управува.
Ти што отвораш материца на сите жени, 
велика е твоја светлост.

Јарка светлост на небо, светлоста света, 
ти што ги осветлуваш
сите места каде луѓето живеат, која собираш војска на народот.

Божица на луѓето. Божанство на жените, твојот совет
го надминува спознајот.

Каде ти погледаш, мртвите во живот се обраќаат,

а болните стануваат и 
одат; душата на болесникот се исцеди како углед на твојот лик.
Колку долго, о Госпо, непријател
мој ќе триумфира над мене ?
Заповедите, и на твоја заповед гневниот бог ќе устукни.
Иштар е велика ! Иштар е кралица !
Моја Госпа е возвишена, моја Госпа е Кралица,
Инини, моќна ќерка Синова. Никој неа не и е равен.
Со тие богови како dramatis personoe. Вавилонците изградиле митови кои во 

голема мера дошле до нас, преку Евреите, како дел на нашето религиозно знаење. 
Пред сè бил тоа мит за создавање на светот. На почетокот бил Хаос. ‘Во време кога 
ништо што се викало небо постоело таму горе, и кога ништо долу уште не добило 
име земја, Апсу, Океанот, кој најпрво бил нивни татко, и Тијамат, Хаосот, која сите 
ги родила, ги смешале своите води во една.’ Стварите пополека почнале да се раз-
виваат и да добијат облик; ама, одненадеж, чудовишната божица Тијамат тргнала 
да  ги  уништи  сите  други  богови  и  себе-  Хаос-  да  го  учини  врховно  божанство. 
Уследил силен преокрет во кого цел поредок бил уништен. Тогаш еден друг  бог, 
Мардук, го убил Тијамат, со неговата сопствена чаролија така што неа и уфрлил 
бурен ветер в уста кога ја отворила да ги проголта; потоа го фрлила своето копје во 
утробата надуена со ветер и божицата Хаос се распрснала. А Мардук, ‘кога се сми-
рил’, кажува легендата, ја распарал мртвата Тијамант на две половини по должина, 
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како што се чини со рибата која треба да се суши; ‘потоа високо ја обесил едната 
половина која постанала небо; втората половина ја раширил под своите нозе и така 
ја создал земјата.’ Толку до сега знаеме за создавање на светот. Можда античкиот 
песник сакал да наговести дека единото создавање за кое ишто можеме да знаеме 
заправо е замена на хаосот со редот, оти на крајот тоа е суштина на уметноста и ци-
вилизацијата. Меѓутоа, треба да имаме на ум дека поразот е само мит.42 Постанува-
јќи дека небо и земја на место, Мардук зел да ја меси земјата со својот крал и така 
создал луѓе да им служат на боговите. Месопотамските легенди се разликувале во 
верзиите како што точно тоа е објавено; воопшто земено, се сложува дека богот го 
направил човекот од парчина глина. Обично го претпоставувале како испрво да жи-
вее не во некој рај, туку во животинска едноставност и незнаење, сè додека необич-
ното чудовиште викано Оанес, пола риба- пола филозоф не ги научило со уметно-
сти и науки, правила за основање на градови и начела на закони; после тоа, Оанес 
заронил во морето и напишал книга за историјата на цивилизацијата.Меѓутоа,набр-
зо боговите постанале нездоволни на луѓето кои ги создале и испратиле голема по-
плава да ги уништи и нив и сите нивни дела. Бог на мудроста Еа се сожалил на чо-
вечкиот  род  и  одлучил  да  спаси  бар  еден  човек-Шамаш-напиштим-  и  неговата 
жена. Поплавата  беснеела; луѓето  го ‘наполниле морето  како рибју икри’. Тогаш 
одеднаш  боговите  заплакале  и  зашкртале  со  забите  поради  својата  лудост, 
прашувајќи  се,  ‘Кој  сега  ќе  ги  принесува  вообичаените  жртви  ?’  Ама  Шамаш-
напиштим  направил  чамец  (арка),  го  преживеал  Потопот,  се  качил  на  планината 
Нисир и испратил гу-лабица во извидување; тогаш одлучил  да принесе жртва на 
боговите  кои  ги  прими-ле  нивните  дарови  со  изненадување  и  благодарност. 
‘Боговите го вдисале мирисот, боговите го вдисале изврсниот мирис, боговите како 
муви се собрале над принесе-ните дарови.’ (Шамаш-напиштим=...напиштим, Р.И.)

Поубав од ова нејасно сфаќање на некоја катаклизмична поплава, есте мит 
на вегетацијата за божицата Иштар и богот Тамуз. Во сумерската верзија приказна-
та Тамуз  е Иштарин помлад брат; во вавилонската верзија тој понекогаш е нејзин 
љубовник, понекогаш нејзин син; двете верзии изгледа ушле во митовите за Венера 
и Адонис, Деметра и Персефона, како и во стотина расути легенди за смртта и во-
скрснувањето. Тамус, син на големиот бог Еа, е пастир кој го напасува своето стадо 
под  големото  дрво  Ерид  (кое  целата  земја  ја  наткривува  со  својата  сенка)  кога 
Иштар, секогаш незаситна, се заљублува во него и го бира за маж на својата младо-
ст. Ама Тамуз, како и Адонис, со своите очњаци го пробурази дивиот вепар, и тој 
слегува попат сите мртви во оној мрачен подземен Хад кој Вавилонците го викале 
Аралу, и каде за владател била поставена Иштарината љубоморна сестра Ерешки-
гал. Иштар неутешно туговала, а тогаш одлучи да слезе и да го врати Тамуз во жи-
вот капејќи ги неговите рани со вода од лековитиот извор. Таа наскоро се појавува 
на капијата на Хад во својата царска убавина и захтева да ја пуштат внатре. На гли-
нените плочки е испишана снажна приказна:

‘Кај Ерешкигал го слушнав ова,
Како кај некој го обара тамарис (таа дрхтала ?)

Како кај некој сече трска (таа се тресела ?)

42 Вавилонската приказна за создавање се состои од седум таблици (една за секој ден на создавање) 
најдени во рушевините на Асурбанипаловата библиотека кај Кујунџик (Нинива) 1854. година; тие се 
пример на легенди кои од Сумер дошле до Вавилонија и Асирија.
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‘Што неа и го гибна срцето, што (неа и ги ускомеша) јетрата ?
Еј, гледај, дал тоа некој сака да станува кај мене ?
Да јаде глина како храна, да пие прав како вино ?
Тагувам поради луѓето кои ги оставија жените свои;
Тагувам поради жените отргнати од загрлајот мажевен;
Поради децата одвоени пред времето.
Оди, чувару, отвори и ја неа капијата,
Постапувај со неа по стариот пропис.’
По тој стар пропис само голи смеат да влезат во Аралу. Поради тоа, на секој 

наредна капија низ која Иштар мора да помине, чуварот и вади нешто од облеката 
или украсите: најпрво круната, потоа наушниците, па огрчицата, тогаш украсите на 
градите, па појасот отпочен со драги камења, па шлокиците од рацете и нозете и на 
крајот и сукњата; а Иштар, љубезно и отмено протестира и попушта.

‘Сега кога Иштар слегла во земјата откаде повраток нема,
Ерешкигал виде и се разгневи поради нејзиното присуство.
Иштар неа без размислување пријде.
Ерешкигал отвори уста и му се обрати на Намтару,
нејзиниот гласник...
‘Појди, Намтару, затвори ја во во мојата палата.
Испрати на неа шеесет болести,
Очни болести на нејзините очи, Болест на слабините на нејзините слабини,
Болест на нозете на нејзините нозе,
Болест на срцето на нејзиното срце,
Главоболка на нејзината глава,
На цело нејзино суштество’.’
Додека Иштар е задржана во Хад со ова сестринско внимание, на земјата, на 

која  и  недостасува  надахнување  на нејзиното присуство,  запрепастувајќи  ги  сите 
уметности и патишта на љубовта: растенијата повеќе не ги оплодуваат растенијата, 
растиње вените, животните губат топлота, љуѓето престануваат да чезнат.

‘Откога Иштар слегла на земјата без повраток,
Бикот повеќе не рипа на јуниците, магарето не и приоѓа на магарицата;43

На девојката на улица ниеден човек не се примакнува;
Човекот спие сам во својата соба,
Девојката сама лежи во постелата.’
Населението почнува да опаѓа, а боговите вознемирено приметуваат огром-

но смалување на бројот на дарови од земјата. Во паника наредува Ерешкигал да ја 
ослободат Иштар. Ова пристанува, ама Иштар одбива да се врати на површината на 
земјата ако не и се дозволи да го поведе Тамуз со себе. Таа тоа го постигнува, по-
минувајќи тријумфално низ седум капии, ја добива назад својата сукња, шљокици, 
појас, украси за градите, огрлица, наушници и круна. Кога се појавила, растенијата 
поново почнале да растат и цветаат, земјата се надиме од храна, а секое животно 
продолжи со размножувањето на својот вид. Љубовта, појака од смртта, се враќа на 
своето вистинско место како господар на боговите и луѓето. За денешниот научник 
тоа е само дивна легенда, која на убав начин го симболизира годишното умирање и 

43 (Коњот сè уште  го нема таму.  Па само Бригите  во  Фригија и Месопотамија него го  донеле.  Не 
само коњот, вон просторите на Египет,и говедото било донесено на тие простори-види рогови, Р.И.)
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поновно раѓање на земјата и онаа свемоќна Венера која Лукреција ќе ја слави  во 
своите снажни стихови; за Вавилонците тоа била света  историја, во која искрено 
верувале и секоја година држеле помен со еден ден жалост и тага за мртвиот Тамуз, 
после што би се препустиле на разузданото радување поради неговото воскресение.

Па ипак, Вавлоинецот не црпел никакво задоволство од идејата за лична бе-
смртност. Неговата религија била овоземска практична; кога се молел, тој не барал 
никаква небеска награда, туку овоземски добра; на своите богови не можел да им 
верува вон гробот. Вистина е дека еден текст говори за Мардук како за ‘оној кој го 
враќа животот на мртвите’, а приказната за Потопот ги претставува двајца прежи-
веани како суштества кои живеат вечно. Ама, со најголем дел, вавилонската прет-
става за загробен живот била слична како кај Грците: мртвите луѓе- светците и ни-
штовниците, генијалците и идиотите еднакво оделе во мрачното царство на сенките 
во утробата на земјата и никој од нив поново не ја видел светлоста. Постоело некое 
небо, ама само за боговите; Аралу, во кој сите луѓе слегувале, често бил место на 
казна, а никако на радост; тука мртвите лежеле засекогаш со врзени раце и нозе, 
дрхтале од студ, а ги мачела гладта и жедта, ако децата повремено не им донесува-
ле храна во гробниците. Оние кои за животот на земјата биле нарочито злобни, би-
ле изложени  на ужасните  маки; ги  уништувала  лепрата или  некои други  болести 
кои Нергал и Алат, машки и женски господар на Аралу ги одредиле заради нивното 
поправување.

Мнозина мртовци биле сохранувани во гробници; помал број е кремиран, а 
нивните остатоци се чувани во урни. Телото на мртвите не било балсамирано, ама 
професионалните нарицалки би го опрале и намирисале, пристојно облекле, стави-
ле боја на образите, потемниле очните капаци, ставиле прстења на прстите и обез-
бедиле промена на рубата. Ако во прашање било тело на жена, тоа било опскрбено 
со шишенце со мирис, чешели, козметички моливи, и боја за очи да на оној свет би 
се зачувал миомирисот на телото и бојата на кожата. Ако не би биле прописно со-
хрането, мртвите би ги мачеле живите; ако воопшто не би биле сохранети, душата 
по каналите и сливниците би ја вребала храната и така можда би го унесреќила це-
лиот  град  со  епидемија.  Тоа  била  мешавина  на  идеји  не  така  консистентни  како 
што се Еуклидовите, ама доволни да го поттикнат простиот, обичниот Вавилонец 
своите богови и свештеници стално добро да ги храни. За жртвени дарови обично 
се принесувани  храна и пијалоци, оти тие имале таа предност да ако боговите до 
крајот не би ги потрошиле, вишокот не морал да пропадне. Честа жртва на вави-
лонските жртвеници било јагне; а една стара вавилонска бајалица на чуден начин ја 
антиципира симболиката на јудаизмот и христијанството: ‘Јагне како замена за чо-
век, јагнето тој го дава за својот живот.’ Жртвувањето бил сложен обред кој захте-
вал стручна услуга на свештениците; секој чин и секој збор на церемонијата биле 
утврдени со света традиција, а секое нестручно отстапување од тие форми можело 
да значи дека боговите ќе јадат, ама не ќе слушат. Во општо земено, за Вавилонци-
те религијата повеќе значела правилен обред, отколку праведнички живот. Да би ги 
извршил своите должности спрема боговите, човекот морал да принесува  ваљани 
жртви на храмовите и да декламира одговорачки молитви; инаку, можел да му вади 
очи на својот погинал непријател, отсечи раце и нозе на заробениците и живи да ги 
печи во печки, а со тоа многу да на го навреди небото. Да се учествува, или со стра-
вопочитување да се присуствува на други и свечени процесии попат на оние во кои 
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свештениците носеле кип Мардуков од светилишта до светилишта, и изводеле дра-
мски приказ на неговата смрт и воскреснување; да се мазат идолите со миомирисни 
масла,44 да се пали темјан испред нив, да се облекуваат во богати одори, или да се 
украсуваат со накит; да се принесе жртва на чедност на своите ќерки на големата 
божица Иштар; да се става храна и пијалок пред боговите и да се биде дарежлив 
према свештениците- тоа биле битни дела на побожниот вавилонски човек. 

Можда погрешно го проценуваме, како што и нас во иднина без сумливост 
погрешно ќе не проценуваат на основ на фрагментите кој случај ќе спаѓа при при-
лика на нашата пропаст. Меѓу најубавите книжевни остатоци на Вавилонците спа-
ѓаат молитвите кои се одишуваат со длабока и искрена побожност. Ево како поно-
сниот Набукодоносор понизно му се обраќа на Мардук:

‘Без тебе Господару, што би можело да биде
За кралот кого го сакаш и чие име изговараш ?

Ќе ја благословиш неговата титула по своја желба,
И да го удостојиш со стазата вистинска.
Јас, владетелот, покорувајќи ти се тебе,
Јас сум она што твоите раце направиле.
Ти си мој творец,
Кој ми си поверил да владеам над мноштво луѓе.
По твојата милост, Господару...
Претвори ја во љубазност твојата страшна моќ,
И учини во моето срце да надојде
Почитување према твојата боженственост.

Подари онолку колку сметаш да е најдобро.’
Остатоците на книжевноста содржат мноштво химни полни  со страсно са-

мопонижување со кои Семитите настојуваат да го прикријат својот понос или охо-
лост. Многу од нив имаат карактер на ‘покојнички псалми’, и не припремаат за ве-
личественото чуство и слика на ‘Давид’; кој знае дали не послужиле како узор за 
она Муза со повеќе глави ?

‘Јас, твој слуга, уздах полн, тебе се јадам.

Ти примаш усрдна молитва на оној кој со грев е оптеретен.
Ти го погледаш човекот и тој човек да оживее...
Погледај ме милостиво и услиши ја смерно молбата моја...’
А тогаш продолжува, како да не е сигурен  дали божанството е машко или 

женско:
‘Колку долго, боже мој ?
Колку време ќе помине, божице моја, додека не ме погледаш ?

Кога, знаен и незнаен боже, ќе се умири гневот на срцето твое ?
Кога, знаено и незнаено божице, ќе се умири срце твое нељубезно ?
Човечкиот род е изопачен и нема здрав разум;

Од сите живи луѓе, кој ишто знае ?
Тие не знаат дали се добри или злобни.
О Господару, не го отфрлај слугата твој; 
Тој упаднал во блато; земи го за рака !
Гревот кој го направив, претвори го во благослов !

44 Поради тоа Тамуз го викале „Помазан“. (Следи Исус Христос=Исис Крстос- само крстосан, Р.И.)
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Нека ветар ја однесе неправдата која ја направив !
Престапите моји бројни стргни ги како облеката !
Мој боже, гревовите мои се седум пати седум,

опрости ми ги гревовите !
Божице моја, гревовите ми се седум пати седум,

опрости ми ги гревовите !
Опрости ми ги гревовите и јас ќе се понижам пред тебе.
Нека срце твое се радува, како срце на мајка што роди деца;
Како мајка што деца роди, како татко кој ги доби,
нека ти срце биде радосно !’
Такви псалми и химни понекогаш ги пееле свештениците, понекогаш верни-

ците, а понекогаш и едни и други во строфи и антистрофи. Мажда најчудна окол-
ност во врска на тоа есте дека тие- како и секоја религиозна книжевност на Вави-
лон- напишана на стариот сумерски  јазик, кој на Вавилонците и на Асирците им 
служел точно онака како латински денес и служи на римокатличката црква. И, уп-
раво како што во католичката песмарица можат, едно покрај друго, да стојат латин-
ски текст и превод на локален јазик, така и некои од тие химни од Месопотамија, 
кои дошле до нас, имаат преводи на вавилонски или асирски испишани помеѓу ре-
довите на ‘класичниот’ сумерски оригинал, што личи на белешките кои денешните 
ученици ги испишуваат помеѓу редовите на текстот во учебноците. И,како што фо-
рмата на овие химни и обреди водела кон псалмите на Евреите и литугијата на Ри-
ската црква, така и нивната содржина претскажувал или наслутувал песимистични-
те и со грев оптеретени тужбалици на Евреите, раните христијани и денешните пу-
ританци. Мада триумфално не ометал вавилонскиот живот, чуството на гревот го 
исполнувал вавилонскиот напев и давал тон кој се задржал во сите семитски литур-
гии и нивните антисемитски изведен форми. ‘Господару’, вапи една химна, ‘моите 
гревови се бројни, велики се моите недела !... Тонам во јад, не можам повеќе глава-
та да ја подигнам; му се обраќам на својот милосрден Бог да го повикам, и јечам !... 
Господару, не го отфрлувај својот слуга !’

Овие јадиковки изгледаат почисти и поискрени по вавилонското сфаќање на 
гревот. Гревот не бил пуко теоретска состојба на душата; како во случај на болест, 
се работело за тоа дали демонот го запоседнал телото и дека може да го уништи. 
Молитвата била во природна враџбина против демонот кој на човекот се обрушил 
од олеанот на магиските сили во кои древниот Ориент живеел и се движел. По ва-
вилонското гледиште, тие непријателски демони се вребале, се криеле во необични 
пукнатини, се вовлекувале низ врата или дури преку клиновите и шуплините, и на 
жртвата насртувале во обличје на болест или лудило, кога некој грев би измакнал 
за тренуток од окрилјето на благотворната божја заштита. Џиновите, патулјаците, 
наказите, а понајповеќе жените, имале понекогаш моќ дури со еден поглед на ‘уро-
кливото око’, да уфрлат такви разорни духови во телата на оние према кои биле ло-
шо расположени. Делимичната заштита од тие демони ја обезбедувала употребата 
на магичните амајлии, талисмани и слични враџбини; сликите на боговите, носени 
на телото, обично би биле доволно да ги отераат демоните. Каменчињата нанижени 
на конец или ланче носени околу вратот биле посебно делотворни, ама морало да 
се води сметка каменчињата да бидат онакви какви се по традициите врзува за до-
бра среќа, а конецот да биде црна, бела или црвена боја, туку према намената која 
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се има во вид. Влакно испредено од невино јаре било нарочито јако средство. Ама 
покрај таквите средства, било препорачливо да се изврши егзорцизам на демонот 
со помош на јака враџбина и магијски ритуал- на пример, со прскање на телото со 
вода земена од светите реки- Тигар и Еуфрат. Или пак можело да се направи слика 
на демонот, стави на чамец и испрати низ водата уз одговорувачка изрека; ако мо-
жело да се учини нешто чамецот да се преврти, вотолку подобро. Демонот со по-
мош на одговорувачката враџбина, можел да се наговори да го напушти човекот- 
жртвата и да влезе во некое животно- птица, свиња или најчесто, во јагне.

Магичната формула или изреката за отстранување на демонот, избегнување-
то на злото и предвидувањето на иднината ја чинат најобемната категорија во вави-
лонските списи најдени во Асурбанипаловата библиотека. Некои плочки содржат 
прирачници од астрологија; други се спискови на знамења на небески и земалски, 
со стручни упатства за читање; на други се расправи за толкувања на снови, кои во 
својата  ингенизна  фантазија  достигнуваат  најнапредни  производи  на  модерната 
психологија; некои други  понови даваат упатства за прорекување  на иднината со 
испитување на утробата на животните, или со посматрање обликот и положбата на 
капката на маслото пуштено да падне во сад со вода. Хепатоскопија- посматрање 
на јетрата на животното- била омилена метода гатање кај вавилонските свештеници 
и од нив се пренесени во класичниот свет; оти, се верувало дека џигерот е седиште 
на умот и кај животните и кај луѓето. Ниеден крал не би тргнал во поход или битка, 
ниеден Вавилонец не би ја ризизкувал одсудната одлука или би се упуштил во по-
голем потфат, без претходно ангажување на свештеникот или пророкот за толкува-
ње на знамењата на еден или друг од тие замршени начини. Никогаш ниедна циви-
лизација не била така богата со празноверниците. Секоја игра на случајот, од ано-
малија кај родувањето до посебните облици смртни случаеви, добивале званично и 
религиозно толкување  во  магискиот или  натприроден  смисол.  Секое  движење  на 
река,  секој  аспект  на  ѕвезда,  секој  сон, секој необичаен  постапок  на  човекот или 
животното, се  откривала  иднината на  добро  упстениот Вавилонец.  Судбината  на 
еден крал можел да се предвиди со посматрање на движењето на песот, баш како 
што ние ја прогнозираме должината на зимата пратејќи го однесувањето на мрмота. 
Празноверијата на Вавилонија нам изгледа смешна, оти надворешно се разликуваат 
од нашите. Одвај да постои некоја бесмислица од минатото која не може да се најде 
како негде цвета во  сегашноста.  Испод целата  цивилизација, стара  и  модерна, се 
движела и уште се движат море на магии, суеверја и врачања. Можда тие ќе опстој-
ат кога делата на нашиот разум ќе бидат изчезнати“.

ПИСМО И КНИЖЕВНОСТ

Вил Дјурант, на стр. 255, говори за VI Писмо и книжевност.
Стр. 256: “Вавилонскиот јазик бил семитски изданок  на старите јазици на 

Сумер и Акад. Пишан е со слова со сумерско потекло, ама вокабуларот со времето 
се дегенерирал (како француски од латински) во јазик така различен од сумерскиот, 
да Вавилонците морале да составуваат речник и граматика на стариот ‘класичен’ и 
црковен  народ  на  Сумерите  би  се  пренел  на  младите  учени  луѓе  и  свештеници. 
Скоро четвртина на плочките најдени во кралската библиотека во Нинива е испо-
лнета со речници и граматики на сумерскиот, вавилонскиот и асирскиот јазик. Пре-
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ма преданието, тие речници се направени уште во времето на Саргон Акадски- то-
лку е старо образувањето. Во вавилонскиот, како и сумерскиот, карактерите не пре-
тставувале слова, туку слогови; Вавилон никогаш не создал сопствена азбука, туку 
се задоволил со ‘силабриј’ од некои три стотини знаци. Меморисањето на овие си-
лабички симболи, заедно со математиката и религиозните подуки, го сочинувал на-
ставниот програм на храмовските школи во кои свештениците им соопштувале на 
младите онолку колку за нив било прикладно да знаат. Во едно ископување е нај-
дена дрвена училница во која уште секогаш на подот лежеле глинени плочки на де-
чки и девојчина, кои на ним ги препишувале начелата на крепоста, две илјади го-
дини пред Христа; ископината пружа призор како некоја добродојдена катастрофа 
одненадеж го прекинала часот.

Вавилонците, како и Феничаните, гледале на писмото како средство за оле-
снување на работењето; не трошеле многу глина на книжевност. Најдуваме басни 
во стих- една генерација на бескрајна династија; химни во строга метрица, оштро 
одделени стихови и дотерани строфи; мошне малку останало од световните стихо-
ви; религиозни обреди кои наговестувале драмско парче, ама тоа никогаш не го по-
ставиле; а останале тони историографија. Званичните хроничари ја бележеле крал-
ската побожност и освојувања, судбина на секој храм, како и важните настани во 
животот на секој град. Берозус, најчуениот вавилонски историчар (околу 280. годи-
на п.н.е.) со сигурност ги опишал сите поединости во врска со создавање на светот 
и раната историја на човекот: прв крал на Вавилонија, кој го избрал богот, владеел 
36.000 години: од почетокот на светот до големиот Потоп, кажува Берозус, со хвал-
на вредна ехзактност и релативна воздржаност, поминало 691.200 години.

Дванаесет разбиени плочки, најдени во Асурабанипаловата библиотека, која 
сега се најдува во Британскиот музеј, претставуваат најфасцинатен остаток на ме-
сопотамската книжевност- Еп за Гилгамеш. Попат Илијада, тоа е редење на лабаво 
поврзани приказни, од кои некои достигаат до Сумер 3000. години п.н.е.; еден дел е 
вавилонскиот  опис  на  Потопот.  Гилгамеш  бил  легендарен  владетел  на  Урук  или 
Ерек, потомок на Шамаш-напиштим кој го преживеал Потопот и кој не умрел. Ги-
лгамеш стапува на сцена како вид на Адонис-Самсон- висок, голем, херојски сна-
жен и вознемирувачки убав. (Урук=у рук; Ерек=е рек: рук=рик- реката рика..., Р.И.) 

‘Две третини од него е бог,
Една третина од него е човек,
Ништо не може да се мери со неговото тело...
Сите ствари тој ги гледал, дури до крајот на земјата,
Сè претрпел, научно сè да спознае;
Ги прозрел сите тајни,
Низ плашт на мудроста кој скрива сè.

Она што било скриено, тој го видел,
Она што било покриено, тој го открил;
За времињата пред потопите донел вест.

На далечен пат тој пошол;
Задавајќи си себе мака и неволја;
И тогаш, на камената плочка, ги запишал своите дела.’
Татковците се жалат на божицата Иштар дека тој ги одведува нивните сино-

ви на исцрпувачка работа на ‘градење ѕидини и дење и ноќе’; а мажите се жалат де-
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ка ‘тој не ја остава жената на нејзиниот господар, ниту една едина девица на нејзиа-
та мајка’. Иштар ја моли Гилгамешовата мајка, Арура, да создаде втор син еднаков 
ба Гилгамеш, способен да го држи во судир, така да мажите на Урук можат во мир 
да одахнат. На Арура и умеси парче глина, плукна на него, и од тоа направи сатира 
Енгиду, човек со снага на вепар, со грива на лав, и со брзина на птица. Енгиду не 
мари за човечко друштво, туку се бави со животни и со нив живее; ‘тој брсти со га-
зелите, се забавува со водените створенија, ја гаси жедта со ѕверови во полето’. Не-
кој ловец покуша да го улови со помош на мрежа и замка, ама без успех; и, одејќи 
му на Гилгамеш, ловецот го моли да му позајми свештеница која може да го на-
мами Енгиду во замка на љубав. ‘Појди, ловче мој,’ кажува Гилгамеш, ‘поведи ја 
свештеницата; кога ѕверовите дојдат на поило, таа нека ја покаже својата убавина; 
тој ќе ја види, а ѕверовите кои околу него се собираат, ќе се разидат.’

Ловецот и свештеницата одат и го најдуваат Егиду.
‘ ‘Ено го него, жено !
Олабави го своето копче,
Откриј ја својата драж,

Да може во тебе да ужива !
Не оклевај, прими ја неговата жудња !
Кога те гледа, приближи се.
Разгрни ја хаљината да легне на тебе !
Пробуди го во него заносот, на потреба за жена.
Тогаш туѓиот ќе постане подив на ѕверовите свои,
И уз тебе ќе се привијам.’

Тогаш свештеницата се раскопча,
Ги откри чарите свои,
За него, во неа да ужива.
Не застана, туку неговата жудња ја прифати,
Ја разгрна хаљината на неа да би легнал.
Се пробуди во нејзиниот занос, на потреба за жена.
Неговите гради ги примакна на своите.
Енгиду заборави каде е роден.’
Шест дена, а седум ноќи, Енгиду останува со свештеницата. Кога се умори 

од уживањето, се буди и гледа дека нема животни, негови пријатели, те од тага се 
онесвести. Ама свештеницата го кори: ‘Ти кој си дивен како бог, зошто да живееш 
меѓу ѕверовите во полето : Појди со мене, ќе те поведам во Урук, каде е Гилгамеш 
чија моќ е најголема.’ Заведен од пофалбите кои годат на неговите суети и убеден 
во својата снага, Енгиду тргнува за свештеницата во Урук, велејќи: ‘Поведи ме та-
му каде е Гилгамеш. Ќе се борам со него и ќе му ја покажам својата снага’; поради 
тоа боговите мажи биле итекако задоволни. Ама Гилгамеш ги совлада најпрво со 
снага, а потоа со љубазност; тие постануваат одани со пријателите; заедно одат во 
борба да го одбранат Урук  од Елам; се враќаат овенчани со славата на јуначките 
дела и победи. Гилгамеш ‘ја одложил својата војна опрема, облекол бело руво, и се 
украсил со кралски знамења и дијадема’. Поради тоа незаситниот Иштар се заљу-
бува во него, го гледа со своите крупни очи и кажува:

‘Дојди, Гилгамешу, биди ми мој маж ! Својата љубов подај ми ја како дар; 
ти ќе ми бидеш сопруг, а јас ќе ти бидам жена. Ќе те поставам во кочијата од драг 
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камен и злато, со златни тркала и опточен со оникс; големите лавови ќе влечат ко-
чијата, а ти ќе влезеш во нашата куќа со мирис на тамјан од кедрево дрво... Сета зе-
мја покрај морето нозете ќе ти ги грли, кралевите пред тебе ќе се поклонуваат, да-
рови од планините и долините ќе ти донесуваат како данок.’

Гилгамеш одбива и потсетува каква тешка судбина донела на своите бројни 
љубовници, вклучувајќи го Тамуз, соколот, пастувот,45 баштината и лавот. ‘Ти сега 
ме сакаш,’, и кажува тој неа; ‘подоцна ќе удриш на мене како што си на нив.’ Гне-
вната Иштар бара од големиот бог Ану да го создаде дивиот бизон кој ќе го убие 
Гилгамеш. Ану одбива и ја кори: ‘Зар не можеш да останеш мирна сега кога Гилга-
меш ти ги набројал неверствата и нечесните дела ?’ Таа се заканува ако неа не и се 
исполни захтевот во целиот свемир ќе ги обустави сите импулси на желбата и љу-
бовта и така ќе ги уништи сите живи створенија. Ану попушта и го создава дивиот 
бизон; ама Гилгамеш уз Енгидуовата помош го совладува тој ѕвер; а кога Иштар го 
проколнува јунакот, Енгиду неа во лицет и фрла отсечено парче на дивиот бизон. 
Гилгамеш  е  радосен  и  возбуден,  ама  Иштар  го  оборува  усред  славењето, 
испраќајќи му на Енгиду смртоносна болест.

Јадикувајќи над мртвото тело на својот пријател, кого го сакал повеќе и од 
некоја жена, Гилгамеш размислува за тајната смрт.Зар не постои спас од таа зло су-
дбина ? Еден човек неа и измакнал- Шамаш-напиштим; тој би можел да ја знае тај-
носта на бесмртноста. Гилгамеш одлучува да го побара Шамаш-напиштим, па ма-
кар морал да го помине цел свет да би го нашол. Патот води преку планините кои 
чуваат  два  џина  чиии  глави  го  допираат  небото,  а  градите  им достигаат  до  Хад. 
Ама тие пуштаат да помине и тој појдува со патот од дванаесет милји низ мрачен 
тунел. Излегува на брегот на големиот океан и далеку преку водата го гледа тронот 
на Сабиту, девичанска божица на сите мориња. Е повикува да му помогне да ја пр-
емини водата; ‘ако тоа не може да се оствари, јас ќе легнам на земја и ќе умрам’. 
Сабиту се сожали на него и му допушти да претрпи четириесет дена бура до Среќ-
ниот остров каде живее Шамаш-напиштим, оној што поседува бесмртен живот. Ги-
лгамеш го моли да му ја одаде тајната на бесмртноста. Шамаш-напиштим му одго-
вара раскажувајќи му ја опширната приказна за Потопот и за тоа како боговите уб-
лажувајќи го своето лудо рушилаштво, ги учиниле него и неговата жена бесмртни 
да би го сочувале човечкиот род. Тој му нуди на Гилгамеш растение чиј плод дава 
обновена младост на оној кој ја јаде; и, Гилгамеш среќен тргнува назад на долго па-
тување дома. Ама, на патот се зауставува да се искапи и додека се капи, змијата се 
пришуња и ја краде билката.46

Очаен Гилгамеш стигнува во Урук. Во секој замок се моли на Енгиду да му 
се дозволи повраток во живот, со него да би поразговарал бар за тренуток. Енгиду 
се појавува и Гилгамеш кај него се распрашува како изгледаат мртвите. Енгиду од-
говара: ‘Не можам да ти речам; ако ја отворам земјата пред тебе, ако ти го раска-
жам она што сум видел, ужас ќе те обори и ти ќе се онесвестиш.’ Гилгамеш, сим-
бол на онаа смела глупост, фиолозофија, истрајал во потрага за вистината: ‘Ужас ќе 
ме обори, ќе се онесвестам, ама ипак сè раскажи ми’. Егиду го опишува патењето 
во Хад и во тој суморен тон се завршува одломокот на епот“. 

45 (Бидејќи во Месопотамија... Египет немало коњ, делото било дополнувано во поново време, Р.И.)
46 Змијата кај многу народи е обожувана како симбол на бесмртност, поради својат очити моќ да се 
спаси од смрта со менување на кожата.
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Со Гилгамешовиот еп има врска Потопот и Илијада. А нема ништо еврејско.

ФИЛОЗОФИЈА

Вил Дјурант, на стр 265, говори за IX Филозофи- религија и филозофија…
„Нацијата се раѓа како стоичка, а одумира како епикрејска…луѓето почнува-

ат да сумњаат во боговите; тие патат поради трагедијата на спознанието и бараат 
уточиште во секое пролазно уживање. Ахил на почетокот, Епикур на крајот. После 
Давид доаѓа Јов, а после Јов Проповедник (Еклезијаст)“. …

„Една друга песна, најдена меѓу остатоците на Асурбанипаловите збирки на 
вавилонската книжевност, предочува  ист проблем поодреден во личностата Таби- 
утул-Енлил, кој изгледа бил владетел во Нипур.  Тој ги опишува  своите потешко-
тии:47

(Очните јаболчици ми ги замрачил, затворајќи ги како) брава;
(Ушите ми ги запечати) како кај глува личност.

Јас, крал, во роб сум претворен;
Како лудак (мои) придружители ме злоставуваат.

Испрати ми помош од јамата ископана (за мене) !...
Денски длабоко вдишувам, ноќно ечам;

Цел месец- вапаји; година дена- неволји...
Тој продолжува и раскажува како секогаш бил побожен човек, значи после-

ден човек на светот кој заслужил така окрутна судбина:
Како да не сум оставал дел наменет на богот,

Ниту божицата ја повикувал на обред,
Како да не сум се поклонувал и донесувал својот долг;
Како да сум некого кој стално и усрдно се молел !...
Земјата своја сум ја научил да го чува името на богот;

Да го слави името на божицата го навикнав својот народ...
Мислев дека такви ствари му се угодни на бога.
Погоден  со  болеста  упркос  свој  тој  на  формалната  побожност,  тој  разми-

слува за тоа како е неможно да се сфатат боговите, и за неизвесноста на човечките 
потфати.

Кој тоа може да го сфати полето на боговите на небото ?
Намерата на еден бог полна тајни- кој не може да ја разбере ?...

Оној кој вчера бил жив, денес е мртов;
За трен е фрлен во тежок јад; одеднаш е смрвен.
За тренуток тој пее и свири; 
Зачас јадикува како ожалостеник...
Попат мрежа ме прекри неволјата.
Моите очи гледаат, а не видуваат;

Ушите ми се отворени, вели не слуша...
Нечист ми паднала на гениталииите,
И ми ги нападна жлездите во утробата...
Од умирање, ми темни целото тело...
Прогонител по цел ден ме гони;

47 Одломците во загради се нагодувања.
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Ноќта не ми дава да предахнам ни за трен...
Нозете ми растргани не чекорат складно.
Како да проводам ноќ во својот измет;

По него како овца одам...

Како и Јов, тој извршува уште еден чин на верата:
Ама јас го знам денот кога моите солзи ќе престанат,

Ден на милоста на духовите на заштитникот;

Тогаш богот ќе биде милосрден.
На крајот сè се свртува на среќа. Се јавува дух и ги исцелува сите Тобијеви 

бољки; снажна бура ги отера сите демони на болестите48 од неговото тело. Тој го 
фали Мардук, му принесува обилни жртви и го повикува секој никогаш да не ја гу-
би надежта во боговите. Како што од овој само чекор до Книгата за Јов, така и во 
подоцнежната вавилонска литература најдуваме јасни предзнаци на Проповедници-
те. Во Епот за Гилгамеш, божицата Сабиту го советува јунакот да одустане од сво-
ите желби за животот после смртта, и додека на земјата да јаде, пие и да се радува.

О Гилгамешу, зошто јуриш на сите страни ?
Животот кој го бараш ти не ќе го најдеш.

Кога боговите го создале човечкиот род, тие ја одредиле смртта
За човечкиот род;
Животот во своите раце го задржале.
А ти, Гилгамеш, наполни го својот желудник;
Весели се и денски и ноќе; ...
Денски и ноќски биде радостен и задоволен !
Нека облеката ти биде чиста,
Нека главата ти биде исперена; умивај се со вода !
Гледај го детето кое те држи за рака;
Уживај во жената своја на градите.49

На друга плочка го слушаме огорчениот тон, кој кулминира во безбожниш-
тво  и  богохулништво.  Губарот  (вавилонскиот  Алкибијад)  со  скепса  го  испитува 
еден црковен старешина:

О мошне мудри, ти кој поседуваш памет,

нека ти срце заечи !
Срцето на Богот е далеку како скровити предели небески.
Мудроста е тегобна и луѓето не се разбираат.

На тоа, старецот одговорува со пресентиман на Амос и Исаиј:
Обрати внимание, пријателу мој, и сфати ја мојата мисла.
Луѓето го пофалуваат делото на големиот човек на вично убивање.
Тие го презираат сиромавиот кој никаков грев не направил.
Тие го оправдуваат злобниот човек чиј престап е тежок.
Тие го тераат праведникот кој настојува на волјата Божја.
Тие ги пуштаат јаките да му ја грабнуваат храната на сиромавиот;

Тие моќници даваат снага;

48 Овој дел, чии праузори се најдуваат во Сумер, веројатно влијаело на авторите на Книгата за Јов.
49 Спореди го Проповедникот, IX, 7-9: „Ајде, јади го својот леб со радост, и весело своето вино пиј 
го, оти одавно Богот се радува на она што го чиниш. Секаде нека хаљината ти се бели, и масло на 
главата твоја да не ти недостасува. Уживај го животот со жената која ја сакаш, низ сите денови на 
векот на својот таштог.“
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Го уништуваат слабиот човек, а богаташот го тера од себе.
Тој го советува Губар да ипак постапи по волја на боговите. Ама Губар по-

веќе не сака да има врска со боговите или свештениците кои секогаш се на страна 
на најголемните иметоци:

Им нуделе лаги и невистина без престанок.
Со убави зборови тие кажуваат она што оди во
корист на богатиот човек.
Дали неговото богатство се смалило ?
Доаѓаат да му помогнат.

Тие го злоставуваат слабиот човек како крадец,
Го уништуваат во страв, го гасат како пламен...
Не смееме да ја преувеличуваме превагата на таквите расположенија во Ва-

вилон; без сумливост, луѓето со љубов ги слушале своите свештеници и се собира-
ле во храмовите да бараат наклоност на боговите. Е чудо дека толку долго и биле 
одани на религијата која им пружела така малку утеха. Ништо не можело да се спо-
знае,  говореле  свештениците,  освен  боженското  откровување;  а  тоа  откровување 
доаѓало само преку свештеникот. Последното поглавие на тоа откровените говоре-
ло за тоа како мртвата душа, била таа добра или лоша, слегува во Арал (или Хад), 
таму да ја спроведе вечноста во темнина и страдања. Дали воопшто е чудно Вавил-
он  да се  предал на банчење, додека Набукодоносор,  имајќи сè, не разбирајќи ни-
што, стравувајќи од сè, полудел ?“.

ЕПИТАФ

Вил Дјурант, на стр. 269, продолжува со X Епитаф.
„Преданието и Книгата за Даниел, непотврдено било со кој нам познат доку-

мент, говори за тоа како Набукодоносор,после долга власт уз непрекинати победи и 
благосостојба, бидејќи го разубавил својот град и палати и подигнал пеесет четири 
храмови на боговите, паднал во чудна  душевна  состојба, мислел дека е животно, 
одел четвороношки и јадел трева. Во текот на четири години неговото име изчезну-
ва од историјата и државните записи на Вавилонија; поново се јавува за тренуток, а 
потоа 562. година п.н.е. тој нестанува. (Во таа година уште ги нема Евреите, Р.И.)

Во рок од триесет години после неговата смрт, царството негово е потполно 
распарчено. Набонидус, кој го држел престолот седумдесет години, повеќе ја сакал 
археологијата од власта и се посветил на ископување на сумерските остатоци, до-
дека неговото  царство одело  кон  пропаст. Војската ја зафатил неред; последните 
луѓе заборавиле на љубовта према земјата во возвишениот финансиски интернаци-
онализам; луѓето, навикнати на трговија и уживање, заборавиле на вештина на во-
јување. Свештениците ја узурпирале сè повеќе и повеќе кралската власт и ги зго-
лемиле своите ризници со богатства кои просто ја призивале инвазијата и освоју-
вањето. Кога Кир со своите дисциплинирани Персијци стоел кај капијата, антикле-
рилкалците на Вавилонија преќутно се сложиле да им го отворат градот и со добро-
дошлица ја дочекаат неговата просветена власт. Во текот на два века Персија вла-
деела со Вавилон како дел на најголема империја за која историјата знае. Тогаш до-
шол моќниот Александар, ја освоил престолнината која не пружела отпор, го осво-
ил цел Близок исток и се напил како земја во палати Набукодоносорова.
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Вавилонската  цивилизација  не  била  така  плодотворна  за  човештвото  како 
египетската, ни така разноврсна и длабоко како индиската, ни така суптилна и зре-
ла како кинеската. А ипак, заправо од Вавилонија потекле оние фасцинантни леге-
нди кои низ литературната уметност на Евреите постанале неодвоив дел на европ-
ската религиозна традиција; управо од Вавилонија, а не од Египет, лутајќи Грците 
им ги донеле  на своите градови- држави, а оттаму и Рим и нам денес, основите на 
математиката, астрономијата, медицината, граматиката, лексикографијата, археоло-
гијата,историјата и филозофијата.Грчките називи за метали и соѕвездијата, за тежи-
ната и мерата, за музичките инструменти и многу лекови, претставуваа преводи, а 
понекогаш само транслитерација, вавилонски називи. Додека грчката архитектура 
ги црпела своите форми и инспирации од Египет и од Крит, вавилонската архите-
ктура, преку зигуратите довело до минарето на муслиманските џамии, шилести цр-
ковни торњеви и ѕвонарници на средновековната уметност, и ‘setback’ (ѕидни испу-
ст, прим. прев.) стил на современата архитектура во Америка. Хамурабијевите за-
кони за сите антички општества постанале баштина која може да се пореди со оние 
што Рим му дарувал на модерниот свет во поглед на државното уредување и упра-
вување. Асирија го освоила Вавилон и ја присвоил културата на тој древен град и ја 
ширела по целата пространа империја; вавилонскиот живот и мисла извршиле го-
лемо влијание на Евреите во текот на нивното робување во Вавилон; персиските и 
грчките освојувања со потпополност и слобода без преседан ги отворила сите пати-
шта на комуникацијата и трговијата помеѓу Вавилон и градовите во успонот во Јо-
нската религија, на Мала Азија и Грција- на сите овие и многу други начини на ци-
вилизација на Земјата помеѓу двете Реки преминала во културана баштина на наша-
та раса. На крај краишта ништо не се изгуби; без обѕир дали е на добро или на зло, 
секој настан има трајни учиноци“. (Cuprum- куп=кип....Купар=Кипар за бакар, Р.И.)

Се  истакна: „...вавилонскиот  живот и  мисла  извршиле  големо  влијание на 
Евреите во текот на нивното робување во Вавилон...“.

Кога не постоеле Евреји, тие не можела да бидат Вавилонски заробеници...
Видливо е дека за сите постои историја, а ги немало само Библиските Евреи.

БИБЛИСКА ИСТОРИЈА ЗА ЕВРЕИТЕ

Вил Дјурант, на стр. 305, говори за Јудеа- I Обеќана земја. Палестина...
„Историјата на климата на таа земја...Некогаш Палестина била ‘земја по која 

течеле мед и млеко’, како е опишана во многу одломци на Петокнижјето. Јосеф, во 
првиот век наша ера, уште говори дека...Таква земја давала јачмен  и пченица, на 
неа успевало винова лоза, стеблата родувале маслинки, смокви, урми или некои др-
уги плодови на секоја падина. Кога би дошло до војна и би ги опустошил...“.

Се говори за 1 век н.е., а првите книги на Библијата се печатени 6 век п.н.е.
Наведив: „Турција е без јачмен, ’рж и овес“- за јачменот нема совпаѓање...
Па следи дека во Библијата, како и во Илијада, се внесени повеќе простори. 
Во овие страни нема било што еврејско. Па следи на стр. 306: Историјата е 

постара од Палестина...Во петнаесеттиот век пред Христа, Јерихон бил добро утвр-
ден град. Со него владееле кралеви кои ја признавале врховната власт на Египет. 
Гробниците на овие кралеви кои кои ги ископала Гарсоновата експедиција, содрже-
ле стотина вазни, погребни дарови и други предмети, што е докажувало населбен 
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живот во Ерихон во време на владеењето на Хиксите, и прилично развиената циви-
лизација во доба на Хатшепуст и Тутмос III. Постојат очевидни разлики во датуми-
те кои ги земаме како почеток на историјата на разните народи само знаци на на-
шето непознавање. Писмата од Тел-ел-Амарне даваат општа слика на палестински-
от и сиријскиот живот скоро до влегувањето на Евреите во долината Нил. Вероја-
тно, ама не и сигурно, дека ‘Хабиру’ кои се споменуваат во таа преписка заправо се 
Евреи (Хебреји)“. (Хебреји не е истогласно со Хабиру=х абиру=а биру, Р.И.) 

Никакви докази нема дека имало Евреи,како и дека имало некакви преселби.
Па затоа за Хиските во Египет имало докази, но не за Евреите во Палестина.
„Евреите верувале дека Аврамов народ дошол од Ур во Сумер, и се населил 

во  Палестина  (околу  2200. п.н.е.)  илјада  или  повеќе  години  пред  Мојсеј;  и  дека 
освојувањето  на  Канаанците  било  само  хебрејско  заземање  на  земјата  која  им  ја 
обеќал нивниот Бог. Овој Амрафаел кој се споменува во Постанување (XIV, 1) како 
‘крал  Шинар  (или  Сенар)  во  она  време’  бил  веројатно  Амарпал,  татко  Хамура-
биејев и негов претходник на вавилонскиот престол. Во современите извори ништо 
директно не упатува било што на Излегување (Екзодус),50 било на Канаан, а едино 
индиректна алузија е стелата која ја подигнал фараонот Мернептах (околу 1225. п. 
н.е) чиј одломок го цитираме:

‘Кралевите свргнати, со зборовите ‘Селам !’...

Е опустошен Техен,
Хетитската земја е умирена,
Е нападнат Канаан со секое зло,...
Израел е изгубен, неговото семе не е;
Палестина за Египет постанала вдовица,
Сите земји се обединуваат, се смируваат;

Секој бунтовник во окови го врзува кралот Мернептах’.
Ова не докажува дека Марнептах бил фараон во време на Излегувањето; ма-

лку што ова докажува, освен дека египетската војска поново ја опустошила Пале-
стина. Не знаеме кога Евреите влегле во Египет, ниту дали тука дошле како слобо-
дни или робови.51 Можеме да земеме како веројатно дека бројот на доселеници ис-

50 Мането, египетски историчар од треттиот век п.н.е., како што наведува Јосеф, кажува дека до Из-
легување дошло поради желбата на Египќаните да се заштитат од чумата која избила кај убогите и 
поробени Евреи, а дека Мојсие бил египетски свештеник, кој како мисионер отишол кај лепрозните 
Евреји и им дал закон за одржување на хигиената по узор на оние кои се држеле египетските све-
штеници.  Грчките  и римските писатели го поновуваат ова објаснување на Излегувањето; ама, ни-
вната антисемитска склоност ги чини непоуздани водачи. Еден стих од библискиот опис го поткре-
пува  Вордовото  толкување  на  Излегувањето  како  работнички  штрајк:  ‘И  кралот  на  Египет  рече, 
Зашто ти Мојсије, и ти Ароне, не ги пуштате работниците да работат ? Вратите им се на своите дол-
жности.’ Мојсије те.  Мосес е пред  египетско  отколку  еврејско  име; можда тоа  е краток облик  од 
Ахмосе. Професорот Гарстанг, од Марстонската експедиција на Универзитетот во Ливерпул, тврди 
дека во кралската гробница на Ерихон открил доказ дека Мојсиј го спасила (точно 1527. година п.н.  
е.) тогашната принцеза, а подоцна чуена кралица  Хатшепуст; дека кај неа е доведен како дворски 
миленик и дека побегнал од Египет кога на престол стапил нејзиниот противник Тутмос III. Тој ве-
рува дека материјалот најден во овие гробници ја потврдува приказната за падот на Ерихон (Јошуа, 
VI); тој смета дека тој пад бил околу 1400. година п.н.е., а Излегувањето околу 1447. година п.н.е. 
Бидејќи оваа хронологија се заснива на несигурна одредена старост на скарабеја и грнчарии, мора 
да се примат со учтива скепса.
51 Можда оделе по Хиксите, чија семитска власт во Египет можела да им пружи некоја заштита. Пи-
три ја прифаќа библиската цифра од четиристотини триесет години боравок на Евреите во Египет, и 
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прво бил незнатен, и дека многу илјади Евреи во Египет во Мојсиево доба било по-
следица на висок наталитет; како и во сите периоди, ‘што повеќе ги мачеле, тоа тие 
повеќе се множеле и развивале’. Приказната за ‘ропство’ во Египет, за употребата 
на Евреите како робови во големите градителски потфати, нивната побуна и бекс-
тво- или иселување- во Азија, содржи многу внатрешни знакови на суштинска ви-
стина, помешани, наравно, со вметоци на натприроден елемент што било вообича-
ено во сите историски списи на древниот Исток. Дури ни приказната за Мојси не 
смее  лесно  да  се  отфрли;  меѓутоа,  изненадува  дека  воопшто не ги  споменува  ни 
Амос ни Исаија, чии проповеди изгледа настанале цел век пред составувањето на 
Петокнижјето“.

Бог кој му ја обеќал туѓа земја на Евреите- тој и тие никогаш ниту постоеле. 
За секој бог сите се едно исто. Таков бил и Зевс - в = Зес...Зеа маис- пченка; 

Зеа: зеење (јас зеа-м, ти зееш, тој зеи); зе=ѕе; Зевс=Ѕевс, ѕвс...ѕвезда; Пченката била 
на Маите; Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот Хермес... до Мехико...; 
Пченката изгледа како со сончеви зраци. Подобар пример е сончеглед- сонце гледа.
Следи сите растенијата се гледаат во сонцето, затоашто сонцето им припаќа на си-
те. Ова било во спротивност на еврејскиот Бог, кој бил само еврејски, но не сèопшт.

За Еднобожците,такви биле и Евреите,имало сеча на боговите- до само еден. 
Пак,  тој  едниот  бил  само  врховниот  бог  на  повеќебожците.  Значи,  само  едно  и 
исто.  

„Кога Мојсиј ги повел Евреите кон Синајското брдо тој само го следел патот 
со кој илјада години пред него одела египетската експедиција во потрага за тирки-
зам. Описот на четириесетгодишното лутање по пустињата, некогаш се сметал не-
веројатен, денес изгледа разумен доволно за еден традиционален номадски народ; а 
освојувањето на Канаан бил само уште еден пример напад на гладна номадска хор-
да на населена заедница. Освојувачите поубијале толку колку што можеле, а со ос-
танатите склучувале  бракови. Масакарот бил неспутан, и (да го пратиме текстот) 
бил објавен по божанската заповест и богоугоден; Гидеон во освојувањето на два 
града поубил 120.000 луѓе; само во аналите на Асирците сретнуваме поново такво 
срцево убивање, или пак лесно пребројување. Повремено се, кажува, ‘земјата одмо-
рала од војна’. Мојсиј бил стрплив државник, ама Јошуа бил обичен, суров војник; 
Мојсиј  владеел  без  проливање  на  крв  измислувајќи  разговори  со  Богот,  а  Јошуа 
владеел по други закони на природата- надмоќните убијци да опстојуваат. На овој 
реалистички и несентиментале начин Евреите ја зазеле својата Обеќана земја“.

Нивниот Бог бил крвожеден истребител- живите станале Евреи=Еднобожци. 
Следи насловот со II Соломон во својата слава- Раса, Изглед, Јазик...
„За  нивното  расно  потекло можеме  само  неодредено  да  кажеме  дека  биле 

Семити,52не оштро издвоени или различити од другите Семити на западна Азија... 
Ама Евреите биле најчисти  од сите, оти тек мошне ретко или нерадо склопувале 
бракови со припадниците на другите народи...“.

Евреите биле само Еднобожци. Следи тие како такви не стапувале во брако-
ви со Повеќебожци. Меѓу нив имало само војни, како до денес Евреите со Арапите.

Ова говори дека никогаш немало меѓународни војни туку само верски.

смета дека таму дошле околу 1650. п.н.е. и отишле околу 1220. п.н.е.(Хиксите биле Бриги-коњ, Р.И.)
52 Вил Дјурант, на стр. 296, во фуснотата, вели: „Називот Семит потекнува од Шем, легендарен Но-
ев син, на основ на теоријата дека Шем е предок на сите семитски народи“. (Човек не е народ, Р.И.)
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Стр. 310: „Нивниот прв крал, Саул...Освен ако малиот еп за Саул, Јонатан и 
Давид не тек едно ремек-дело литерарлно создаваштво (оти вон Билбијата ниеден 
современик не ги споменува овие личности), овој прв крал, после крвавиот интер-
вал, го наследил Давид, јуначкиот убиец на Голијат...“. (Голијат=голи-ј ат, Р.И.)

Па Библијата била пишана само од 6 век п.н.е. со историја пишана по желба.
„По  доаѓањето  на  престолот  Соломон  заради  мир  во  душата  ги  поубијал 

сво-ите  сопарнички  претенденти.  Тоа  не  го  вознемирило  Јахве  (Јехова)  на  кого 
младиот крал му се свидел, па му обеќал мудрост каква што никој пред не ја имал, 
ниту ќе ја има. Можда Соломон заслужува таква репутација...“.

На Јахве (- х = Јаве) на јаве му се јаве, па тој јавил и затоа „Тоа не го возне-
мирило Јахве (Јехова)“. Па и затоа до денес Евреите сè прават без вознемирување.

Стр. 313: „Стекнуваме впечаток за превирањето на еврејскиот живот од чи-
нител дека пред тоа време очито не бил ниеден храм во Јудеја, па дури ниту во Ер-
усалим;  луѓето  му  принесувале  жртви  на  Јахве  на  локалните  светилишта  или  со 
едноставни жртвеници во брдата...ѕидовите на храмот...од стеновити падини53...“.

Се кажа: „пред тоа време очито не бил ниеден храм во Јудеја, па дури ниту 
во Ерусалим“. Па следи доказот дека без еднобожен храм не можело да има Евреи.

„Така Храмот се ѕидал седум години, следните 400 години тоа бил достои-
нствен дом на Јехова. Тогаш уште триесет години занатчиите и работниците рабо-
теле на изградување на уште поголемо здање за Соломон и неговиот харем...“.

Следи III Бог на небеските војски со Политеизам, Јахве, Хонотеизам...
„Одма уз објавувањето ‘Книга на законите,’ градењето на Храмот бил најва-

жен настан во епот за Евреите. Тој не му пружал само дом на Јахве, туку на Јудеја 
како духовен центар во престолнината, средство на пренесување на традициите кои 
ќе им служат како столб на огнот низ вековите лутање по светот. А тој одиграл и 
своја улога во издигнувањето на еврејската религија од примитовниот политеизам 
во една вера снажна во историјата, ама покрај тоа една од креативните историски 
религии“. 

Се потврдува, Евреите биле само еднобожен народ, никако етнички народ.
„Кога прв пат стапиле на историска сцена, Евреите биле номадски бедуини 

кои се плашеле од демоните во воздухот, и обожувале стени, говеда, овци и духови 
на пештерите и брдата. Култот на бикот, овцата и јагнето не бил занемаруван; Мој-
си никогаш не можел да го одврати своето стадо од обожување на Златното теле, 
оти египетското обожување на бикот уште било свежо во неговите сеќавања, а Јах-
ве долго време симболизирал окрутен вегетеријанец. Во Излегувањето (XXXII, 25-
28) читаме како Евреите се впуштале во плес голи пред Златното теле и како Мојси 
со Левитите- или свештеничката каста- поубијале три илјади луѓе казнувајќи ги по-
ради поклонувале на идолите.54 А обожувањето змии има безброј траги во раната 
еврејска историја, од фигури змија најдени во најстарите рушевини, до месингани 
змија која ја направил Мојсиј и на која се поклонувале во Храмот сè до времето на 
Хезекијаха (околу 720. п.н.е.). Како и кај многу народи, изгледа дека и на Евреите 
змијата им изгледала света. Делимично како фалички симбол на машкоста, дели-

53 Веројатна локацијата на Храмот била  на местото на кој денес е муслиманското  светилиште  Ел-
харам-еш-шариф; ама никакви остатоци не се најдени. (За Евреите нема никакви „остатоци“, Р.И.)
54 Други траги обожување на животни меѓу старите  Евреи можат да се најдат во Првата  книга за 
Кралевите, XXI, 28, и кај Језекиља, VIII, 10. Ахав, крал на Израел обожувал јуница во векот после  
Соломон. (Наведеното објаснува само едно- Евреите биле 100% преобратени Повеќебожни, Р.И.)
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мично затоа што било узор на мудроста, префинетоста и вечноста- буквално пора-
ди  својата способност двата краја неа да можат да се додудирнуваат.  Баал, прет-
ставен симболички во купаст усправен камен, мошне сличен како линга кај Хинду-
сите, некои Евреи го обожавале како машки принцип на репродукција, маж земјата 
која ја оплодувал. Баш како што примитивниот политеизам опстанал во обожување 
на ангелите и светците, како и терафими или  приносни идоли, кои  служеле  како 
куќни богови, така и магиските идеи бројни во раните култови истрајувале мошне 
долго покрај протестите на пророците и свештениците. Луѓето изгледа гледале на 
Мојсиј и Арон како на врачери. Прорекување на судбината се работело повремено 
со фрлање на коцка (Урам и Тхумим) од кутијата (епход)- ритуал кој уште секогаш 
се применува да се дознае волјата на боговите. На свештениците им служи на чест 
на тие обичаи да им се спротистават и проповедале исклучиво ослонување на маги-
јата жртвување, молитви и контрибуција“.

Следи заклучокот дека само Мојси со свештениците бил Евреин- другите не. 
Еднобожци=Евреи можело да има само кога имало Библија за Еднобожци. 
„Постепено претставата за Јахве како национален бог попримила облик и и 

дала на еврејската вера единство и единствена едноставност со што таа се издигала 
изнад хаотичните многубројности на месопотамските пантеони. Веројатно Евреите 
освојувачи презеле еден од тие богови на Канаан, Јаху,55 и го ре-креирале по соп-
ствен лик, како озбилно. Војноборно божанство со ‘вкочанет врат’, со скоро љубки 
ограничувања. Оти овој бог не полага право на сезнаење: тој ги моли Евреите да ги 
означат своите домови прскајќи со крв на жртвено јагне,нехотично да не би ги уни-
штил нивните деца заедно со првородените Египтјани; тој не е изнад тоа да прави 
грешки, од кои човекот е најтешка грешка; тој жали, предоцна, што го создал Адам 
или допуштил Саул да биде крал. Повремено е похлепан, раздражлив, крвожеден, 
каприциозен, необуздан: ‘Ќе бидам милостив према оној кого ќе го одберам, и ќе 
покажам милосредие према оној кого го одберам’. Тој ја одобрува Јаковата приме-
на на обмана во одмаздата на Либан; неговата совест е флексибилна како совест на 
бискупот во политиката. Е брлив и сака да држи долги говори; ама е и страмежлив, 
и не им допушта на луѓето да го видат од грбот. Никогаш не постоел бог со така те-
мелни човечки особини.

Изгледа дека првобитно бил бог на громот и живеел во брдата, а обожуван е 
од ист разлог од кој младиот Максим Горки бил религиозен тогаш кога грмело. Ав-
торите на Петокнижјето за кое религијата била инструмент на државништво, го пр-
еоблкувале овој Вулкан во Марс, така во неговите енергични раце Јахве постанал 
нагласено империјалистички, експанзистички Господар на небеските војски, кои се 
борат за својот народ исто онака жестоко како боговите во Илијада. Господ е војн-
ик,’ кажува ‘Мојсиј’; а Давидовите зборови се негово ехо: ‘Тој ја подучува мојата 
рака на војување’. Јахве обеќава дека ќе ги ‘уништи сите луѓе на кои‘ Евреите му 
‘бидат пријдени’, и ‘малку по малку’ ќе ги отера Хивите, Канаанците и Хетите; и 
полага право на цела територија кои Евреите ја освојат. Тој не ќе пати од пацифи-
чки глупости; тој знае дека дури и Обеќаната земја може да се освои и да ја задржи 
едино со меч; тој е бог на војната затоа што тоа тој мора да биде; ќе бидат потребни 
векови на воен пораз, политичко потчинување и морален развој, да тој се преобрази 

55 Меѓу некои рушевини од Бронзено доба (3000. п.н.е.) најдени во Канаан 1931. се најдени парчиња 
грнчарии на кои било името на канаанскиот бог- Јах или Јаху.
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во благ и љубезен Отец Хилел и Христо. Како војник тој е суетен; тој ја испива по-
фалбата со неизмерна похлепа и жуди да ја покаже својата одважност со потопува-
ње на Египќаните: ‘Тие ќе знаат дека самиот Господар кога биде добил фараонска 
почест’. Да би овозможиле успех за својот народ, тој чини или наредува да се на-
прави таква бруталност, онолку овратна за нашиот вкус, колку за моралот на него-
вото време биле прифатливи; тој масакрира цели народи со безазлено уживање на 
Гуливер кој се бори за Лилипут. Бидејќи Евреите ‘направиле блуд’ со Моабовите 
ќерки, тој го моли Мојсиј: ‘Земи ги сите глави на тие луѓе и нека на сонцето бидат 
обесени пред Господ’; тоа е морал на Асурбанипал и Ашур. Тој е спремен да пока-
же милост према оние кои го сакаат и се придружуваат на неговите заповеди, ама 
попат на некој упорен бацил тој ќе ги казни децата за гревовите на нивните роди-
тели, нивните дедовци, па дури и прадеовци. Тој е толку суров да размислува за тоа 
да ги уништи Евреите поради обожување на Златното теле; а Мојсиј мора да се ра-
справа со ним и да му докажува дека треба да се обузда. ‘Одустани од својот жест-
ок бес,’ му кажува човекот на својот бог, ‘и покај се поради злата кои си ги намет-
нал против твојот народ’; и ‘Господ се покајал поради злата кои ги мислел да ги 
направи на својот народ.’ Јахве поново предлага Евреите да се истребат до после-
дниот затоа што се побуниле против Мојси, ама Мојсиј се обраќа со подобриот дел 
на неговата нарав и го моли да размисли што луѓето ќе речат кога бидат слушнале 
за такво нешто. Тој бара окрутна проба- човечка жртва на најдобар вид- од Аврам. 
Како Мојсиј, и Аврам учи од Јахве начела на морал и го убедува да не го уништи 
Содом и Гомор, ако во тие градови може да се најде пеесет-четриесет-триесет-два-
есет-десет добри луѓе; малку по малку тој го скренува својот бог према пристојно-
ста  и  го  објаснува  начинот  на  кој  моралниот  човек  го  наметнува  повремено  ре-
креирањето на неговите боженства. Клетвите со кои Јахве му се заканива на својот 
избран народ, ако не му се покорат, се узор на прекоревување и го инспирарале со 
спалување на еретикот под иквизацијата или оние кои го екскуминуцирале Спино-
за: (Марс=м арс=Арес=Јарес=јарец: „аре-с што правиш“ или „але шо праиш“, Р.И.)

Проклет да си во градот и проклет да си на поле...Проклет
нека е плодот на твоето тело и плодот на твојата земја...Пр-
оклет да си кога влегуваш, и проклет да си кога излегуваш...
Бог ќе удри на тебе со сушица, и со грозницата и воспаление
...Господ на тебе ќе удри со чиреви египетски, и хемороиди 
(тумори), и шуга, и со свраб, од што не можеш да се излечиш.
Господ ќе те дотепа со лудило, и со слепило, и со омама на ср-
цето... И исто така секоја болест и секоја пошаст, која не запи-
шана во Книгата закони, сите Господ тебе ќе ти ги донесе сè 
додека не те уништи.
Јахве не бил само бог чие постоење го признавале Евреите или тој самиот; 

сè што тој барал, во Првата заповед, било да биде поставено изнад останатите. ‘Јас 
сум љубоморен бог,’ признава тој, и ги моли своите следбеници ‘конечно да ги от-
фрлат’ неговите сопарници и ‘сосем да ги порушат нивните кипови’. Евреите, пред 
Исаија, ретко го сметале Јахве бог на сите племиња, па ни сите Евреи. Моаби имале 
свој бог Кемоша, за кого Наоми сметал да е право Рут да му остане одана; Баалзе-
буб  бил бог  на  Екрон, со  Микла  бог на Амонитите;  економскиот и  политичкиот 
сепатаритизам на овие народи природно довел до оној што би можеле да го наре-
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чеме теолошка независност. Мојси пее во својата песна во својата чуена песна, ‘Го-
лем е нашиот бог над сите богови’. Не само Тамуз да го прифатиле како вистински 
бог на сите освен најобразованите Евреи, веќе неговиот култ едно време бил така 
популарен да Језекиљ се жалел дека обредното оплакување на Тамузовата смрт мо-
жело да се слуша и во Храмот. Еврејските племиња биле толку издвоени и автоно-
мни, да дури и во Еремијино време, многу од нив имале свои сопствени божанства: 
‘колку градови твои има, толку и богови твои, о Јудео’; и суморниот пророк продо-
лжува со протестите против тоа што неговиот народ го обожава Баал и Молох. Со 
пораст на политичкото единство под Давид и Соломон, и со концетрирање на бого-
службата во Храмот во Ерусалим, теологијата ја одразувала историјата и политика-
та, а Јахве им постанал едини бог на Евреите. Покрај овој ‘хенотеизам’56 тие пона-
таму напредувале кон монотеизмот сè до појавата на Пророците.57 Заправо во јехо-
вистичката етапа, еврејската религија дошла близу на монотеизмот од било која др-
уга пред- Пророчката вера изезетно ефермерното обожување на сонцето кај Ехна-
тон. Во најмала рака еднак, како сентимент и поезија, на политеизмот на Вавило-
нија и Грција, јудаизмот бил изузетно супериорен во однос на другите религии на 
тоа време по величенственоста и снагата, во филозофското единство и сфаќање, во 
моралната ревност и влијание“.

Се истакна: „Мојси пее во својата песна во својата чуена песна, ‘Голем е на-
шиот бог над сите богови’...“. Тој бил Великан=Велихан-за Критјани Зевс Велихан. 
Ова говори дека останал само Врховниот бог- на другите богови имало една „сеча“. 

„Оваа снажна и суморна религија никогаш не презела никакви китњасти об-
ред и весели церемонии кои ги карактеризирале обожувањата на египетските и ва-
вилонските  богови.  Чуството  на  човечката  ништавност  пред  деспотското  божан-
ство ја затемнило целата древна еврејска мисла. Покрај напорите на Соломон да го 
разубави култот на Јахве со боја и звук, почитувањето на овој ужасен бог останало 
со векови религија на стравот, а не на љубовта. Човекот се прашува, кога ги раз-
мотрува сите тие вери, дали тие на човечкиот род му донесувале онолку утеха ко-
лку му донесувале страв. Религиите на надежта и љубовта се луксус на сигурноста 
и редот; потреба да се втера страв во поданиците или во побунетиот народ, напра-
вила од повеќето примитивни религии култови на мистериите и ужасите. Шкриња 
Заветна, која содржи свети свитоци на Закони, со својата недопирливост симболи-
зирала карактер на еврејската вера. Кога побожниот Узах, да би спречил Шкриња 
да падне во прашина, ја фатил истата за тренуток во својите раце, ‘гневот Господов 
се срушил на Узах, и Богот на место го удрил поради неговите грешки; и тука овој 
умре.’

Средишната идеја на јудејската теологија била идеја на гревот. Никогаш ни-
еден народ не бил така приврзен на врлината- освен ако тоа не биле оние пуритан-
56 Неспретен, ама корисен збор ја сковал Макс Милер да означу еден бог како врховен, комбиниран 
со отворен (како во Индија) или со преќутен (како во Јудеа) со признавање на други богови.
57 Меѓутоа, Елиша уште во деветиот век п.н.е. прогласил еден Бог: „Јас знам дека нема Бог на целата  
земја освен во Израел.“ Треба да се има на ум дека човекот и модерниот монотеизам мошне е ре-
лативен  и непотполн.  Како  што  Евреите  го почитувале  племенскиот  бог, така  ние  го  почитуваме 
европскиот бог, или англискиот, или германскиот, или италијанскиот бог; ни за трен нас скромноста 
не не потсетува на тоа дека милиони и милиони луѓе во Индија, Кина и Јапонија- да не ги споме-
нуваме богословите џунгли- уште секогаш не го признаваат Богот на нашите Отеци. Док кога ма-
шината на цела земјина топка не вплети во една економска мрежа, и ги стави сите нации под една 
власт, не ќе постои само еден бог- за земјата.
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ци кои како да излегле од Стариот завет без прекинување на католичките векови. 
Бидејќи телото е слабо, а Законот сложен, гревот бил неизбежен, и еврејскиот дух 
често бил затрпан со размислување за последиците на гревот,почнувајќи од сушата, 
па до пропаста на целиот Израел. Не постоел Пекол во оваа вера како посебно ме-
сто на казнување; ама, скоро исто бил страшен Шеол, или ‘земја на темнината’ под 
земјата каде се примани сите мртви, добри и лоши еднакво, освен таквите божији 
миленици како што се Мојсие, Енох и Елија. Меѓутоа, Евреи малку го споменувале 
животот после смртта; нивната вера не говорела ништо за личната бесмртност и ги 
ограничувала своите награди и казни на овоземски живот. Тек кога Евреите ја изгу-
биле надежта во земскиот триумф, тие ја презеле, веројатно од Персија, а можда и 
од Египет, идејата за лично воскрснување. Од таквиот духовен развој е родено хри-
стијанството.

Заканувањето и последиците на гревот можеле да се вблажат со молитва или 
жртва. Семитското (како ‘аријското) жртвување почнало со принесување на човеч-
ки жртви; потоа се жртвувани животни- ‘први плодови на стадата’- и храна од по-
лињата; конечно, дошло до компромис со давање на пофалби. Во почетокот, никој 
не можел да јаде месо на некое животно ако истото не го убил и благословил свеш-
теник и за тренуток да му ја понуди на богот. Обрезувањето имало делимичен ка-
рактер на жртва и можда замена: богот земал дел вместо целина. Менструацијата и 
породувањето, како и гревот, му се чинеле на личноста духовно нечисто, и захтева-
ле обредно прочистување со посредство на свештеничка жртва и молитва. На секој 
чекор на табу се спутовале верниците; гревот потенцијално лежел во скоро секоја 
желба и паричните прилози се барале за окајување на скоро секој грев.

Едино свештениците умееле на прописен начин да принесат жртва, или то-
чно да го објаснат обредот и мистеријата на верата. Свештениците биле затворена 
каста, на која можеле да им припаѓаат само потомци на Левија (еден од Јаковлевите 
синови). Тие не можеле да го наследат имотот ама биле ослободени од сите порези, 
дажбини или даноци; земале десеттина од летнината на верниците, а за себе ги ко-
ристеле и оние дарови донесени во Храмот, а кои богот ги оставил неупотребени. 
После Изгонот, богатството на свештенството растело со богатството на заедница-
та која се обновувала;  а благодарувајќи  на доброто управување  со тоа богатство, 
неговото зголемување и чување, на крајот свештениците на Вториот Храм во Еру-
салим, слично на оние во Теба и Вавилон, постанале помоќни од кралот.58

Па ипак, порастот на моќта на свештенството и религизниот одгој не биле 
доволни Евреите да се одвратат од празноверјата и идолатријата. Врховните брда и 
дубрави и понатаму им пружале уточишта на туѓите богови и биле сведоци на тај-
ните обреди; знатен број на луѓе клечел пред светите камења или го обожувал Баал 
или Астарта, или се бавел со прорекување на судбината на вавилонски начин, или 
постапувал  кипови и палел темјан, или се поклонувал  на месингана змија или на 
Златно Теле, или го исполнувал Храмот со бука на паганско пировање, или ги те-
рал своите деца да ‘поминуваат низ оган’ во знак на жртва; дури некои кралеви, ка-
ко Соломон и Ахав, се впуштале во ‘блудничење’ по узор на страни богови. Се по-
јавиле свети луѓе како Елија и Елиша кои, постанувајќи нужно свештеници, пропо-
ведувале против тие обичаи, и покушале со примерот на своите животи да ги водат 
луѓето во праведност. Од тие услови и почетоци, и од порастот на сиромаштијата и 

58 (Богатење во православието се среќавало и во Источното Римско Царство, зашто има записи, Р.И.) 
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експлотацијата, изразнале возвишени личности на еврејската религија- оние огнени 
Пророци кои ја прочистиле и воздигнувале верата на Евреите и ги припремиле за 
нејзино намесничко освојување на западниот свет“.

Следи заклучокот дека еврејството=еднобожеството лесно не се прифаќало.
Се продолжува со IV Први радикали-Класна борба, Потекло на Пророците...
„Бидејќи богатството го генерира сиромаштвото, а сиромаштвото никогаш 

себе не се спознава како такво сè додека богатството не му избегне во лице, така и 
баснословно богатство било потребно да го означи почетокот на класната борба во 
Израел. Соломон, како Петар или Лењин, покушал пребрзо да се движи од земјо-
делска кон индустриска  држава. Не само тешката работа  и порезите вклучени  во 
неговите  потфати на луѓето  им  наметнале  големо  оптеретување,  туку  се  случило 
кога тие големи потфати биле завршени, после дваесет години индустрија, е соз-
даден пролетеријат во Ерусалим кој, бидејќи недоволен вработен, постанал извор 
на политички раздор и корупција во Палестина, точно онака како ќе биде во Рим. 
Со пораст на приватното богатство и сè поголем  раскош на дворот, се развивала 
чекор  по  чекор  сиротинските  четврти.  Експлотацијата  и  лихварството  постанале 
вообичаена пракса меѓу сопствениците на големите имоти и трговци и позајмувачи 
на пари кои се собирале околу Храмот. На земјопоседниците, им рекол Амос, ги 
‘продавале праведниците за сребро и сиромасите за пар чевли.’

Овој сè поголем јаз помеѓу сиромасите и богаташите и заоштрувањето на тој 
судир  измеѓу градот  и  селото,  кој секогаш  ја  прати  индустриската  цивилизација, 
бил поврзан со поделбата на Палестина на две сопарнички кралства после Соломо-
новата смрт: северното кралство на Ефраим, со престолнина во Самарија, и јужно 
кралството на Јуда со престолнина во Ерусалим.59 Од тоа време па натаму, Евреите 
биле ослабени со братското мразење и судирите, кои повремено се претворувале во 
огорчена војна. Набрзи после смртта на Соломон, египетскиот фараон Шешонк го 
освоил Ерусалим кој, да би ги умирил освојувачите, го предал скоро сето злато кое 
Соломон го нагомил во текот на долги години собирање порези.

Во таквата атмосфера политичкиот раскол, економската војна и религиозни-
те дегенарации, се појавиле Пророците. Луѓето за кои тој збор (на хебрејски Наби, 
што Грците го превеле со pro-phe-tes, весник) прв пат била употребувана, не биле 
баш онакви личности кои нашето почитување би асоцирало со Амос и Исаиј.Некои 
биле погодувачи- гатачи кои умееле да ги читаат тајните на срцето и минатоста, да 
ја проречуваат иднината, наравно зависно од висината на наградата; некои биле фа-
натици кои себе се доведувале во транс со необична музика, со јак напиток, или со 
некој вид дервишки плес, па во занос го изговорувале зборот кој неговите слуша-
ели го сметале со надахнетост- те. збор кој некој дух во нив го вдахнал. Еремија со 
професионален презир говори за тоа како ‘секој лудак себе се прогласува пророк.’ 
Некои  биле суморни  самотници како Елија; многу од нив живееле во школи или 
манастири  покрај храмовите; ама  повеќето  нив имале  приватен  имот и  жени.  Од 
тоа шаренило факири, Пророците се развивале во одговорни и доследни критичари 
на  своето  време  и  својот  народ,  величествени  улични  државници,  кои  сите  биле 
‘бескомпромисни антиклерикалци’, и ‘најнепомирливи антисемити,’ хибрид измеѓу 
пророци и социјалисти. Погрешно е да ги разбереме ако ги сфатиме како пророци 

59 Ова кралство себе често се назива со ‘Израел’; ама тој збор на овие страници ќе се користи да ги 
обфати сите Евреи.
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во метеоролошки смисол; нивните предвидувања биле надежи или закани, или по-
божни толкувања,  или претскажувања  после настаните; само Пророците никогаш 
немале намера да проречуваат туку гласно и јасно да говорат; тоа биле елоквентни 
припадници на Опозицијата. Во една фаза, тие биле толстојевски разгневени пора-
ди експлотацијата во индустријата и црковните лажни аргументи; потекнувале од 
едноставни селски средини и го фрлале проклетството на расипаното богатство на 
градовите.

Амос себе се опишува не како пророк, туку како прост селски пастир. Оста-
вајќи ги своите стада да би го видел Бет-Ел, бил ужаснат со неприродна сложеност 
на живот кој таму го открил, нееднаквоста на имотот, со огорчено ривалство, без-
обѕирност на експолотацијата. Така тој ‘стоел на капијата,’ и  оштро ги  нападнал 
бесовесните богаташи и нивното расипништво:

Затоа, бидејќи го газите неволјниот, и од него жито на дар
зедовте, соѕидавте куќи од тесан камен, ал’ нема во нив
да станувате; посадивите убави виногради, ал’ со вино од
нив не ќе се напиете… Тешко на безгрижниците во Сион…
кој на одри од слоновача лежи, на меки душеци спијаат;
јагнина од стадото јадат и телиња згоени. Уз псалтирски
звукови лудуваат, мислат како Давид да се вешти, вино 
пијат од пехари големи, со мирисливи масла се мачкаат…
Ги презирам празниците ваши (кажува Господ);… Кога ние
жртви и дарови принесуваме, мене не ми се угодни и нема 
да ги примам… Склонете ми го екот од песните свои, не го
слушам звукот на псалтири твои, туку праведност како вода
да тече, и правда како поток кој не пресушува !
Овој е нов  тон  во светската  книжевност. Чинителот дека  Амос  ја отупува 

оштрицата на идеализмот стравајќи во божјата уста бујици закани, чија оштрина и 
нагомилување чини читателот за тренуток да го симпатизира оние што пијат вино и 
слушат музика. Ама, овде по прв пат во книжевноста на Азија, општествената свест 
поприма одреден облик, и ја пресипува во религијата содржината која го издигнува 
од церемонијата и ласкањето на бич на моралот и повик на благородноста. Со Амос 
почнува евангелието на Исус Христос.

Едино од Амосовите најгорчливи предвидувања изгледа се обвистинило до-
дека тој уште бил жив. ‘Така говореше Господ:Како кога пастирот му се истргна од 
устата на лавот, ил’ две нозе или крајот од увото, така ќе се истргнат синовите Из-
раилеви кои седат во Самарија на ивица на постелата и во Дамаск на душекот… И 
куќата од слоновача ќе пропадне и великашите на дворот ќе нестанат.’60 Отприлика 
во исто време, еден друг пророк и претел на Самарија со уништување на еден од 
оние безбројни живописни изрази кои преводувачите на кралот Џејмс ги исковале 
од ризницата на Библијата како општи прифастени идиоми на нашиот јазик: ‘Сама-
ријско теле.’, рече Хосе, ‘ќе биде разбиено на парчиња;оти оној кој сее ветар, ќе по-
жнее бура.’ Годината 733. младото кралство Јуда, на кое му за заканува Ефраим во 
сојуз со Сирија, му се обратило на Асирија за помош. Асирија дошла, го зазела Да-
60 Алузија е очита на одајата која целата е направена од слоновача во палатата во Самарија каде кр-
алот Ахав живеел со својата „обоена кралица,“ Езавељ (околу 875-50.п.н.е.).Неколку убави парчиња 
на слоновача нашла експедицијата на Харвардската библиотека во рушевините  на палатата кои се 
ориентационо идентификуваат како Ахавови.
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маск, ги принудила Сирија, Тир и Палестина да плаќаат данок, го воочила настоју-
вањето на Евреите да ја обезбедат египетската помош, нападнала поново, ја зазела 
Самарија, се впуштила во недолична дипломатска размена со кралот на Јуда, залу-
дно покушале да го заземат Ерусалим, и се повлекла во Нинива натоварена со воен 
плен и со 200.000 еврејски заробеници осудени на асирско ропство.

Заправо за време на оваа опсада на Ерусалим, пророкот Исаиј постанал еден 
од најголемите личности на еврејската историја.61Помалку провинцијален од Амос, 
тој размислувал во смисол на трајното државништво. Убеден дека малата Јуда не 
може да се удупре на империјалната моќ на Асирија, дури ни уз помош на далеч-
ниот Египет- тој скршен стап кој би ја пробил раката која би покушала да го упо-
треби- тој го молел кралот Ахаз, а потоа кралот Хезекиах да остане неутрален во 
војната измеѓу Асирија и Ефраим. Како Амос и Хосе, тој му предивел пад на Сама-
рија, и крај на северните кралевини. Меѓутоа, кога Асирците го опседнале Ерусал-
им, Исаиј го советувал  Хезекиах да му се предаде. Одненадеж повлекувањето на 
Сенакерибовата војска изгледа му дало за право и некое време угледот му бил ви-
сок кај кралот и народот. Секогаш неговиот совет требало темелно да се размотри и 
тогаш да се остави проблемот на Јахве, кој ќе ја искористи Асирија како свој заста-
пник некое време, ама на крај и неа ќе ја уништи. Навистина, према Исаиј, сите на-
роди  кои  ги  знаел  биле  осудени  Јахве  да  ги  уништи;  во  неколку  поглавја  (XVI-
XXIII) Моаб, Сирија, Етиопија, Египет, Вавилон и Тир се наменети на уништува-
њето; ‘секој ќе офка.’ Оваа страст за рушење, оваа литанија на клетви, ја расипува-
ат книгата, како што ги расипуваат сета пророчка литература на Библијата.

Па ипак, неговата оптужба ја погодува целта- економска експлотација и по-
хлепа. Овде неговата речитос расте до највисоката точка достигната во Стариот за-
вет, во одломците кои спаѓаат во врхунските светски прози: 

Господ ќе пристапи на судењето со чесни старци на својот
народ и принцевите негови; оти вие сте го истрошиле вино-
градот; пленот од сиромасите е во нашите куќи. Зар сакате
народот мој да го смрвите во парчиња и сиромасите да ги 
исцрпите ? ...Оф на оние кои составуваат куќа до куќа, кои
го зголемуваат поседот, купувајќи земја сè до последната 
парцела, да можат да се сместат сами на сред на земјата !
Оф на оние кои издаваат неправедни укази, да ги склонат
неволјниците од правдата, и да им го одземат правото од 
сиромасите во мојот народ, удовите да бидат плен нивни,
да можат сирачето да го оплачкаат. А што ќе правите на
денот на обиласка и во очајот кој ќе дојде оддалеку ? На
кого ќе полетате барајќи помош и каде ќе ја оставете сла-
вата своја ?
Тој е полн презир према оние кои додека ја плачкаат сиротињата покажува-

ат свето побожно лице.
Зошто сите тие дарови што ми ги принесувате ? рече Господ.
Сит сум на вашите печени овни и не марам за гоената стока...

61 Книгата го носи неговото име е збирка на „пророчанства“ (те. проповеди) кои ги напишале два  
или повеќе автори во време од 710 до 300. п.н.е. Поглавијата I-XXXIX обично му се припишува на 
„Првиот Исаиј“ за кого овде е збор.
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Пропишани благденови ваши мојата душа има; тие се неволја
за мене; уморен сум да ги ислушам. А кога испружите раце ќе
ги сокријам очите свои од вас; да, кога бидете изговорувале
бројни молитви, јас вас не ќе ве чујам; оти рацете ви се полни
крв. Умијте се, и очистите се, слечите ги злобните свои дела 
моите очи да не ги видат, престанете да чините зло; учите да
чините добро; барајте судење (правда), ослободете ги угнете-
ните, правда на сирачињата дајте им, браните ги вдовиците.
Огорчен, ама не губи надеж во својот народ; баш како што Амос го завршил 

својот проповед со едно предвидување, со необично прикладно за денешно време, 
за повраток на Евреите во својот завичај, така Исаиј заклучува со изразување на ме-
сијанска надеж- верата на Евреите во некој Спасител кој ќе направи крај на поли-
тичките поделби, нивната потчинетост и бедата и ќе донесе ера на сеопшто брат-
ство и мир:

Гледај, девицата ќе затрудни и ќе роди син и ќе му даде име
Имануел... Оти детето нам ни се роди: и власта ќе биде на ра-
мената негови: и ќе се нарече Дивни, Советник, Бог силни,
Отец вечни, Кнез на мирот...Па ќе излезе шибљика на стебло-
то Јесејево... Духот Господни на него ќе почива, духот на мудро-
ста и разумот, дух на советот и силата, духот на познавање и стра-
вот од Господ...По правда на сиромасите ќе им се суди, и по право
за неволјите на земјите ќе проговори; и како со прут ќе удира по
земјата со зборовите свои, и ќе го убие бездушникот со дахот на
усните свои. И правда ќе биде појас околи боковите негови и ви-
стина околу појасот околу бедрата негови. Волк со јагне заедно ќе
борави и пантер заедно со јаре ќе лежи; теле, лавче и гојна стока
заедно ќе биде, и мало дете нив ќе ги води...И мечеви свои во рал-
ник ќе се претопи, а копјето во кука овоштарска: народот меч не ќе
дигне на народ, нити за војна повеќе ќе се знае.
Било тоа дивно настојување, ама уште за многу генерации до сега, тоа не ќе 

го изрази расположението на Евреите. Свештениците на Храмот слушале  со воз-
држена симпатија на ова корисно поттикнување на побожност; одредене секти де-
лимично се угледале на Пророците во поглед на своето надахнување; и можда овие 
оштри критики на сè чудното уживање имале некој удел во јачање на пустинскиот 
пуритизам на Евреите. Ама, со поголем дел, стариот живот на палатите и шаторите, 
пазарите и нивите, продолжил како и порано; војната земала свој данок од секое 
поколение, а ропството и понатаму било злобна коб на страните поданици; тргове-
цот и понатаму закинувал на вагата, и настојувал да го ублажи со жртва и молитва.

Пророците најдлабок траг оставиле на јудаизмот во добата после Излегува-
ње, а тогаш низ јудаизмот и хриостијанството и социјализмот, извор од кого поте-
кнала река на утопии во кои никакво сиромаштво или војна не смеат да го пореме-
тат човечкото братство и мир; тие се извор на раната еврејска концепција на Месија 
кој ќе дојде на власт, поново ќе ја зачврсти световната моќ на Евреите и ќе уведе 
диктатура на обесправените меѓу луѓето. Исај и Амос почнале, во војни времиња, 
со воздигнувањето на оние врлини на едноставноста и благоста, соработката и љу-
безноста, од кои Исус ќе отвори витална основа на својата вера. Тие први се лателе 
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на тешкиот задаток Богот на небеските војски да се преобрази во Бог на љубов; тие 
Јахве го ‘регрутирале’ за хуманитаризам како што радикалите на деветнаесеттиот 
век го ‘регрутирале’ Христо за социјализмот. Кога Библијата е печатена во Европа, 
тие биле кои го распалиле германскиот ум на подмладување со христијанството, и 
ја запалиле гламјата на Реформацијата; заправо нивната огнена и нетолерантна вр-
лина ги формирала пуританците. Нивната морална филозофија била заснована на 
теорија  која  ќе даде подобри  докази- дека  праведникот ќе  доживее  среќа,  а  дека 
злобниот човек ќе биде уништен; ама дури и тоа да е илузија, тоа е само грешка на 
пламенитиот ум. Пророците немале концепција на слободата, ама ја сакале правда-
та, и се повикувале да се окончаат племенските ограничувања на моралот. На неср-
еќниците на земјата тие им понудиле визија на братство кое постанало драгоцена и 
незаборавена баштина на многу генерации“.

Евреите не се борат за братство и единство, туку за моќ против Не-евреите.
За Евреите Не-евреите се гоји: Евреите ги гоји (гаји) само еден Бог- крвник. 
Следи V Смрт и воскрснување на Ерусалим- Родување на Библијата...
„Нивното најголемо тогашно влијание било на пишењето на Библијата. Би-

дејќи  луѓето  го  напуштале  обожувањето  на  Јахве  да  би  почитувале  туѓи  богови, 
свештениците почнале да се прашуваат дали дошло времето да се пружи конечен 
отпор на дезинтеграцијата на националната вера.62 Следен пример Пророците, кои 
му припушувале на Јахве снажни убедувања  на своите души, тие одлучиле да му 
објават на народот порака од самиот Бог, законик кој поново ќе и даде снага на мо-
ралниот живот на нацијата и во исто време ќе привлече подршка на Пророците, со 
вклучување на некои нивни помалку екстремни идеји. Тие брзо го придобивале кр-
алот Јосиј за својот план; и отприлика осумнаесете години на неговото владеење, 
свештеникот Хилкиј му објавил на кралот дека ‘нашол’ во тајните архиви на Храм-
от еден извонреден свиток во кого самиот велик Мојсиј по непосреден  диктат на 
Јахве со еден за секаде ги решил оние проблеми на историјата и однесувањето за 
кои  така  жустро расправале  пророците и свештениците. Окритието предизвикало 
големо возбудување. Јосиј ги повикал старешините на Јуда во Храмот и тамо им ја 
прочитал ‘Книгата заветна’ во присуство (како што кажува) на илјада луѓе. Тогаш 
тој свечено се заколнал дека од тој тренуток ќе се држи законот од таа книга; и им 
наредил на сите присутни да се придружуваат на тие закони.’ 

Не ни е познато што заправо била таа ‘Книга на завети’; тоа можело да биде 
Излегување XX-XXIII, или можда Деутеромиј (Петта книга Мојсијева). Но мораме 
да претпоставиме дека таа била измислена во склад со ситуацијата; таа само ги со-
држела запишаните формулации на укази, захтеви и опомени кои потекнале од пр-
орокот и Храмот. Во секој случај, оние кои го слушнале само читањето на текстот, 
па дури и оние кои само чуле за него, била длабоко импресионирани. Јосиј го иско-
ристил ова расположение да изврши напад на жртверниците на Јахвеовите ривали 
во Јуда; тој ги ‘исфрлил од Храмот Господов сите садови кои биле направени за Ба-
ал.’, го осуетил идолопоклоничките свештеници и ‘исто така и оние кои палеле те-
мјан  на Баал,  на сонцето и  месецот и планините’: ‘го извалкал  Тофет, ... така да 
ниеден човек повеќе не може да го натера својот син или ќерка да поминува  низ 

62 (Бидејќи еврејството=еднобожеството не било прифаќано, се напишала Библијата за таква вера, а 
првите книги биле пишени во 6 век п.н.е., во Вавилон на арамејски јазик, и тоа со цел да има Евреи. 
Со тоа што за секое име има означување, што името означувало, само со неа за нив се почнало, Р.И.)
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оган во знак на жртвата на Молох’; и ги разорил жртвениците кои Соломон ги из-
градил за Комош, Милком и Астарта.

Овие реформи изгледа не го умилостивиле Јахве, или го навеле да му помо-
гне на својот народ. Нинива паднала како Пророците предвиделе, ама само да би ја 
оставиле малата Јуда потчинета најпрво во Египет, а потоа на Вавилон. Кога фара-
онот Нехо, упатувајќи се за Сирија, покушал да помине низ Палестина, Јосиј, осло-
нувајќи се на Јахве, му пружил отпор на древното бојиште Мегидо- каде бил по-
разен и убиен. Неколку години подоцна, Набукодоносор го совладал Нехо кај Кар-
кемиш и Јуда ја направил зависна од Вавилон. Јосините наследници со тајната ди-
пломатија  настојувале  да  се  ослободат од  вавилонската  власт,  и  размислувале  за 
тоа да ги доведат Египќаните во помош; ама војноборниот Набукодоносор тоа го 
наслутил  и ја сручил  својата  војска во  Палестина, го  зазел Ерусалим,  го заробил 
кралот Јехоиаким,го поставил Зедекиј на престолот на Јуда, и одведол 10.000 Евреи 
во ропство.Ама и Зедекиј ја сакал слободата,или власта,па се побунил против Вави-
лон. На тоа Набукодоносор се вратил и- одлучил да го реши проблемот со Евреите 
еднаш за секогаш, како тој мислел- поново го зазел Ерусалим, го спалил до темел, 
го уништил Соломовиот Храм, го убил Зедекијовиот син пред него, му ги ископал 
очите, и го повел во Вавилонија практично цело население во ропство.63 Подоцна 
некој еврејски песник пеел една од светските песни за тој несреќниот караван:64

Покрај реката вавилонска, седевме, да, и плачеле,
сеќавајќи се на Сион.
Ги обесивме нашите харфи за врбите на сред него.
Оти таму наде нас како робовите не одведоа, барале
да пееме;
оние кои нас не усреќиле барале да бидеме весели,
говорејќи, Пеејте нам некоја песна за Сион. 
Како да пееме песна господова во страна земја ?
Ако те заборавам, о Еурусалим, нека десницата
ми ја забораво својата вештина,
Ако не ти сетив, нека ми јазикот непце подери;
ако не биде го сакал Ерусалим повеќе од својата
најголема среќа.
Во својата таа неволја, најбриткиот и најречитиот од Пророците го бранел 

Вавилон како бич во рацете Божји, ги оптужувал владетелите на Јуда како тврдо-
лави  будали,  и им советувал  такво потполно предавство  на Набукодоносор,  дека 
модерниот читател е склон да се прашува дали Еремија можел да биде платен агент 
на Вавилонија. ‘Јас ја создадов таа земја, човекот и животните на земјата,’ кажува 
Еременовиот Бог...’ и сега таа земја му ја дадов во рацете на Набукодоносор, вави-
лонскиот крал, мојот слуга...И сите народи му служат. И ќе се случи народот и кр-
алството кои не ќе сакаат да му служат на тој Набукодоносор, кралот вавилонски, и 
кој не пристане својот врат да го стави во јарем на кралот вавилонски, тој народ, 
кажува Господ, ќе го казни, и со глад и болештини, додека со неговата рака не ги 
уништи“. (Набукодоносор-Навукодоносор=на вуко доносор: вуко доносар, Р.И.)

Ништо немало еврејско за да има еврејски народ- никогаш еврејски бог.

63 (Херодот во 5 век п.н.е. никаде не забележал дека имало Евреи и дека такви се обрежувале, Р.И.)
64 (Никаде вон Библијата било напишано за вакво нешто, или било што пронајдено-нема доказ, Р.И.)
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„Можда тој бил издајник, ама книгата на неговите пророчанства, која веро-
јатно ги забележил неговиот ученик Барух, не само едно од најогнените дела во це-
лата книжевност, со богат жив сликовит израз, како и немилосрдните погрди, туку 
е обележана искреноста која почнува како сумничава на само-испитување, а завр-
шува со искрена сумливост во сопствениот пат и целиот човечки живот. ‘Оф мене, 
мајко моја, што си ме родила, човек и душа располутен, и човек во препирка со цел 
свет ! Не сум лихварел, ниту луѓето мене ми давале лихварски позајмици: а ипак 
сите тие ме проколнуваат... Проклет да е ден кога сум се родил.’ Пламен на гневот 
горел во него кај призорот на моралната изопаченост и политичките глупости  во 
неговиот народ и кај неговите водачи; ги чуствувал внатрешните импулси да стани 
на капијата и да го повика Израел на покајание. Сета таа национална пропаст, сите 
тое ослабени држави, тоа очито неминовно потчинување на Јуда на Вавилон, биле, 
како му се чинило на Еремиј, Јахвеова рака која се спуштила на Евреите казнувајќи 
ги за нивните грвови. ‘Потрчи таму-ваму по улиците на Ерусалим, и види сега, и 
сознај, па побарај на трговините, ако можеш да најдеш човек, ако постои и еден кој 
дели по правда, и да бара вистина; јас ќе се извинам.’ Секаде неправда владеела, а 
блудничењето се раширило; машките биле ‘како сите коњи наутро; секој ’ржел за 
жената на својот сосед.’ Кога Вавилонците го опседнале Ерусалим, богатите луѓе 
на градот, да би го умилостиле Јахве, ги ослободиле своите еврејски  робови; ама 
кога некое време опсадата била подигната, а опасноста наизглед поминала, богата-
шите поново ги пофатиле бившите робови и поново ги присилиле на ропство: тоа 
било резиме на човечката историја која Еремиј не можел да поднесе со молчење. 
Како и други пророци, тој ги оптужувал тие лицемери кои со побожен израз доне-
сувале во Храмот некој дел на добивката кои ја стекнале со ‘исцицување на сиро-
масите’; тој ги потсетил дека Господ, во вечна лекција на секоја религија, не барал 
дарови или жртви, туку правда. Свештениците и пророците, мисли тој, скоро исто 
така се лажни и расипани како трговците; тие исто така како и народ, мораат мо-
рално да се препородат, да бидат (према Еремијиниот необичен израз) обрезани ду-
ховно, еднакво како и телесно. ‘Обрежите се за Господ, и уклоните ги кожните ка-
пици на своето срце.’ (Обрежан=сунет=синет- посинет од Богот, Р.И.)

Против тие неправилностите Пророкот проповедал со срџба која можела да 
се сретне само кај строгоста на светците на Женева, Шкотска и Англија. Еремиј же-
стоко ги проколнувал Евреите и донекаде уживал во предочување на пропаста на 
сите кои на него не обратат внимание. Безброј пати го предвидувал уништувањето 
на Ерусалим и ропството во Вавилон, и го оплакувал осудениот град (кој го викал 
со ќерка на Сион) со изрази кои го наговестувале Христо: ‘О, да ми е главата река, 
а очи извор, да можам да плачам и ден и ноќ поради погубувањето на ќерката на 
мојот народ !’ 

На  ’Принцевите’ на Зедекијиниот двор сè ова  изгледало како чисто издај-
ство, кое ги делело Евреите во мислењата и духот во самиот воен час. Еремиј ги ки-
њил носејќи дрвен јарем околу вратот, покажувајќи на што цела Јудеа мора да се 
подвргне- што помирољубиво тоа подобро- на јаремот на Вавилон; а кога Хананиј 
го стргнал својот јарем, Еремија викал дека Јахве ќе направи јареми од железо за 
сите Евреи. Свештениците покушувале да го заустават ставајќи го во клада; ама тој 
и од таа положба продолжил да ги оптужува. Го извеле пред суд во Храмот и имале 
намера да го убијат, ама уз помош на некјој пријател меѓу свештениците успеал да 
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побегне. Тогаш принцевите го затвориле, и со конци го спуштиле во затворот полн 
блато; ама Зедекиј го префрлил во поугоден затвор во двориштето на палатата. Та-
му Вавилонците го затекнале кога Ерусалим паднал. По Набукодоносоровата наре-
дба со него добро постапувал  и  бил поштеден  од општиот изгон. Према  ортодо-
ксните преданија, во староста ја напишал својата ‘Тужбалица’, најречитата книга 
на Стариот завет. Го оплакувал сега потполно својот триумф и очајот на Ерусалим, 
и на небото го поставил Јововото прашање на кое одговор нема: (Завет=савет, Р.И.)

Како е пуст градот кој бил полн со луѓе ! како личи на
вдовица ! она која била славна меѓу народите, и принцеза
меѓу провинциите, како постанала вазал ! Зар вам тоа не ви е
ништо, вам што поминувате ? Погледајте и видите дали има 
тага како што е мојата тага... Праведен си ти, о Господе, кога
ти се обраќам: ипак, да поразговораме за твоите пресуди:
Поради што начинот на злите луѓе успева ? Зошто се среќни
оние кои постапуваат така подмукло ?
Во меѓувреме, во Вавилон, еден друг  пророк го презема теретот на проро-

штвата. Језекиљ припаѓал на свештеничкото семејство кое било отерано од Вави-
лон во првото прогонство од Ерусалим. Тој го почнал своето проповедување, како 
првиот Исаиј и Еремиј, со оштри оптужби на идолопоклонството и моралното про-
паѓање во Ерусалим. Опширно го споредил Ерусалим со блудница, затоа се продал 
на туѓите  богови; ги  опшишал Самарија и Ерусалим  како блудници  близнакињи; 
овој збор кај него била популарна како кај драмскиот писател од добата на Рестау-
рација под Стјуартите. Направил долг список на гревови на Ерусалим и тогаш го 
осудил на ропство и уништување. Попат на Исаиј, непристрасно ги осудил сите на-
роди и ги објавил гревовите и падот на Моаби, Тир, Египет, Асирија, па дури и ми-
стериозното кралство на Магог. Ама тој не бил така једак како Еремиј; на крајот 
попуштил и објавил дека Господ ќе го спаси ‘остатокот’ на Евреите и го претска-
жал воскрснувањето на нивниот град; во визијата го опишал новиот Храм кој таму 
ќе биде изграден, и ги дал обрисите на Утопијата во која свештениците ќе бидат 
главни, и во кој Јахве вечно ќе живее со својот народ. (Утопија=у топи ј а, Р.И.)

Се надевал  дека на овој среќен крај ќе му обдари  дух  на изгнаник и ќе ја 
успори нивната асимилација во вавилонската култура и етнос. Тогаш, како и денес, 
изгледало дека тој процес на апсорција ќе го уништи  единството, па дури  и иде-
нтитетот на Евреите. Тие на месопотамското богато тло се развивале, уживале зна-
тна слобода на обичаите и религијата, нивниот број и богатство брзо се растело, и 
тие уживале во необичното спокојство и хармонија која нивната потчинетост им ја 
донела. Сè поголем број од нив ги прифатило боговите на Вавилон и епикурејски-
те обичаи на старата метропола. Кога израснала друга генерација изгнаници, Еру-
салим скоро бил заборавен“.

Еврејството како еднобожественото со Библијата почнало тек тогаш, што не 
било прифаќано од народот кој бил повеќебожен. Следи тие си ги почитувале сво-
ите богови, но не она што било напишано во Библијата во Вавилон, само во 6 век 
п.н.е. Бидејќи еврејството не се прифаќало, Евреи Херодот не познавал, ни дека та-
ков народ се обрежувал. Веројатно, тогаш имало некоја незначајно мноштво Евреи.
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„Задатокот  на  непознат  автор65 кој  се  латил  на  довршувањето  на  Книгата 
Исаијина бил наново да ја формулира религијата на Израел за таа одметната гене-
рација; во тоа поновно формулирање, тој се истакнувал со изврсен стил со кој таа 
тема ја издигнал до највисока равнина до која било која религија стигнала меѓу си-
те вери на Блискиот исток. Додека Буда во Индија проповедал укинување на жел-
бата, а Конфуције во Кина ја формулирал мудроста за својот народ, овој ‘Втор Иса-
иј’ по величесевената и јасна проза им го објавил на изгонетите Евреи првото јасно 
откровување  на  монотеизмот  и  им  понудил  новиот  бог,  бескрајниот  побогат  во 
‘љубезна доброта’ и понежно со милосрдие од оној првиот Јахве дури и кај Првиот 
Исаиј.66 Со зборови кои една подоцнежно евангелие ќе го одбере како она кое го 
надахнало младиот Христо, оној најголем меѓу Пророците ја објавил својата мисија 
-повеќе да ги проколнува луѓето поради гревовите, туку да им донесе надеж во ни-
вното ропство. ‘Духот на Господ Бог се спуштил на мене; затоа што Господ ме ми-
ропомазал со кротки да ги проповедувам благовестите; ме испратил да ги утешам 
уцвељените, да ја прогласам слободата на заробените, и да им ја отворам темницата 
на заточениците.’ Оти тој го открил Јахве дека не бил бог на војна и подмазда, туку 
татко полн со љубов; откритието го исполнува со среќа и надахнување за величе-
ствената  песна.  Тој  го  претскажува  доаѓањето  на  новиот  бог  кој  ќе  го  спаси  не-
говиот народ:67

Гласот негов се слуша во дивината, припремите го патот Господов,
нека биде вистински пат во пустињата за нашиот Господ. Секоја
долина ќе се уздигне, а секоја планина и брдо ќе се снижи; и 
погрбените ќе се исправат, и неравното место ќе се поравни.68 Гледај,
Господ Бог снажна рака ќе дојде и неговата рака ќе владее 
вместо него...Хранејќи го своето стадо како пастир; со рака своја
ќе ги собере јагнината и ќе ги носи во нарачјето и со благост ќе ги
води оние кои се со младите.
Пророкот тогаш месијанската надеж ја воздигна до главните идеи на својот 

народ и го опишува ‘Слугата’ која ќе го искупи Израел со намесничка жртва:
Него луѓето го презираат и отфрлуваат; човек на тагата, човек кој
го познава болот;...бил презрен, а ние не сме го ценеле. Сигурно
тој ги поднел нашите јадови, и ги носел нашите таги; ипак. Ние сме
мислеле дека Богот на него удрил, го уништил и му нанел бол.
Ама тој за нашите престапи рани здобил и модрици за
расипаноста наша; казнувањето на нашиот мир паднало на него;
и со неговите масници (од шиба) ние сме исцелени...Господ
нему му ја одредил казната за неправедност на сите нас.69

Вториот Исаиј предвидел дека Персија ќе биде средство на ова ослободува-
ње. Кир е непобедив; тој ќе го освои Вавилон и ќе ги ослободи Евреите од ропство. 

65 Не знаеме ништо за животот на овој писател кој према литературниот начин и слобода вообичае-
но за негово доба, одбрал да говори во име Исаиј.Ние само нагодуваме дека пишел кратко време пр-
ед или после Кировото ослободување на Евреите. На изучувачите на Библијата му се припушува по-
главјата XI-IV, а на некој друг и подоцна непознат автор, или автори, поглавјата IVI-IXVI.
66 (Еднобожеството било само од Вавилон, само од 6 век п.н.е.- без некаков си еврејски народ, Р.И.)
67 (Многу народи со многу богови- еден бог еден народ. Пак, секој народ со бог бил 100% лага, Р.И.)
68 Веројатно се однесува на патот од Вавилон до Ерусалим.
69 Према денешните истражувања, „Слугата“ не се смета со пророчки портрет на Исус Христо.
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Тие ќе се вратат во Ерусалим и ќе го соградат новиот Храм, новиот град, вистин-
скиот рај: ‘волк и јагне заедно ќе се хранат, а лавот ќе јаде слама како вол; а правот 
ќе биде храна на змиите. Тие никој не ќе го повредат или уништат на целата моја 
света планина, кажува Господ.’ Можда е заправо успон на Персија, и ширењето на 
нејзината моќ, покорување на сите држави на Блискиот исток во рамките на импе-
ријалното единство кое биле веќе, и со подобра управа од било кој општествен си-
стем за кој луѓето до тогаш знаеле- можда заправо тоа го навело Пророкот на за-
мисла за универзалното божанство.Неговиот бог повеќе не говори како Јахве Мојс-
ијев, ‘Јас сум Господ твој Бог; ...ти не смееш да имаш туѓи богови испред мене’; се-
га е запишано: ‘Јас сум Господ, и нема друг,нема друг бог освен мене.’ Пророк- пе-
сник го опишува ова универзално божанство во еден сјајен одломок на Библијата:

Кој ја измерил реката во длабината не неговата рака и го одмерил
распонот небески, и го обфатил правот на земјата во мерици и тежина
на планините и брдата и го одмерил на вагата ? Гледај, народи како капка од
кофа, и се бројат како зрнца на прашина на вагата; гледај, тој ги зема
островата како некоја стварчичка. Сите народи пред ним не се ништо,
и имаа помалка важност од ништо, и таштина. Со кога ќе го
упоредиш тогаш Богот, или каква слика со него ќе упоредиш ?
Тој е тој кој седи на кругот на земјата, а чии жители се
скакулци; кои го растегнуваат небеса како завеса и ги шири како
шатор да во него пребива. Подигни ги очите високо и угледај го
оној што ги создал овие работи.
Бил тоа драматичен час во историјата на Израел кога напокон Кир влегол во 

Вавилон како освојувач на светот и им дал на изгонетите Евреи полна слобода да 
се вратат во Ерусалим. Тој ги разочарал некои Пророци и им ја покажал својата су-
периорна цивилизираност, оставајќи го Вавилон и неговите богови.Им го вратил на 
Евреите она што останало во вавилонската ризница од злато и сребро што Набуко-
доносор го зел од Храмот, и им наредил на заедниците во кои изгнаниците живееле 
да ги снабдат со пари за нивното долго патување дома. Младите Евреи не биле така 
одушевени на ова ослободување; многу од нив пуштиле корења длабоко во вавило-
нското тло и оклевале да ја напуштат своите плодни полиња и успешна трговија за-
ради похараните остатоци на Светиот град. Тек две години подоцна после Кирово-
то доаѓање, на првите групи зелоти тргнале на долго тромесечно патување назад во 
земјата која нивните очи ја напуштиле пола век или порано“. 

Владетелот освојувач не бил дарежлив-Евреи немало за негова дарежливост.
„И овде како и денес, се нашле не баш сосем добродојдени во својот стар 

дом. Оти, во меѓувреме тука се населиле други Семити и земјата ја направиле своја, 
со тоа што ја зазеле и на неа макотрпно работеле; и тие племиња со омраза гледале 
на очите на уљези на она што за нив изгледало како нивна родна груда. На Еврејите 
повратници воопшто не би било можно тука да се вдомат, да не било снажни и пр-
ијателски царевини кои ги штитело. Принцот Зерубабел од персискиот крал Дариј I 
добил дозвола за поновно изградување на Храмот; и мада доселениците биле слаби 
и по број и средства, а работата на секој чекор му ја ометувале нападите и заверите 
на непријателски настроеното населением, Храмот бил довршен во рок од дваесет- 
две години после повратокот. Ерусалим постепено поново постанал еврејски град, 
а во  Храмот се очекувале  псалми  на спасените остатоци  на народот решен Јудеа 
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поново да ја направи јака. Тоа била голема победа, надмината едино на оној кој го 
видовме во нашето историско роба“.

Никогаш немало семитски народи за „други Семити“. Пак, Семити=Црнци.
За време на Персија Херодот ги наведува Македонците, а без да има Евреи.
Следи насловот VI Луѓе од Книгите- „Книга на закони“... (Стр. 333, Р.И.)
„Изградувањето на војничка држава не било можно, оти Јудеа немала ни до-

волен број на луѓе ни средства за таков потфат. Бидејќи некој систем на редот бил 
нужен кој, додека се признава власта на Персија, би им давал на Евреите природна 
дисциплина и национално единство, свештениците се погрижиле да обезбедат тео-
кратска власт заснована, како кај Јосиј, на црквени традиции и законите објавени 
како божји заповеди. Околу 444. п.н.е. учениот свештеник Езра ги повикал Евреите 
на свечено собрание и им ја читал од утро до пладне ‘Книгата закони на Мојсиеви’. 
Седум дена неговите соработници левити читале од тие свитоци; на крајот, свеште-
ниците и водачите на народот свечено се обврзале да ги прифатат овие закони како 
свој устав и совест, и дека секогаш ќе се придржуваат.Од тие немирни денови па до 
денес, тој Закон е централен чинител во животот на Евреите; а нивната оданост не-
му во текот на сите лутања и страдања бил еден од импресивните феномени на ис-
торијата“. („Околу 444. п.н.е.“ живеел Херодот“, а тој Евреите не ги познавал, Р.И.)

Се истакна: „теократска власт заснована, како кај Јосиј, на црквени тради-
ции и законите објавени како божји заповеди“. Па Евреите биле само верски народ.

„Што заправо била оваа ‘Книга на Мојсиевите закони’ ? Не сосем иста ствар 
како и ‘Книга заветна’ која ја прочитал Јосиј: оти, оваа другата цела можела двапа-
ти да се прочита за еден ден, додека онаа ‘Книга на Мојсиејевите закони’ било по-
требно недела дена. Можеме само да нагодуваме дека поголемиот свиток содржел 
знатен дел на оние први пет книги на Стариот завет кој Евреите ја викале Тора или 
Закон, а кои другата ја викале Петокнижје.70 Како, кога и каде тие книги се напи-
шани ? Заради ова безазлено прашање е напишано пеесет илјади томови и овде мо-
ра да остане без одговор“. 

Пенто - н = пето книжјето било напишано само во 6 век п.н.е. на арамејски.
„Научниците се сложуваат дека најстари елементи на Библијата се оние раз-

личните, ама ипак слични легенди Постанување71 кои се нарекуваат ‘Ј’ односно ‘Е’ 
затоа што едните говорат за Творецот како Јехова (Јахве), додека другите говорат 
за него како Елохим. Се верува  дека јахвастичката приказна е напишал во Јуда, а 
елохистичката во Ефраим, а дека тие две приказни се стопени во една после падот 
на Самарија. Трет елемент, познат како ‘Д’ и кој ги содржи Деутерономскиот зако-
ник, веројатно од  различни  автори  или  група  автори. Четвртиот  елемент  ‘П’, со-
ставен е од одделци кои свештениците накнадно ги вофрлиле; овој ‘Свештенички 
законик’ веројатно е основа на ‘Книга на закони’ која ја објавил Езра. Изгледа дека 
тие четири состави го попримиле денешниот облик околу 300. година п.н.е.

Тие дивни приказни за Стариот свет, на Искушение и на Потопот биле из-
влечени од ризниците на месопотамските легенди што датира уште од 3000. години 

70 Тора на хебрејски значи упатство, водење: Pentoteuch (Петокнижје) на грчкли значи пет свитици.
71 На разлика прв укажал Жан Астрик 1753. Одломците кои обично  му се припишуваат на „јахва-
стичкиот“ приказ на Постанување: II, 4 до III, 24, IV, -VI-VII, XI, 1-9, XVII-XIX, XXIV, XXVII, I-45, 
XXXII, XIIII-XIIV, Излегување: IV-V, VIII, 20 до IX, X-XI, XXXIII, 12 до XXXIV 26; Броеви: X, 29-
36, XI итн. Очито „елохистички“ одломци: Постоење XI, 10-23, XX, I-17, XXI, 8-23, XXIII. I-14, XI-
XIII, XIV; Излегување: XVIII, 20-23, XX-XXII, XXXIII, 7-II; Броеви: XII, XIII-XXIV итн.
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п.н.е.; ги  видовме нивните рани облици  во текот на оваа историја. Е можно дека 
Евреите присвоиле некои од овие митови од вавилонската книжевност во текот на 
Ропството; поверојатно е дека ги усвоиле многу порано од семитските и сумерски-
те извори заеднички за целиот Близок исток. Персиските и талмудските облици на 
митот за Создавање кажува дека Богот најпрво создал двополно суштество- машко 
и женско составено на плеќите како сијамски близнаци- а потоа ги поделил како 
накнадно да се предомислил. Тоа нас не потсетува на необичната реченица во По-
станувањето (V, 2): ‘Машко и женско тој ги создал и ги благословил и ги нарекол 
Адам’: те. нашиот прародител првобитно бил и машко и женско- што изгледа им 
измакнало на сите теолози освен на Аристофан72“.

Следи еврејската историја биле „од ризниците на месопотамските легенди“.
Па Еврејската историја била само присвоена- Евреите биле/се без историја.
„Легендата  за Рајот  се  јавува  скоро во  сите фолклори- во  Египет, Индија, 

Тибет, Вавилонија, Персија и Грција,73 Полинезија, Мексико итн. Мнозина од овие 
Еденски вртови имале забранети стебла, биле тука змии или змаеви кои бесмртно-
ста ја украле од луѓето или на некој друг начин го затровале Рајот. И змиите и смо-
квите веројатно биле фалички симболи; зад митот гледиштето дека сексот и знае-
њето  ја  уништуваат  невиноста  и  среќата  и  дека  се  извори  на  зла;  ќе  ја  најдеме 
истата идеја на крајот на Стариот завет во Проповедникот како овде на почетокот. 
Во мнозина овие приказни, жената била убаво-злобни посредник змија или ѓавол, 
било да се викала Ева, или Пандора, или Поо Сее во кинеската легенда. ‘Сите ство-
ренија,’, кажува Ш-чинг, ‘биле во почетокот потчинети на човекот, ама нас жената 
не фрлила во ропство. Нашата беда не дошла од небото, туку од жената; таа го из-
губила  човечкиот род. Ах, несреќен Поо Сее ! Ти си го запалил огнот кој нас не 
уништува, и кој секој ден е сè поголем... Светот е изгубен. Пророкот ги преправува 
сите створенија.’

Уште повеќе била распространета приказната за Потопот, одвај еден народ 
бил без неа,а скоро да нема планина во Азија која не му пружиле уточиште на некој 
Ное  или  Шамаш-напиштим.  Обично  овие  легенди  биле  популарно  средство  или 
алогорија на филозофсклото размотрување или на моралниот став со кој се сажима 
долго искуство на човечкиот род- дека сексот и знаењето донесува повеќе бол от-
колку среќа, и дека на човечкиот живот повремено му се закануваат поплави, те. 
разорно преливање на големи реки чии води ги овозможиле најраните познати ци-
вилизации. Се прашувате дали приказните се вистинити или лажни, дали ‘вистин-
ски се случиле’. Би значело да се постави тривијално и површно прашање: нивната 
суштина,наравно, не е во тоа што тие приказни раскажуваат туку во мислењата кои 
ги соопштуваат. Во меѓувреме, би било паметно да се ужива во нивната неодолива 
едноставност и живописната итрина на нарација.

Книгите кои Јосиј и Езра им ги дале да се прочитаат на луѓето, дале фор-
мулација дека на ‘Мојсијевиот’ Законик целиот подоцнежен живот на Евреите ќе 
биде изграден. За овие закони внимателниот Сартон пиши: ‘Неговото значење во 

72 Спореди ја Платоновата Гозба.
73 Спореди го Грчкиот песник Хесиод (околу 750. п.н.е.) во Делата и деновите: „Луѓето живееле ка-
ко богови, без пороки или страсти, без срџби или мркотрпна работа.Во среќното дружење со божан-
ствените суштества се спроведувале дивни денови во спокојство и веселби...Земјата тогаш била по-
убава отколку сега и сама од себе се родувало обилие на плодови ... Мажите се сметале за деца дури 
и кога имале стотини години.“
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историјата на институцијата и правата не може да биде проценет.’ Тоа бил најтеме-
лен покушај во историјата религијата да се користи како основа на државното уре-
дување и како регулатор на секој детаљ на животот; тој закон постанал, кажува Ре-
нан, ‘најтесна облека во која животот икогаш бил заоденет.’ Исхраната,74медицина-
та, личната,  менструалната  и породилната хигиена, јавното здраство,  сексуалната 
изопаченост и бестијалност- сите тоа биле предмети на божанските одредби и по-
дуки; поново со воочува како лекарот споро се диференцирал од свештеникот- да 
со времето би постанал негов најголем противник. Левитската книга (xiii-xv) гри-
жливо ги пропишува законите за лечење на венеричните болести, дури до најспеци-
филните упатства за изолоација, дезинфекција, фумигација и ако е потребно, пот-
полно спалување на куќите во кои болеста почнала.75 ‘Старите Евреи биле втеми-
тели на профилаксата,’ ама изгледа дека од хирургијата немале ништо освен обре-
зување. Овој обред- чест кај старите Египтјани и денешните Семити- не било само 
жртва  на  Богот  и  обврска  на  етничка  лојалност,76 била тоа хигиенска  предостро-
жност против сексуалната нехигиена. Можда овој Закон за чистота им помогнал на 
Евреите да се очуваат во текот на нивната долга одисеја во расејување и страдање“.

Меѓутоа, кај Херодот нема Евреји, како и дека Евреји се обрежувале.
„Што на останатото се однесува, Законикот е усредсреден на оние Десет за-

поведи (Излегување, XX, I-17) чија судбина била половина свет да им изразува ла-
жно почитување.77 Првата заповест поставила темел на новата теократска заедница, 
која ќе почива не на некаков граѓански закон, туку на идеја на Богот; тој бил не-
видлив Крал кој го наметнал секој закон и ја одмерувал секоја казна; а неговиот на-
род ќе се вика Израел, што значи Бранители на Богот. Еврејската држава била мр-
тва, ама Храмот опстанал; свештениците на Јуда, како римските папи, ќе покушат 
да го обноват она што кралот не успеал да спаси. Оттука и експлицитност и поно-
вување  на  Првата  заповед:  ересот  или  бласфемијата  мораат  да  бидат  казнети  со 
смрт, дури и ако еретикот е најблизок сродник, Свештените автори на Законикот, 
попат на побожните инквизатори, верувале дека религиозното единство е неопхо-
74 Спореди Deut. XIV. Рајнах, Робертсон Смит и Сер Џејмс Фрејзер избегнувањето на свињетината  
не му припишувале на познавање на хигиената и предострожноста, туку тотемското обожување на 
свињата (или дивиот вепар) кај предците на Евреите. „Обожувањето“ на дивиот вепар, меѓутоа, мо-
жда било само свештенички начин тој да се начини табу во смисол ‘нечист’. Големиот број на хиги-
енски правила во Мојсијевиот Законик ја потврдува умерената скепса на Рајнаховите толкувања.
75 Постапокот кој се препорачува во Левитската книга  (XIII-XV) во случаеви на лепра бил приме-
нуван во Европа до крајот на Средниот век.(Лепра=леп пра-вам; лепра=лебра=лебара:леп=леб, Р.И.)
76 Така што на тој начин не било можно да се сокрие етничка припадност. „Еврејскиот обред,“ ка-
жува Брифо, “не го попримил денешниот облик сè до доцниот период на Макабејците (167. п.н.е.). 
Во тоа време се обавувал уште секогаш на таков начин да поругите на несемитските жени можеле 
да се избегнат, бидејќи тек мал траг операција бил приметен. Националистичкото свештенство по-
ради тоа препишало дека препуциумот мора потполно да биде остранет.“ (Без еврејски народ, Р.И.) 
77 Вообичаено  било  за  старите  законици  да бидат  со божанско  потекло.  Видовме како  законот во 
Египет го дал богот Тот, и како богот сонце Шамаш го создал Хамурабијевиот закон. На сличен на-
чин некое божанство го дал кралот Минос на брдото Дикта закони кои ќе владеат со Крит; Грците 
го прикажувале Дионис, кого го викале „Законодавец“, со две таблици од камен на кои биле испи-
шани законите; а побожните  Персијци раскажуваат  како еден ден,  додека Заратустра се молел на 
високата планина, Ахура-Мазда се појавил пред ним усред громови и молњи, и му ја предал „Книга-
та на закони“. „Тие тоа го чинеле,“ кажува Диодор, „затоа што верувале дека концепцијата која ќе 
му помогне на човештвото е дивна и совршено божанска; или, затоа што сметале дека обичниот на-
род поверојатно ќе се покорува на законите ако погледот му е уперен кон величенството и моќта на 
оние на кои нивните закони им ги припишувале.“
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ден услов на општествената организација и солидаризација. Заправо оваа нетолера-
нција и нивниот етнички понос се завадиле и се очувале Евреите.

Втората заповед ја подигнала националната концепција на Богот на сметка 
на уметноста: никакви вклесани или резбарени негови ликови никако не смееле да 
се  прават.  Тоа  претпоставувало  високо интелектуално  ниво меѓу Евреите,  оти  со 
него се отфрлени и празноверијата и антропоморфизмот, а тоа било и покушај (по-
крај посè со човечките особини на Јахве од Петокнижјето) да се замисли Бог извон 
секој облик и лик. Со него е зачврстена еврејската посветеност на религијата, и во 
древните времиња, не останало ништо од науката и уменоста; дури и строномијата 
била занемарена, да не би се множеле расипаните гатачи, или ѕвездите да не би ги 
почитувале како божанства; Во Соломоновиот Храм било скоро паганско обилје на 
кипови и идоли; во новиот Храм не бил ниеден. Старите кипови се однесени во Ва-
вилон и очито не се вратени заедно со приборите од злато и сребро. Затоа и не на-
идуваме на скулптури, слики или барељеви после Ропството (во Вавилон), а мошне 
малку и пред тоа, освен под скоро туѓиот Соломон; архитектурата и музиката биле 
едина уметност која свештниците ја дозволувале. Песните и обредите во Храмот го 
извлекле животот на луѓето од туробните атмосфери; неколку инструменти се здру-
шиле ‘како еден да создаваат еден звук’ со големиот хор кој пеел псалми во кои се 
славел Храмот и неговиот Бог. ‘Давид и целата куќа израелска свиреле пред Господ 
на харви, псалтири, тамбури, корнети и цимбали.’

Третата заповед претставувала снажна побожност на Евреите. Не само што 
тој не би ‘залудно го земал името на Господ Бог’, туку никогаш не би ни го изго-
ворил; дури  и кога би  наидел на името Јахве во молитвите, тој би  го заменил со 
Adonai- Господ.78 Само кај хиндуистите би можело да се најде ваква побожност.

Четвртата заповед го освештувала еден ден одмор во недела како Сабат, и се 
пренела до денешен ден како една од најјаките институции на човештвото. Назив-
от,а веројатно и обичајот, потекнале од Вавилон; shabattu го применувале Вавилон-
ците за ‘табу’ денови на уздржување и добра волја. Покрај овој неделен празник, 
биле големи светковини- на некогашните канаанскио ритуали на вегетацијата кои 
ги  посветувале  на сетвата и жетвата, и циклусите на месецот и сонцето: Mazzoth 
првобитно го славел  почетокот  на жетвата на јачменот; Shabuoth, подоцна викан 
Pentecost, го славел крајот на жетвата на пченицата: Sukkoth потсетува на бербата 
на грозјето; Pesach или Пасха,79 бил празник на родување  на првите младинци во 
стадото; Rosh-ha-shanah е објавување на Нова година; тек подоцна оваа светковина 
е прилагодена за потсетување на важните настани во историјата на Евреите. На прв 
ден на Пасха, е жртвувано јагне или јаре и е изедено, а со неговата крв се попр-
скува вратата како дел наменет на богот; подоцна свештениците го припишале овој 
обичај на приказната за Јахвеовото колење на првородените Египќани. Јагнето не-
когаш било тотем на канаанскиот клан; Пасха кај Канаанците било жртвување  на 
јагне на локалниот бог. Додека го читаме (Излегување, XI) приказната за воведува-
ње на обредот Пасха, и гледаме како и денес Евреите упорно го обавуваат тој риту-

78 На хебрејски, Yahveh се пиши Jhvh; тоа е погрешно преведено со Jehovah затоа што вокалите а-о-а 
биле  ставени  изнад  Jhvh  во  оригиналот  да  назначат  дека  треба  да  се  изговори  Адонаи  вместо 
Yahveh; а теолозите на Ренесансата и Реформацијата погрешно го претставиле тие вокали дека тр-
еба да се стават помеѓу консонантите Jhvh. (Па само истогласно: јахве-в=јаве- само јаве се јавил, а 
Адонаи=Адонаи, никако инаку: Адонаи=Адонаис=Адонис=а донис=дианис=пианис=пианиш, Р.И.)
79 (Сабат=с абат=абат-рабат;сабат=сабота;Pesach=песах-песок;пескара=пе скара=схара=Сахара,Р.И)
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ал, поново чуствуваме почитување на вредната нивна религиозност и снага во истр-
ајност на нивниот сој80“.(Сој=сој кој се гоји/гаји,а племе=племе облагодарува, Р.И.)

Секој народ со свои племиња е еднорасен, а еврејството е само повеќерасно.
„Петта заповед го освештува семејството, како други после Храмот во стру-

ктура на еврејското општество; идеалите кои тогаш се втиснати во таа институција 
ги обележувале во текот на цело средновековна и модерна европска историја, сè до 
нашата  дезинтегративна  Индустриска  револуција.  Еврејското  патријахално семеј-
ство било голема економска и политичка организација, која се сочинувало од нај-
стариот оженет маж, неговата жена, неговите неоженети/немажени деца, неговите 
оженети синови со своите жени и деца, и можда неколку робови.Економската осно-
ва на таа институција била нејзината прикладност за одбрана на земјата; нејзината 
политичка вредност лежела во нејзиното обезбедување на системот на опоштестве-
ното потекло така снажно државата- освен во случај на војна- да ја правел безмалку 
сувишна. Авторитетот на таткото бил практично неограничен; земјата била негова, 
а неговите деца можеле да опстанат само ако му се покорувале; тој бил држава. Ако 
бил сиромашен, можел да ја продаде ќерката, пред пубертет, како робинка; и мада 
понекогаш би се смиловал да ја праша за пристанокот, имал полно право со неа да 
располга во бракот како да му била волјата. Се претпоставувало дека децата се со-
здадени во десниот тестис, а девојката во левиот- за кое се сметало да е помал и по-
слаб од десниот. Во почетокот бракот бил матрилокален; мажот морал да ги ‘напу-
шти својот татко и мајка и да појде по својата жена’ во нејзиниот клан; ама овој 
обичај постепено  одумирал  после  воспоставената  монархија.  Јахвеовите  упатства 
на жената биле: ‘Твојата желба ќе биде твојот маж, и тој со тебе ќе владее.’ Иако 
технички гледано потчинета, жената често била личност од висок авторитет и до-
стоинство; историјата на Евреите е преполна со сјајни имиња како што се Сара, Ра-
хела, Мирјам и Естер; Дебора била една од судиите на Израел, а со пророчиците 
Хулда Јосиј се советувал во врска со Книгата кои свештениците ги нашле во Храм-
от. Мајката која родувала многу деца била сигурна дека ќе имаат безбедност и по-
читување. Оти малата нација сакала да се зголеми и умножи, чуствувајќи ја, како и 
Палестина денес, својата бројна инфериорност во однос на народите кои ги опкру-
жувале;  поради  тоа  мајчинството  воздигано,  целиблатот  е  прогласуван  за  грев  и 
злочин, бракот бил обврзан после дваесет години, дури и кај свештениците, прези-
раните девици дораснале за мажење и жени без деца, а на абортус, чедоморството и 
другите начини ограничување на популацијата се гледало како на паганска грозота 
кои заудирале на ноздрвите Господни. ‘И кога Рахела видела дека со Јаков нема де-
ца, Рахела и завидела на својата сестра; и му рекла на Јаков, подај ми деца или ќе 
умрам.’ Совршената жена била онаа која стално работела во куќата и околу неа, и 
немала други  мисли освен за мажот и децата. Последното поглавје Пословици во 
потполност го наведува машкиот идеал на жената:

Кој ли може вредна жена да најде ? Таа многу повеќе од 
бисери вреди. Срцето на нејзиниот маж на неа се ослонува и 
никогаш напредок не ќе му недостасува. Таа нему секогаш добра, а не зло.
чини, во текот на сите денови на својот живот. Таа нему волна и лен
секогаш му најдува, и радосно со своите раце се труди. Таа е како

80 Подоцна овој умиљат и древен тотем постанал укрсно јагне во христијанството, поистоветувано  
со мртвиот Христо.(Исус=Исис крстосан, на крст- Ставрос=с таврос=таурос=говедо на греда..., Р.И.)

102



лаѓа, лаѓа трговачка; од далеку себе храна си носи. Таа
веќе пред зора на нозе станува, припрема храна за сета куќа
своја, и работата ја дели на склугинки свои. Мисли и на нива и
ти ја набавува, и од работата на рацете свои виногради ти сади. Опашува
со снага себе свои бедра и мишици свои крепи. Чуствува дека неа
работата и е добра, и жижокот нејзин ни ноќта не се гаси. Со раката своја
се маши со преслици, и со прстите свои вретено држи. Му пружа
рака на неволјникот, пружа рака на сиромавиот... Таа себе јоргани
припрема, и одело од тенок лен она има и од скерлета.
Почитуван е мажот нејзин од секого, кога на градските врати
со старците зборува. Кошула таа крои и продава, и појаси на
трговците им раздава. Ужива во снага и во чест и се смеши на својата
иднина. Уста своја паметно отвора, и љубезно неа и се
науките на јазикот. Гледа што во куќата се случува, а леб од
дангуби никогаш не јаде. Децата неа и стануваат и ги благословува, и
мажот нејзин станува и пофалба неа и дава...Дајте и неа награда, за плод
на рацете нејзини, и нека на вратите се пофалат делата нејзини.81 Ђó46’ô 
Шеста заповест била перфекционистичка препорака; нигде нема толку уби-

вања како во Стариот завет; неговите поглавја осцилираат помеѓу масакри и роду-
вања  заради  надохнадниот губиток. Племенските судири, внатрешните раздори и 
наследните  одмазди  ја  разбивале  едноличноста  на  повремените  периоди  на  мир. 
Покрај предивниот стих за ралниците и овоштарски куќи, Пророците не биле па-
цифисти, а свештениците- ако можеме  да  судиме  по говорите  кои  му ставиле во 
уста на Јахве- војна сакале исто како и проповеди. Меѓу дветнесет крала на Израел, 
осум нив погинале во атентати.Освојувањето на градовите обично бивале разорени, 
на машките им е одрубувана главата, а земјиштето намерно уништувано- по обичај 
на оно време. Можда цифрите во врска со убивањата се претерани; неверојатно е 
дека без модерниот изум, ‘децата на Израел поубиле сто илјади сиријски пешаци во 
еден  ден’. Верувањето  дека се  избран  народ  го јачел  поносот природен  за народ 
свесен на своите супериорни особини; тоа ја појачувало нивната склоност да се од-
војат од другите народи во смисол склопување на мешовити бракови, ама и во ду-
ховен смисол, те ги лишило од интернационалната преспектива која нивните пото-
мци ќе го достогнат. Ама, тие во голема мера имале елементи на оправданост на 
своите особини. Нивната насилност ги поттикнувала од нескротлива виталност, ни-
вниот сепаратизам од религиозност, нивната свадљивост и гунѓавост од огнена чу-
ствителност која произвела најголема книжевност на Блискиот исток; нивниот ет-
нички  понос бил  неопоходна  потпора  на  нивната  одважност со  тек  на  векови  на 
страдања. Луѓето онакви какво морале да бидат.

Седма  заповед  го  потврдила  бракот  како  основа  на  семејството,  како  што 
Петата го признала семејството како основа на општеството; и тоа му понудило на 
бракот цела подршка на религијата. Во неа не се кажува ништо за сексуалните од-
носи пред бракот, туку другите прописи пред невестата да постане обврзана (под 

81 Ова, наравно, бил машки идеал; ако можеме да му веруваме на Исаиј (III, 16-23), реални жени на 
Ерусалим биле мошне од својот свет, сакале облека и украси, и весело ги заводиле мажите. „Ќеркие 
на Сион се охоли, и одат со истегнати вратови и враголасти очи,... пренемажујќи се во одот, и ѕве-
чкајќи со гривите на нозете.“ итн. Можда нас историчарите секогаш не обманивале во врска со же-
ните ?
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смртна закана со камнување) да ја докаже својата невиност на ден на венчањето. 
Покрај тоа, проституцијата била распротранета, и хомосексуализмот очито го пре-
живеал уништувањето на Содоме и Гоморе. Бидејќи Законот изгледа не ги забра-
нувал односите со страни блудници, Сиријките, Моабиќанките, Миѓаните и други 
‘туѓи жени’ успешно ‘работеле’ долж патиштата, каде живееле во колиби или ша-
тори, комбинувајќи го занаетот на торбарство и проституција. Соломон, кој немал 
нарочито предрасуди во врска со овие работи, ги ублажил законите со кои тие жени 
се држени подалеку од Ерусалим; со времето тие брзо се намножиле толку да во 
време  на Макебејците,  некои  гневни  рефораматори  самиот Храм  го опишал  како 
место полно блуд и разврат.

Љубавните врски веројатно се случувале, оти било доста неважно во однос 
помеѓу половите; ‘Јаков и служел седум години на Рахел, а тие му изгледале како 
неколку дена љубов која према неа ја чуствувал.’ Ама, љубовта играла мала улога 
во изборот на брачниот партнер. Пред Изгонувањето, бракот бил потполно свето-
вен, договорен помеѓу родителите, или помеѓу просецот и невестините родители. 
Трагови на брак помеѓу грабнувањето се најдува во Стариот завет; Јахве го одобру-
ва во време на војна; а старешините, во условите на недостаток на жени, ‘им наре-
дувал на децата Венијаминови,говорејќи, Одите и чекајте во заседа во виноградите; 
и видете дали ќерките Шајлохови излегуваат да пленат; тогаш излезите од виногра-
дите и нека секој машко грабне за себе жена меѓу ќерките Шајлохови и да оди во 
земјата на Венијаминови.’ Ама тоа било изузетно; обично бракот се склопувал со 
купување; Јаков ги купил Леу и Рахел со своја работа, умилатата Рут едноставно ја 
купил Боаз, а пророкот Хосе страшно се кајел што дал педесет шекели за својата 
жена. Збор за жена, beulah значело ‘поседување’. Таткото невестин го возвраќал со 
давање  мираз  на  својата  ќерка-  институција  задивувачко  прилагодена  во  цел  на 
смалување на општествениот реметички јаз помеѓу полната и економската зрелост 
на децата во урбаната цивилизација.

Ако мажот бил имотен, можел да има повеќе жени; ако жената била нерот-
киња, како Сара, таа можела да го поттикне мажот да земе конкубина. Целта на ва-
ков договор бил родување што повеќе деца; се сметало сосем разбирливо Рахела и 
Леа, бидејќи на Јаков му ги родиле сите деца кои можеле да ги родат, него му ги 
понудиле своите слугинки кои исто така ќе родувааст деца. На жената не му е до-
пуштено да остане безработа во поглед родување; ако мажот би и умрел, неговиот 
брат, ма колку жени можда веќе имал, бил должен да се ожени со вдовицата; или, 
ако мажот немал брат, обврска паѓала на најблискиот машки сродник. Бидејќи при-
ватната своина била срж на еврејската економија,преовладување двоструки мерила: 
мажот можел да има многу жени, ама жената била ограничена на еден маж. Пре-
љуба се сметале односи со жена која ја купил некој друг маж; тоа било кршење на 
законот за своина, и двата учесници во престапот се казнуваат со смрт. Развратот 
бил забранет за жена, ама кај машките тоа бил опростив прекршок. Разводот бил 
слободен за машките, ама крајно отежан за жена, сè до време на Талмудот. Изгледа 
дека мажот неоправдано не ги злоупотребувал своите повластувања; ни е прикажан 
сè во сè како ревносно приврзан на својата жена и деца. И мада љубовта не го од-
редувала бракот, често се случувало да од него процвета.’Исак ја зел Ребека и таа 
му постанала жена; и тој неа ја сакал; и Исак бил утешен после смртта на својата 
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мајка.’ Веројатно не било уште некој народ (изземајќи го Далекиот исток) кај кој 
семејниот живот досега е така на високо ниво како кај Евреите.

Осма заповед ја освештувала приватната сопственост,82 и се поврзала со ре-
лигијата и семејството како една од трите окосници на еврејското општество. Сво-
ината скоро во потполност била во облик на земјишен посед; сè до Соломоновото 
време била малку индустрија освен грнчарството и ковачкиот занает. Дури  ни зе-
мјоделството не било потполно развиено; мнозина жители се бавеле со одгледува-
ње на овци и говеда, како и одгледување на винова лоза, маслини и смокви. Повеќе 
живееле во шатори отколку во куќите, полесно да би се движеле кон свежите па-
сишта. Со времето нивниот сè поголем економски вишок ја генерисал трговијата, 
па еврејските трговци уз помош на својата упорност и вештина почнале да се иста-
кнуваат во Дамаск, Тир и Сидон, како и на земјишниот посед на самиот Храм. Ко-
вани пари немало сè до времето пред одењето во Ропство, ама злато и сребро кое се 
мерело кај секоја работа, постанале средства на размена и се појавиле во голем број 
банкари кои ја финсирале трговијата и разни работи. Не било ништо необично што 
тие ‘позајмувачи на пари’ го користеле двориштето на Храмот; бил тоа чест обичај 
на Блискиот исток и уште присутен во многу краишта до ден денешен. Јахве благо-
наклоно гледал на растечката моќ на еврејските финансиери; ‘ти ќе позајмуваш на 
многу народи,’ рекол, ‘ама ти ни од кого не смееш да позајмуваш’- благородна фи-
лозофија која направило големото богатство, иако тоа не изгледало, во нашиот век, 
да биде надахнато со религија.

Како и во другите земји на Блискиот исток, војните заробеници и осуденици 
се користени како робови, и стотина илјади нив тешко работеле на режење на дрв-
на градевина и пренесување на материјали за јавни работи како што е Соломонова-
та градба на Храмот и палатата. Ама, сопственикот немал власт над животот и смр-
тта на своите робови, а робот можел да стекне имот и себе да си ја купи слободата. 
Луѓето можеле да бидат продадени  како слуги  за неплатени  долгови, или вместо 
нив ги продавале нивните деца; и тоа одело така до Христовите денови. Овие ти-
пични институции на Блискиот исток биле ублажени во Јудеа со благородното ми-
лосредие  и  снажната  кампања  кои  свештениците  и  семејствата  ги  воделе  против 
експлотацијата. Законикот полно поуздано утврдил дека ‘не ќе ги угнетувате едни 
други’; во него се захтевало секоја седма година еврејските робови да бидат слобо-
дни, а долговите меѓу Евреите поништени; и кога, тоа се покажало премногу иде-
алистичарски за господарите, Законот ја прогласил институцијата Јубилеј по која 
сите робови и должници морале да бидат ослободени секој пеесет години. ‘И вие ќе 
светкувате пеесет години и ќе ја прогласите слободата широко на земјата; и ќе го 
вратите секој човек на неговиот имот и ќе го вратите секој човек  со неговото се-
медство.’

Немаме докази дека овој благороден указ  се почитувал, ама  мораме  да им 
одаме признание на свештениците што не ја изоставиле подуката на ниедна лекција 
од милосрдие. ‘Ако е некој од вашите браќа сиромав... ќе бидете со широки раце 
према него, и на секого да му позајмите доволно за потребите негови’; и ‘не земајте 
никаква лихварска камата од него’. Одморот на Сабат ќе припаѓа на секому врабо-
тен, па дури и на животните; расфрлените снопови и плодови се оставани на нивите 
и овоштарниците сиромасите да ги собираат. И мада овие милосрдија биле намене-

82 Теоретски, земјата му припаѓала на Јахве.
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то воглавно на сонародниците Евреи, со ‘странец на капија’ исто така се постапу-
вало љубезно; патникот добивал уточиште и храна и према неа опходиле со почи-
тување. На Евреите стално им е наложувано да памтат дека и тие некогаш биле бе-
скуќници, па дури и робови и на страна земја. 

Деветта  заповед,  со  која се  захтева  апсолутно  почитување  на сведокот,  се 
ставало упориште на религијата под цела структура на еврејското право. Заклетвата 
имала да биде религиозен ритуал: не само човекот, кај заклетвата, морал да стави 
рака на гениталиите на кого му се заколнува, како по стариот обичај; сега морал да 
го земе самиот Бог како свој сведок и судија. Лажните сведоци, према Законикот, 
имале да бидат казнети со иста казна која со нивното сведочење барало за нивните 
жртви. Религиозниот закон бил едини закон во Израел; свештениците биле судии, а 
хромовите судници; оние кои одбивале да ја прифатат одлуката на свештеникот се 
казнувани со смрт. Мачењето со помош на давање отровна вода било пропишано 
во некои случаеви сумлива кривица. Постоел едино религиозен механизам за спро-
ведување  на законот; тој морал  да биде оставен  на лична совест и  јавно мнение. 
Помалите прекршувања можеле да се ублажат со признавање или надохнада. Смрт-
тна казна, по Јахвеовите упатства, била пропишана за убиство, грабнување, идола-
трија, прељуба, удирање или пцуење родители. Крадење роба, или ‘лежење со жи-
вотни’, ама не и убиство слуга; и ‘вештицата не ќе ја оставате да живее.’ Јахве бил 
сосем задоволен ако поединец би го зел законот во своја рака во случај на убиство: 
‘Крвниот одмазник самиот ќе го убие убиецот; кога го сретне, ќе го убие.’ Меѓутоа, 
некои градови биле издвоени, па престапникот таму можел да побегне, а одмзникот 
во него морал да ја обустави својата одмазда. Воопшто земено, принципот на ка-
знување бил lex talionis: ‘живот за живот, око за око, заб за заб, рака за рака, нога за 
нога, опекотина за опекотина, масница за масница’- веруваме  дека  тоа било пер-
фекционистичка препорака, и дека никој во потполност не ја реализирал. Мојсиев-
иот законик, мада е напишан најмалку 1.500 години подоцна, не покажува никаков 
напредок во кривичното законодавство во однос на Хамбурабиевиот законик; во за-
конскиот систем тој покажува една архаична ретрорегресија кон примитивната цр-
ковна контрола.

Десетта заповед покажува како жената очито е ставана во рубрика на свои-
на. ‘Не посакај ја куќата на ближниот твој, не посакувај ја жената на ближниот свој, 
ни слуги негови, ни слушкињи негови, ни волот негов, ни магарето негово, ни било 
што од блискиот твој.’ Па ипак, тоа бил задивувајќи пропис; кога луѓето би можеле 
да  му  се  придружуваат,  половина  грозници  и  немири  во  нашиот  живот  би  биле 
отстранети. Е необично да се напомени, ама најважно од сите заповеди не е наведе-
на меѓу тие Десет, иако е дел на ‘Законот’. Таа се појавува во Левитската книга xix, 
18, затурена усред ‘поновувана на разни закони,’ и гласи мошне едноставно: ‘Љуби 
го поблискиот свој како самиот себе.’

Воопшто, тоа бил возвишен законик, кој ги задржал сите мани на своето вр-
еме, и се воздигал до неговата својствена врлина. Мораме да имаме на ум дека тоа 
бил само закон- заправо, само една ‘свештеничка Утопија’- а не опис на животот на 
Евреите; како и други законици, повеќе се кршел отколку што се вршело, а со секој 
прекршок добивал нова хвала. Ама неговото влијание на однесувањето на луѓето 
бил барем исто така голем како кај мнозина правни или морални кодекси. Тој на 
Евреите им дал во текот на две илјади години лутање кое наскоро ќе почне, ‘пре-
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нослива татковина’, како тоа ќе го нарече Хајне, нематеријална и духовна држава; 
тој ги одржал обединети покрај секое расејување, поносни покрај секој пораз, и ги 
довел низ векови до нашето време, како јак и очит неуништив народ“.

Еврејски етнички=еднорасен немало туку само повеќерасен верски народ.
Тој еднобожен=еврејски народ немал ни свој верски јазик-никогаш народен.
Еврејскиот јазик јидиш бил само тн.словенски- во Израел втор е руски јазик.
Кога немало народ со свој јазик, немало така „јак и очит неуништив народ“.
Па VII Книжевност и филозофија на Библијата- Историја, Проза, Поезија...
„Стариот завет не е само закон; тоа е историја, поезија и филозофија на на-

јвисок ред. Кога се земе сè што припаѓа на легендите и црквените обмани, бидејќи 
се признава дека тие историски книги не се така точни или така древни како што 
нашите прататковци претпоставувале, ние во ним ипак најдуваме не само некои од 
најстарите списи кои нам ни се познати, туку и некои од најдобри. Книгата за Су-
диите, Самуил и Кралевите веројатно, како некои научници мислат, биле составени 
на брзина за време или одма после Изгонувањето да би се собрале и очувале пре-
данијата и традициите на растурениот и разбиен народ; и покрај тоа, приказната за 
Саул,  Давид  и  Соломон  се  далеку поубави  по структура  и  стил  отколку другите 
историски списи на античкиот Близок исток. Дури и Постанувањето, ако го читаме 
со некои сфаќања на функција на легенди, (исклучувајќи ги неговите родослови) е 
дивна приказна, раскажана без украсувања, едноставно, живописно и снажно. И, во 
извесен смисол, тоа не е пука историја, туку филозофија на историјата; тоа е прв за-
пишан човеков напор да ги сведе многубројните минатио настани на мера на еди-
нство, така што во нив се бара некоја прожимајучка сврха и значење, некоја зако-
нитост на редоследот и каузалноста, некое објаснување или расветлување за сега-
шноста и иднината. Концепцијата на историјата која ја ширеле Пророците и све-
штениците-писатели на Петокнижјето ги преживеала илјада години Грција и Рим 
да би постанала поглед на свет на европските мислител од Боетиј до Босије.

На пола пат измеѓу историјата и поезијата се фасцинантни романтички при-
казни во Библијата. Во областа на прозата нема ништо посовршено од приказната 
за Рут; скоро исто толку се дивни приказните за Исак и Ребека, Јаков и Рахела, Јо-
сиф и Венијамин, Самсон и Далили, Естер, Јудит, Данијел. Поетската литература 
почнува со ‘Песната Мојсиева’ (Судија,V), и на крајот достигнува врв во Псалмите. 
‘Покојничките’ химни на Вавилонците го припремиле тлото за нив, а можда им да-
ле материјал, како и форма; Ехнатоновата ода на сонцето изгледа дека дала допри-
нос на Псалмата CIV; а повеќето Псалми, веројатно не се Давидови импресивно со-
брани дела, туку ги составиле неколкумина песници кои пишеле многу време после 
Ропството, веројатно во третиот век пред Христа. Ама сè тоа е неважно, баш како и 
Шекспировото име и неговите извори; она што е важно есте дека Псалмите спаѓаат 
во врв на светската лирска поезија. Тие не биле наменети за читање на некоја се-
дница, или во духот на изучувателите на Библијата (во својство утврдување на ав-
торствата, времето на постанокот на текстовите итн.); тие се најдобри кога го изра-
зуваат тренутокот на религиозиниот занос и поттикнување  на верата. Она што ги 
ремети се горки клетви, досадни ‘јечање’ и жалби, и бескрајно улагивање на Јахве 
кој, со сета своја ‘љубезна доброта’, ‘долготрајно страдање’ и ‘сочуство’, испушта 
‘чад од ноздрвите и блуе оган од уста’ (VIII), обеќава дека ‘бездушниците ќе бидат 
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фрлени во пекол’ (IX), похлепно го примал ласкањето,83 а им се заканува дека на 
‘ласкавиците ќе им ги отсечи усните’ (XII). Псалмите се полни со војнички жести-
ни, а малку во ним е христијанско, а доста ходочасничко. Меѓутоа, некои од нив се 
бисери на нежноста, или драгуљи на понизноста. ‘Навистина секој човек во најдо-
бра состојба сè во сè е своја таштина... Човекот ! деновите негови се како трева; 
како цвет во полето, така и тој цвети. Ако ли дувне на него ветер, нестанува и не го 
познава повеќе местото каде бил.’ (XXIX, CIII). Во овие песни го чуствуваме  ри-
тамот на антистрофата на античката ориентална поезија и скоро да слушнеме гла-
сови на величенствените хорови во наизменично одговорување. Ниедна поезија ни-
когаш не ја надминала оваа поезија во кристална чиста метафора и живописниот, 
сликовит израз; никогаш ниедно религиозно чуство  не е искажано поснажно или 
поживо. Овие песни се убедливи од било каква љубовна лирика; тие ја гибнуваат 
дури и скептичната душа, оти даваат страсна форма на конечната жудња на развие-
ниот ум- жудња за некое совршенство со кое може да го посвети своето настојува-
ње. Тука и таму, во верзијата (преводот) на кралот Џејмс има јадровити изрази кои 
постанале  малтени  изреки  во  англискиот  јазик-  ‘уз  усните  на  одојчината’  (VIII), 
‘како зеница на окото’ (XVII), ‘не уздајте се во кнезот’ (CXLVI); во оригиналот ста-
лно се наидува на споредување кои никогаш не се надминати: ‘И сонцето излегува 
како женик од ложницата своја, и весело како јунак по патот трча’ (XIX). Можеме 
само да замислуваме во каква дивота и убавина се заоденати овие песни во мило-
звучниот јазик на оригиналот.84  

Кога покрај овие Псалми ја поставиме како контраст ‘Песната Соломонова’, 
тогаш добиваме летимичен увид во оној чулни и овоземски елемент во еврејскиот 
живот кој Стариот завет, кого скоро во потполност го напишале пророците и све-
штениците, можда сокрил од нас- баш како што Проповедникот го открива скеп-
тицизмот кој инаку не е приметен во грижливата одбрана и приредена литература 
на старите Евреи. Овој необичен љубовен  состав  е отворено поле за нагодување: 
тоа е можда збирка песни на вавилонско потекло, во која се слави љубовта измеѓу 
Иштар и Тамуз; она е можда (бидејќи содржи зборови позајмени од грчкиот) дело 
на неколку еврејски Анакреонти, под влијание на хеленистичкиот дух кој влегол во 
Јудеа  со  Александар;  или,  (бидејќи  љубовниците  се  обраќаат  еден  на  друг  како 
брат и сестра) тоа може да биде цвет на Александријските Евреи, кои некоја мошне 
ема-нципирана душа ја убрале од брегот на Нил. Во секој случај, присуството на 
таа  збирка  во  Библијата  е  привлечна  мистерија:  заблагодарувајќи  на  какво  тоа 
жмире-ње-  или  врзување  на  очите-  се  теолозите,  овие  песни  полни  со  пожудни 
страсти на-шле простор помеѓу Исаиј и Пропевдниците ?

Драги мој е кита смирна и цела ноќ меѓу
дојките мои ќе почива.
Драги мој е грозд од кипра од Енгадските виногради.
Убава ли си, мила моја, убава ли си; очите тие се како во
гулабица.
Убав ли си драги, и сладок ли си ми !
Постелата е наша леја цвеќина...

83 Псалм е грчки збор и значи „пофална песна“.(Псалм=п салм=салам=с алом-алова боја-сонце, Р.И.)
84 Избор на најубавите псалми веројатно би ги обфатил VII, XXIII, CIV, CXXXVII и CXXXIX. По-
следиот е необичен сличен на Витменовата химна на еволуцијата.
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Јас сум ружа саронска, љиљан од долот...

Со цвеќе ме освежуваш, да ме крепиш со јаболка.
оти сум болна од љубов...
Ве заколнувам вас ќерки јерусалимски, со срни и
кошути полски, 
не ја будите мојата љубов, не ја будите додека 
самата не се пробуди...
Мој е драг мој, и јас сум негова; тој го паси своето стадо
меѓу љиљјаните.
Пред што денот затрепни и отиде сенката, врати ми се...
биди ми како срна, како еленче, мили мој по горите на Бетер... 
Дојди драги мој, ајде во полето, ќе останеме во селата.
На утро ќе сме во виноград да видиме дали пупат лозите,
да ли се отвора цветот, цвети ли нарови.
Тогаш ти љубовта своја ќе ја дадеш.

Ова е  глас на младоста, а  во Пословиците го слушаме  гласот на староста. 
Луѓето очекуваат сè од љубовта и животот; добиваат малку помалце од тоа; зами-
слуваат дека не добиле ништо; тоа се три песимистички етапи. Така овај легандар-
ни Соломон85 се лути на злото на жената, ‘оти таа многу жртви во пропаст сурвала; 
многу снажни луѓе побила... Кој год прељуба почини со жена тој памет нема. Три 
работи кои не можат да се докучат, а и четири кои не можат да ги разберат: Траг од 
орел по небесите, траг од змија на литица, траг на лаѓа посред море и траг на човек  
кај жена.’ Тој е сложува со светиот Павле дека е подобро да се ожени, отколку да 
гори. ‘Нека ти радост биде жена твоја на младоста. Нека ти таа биде кошута на љу-
бовта, срна полна нежност. На градите нејзини вазда задоволен биди и восхити ја 
секогаш со љубовта нејзина... Подобро во љубов и зеље за храна, отколку вгоен во 
омраза.’ Дали е можно да се овие зборови на маж кој имал седумстотини жени ?

 Во спротивноста со мудроста,одма по разблудноста се најдува леност: ‘Оди 
к мрава, ти ленивче... Како ќе спиеш, о ленивче ? ‘Го гледаш ли ти човекот марлив 
во својата работа ?- тој ќе стои пред кралевите’. Ипак, Филозофот не ќе се поднесу-
ва на крајна амбиција. ‘Оној кој ита да се обогати, не ќе биде невин’; и ‘благосо-
стојбата на безумникот ќе ги уништи.’ Работата е мудрост, зборовите се пука лудо-
ст. ‘Во секоја работа има корист, ама многу приказни водат само во беда... Будалата 
раскажува сè што неа и на ум, а мудриот човек го задржува тоа за подоцна; ... дури 
и будалата, кога го задржи мирот, се смета мудар.’ Поуката која Мудрецот неумор-
но ја повторува е една скоро сократско поистоветување со врлината и мудроста, ко-
ја потсетува на оние школи во Александрија во кои еврејската теологија се спојува-
ла со грчката филозифија со што ќе се формира европска мисла. ‘Спознајот е из-
вориште на животот за оној кој го има; ама подучувањето на будалите е лудост... Е 
среќен човек кој мудроста ја најде, и човек кој го стекнува спознајот; оти тргува-
њето со него е подобра од трговија на сребро, а добивката од тоа е чисто злато. Таа 
е подрагоцена од рубин; и сите ствари кои можеш да ги посакаш не можат да се по-
редат со неа. Должината на денот е во нејзината десна рака; а во левата се богатст-

85 Пословиците, наравно, не се дело Соломоново, мада неколку нив потекнале од него, тие и должат 
нешто на египетската книжевност и на грчката филозофија, и веројатно ги собрал во треттиот или 
вториот век п.н.е. некој хеленистичкио александријски Евреин. (Па Евреите биле само Хелени, Р.И.) 
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вото и почестите. Нејзините патишта се цутеви на угодноста, а сите стази нејзини 
се мир.’

Јов е поран од Пословицата; можда е напишан за време на Изгонот, и але-
гориски го опишува вавилонското робје,86 ‘јас се викам,’кажува восхитен Карлајл, 
‘еднаш од највозвишените ствари кое перото икогаш испишало...Благородна книга; 
книга за сите луѓе ! Тоа е наш прв, најстар исказ за проблемот кој нема крај- чове-
ковата судбина, и Божјите патишта овде на земјата... Мислам дека ништо не е напи-
шано во Библијата или вон неа, што би имало еднаква литерарна вредност.’ Про-
блем проистекол од еврејските нагласувања на овој свет. Бидејќи не постоело Не-
бо во старата еврејска теологија, врлината морала да биде наградена или овде или 
никаде. Ама често изгледало дека злите просперираат, а да се најодабрани на стра-
дање се резервирани за праведници. Зошто, вајкали се псалмистите, зошто ‘безбо-
жник успевал на светот ? Зошто Бог се скрил вместо да го казни злото и награди 
доброто ?’ Авторот на Јов сега поодлучно го поставил истото прашање и му понуд-
ил на својот јунак, можда како симбол за својот народ. Цел Израел го почитувал Ја-
хве (непостојано), како што Јов чинел; Вавилон го игнорирал и се хулел на Јахве: а 
ипак Вавилон цветел, а Израел јадел прашина и носел рите на очај и ропство. Што 
можело да се рече за таквиот бог.

Во прологот на небото, кој некој довитлив писар можда го вметнал да би го 
остранил саблазанот од книгата, Сатан го наведува Јахве на помислата дека Јов е 
‘узоран и честит’ само затоа што е богат и среќен; дали би ја сочувал својата побо-
жност во неволја ? Јахве му дава дозвола на Сатана да сручи мноштво несреќи на 
Јововата глава. Некое време, јунакот е стрплив како Јов; ама на крајот душевната 
снага  му попушта,  размислува  за  самоубиство  и  горко му префрла  на својот бог 
што го напуштил. Зофар, кој дојдува да ужива во страдања на својот пријател, упо-
рно тврди дека Богот е праведен и дека ипак уште на земја ќе го нагрди добриот чо-
век; ама Јов оштро го замолчува:

Есте, би се рекло да сте цел свет, и дека со вам
мудростите ќе мрети. Ама, имам и јас памет како вие; ... и кој не знае
она што вие говорите ? ... Мир има во ајдучките шатори и
спокојство која оние кои Богот го навредуваат... Ево, сè тоа виде околу
мое, и слушна и разбра уво мое... Ал’ вие само лажни сенки
измислувате, никакви лекари не сте ! О, да  сте барем молчеле !
Изгледале бисте како да сте мудри.
Тој размислува за краткоста на животот и должината на смртта:
Човек од жена роден со краток е век и полн со чемер.
Како цвет и се кини; како сенка поминува и нестанува... И
дрвото надања има: се омлади кога се посече и поново грани
пушта... Ал’ човек кога умре губи снага своја; кога издахне
човек, каде тој тогаш е повеќе ? Спаѓаат во морињата на вода, се испразнат

86 Научниците ориентационо го сместуваат во петтиот век п.н.е. Неговиот текст е оштетен невооби-
чаено дури и за свети списи воопшто. Џастров го прифаќа  само поглавјето iii-xxxi, а остатокот го 
смета со моралистички исправки и претпоставува дека има многу вметнувања и погрешни преводи 
во прифатените поглавја. На пример, „Иако ме он убија, ипак во него ќе верувам“ (XIII,5) треба да 
биде, „Ипак не дрхтам,“ или „Ипак немам надеж“. Кален и други нашле во книгата сличност со гр-
чката трагедија, т.е. напишана по узор на Еурипид. Поглавјњата III-XLI се срочени во форма на ан-
тистрофи типично за еврејската поезија. (Еврејска поезија само арамејска и коинска=хеленска, Р.И.)
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и се пресушат реките... Ако човекот умре, сака ли поново да живее.
Расправата се продолжува жустро, а Јов постанува сè повеќе и повеќе сум-

ничав према Богот, сè додека не го нарече ‘Враг,’ и му посака тој Враг да се униш-
ти самиот себе така што ќе напише книга- можда некаква лајбницовска теодицеја. 
Завршните зборови на ова поглавје- ‘Зборови Јовови утихнаа’- наведува на поми-
сла дека тој бил првобитен завршеток на разговорот кој, како онај кај Проповедни-
кот, претставувал јака еретично малцинство меѓу Евреите.87 Ама, во овој тренуток 
влегува нов филозоф, Elihu (Елијуј), кој во сто шеесет-пет стихови покажува праве-
дност на Божјите патишта со луѓето. На крајот, во еден од најубавите одломци во 
Библијата, доаѓа гласот од облаците:

Тогаш Господ му одговори на Јов од виорот и му рече: 
Кој е тој кој намисли моите неразумни зборови да ги замрач-
ува ? Опаши се сега како јунак; јас тебе ќе те прашам, а ти одговорувај.
Каде си бил кога земјата сум ја основал ? Кажи, ако разум имаш.
Кој мерата нејзина ја одредил, знаеш ли ти тоа ? Или, кој нее и дал 
облик ? Кога утринските ѕвезди пееле заедно, и сите Божји
створења кликтале од радост ? Или кој на морето вратите му ги
затворил кога од крилата матерни изјурил ? И кога јас од 
облаците облека му правев и од тама повој негов ? И кога
закон свој му наметнав и нему му поставив врата и проверници и
му реков: Довде ќе допреш, понатаму не ќе одиш, овде  ќе 
застане бесот на валови твои. Од кога постоиш, еси л’ икогаш
утро заповедал ? ... Еси л’ допрел до изворите морски ? И еси
ли по дното на амбисот одел ? Еси л’ ти се врата на смртта отворила ? 
Еси л’ врата на сенката на смртта ти видел ? Еси л’ со поглед свој 
просторот  на  земјата  го  согледал  ?  Говори,  ако  сè  тоа  знаеш...Есте  л’ 
ризници на снегот, и еси л’ лежиште на градот видел ? ...Ги заврзуваш 
ли ти врски на Плејадите, ил’ дрешиш ли ти на Орион јаже ?... Знаеш 
ли закони небески, ја уредуваш ли власт негова над земјата ? ... 
Кој мудроста во срцето ја метнал, кој разум на духот му дал ? ...Дал’ е
уверен оној кој со Семоќниот се препира ? Оној кој Богот го
кори, нека тој на тоа одговори.
Јов се кае во страв пред оваа појава. Јахве, умирен, му опростува, ја прифаќа 

неговата жртва, ги оптужува Јововите пријатели за нивните слаби аргументи, 238 и 
му дава на Јов четириесет илјади овци, шест илјади камили, илјада јарми волови, 
илјада магарина, седум синови, три ќерки и сто четириесет години живот. Тој е не-
уверлив, ама среќен завршеток; Јов добива сè освен одговори на своите прашања. 
Проблемот останал; и тој ќе има длабоко влијание на подоцнежната еврејска мисла. 
Во време на Даниел (околу 167. п.н.е.) прашање ќе биде напуштено како нерешено 
во овоземскиот смисол; никаков одговор не би можел да се даде- Даниел и Енох (и 

87 „Скептикот“, кажува оној опширен скептик Ренан, „пиши малку, и голема е веројатноста неговите 
списи да бидат изгубени.  Бидејќи судбината на еврејскиот народ била исклучиво  религиозна, све-
товниот дел на нејзината книжевност морал да биде жртвувана.“ Поновувањето на одломците „Бу-
дала рече во себе, Нема Бог“ во Псалмите (XIV, I; LIII, I), покажува дека такви будали биле доволно 
бројни да создадат извесна вознемиреност во Израел. Некоја алузија на ова малцинство очито има 
кај Зефаниј, и, 12.(Се кажа: „судбината на еврејскиот народ била исклучиво религиозна“. Тој тн.евр-
ејски народ не бил/е етнички еднорасен со еднораен јазик туку само едно:верски повеќебожен, Р.И.)

111



Кант) би рекле- ако човек не би верувал во некој други, загробен живот во кој сите 
неправди би биле испоравени, злите да бидат казнети, а праведните да би ја насле-
дила бесконечната награда. Ова била една од разновидните реки мисли кои се вли-
вале во христијанството и го одвеле до победата.

Во  Проповедникот88 наидуваме  на песимистички  одговор;  благосостојба  и 
несреќа немаат никаква врска со врлината и прокот.

Сè јас тоа во деновите на таштина своето сум го видел. Некој кој е
праведен, пропадне во правдата своја, а некој кој е бездушен и
понатаму во својата бездушност живее... Потоа сум го размотрил и сите
неправди кои под сонцето се чинат, и гледај, потиштени солзи
лијат, и никој нема да ги теши; а на страна на угнетувачите нивни
моќта била... Ако во која земја видиш да е сиромав угне-
туван и да се кршат законите и правдата, не се чуди на тоа; оти
изнад поголемиот има и уште поголем. 
Врлината и порокот не ја одредуваат човековата судбина, туку слепиот и не-

милосреден случај. ‘Уште под сонцето сум видел дека трката не ја добиваат оние 
кои се поитри, ни војна оние кои се похрабри, ни леб оние кои се помудри, ни бо-
гатство оние кои се попаметни, ни наклоност оние кои се повешти; оти сè зависи од 
времето и од приликата.’ Дури и богатството е несигурно, и не донесува трајна ср-
еќа. ‘Оној што за сребро жуди, со сребро не ќе се усреќи: и тоа е поново таштина... 
Сладок му е сонот на работникот, имал тој малку или многу да јаде; ама ситоста не 
му дава на богаташот мирно да спие.’ Сетувајќи се на своите сонародници, тој ја 
формулира Малтусовата теорија во еден стих: ‘Каде е многу благо, многу се оние 
кои го јадат.’ Никој не може да се умири  со никаква легенда за Златното минато 
или Утопијата која ќе дојде: стварите секогаш биле какви се сега, и такви секогаш 
ќе бидат. ‘Не говори: Како тоа да претходните денови биле подобри од сегашните ? 
- оти ти не го прашуваш тоа по мудрост’; човек мора внимателно да ги бира своите 
историчари. И ‘што било, тоа е она што ќе биде; и што се чинело, тоа е она што ќе 
се чини; ништо ново нема под сонце. Има ли ишто за што може да се рече, Види, 
тоа е ново ? Тоа веќе било за векови кои пред нас биле.’ Напредокот е обмана, ми-
сли тој; цивилизациите се заборавени и ќе бидат поново.

Воопшто земено, тој чуствува  дека животот е тажна работа, и лесно би се 
можело и да се одрече; тој е бесцелно и заобилазно движење без траен резултат, и 
се  завршува  таму каде  почнало;  тоа  е  јалова  работа,  во која  ништо  не е  извесно 
освен поразот.

Таштината над таштина, вели Проповедникот, сè е та-
штина, сè е само таштина. Која е користа на човекот од својот труд
негов под сонцето ? Еден нараштај си оди, другиот доаѓа,
а земјата еднакво стои. Сонцето излегува, сонцети заодува, па поново
ита на местото откаде излегува. Ветерот на југ се движи, на север се
врти, па поново се обртува и обртувањето свое го поновува. Сите реки
во морето течат, а морето никогаш да се преполни; и тие и понатаму
течат каде си течеле. И сум нашол дека се мртви, кои веќе

88 Автор и време на настанување на таа книга потполно не се познати. Сартон му го препишува на 
периодиот помеѓу 250. и 168. п.н.е. Авторот себе се нарекува, низ една конфузна литерарна фикција, 
и „Кохелет“ и „син Давидов, кралот во Ерусалим“- те. Соломон. 
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умреле, посреќни од живите, кои уште живеат, и дека е посреќен
и од едните од другите оној кој уште не постанал и кој
не видел зло дела кои под сонце се чинат... Добар глас
повеќе вреди од добриот мирис, и повеќе вреди ден на смртта отколку
денот на родувањето.
Некое време тој бара одговор на загонетката на животот во одустанување од 

уживањето. ‘Тогаш препорачав веселби, оти едина ствар која човек може да ја има, 
тоа е да се најади и напие, и да душата му ужива во задоволство.’ Ама, ‘гледај, и 
тоа е поново таштина.’ Тешкотијата со ужување е жената, од која Проповедникот 
изгледа заработил некоја незаборавна жаока. ‘Човек еден во илјада сум нашол, ама 
меѓу сите женска жена не сум нашол... Од смртта е погорка жената чие срце е замка 
и мрежа, а рака неа е како окови; ќе го избегне оној кој на Богот сака да му угоди.’ 
Својата дигресија тој ја заклучува враќајќи се на советот на Соломон и на Волтер 
кој не го применувал: ‘Живеј во радоста живот со жената своја која ја сакаш, сите 
денови на животот на твојата таштина која Богот ти ја дал под сонце.’

Дури и мудроста е дискутабилна ствар; тој обилно ја фали, ама слутува дека 
сè што го поминува малото знаење е опасна работа. ‘Правење на нови книги,’ пиши 
тој со тајна далековидност, ‘нема крај; а многу учење е замор за телото.’ Било би 
мудро да се бара мудрост, да неа Богот и дал подобра награда; ‘мудроста е добра со 
наследство’; инаку е замка и склона да ги уништи оние кои ја сакаат. (Вистина е ка-
ко Јахве, кој му рекол на Мојси: ‘Ти не можеш да го видиш моето лице; оти неќе 
биде човек кој би ме видел и останал живот.’) На крајот мудриот човек умира исто 
така потполно како и будалата, и двајцата стигнуваат до истиот мирис.

Јас сум го управувал срцето свое со мудроста да го испитувам и
истражувам сè она што под небо бива. Тоа е мачна работа
која Богот ја наметнува на синовите човечки. Сум видел сè што се
под сонцето работи, и гледа, сè е тоа таштина и ловење на ветрот.
...Јас реков во срцето свое: Ево, постанав голем и ги претекнав со 
мудрост сите оние кои владееле во Ерусалим, и срцето 
гледа многу мудрости и знаења. Сум го управувал срцето свое да
ја познам мудроста и да ги познам и безумието и лудоста, и разбрав
дека и тоа е трчање по ветерот. Оти каде е многу мудрост,
многу е и грижа, и кој го умножува знаењето свое, ја умножува маката
своја.
Сите тие стрели на судбината обесни можеле да би се поднесат со надеж и 

храброст, ако праведен човек би можел да ја очекува  некоја среќа после смртта... 
Ама и тоа, како Проповедникот чуствува, само мит; човекот е животно, и умира ка-
ко и секое друго животно.

Оти е судбината на синови човечки и судбината на животни за
нив една и иста. Како умира едно, умира и друго, и сите
ист дах имаат, и претежноста на човекот над животното е ништо-
жна, оти е сè таштина. Сè на едно место оди. Сè е
од прав произлегло, и сè во прав се враќа... и сум видел
дека ништо нема подобро од човек, отколку со делата свои да се обраду-
ва; тоа е дел негов. Оти кој ќе учини да не се обрадува
со она што после него ќе биде ?... Сè што раката твоја со твојата
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снага може да направи, учини; оти нема ни дела, ни мисли, ни
мудрост во пределот на смртта во која одиш.
Каков коментар за мудроста така фалена во Пословиците ! Овде е очито ци-

вилизацијата за некое време била ослабена. Виталноста на младоста на Израел била 
исцрпена со борби против империите кои го опкружувале. Јахве, во кого тој веру-
вал, не му притекнал во помош; а во својот очај и расеан, тој до небото го дигнал 
овој најгорчлив од сите гласови во литературата да би ја изразил најдлабоката су-
мливост која икогаш ја обзеле човечката душа.

Ерусалим бил обновен, ама не како цитадела на непобедивиот бог; бил тоа 
вазален град со кој час владеела Персија, час Грција. Годината 334. п.н.е., младиот 
Александар стоел пред неговата капија и захтевал престолнината да му се предаде. 
Првосвештеникот најпрво тоа го одбил; ама, следното утро, бидејќи сонувал еден 
сон, тој попуштил. Им наредил на свештениците да облечат со најимпресивно све-
штеничко рухо, а народот да одени чисто бело рухо; потоа мирољубиво ги извел 
жителите низ капијата да се молат за мир. Александар му се поклонил на првосве-
штеникот, му изразил дивење  на неговиот народ и на неговиот бог и го признал 
Ерусалим.

Тоа не бил крај на Јудеа.  Бил одигран тек првиот чин во  драмата, која  ги 
поврзува  четириесет векови. Христо ќе  биде друг,  Ахвасер  третти; денес  се  игра 
еден друг чин, ама не и последен.Разорен и обновен,разаран и обновуван, Ерусалим 
поново  се  дигнува,  како  симбол  на  виталност  и  истрајност  на  еден  еврејски  сој. 
Евреите кои се стари како историјата, можда се постојани како цивилизацијата“,

Се кажа: „Евреите кои се стари како историјата“. Ова нема никаква вистина. 
Цел дел за Евреите во потполност е пренесен-ништо нема на еврејски народ.
Еврејскиот Бог им ја ветил земјата на Евреите тие таму да се населат,а сè др- 

уго не-еврејско=повеќе божно Евреите да го истребат. Следи еврејскиот бог не бил 
бог за сите туку крволочен бог=ѕвер- Евреите ги направил расисти и злосторници.

Во прилог се и десетте божју заповеди, кои важат само за меѓу Евреи, но не 
за меѓу Евреи и Не-евреи. Бидејќи тој бил таков до денес Евреите се злосторници...

За да не останат поназад од Евреите нивните „браќа“ Арапи до денес се бо-
рат против Евреите,затоа што двата народи биле само верски,никако етничко-етно-
сни=едносни-еднорасни туку само повеќерасни.За ова Мохамед напишал една лага.

Алберто Ривера,89 на стр. 152, пиши: „Под Вараковото водство, Мухамед на-
пишал голема лага во Куранот- дека Аврам го понудил Исмаил како жртва. Библи-
јата јасно говори дека Исак требало да биде жртва, ама Мухамед го остранил Иса-
ковото име и го ставил Исмаиловото“. 

Историјата не била истори=и стор=созрее, направи,туку дотера за свои цели.
Херодот не ги познавал Евреите, ниту дека тие се обрежувале, а и за други.

ЕВРЕЈСКАТА ИСТОРИЈА ЕГИПЕТСКА

Шамполион утврдил дека Египетската цивилизација биле пред Ноевиот по-
топ: Ное + в = Нове, ново, ново време. Па првите книги на Библијата со историјата 
биле пишана во ново време, а тоа било само во 6 век п.н.е.- со присвоена историја. 

89 Alberto Rivera, Vatikanske ubice- ispovest bivšeg jezuite, Metaphysica, Belgrad, 2009.
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Зенон Косидовски, на стр. 82, кажува: „Тек што работниците и археолозите 
успеале да се приберат од впечатоците кои ја предизвикале оваа во својата траги-
чност готово дирлива сцена, кога во подлабок дел на пандусот откриваат некои жи-
вотински  коски.  Одма  покрај  нив  се  најдени  траги  на  војнички  коли  со  салинци 
вместо со тркала...“.

Стр. 83: „Ипак, пред но што Вули се прифатил...гробница на кралот А-бар-
гија...Нешто подлабоко се ископани два дрвени, потполно иструлени коли на четри 
тркала, во кои биле впрегнати волови. Костурите на овие волови биле така добро 
конзервирани да еден од нив е изваден во целина. Запрегата, а нарочито уздите, ги 
покривале украси од перли и сребрени окови. На волските коски биле посмртни ос-
татоци, веројатно кочијаши“.

По стр. 128, по ред шеста слика е: „Реконструкција на харва најдена во гро-
бницата на кралицата Суб-ад“. (Роговите на бикот се со посебно протегање, Р.И.)

На неа е глава на бригиски бик. Сумерите биле Белци- само со закосени очи.
Стр. 140: „Во подземната галерија не е пронајдена мумија на фараонот Мер-

нептах.  Тоа  предизвикало  задоволство  кај луѓето  кои  Библијата ги  сметале  веро-
дстојни историските извори. Мернаптах бил оној фараон кој ги прогонил Евреите 
за време на нивното бегство од Египет и наводно се утопил во брановите на Црве-
ното море. Отсуството на неговата мумија во гробницата била тобожна потврда на 
оваа библијска верзија.

Ама дванаесет години подоцна е направено ново големо откритие. Во Доли-
ната на кралевите е најдена гробница на Аменхотеп II тринаесет мумиии на други 
фараони.  И  ето,  меѓу  ним  се  најдува  и  овој  библиски  Мернептах.  Од  тоа  произ-
легува дека не погинал во брановите на морето, туку умрел со природна смрт. По-
стоело, додуше, претпоставка дека неговото тело е изфрлено на брегот и дека тек 
после тоа бил балсамиран. Ама анатомските испитувања не покажале траги на ра-
спаѓање на телото какви би морале да останат услед делување на морската вода“.

Стр. 156: „Зачудувачки е што Аменхотеп ја создал монотеистичка религија 
немајќи никакви историски узор на кој би се ослонил. Затоа треба да се смета не 
само со оригиналните религиски мислители, туку и претходните подоцнежни твор-
ци на монотеистичките религиски состеми. Мојсиј кажува дека ја научил ‘мудриста 
на  Египет’  во  Хелиополис,  те  не  е  исклучиво  дека  помеѓу  еврејската  религија  и 
Атоновиот култ постои некоја сродничка врска, што помеѓу останатото се гледа во 
аналогиите кои се јавуваат во една химна на Атон и со 115. библиски псалм“.

Х.Џ.Велс, на стр. 100, вели: „Први чунови направиле жителите околу реките 
и езерата...Луѓето на Египет и Месопотамија разработиле и еден примитивен тип 
на бродови исплетени од прачки и обложени со смола. Така нешто бил и оној ‘ко-
вчег од рогузина’, во кој мајката го сокрила Мојсија“.

За Косидовски, големиот цар Саргон, кој во 2350. г.п.н.е во Месопотамија го 
основал моќното акадско царство, доживеал слична судбина на Мојсеј со кошница-
та заливена со смола. Освен тоа, за бегството на Мојсеј од Египет, египетските хро-
ники и други извори, за тоа не говорат. Мојсеј носел типично египетско име, сте-
кнал образование во фараонскиот двор и живеел како висок достојник. 

Х.Џ. Велс, на стр. 137, пиши: „Историјата за населувањето и ропството на 
Израилевите деца во Египет доста е тешко да се проверат чинителите. Постој некој 
египетски запис за тоа како фараонот Рамзес II населил извесни семитски народи 
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во земјата Гошен. Тука се тврди како тие дошле во Египет поради глад. Ама, за жи-
вотот и успехот Мојсијев не постојат никакви египетски податоци воопшто. Нема 
никакви забелешки за каква чума во Египет или за каков фараон кој се удавил во 
Црвено Море. Во приказната за Мојсиј има и такви црти кои во себе носат мито-
лошки особини, па и еден од најзанимливите тренутци во неа, како Мојсијевата ма-
јка го сокрила во ковчегот од рогузина, укажува воедно и на некоја стара сумерска 
легенда“.

Вил Дјурант, на стр. 133, пиши: „...Кравите, овците, козите и свињите тума-
рале по куќата како исконски човекови пријатели...“. Овде сè уште ги нема коњите.

Стр. 160: „...Аменемхет III,  сјајен администратор, градител на канали и си-
стеми за наводнување, ја окончал (можда премногу ефикасно) власта на бароните и 
ги заменил со чиновници кои ги поставувал кралот. Тринаесет години после него-
вата смрт Египет упаднал во расул поради сукобите измеѓу сопарничките претенде-
нти на престолот, па средното кралство сконачало во текот на два векови на буни и 
раздори. Тогаш Хиксите, номади од Азија, го освоиле разединатиот Египет, ги за-
палиле градовите, ги разориле храмовите, го похарале нагомиланото богатство,уни-
штиле многу од насобраната уметност и во текот на два века ја подвргнале долина-
та на Нил на власта на ‘чобанските кралеви’...“. Па и денес Бригите се најсточари.

Стр. 168: „...На копно робата е превозувана со помош на човечките мускули, 
подоцна на магариња, а уште подоцна на коњи, кои веројатно Хиксите ги донеле во 
Египет; камилата не се појавила сè до доба на Птоломејците. Сиромашниот човек 
пешачел или веслал на простиот чамец; богаташот е носен во носилки кои ги но-
селе робовите, или подоцна во кочии кои неспретно се правени така да цела тежина 
паѓала испред осовината“.  

Претходно се говори дека немало коњи. Бидејќи Хиксите коњите ги донеле, 
тие не можеле да потекнуваат од Азија. Бидејќи Турција е без јачмен, ’рж и овес, а 
тие се хранива за коњот, посебно овесот, отпаѓа можноста дека коњот потекнал од 
Фригија. Токму таа била за смокви и маслинки, чии климатски услови не се за го-
ведо, посебно на свиња, ниту коњ. Ова говори дека коњот бил донесен од Бригите. 
Историски Фригија ја создале Бригите, според бриг=бриж=брж=брз + јак = Брзјак.

Многу историчари мислат дека коњот со колицата во Египет е донесен  од 
периодот на Хиксите во 1650-1600 г. Со тоа тие воспоставиле контрола на најголе-
миот дел на Египет (Втора катарка-слап). Хиксите имале колици кога ги избркале 
од Египет во 1550 г.п.н.е. Следи заклучокот дека Хиксите не дошле со свои колици.

К.Ј. Нар, на стр. 185, пиши: „Поткрај 8. в. пр.н.е. известуваат асирските из-
вори за Кимеријците, зад чии плеќи подоцна настапуваат Скитите. При тоа се спо-
менува меѓусебна борба едни на други, се говори за тоа како тие народи го загрозу-
ваат Уратат. Асирија и Медија и како настапуваат деломично поново како сојузни-
ци и како сојузници на тие држави. (Скитите уз тоа служеле и како платеници во 
Пизистратовата војска). Кимеријците продреле низ Мала Азија сè до Егејско море а 
Скитите низ Сирија и Палестина сè до границата на Египет. Додека Кимеријците 
наскоро нестанале од видното поле, Скитите останале како трајна закана. Поткрај 
7. в. постигнале Медијците една победа против нив, а на крајот на 6. в. Дариј I. пр-
езел голем воен поход против Скитите. Ама јадрото и извориштето на тие народи 
останало тогаш уште таму“.
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Бидејќи камилата...и магарето се движеле од Египет...Месопотамија...Кавказ 
...во Скитија- коњската кола била магарешка, а Скитите во новата ера имале само 
коњи и коњски коли, се потврдува, Хиксите биле Бриги со својот бригиски коњ.Тие 
во Египет стигнале со превезното средство говедска кола, а коњите биле за јавање.

Ова се потврдува и со доказот што на просторите каде се движеле камилата 
и магарето, не биле за коњ. Следи коњот во Мала Азија бил бригиски, како што 
Фригија била бригиска. Ова се објаснува и со доказот што Мала Азија била за ма-
слинка и смоква на чии простори не виреел овесот и јачмен, неопходни за исхрана 
на говедо и коњ, како и свињата. Во прилог е и доказот, што Св. Ѓорѓија во Мала 
Азија не бил претставен како коњаник, а кога тој дошол во Бригија бил претставен 
како коњаник- Крали Марко бил Св. Ѓорѓија. Токму затоа и Русите со македонско 
потекло,покрај тн.византиски грб двоглав орел, е внесен и македонскиот светец Св. 
Ѓорѓија. И конечно коњот во Персија, Месопотамија, Арабија и Египет бил само со 
балканско потекло. А до денес Бригија со нивната Пелагонија биле најговедарски и 
најкоњарски, а и свињарски.И затоа се говори,тн.Троја била говедарска и коњарска.

Дејвид Аик (2008),90 на стр. 259, пиши за „Израелски“ фараони, каде следи:
„Со обѕир...Во своите претходни книги ја поврзав врската на народот познат 

како Хикси со библиските Израелци, а довршувајќи го овој труд наидов на низ из-
узетно занимлива книга на британскиот автор Ralph Ellis. Тој посебно се усредочил 
на египетската врска со ‘кралските’ крвни лози, а Хиксите се во средиште на него-
вите  истражувања.  Хиксите  историски  се  познати  како  ‘пастирски  кралеви’  или 
‘владетели на страните земји’, зависно за преводот, и се смета дека извршиле инва-
зија на Египет околу 1720. до 1650. пр. Хр., поново зависно за тоа која верзија ја 
читате ...Книгата на Ralph Ellis би ја препорачал поради обилните поединости. На-
кратко, тој тврди дека големите личности на ‘жидовската’ историја попат на Аб-
рахам, кралот Давид и кралот Саломон биле фараони на египетската кралска лоза 
која тврдела дека потекнува од ‘боговите’...“.

На стр. 261 се говори за борбата на Бик-овца, а бикот бил бригиски, овцата 
египетска: Бик=Зевс, а Овен=Амон. Следи Зевс=Амон како Бик=Брав- едно исто.

На стр. 265 се говори за „Куќа Давидова“, каде има табеларна споредба на 
Израелци и Хикси, за следниот ист заеднички редослед: Пастири и кралеви; Внеле 
религиски промени во Египет; Имале голема војска; Прифатиле египетски имиња и 
обичаи; Биле вешти во астрономија и на науката: Во Египет владеел глад; Голема 
војна со Египќаните; Голем егзодус околу милион луѓе од делтата Нил; Фараонот 
ги прогонува Израелците; Отишле во Ерусалим.

Следи Хиксите биле само со бригиски коњ,од кој произлегол арапскиот коњ.
Коњот служел  како војно животно, но не товарно- товарно било говедото. 

Историски се говори за волски коли- воловите биле мирни и одлично влечеле коли.
Во Месопотамија со Египет колата била магарешка. Бидејќи погребална ко-

ла на фараоните не била влечена со магаре, туку само со бригиско говедо со свој 
специјален  начин  на протегање  на роговите, се потврдува,  дека фараоните имале 
врска со Бригите. Кога се говори за влечење на погребална кола, египетските гове-
да со различно протегање на роговите јаремски не биле впрегнати на влечење кола. 

Освен тоа, Египќаните имале закосени очи. Пак, такви фараоните немале. 

90 David Icke, Priče iz vremenske omče, TELEdisk, 2008, Zagreb.
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Да не се изуми дека фараоните стапувале во брак во крвно сродство. Ова би-
ло во Бригија уште кога Александар Македонски не бил дојден во Египет. Неговата 
мајка била Илирка. А според авторите, се говори за Бриги или илирски Бриги, каде 
била тн.Троја. Па Троја се најдувала во Европа, која била Бригија- илирска Бригија.

Бриги биле Птоломејци, кои стапувале во брак во сродство. Исто така, Бри-
ги биле Баските. Токму затоа и тие стапуваат во бракови во крвно сродство. Следи 
кај нив да биде зголемен  - Rh фактор како повисок степен на хомозиготност. Кај 
Бригите=Брзјаците било внесено да не се стапува во брак во сродство до третто ко-
лено. Меѓутоа, во позафрлените западни бригиски простори уште било задржано...

Еберхард Цангер, на стр. 176, има слика на поморски народ- Серден. Тој на 
главата има како шлем со мали рогови, надвиснати над главата, само на бригиското 
говедо, што истоветува со она на Викизите, чиј симбол до денес се носи на спорт-
ските натпревари. Ова говори дека Бригите во Западна Азија, Египет и Европа до-
шле со говедото.Следи на врвот на лаѓите на Викинзите симбол да биде тело на бр-
игиска змија и глава на македонски лав.И денес низ Европа симбол е бригискиот ја-
рец- богот Арес и македонскиот лав. Глаголицата од Македонија била пренесена со 
лавот во Далмација и Венеција, каде и денес таму симбол е македонскит лав. Кири-
лицата од Бригија со бригискиот јарец во Истра- денес на Истра симбол и е јарец.

Како што еврејската била египетска историја, истото било и со она на Елада.
Следи Илијада и Атлантида биле фалсификат како историјата во Библијата.
Х.Џ. Велс,  стр. 150, пиши: „Се разбира дека усмените преданија...Еден од 

најзанимливите и најобавестувачките меѓу тие преисториски ариски состави се со-
чувал во грчка Илијада.Некој давен облик на Илијада се кажувал веројатно на илја-
да години пред Христа,а тек можда околу седум или шест стотини пред Христа бил 
тој еп прв пат запишан...слеп бард по име Омир...“.(Кај тн.Словени слепци пеат,РИ) 

Илијада била напишана 6 век п.н.е. од Редакцискиот одбор на Пизистрат. 
Следи кај тн.Хомер ја нема Македонија,туку само Ематија=е мати (мајка) ја.
Илјада била од три области: од Месопотамија до Египет со магаре. Бригија 

со коњ и говедо- тоа е пратено од свињата, и острови од Далмација кои почнале да 
се населуваат од 6 век п.н.е. Па ова се совпаѓа и со наводите, што ги пиши Херодот.

Бидејќи Мала Азија била за маслински и смокви, таа не била за житарици- 
посебно за пченката- уште полоши се просторите за магаре. Пелагонија до денес е 
центар за говедо за житарици, значи за свињарството, и Пелистер со паша за коњи. 

Х.Н. Брејлсфорд,91на стр. 132, пиши: „Но вистинската вера на Балканот е не-
што вкоренето многу подлабоко, отколку сета оваа фантастична мешавина на поли-
тики цркви и национални непријателства...За мене најтрогателниот израз на Исто-
чната религија е македонскиот црковен двор на Дуовден. Под еден безвреден крст, 
стојат толпи жени оплакувајќи ги мртвите, некои со вообичаена катагодишна жа-
лост, што не звучи искрено, други со тешка болка, што се чини, ги исмева утехите 
на верата. Една по друга, тие ги ставаат своите понади врз гробовите- истите даро-
ви од вино и пченка што го хранеле духот на некој јунак на Омир. Точно е дека по-
пот навраќа да ги благослови, но човек чуствува  дека тој е духовен новајлија/par-
venu/, влечен од некоја надворешна семоќна сила во предисториски ритуал кој оп-
стојува во срцата на балканските селани, паганизам породен, посроден, подлабоко 
вкоренет од самата Православна црква“. (Хомер=х омер=Омер=Омир, Р.И.)

91 Хенри Ноел Брејлсфорд, Македонија-Нејзиините народи и нејзина иднина, Култура, Скопје, 2003.
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Се говори за: „врз гробовите- истите дарови од вино и пченка што го хра-
неле духот на некој јунак на Омир...влечен од некоја надворешна семоќна сила во 
предисториски  ритуал  кој  опстојува  во  срцата  на  балканските  селани,  паганизам 
породен...“.

Вил Дјурант, на стр. 316, вели: „Изгледа дека првобитно бил бог на громот и 
живеел во брдата, а обожуван е од ист разлог од кој младиот Максим Горки бил ре-
лигиозен тогаш кога грмело. Авторите на Петокнижјето за кое религијата била ин-
струмент на државништво, го преоблекувале овој Вулкан во Марс, така во неговите 
енергични  раце  Јахве  постанал  нагласено  империјалистички,  експанзистички  Го-
сподар на небеските војски, кои се борат за својот народ исто онака жестоко како 
боговите во Илијада...“.

Следи заклучок, митологија била повеќебожна, а се дошло до еднобожност.
Па затоа народот од повеќебожен преминал во еднобожен- со свои апсурди. 

АПСУРДИ ВО БИБЛИЈАТА

Владимир Алексејевич Истархов,92 на стр. 7, вели: „Во рајот библискиот бог 
го завештал Адам: ‘од дрвото спознај добро и зло не јади, оти оној ден, кога го вку-
сиш смртно ќе умреш’ (Битисување, 2 : 17).

Прво, зошто богот го преварил Адам ? Адам воопшто не умрел оној ден кога 
го изел плодот, веќе после тоа преживеал 930 години (ако е да и се верува на Би-
блијата). Да се лаже- тоа е многу лошо и недостојно, со тоа повеќе за богот. Ако 
библискиот бог лаже- тогаш тоа апсолутно не е добро, тој едноставно е лажго. Да 
се сетиме дека ѓавол лажго и отец лажго. Значи, библискиот бог- тоа е ѓавол ?

Второ, зошто бог сакал нешто да сокрие, со тоа повеќе од својата слика и 
прилика ? Нечесно и недвојбено. Би се рекло бог, дури и ако тој на луѓето би им са-
кал добро, требало да работи сосема спротивно, да не го скрие знаењето од луѓето, 
туку ним да ги учи на себе слични. Ама да се крие, што е добро и што е зло, -тоа  
едноставно не е добро. Како човек може да се однесува добро ако не знае што е до-
бро, а што лошо ? Значи, библискиот бог имал друга, лоша намера.

Зошто нему му било потребно од човека да го крие знаењето за добро и зло. 
Нему му бил потребен повод да го истера човекот од рајот, да го понижи, да му ја 
сугерира мислата за неговата наводна грешност, од него да набави свој роб и да му 
се руга. Подлост и садизам. Може ли добар бог тоа да чини ? Не наравно. Поново 
испаѓа, дека библискиот бог- е ѓавол, кој себе се нарекува бог и, како волк, на себе 
облекува овчка кожа. Во неканонското Евангелие гностиката за подлата замисла на 
тој бог е напишано црно на бело.

Трето, зошто природната сексуална склоност на луѓето- е срамна, грешна и 
треба да се скрие. Па Адам и Ева такви ги создал никој друг, туку само бог. Зошто 
тогаш богот ги создал сексуални, можел да ги создаде еднополни ? Ама, кога веќе 
ги создал такви, тогаш зошто тоа е лошо, а ако веќе е лошо, тогаш зошто луѓето 
треба да одговораат за лошата работа на богот ?

И  потоа,  сексуалноста  не  постои  само  заради  себе.  Нејзината  цел  е  раз-
множување и создавање на нов живот. Јудохристијанскиот бог (господ) се трудел 
од луѓето да ја сокрие нивниот природен (подарен од вистинските Богови) облик на 

92 Vladimir Aleksejevič Istarhov, UDARAC RUSKIH BOGOVA, Moskva, 2000, превод на српски јазик.
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размножување,  продолжување  на  видот  и  развиток  на  животот.  Значи,  јудохри-
стијанскиот бог- тоа е бог на смртта ?

Четврто, библискиот бог сето време се склонува од својата лична оговорно-
ст за својата работа и сака да одговара неправедно да пренесе на некого друг, нај-
дувајќи жртвен јарец. Змејот го проколнал затоа, што ја научил Ева да откине плод 
од дрвото и да го спознае доброто и злото. А што лошо направил змејот ? Само ја 
рекол вистината дека од тој плод нема да умреш, и ја разоткрил лагата на тој бог.

Библискиот бог не ја сака вистината и го казнува оној кој ја говори. Освен 
тоа, сите постапци на змејот се последица на тоа, каков змеј создал тој бог. Оти тоа, 
како и сè останато, создал богот, а не уште некој друг. Така да библискиот бог ни 
самиот не сфаќа, што тој создава и не управува со ситуацијата, или не сака да сноси 
одговорноста  за  резултатот  на  својата  работа.  Змејот  богот  го  проколнал  (ни  за 
што), земјата ја проколнал.

Ги истерал Адам и Ева од рајот. Поради што ? Зошто ? Па ево зошто (Бити-
сување 3 : 22): ‘И рече Господ Бог: Ето, Адам постанал како еден од Нас, познавај-
ќи го доброто и злото; и сега да не ја протегнува тој својата рака, и да не го земе ис-
то така од дрвото на животот и затоа да не го почне вечитиот живот’. Ево зошто бо-
гот се плашел- човекот да не постане бесмртен како тој. Ево зошто ги истерал лу-
ѓето Рајот, што Вам ви е негова слика и прилика. Лага.

Дури и ако претпоставиме дека човекот направил нешто што не требало. Па 
опрости му, уште еднаш научи го, помогни му да ја исправи грешката. Па ти си ми-
лостив и милосрден. Ама не, одма жестоко го казнил.

Такви  зборови  кои  останале  во  Библијата  после  безбројни  препишувања, 
како што се ‘еден од Нас’, јасно докажува, дека Библијата не ја пишел бог, туку лу-
ѓе, измислувајќи ја монотеистичката религија не на празно место, туку на темел на 
многубожество.

Во наведената епоизода библискиот (еврејски) бог се појавува како лажли-
вец, жесток, неправеден, кој не умее да опростува, се губи да ја изгуби доминација-
та над човекот, си оди од својата одговорност и ја пренесува одговорноста за своја-
та работа на други. Самиот бара повод да го понизи човекот, да го направи свој роб 
и понатаму се изживува  над човекот. Јудохристијански бог- тоа не е некаков бог, 
туку вистински ѓавол, кој себе се нарекува бог.

Штета што змејот испаднал недоволно мудар и лукав. Не умеел да ги научи 
луѓето да го изедат плодот од дрвото на животот и со тоа самите да ги направат лу-
ѓето да постанат бесмртни како боговите.

Библискиот потоп. Решил богот да истреби сè живо со помош на потопот.
Зошто толку компликувано ? Па како се кажува, богот го создал цел свет ни 

од ништо, едино со снагата на волјата. Што не зел и уништил сè така со лесна снага 
на волјата, ако тој умее. Зошто користи таков сложен и долготраен физички процес, 
како што е потоп ? Што, му ослабил духот ? И ако сакал да уништи сè живо, зошто 
тогаш му наложил на Ное да земе сплав од секој створ по еден пар поново да се 
размножува ? Апсурд, бесмислица. И ако се кажува дека тој бог ги уништувал лу-
ѓето поради гревовите, зошто тогаш ѕверовите ги потопил ? За какви гревови ? Не-
ма логика.

Потопот- е сосема противприродна работа за богот. Богот- тоа е суштина на 
универзална снага и моќ. Богот само со снага на волјата може да направи сè, што 
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сака. Богот не може да се бави со таква глупост, како што е предизвикување на по-
топот заради реализација на своите желби.Тој постапок не е за негово ниво,тоа не е 
боженствена технологија.Боженствената технологија-тоа е мисла и збор. А тоа што 
работи библиски бог,- тоа е технологија на ѓаволот или едноставно ефтина лага.

А всушност  во  историјата  на човештвото бил еден  градиозен  потоп  после 
нестанокот на Атлантида, кој ги потресол луѓето и на кого поповите покушале да ја 
одиграат својата игра, придавајќи му за нив погоден мистичен смисол, мада може-
ло, наравно, да смислат попаметен смисол.

После потопот (Битисување 8: 20-21) ‘приредил Ное жртвеник на Гопод; и 
зел од сите животни чисти и од сите птици чисти и ги принел за спалкување на жр-
твеникот. И осетил Господот пријатен мирис’. Во што е пријатен миомирисот ? Во 
смрдеата од изгорените тела на живите суштества ? Чуден вкус има христијански 
бог. Израз на садизам и некрофилија. Чист ѓаволизам,

Се родил Исус во Витлеем. Царот Ирод сакал да го убие, ама не знаел каде 
се најдува, затоа им наредил на сите свои војници да ги убијат сите новородени де-
ца. Христијанскиот бог дознал за тоа. И какви се постапците на богот ? Вместо да 
го вразуми или уништи царот Ирод (со снагата на својата волја поново, или некако 
другчие), тој им соопштува на Јосиф и Марија за Иродовите намери и им предло-
жува да бегаат од градот. А што ќе биде со другите деца ? Нека ги убиваат ? Не му 
е жал ? Што, нема снага да се пресмета со Ирод или му е сеедно и попушта пред 
злото ? Можел, ама не го зауставил ѕверството. Или на еврејскиот бог баш му е гри-
жа за убитството на неодабраните деца, тој се грижи само за одбраните Евреи“.

Од просторите на Месопотамија со до Египет, каде живееле две раси Белци 
(Пелазги) и Црнци (Семити), од Црнците било прифатен канибализмот- употреба 
на крв..., давање човечки жртви на боговите. По смртта на Александар Македонски 
преселените во Америка ја пренеле и таа традиција- жртви на боговите. 

Бидејќи се говори за денешна Русија, такви традиции стигнале и во Русија.
Таму канибализмот бил однесен и со еврејството од просторите на Евреите.
Кристофер Најт и Роберт Ломас,93 стр. 141, пишат: „Према преданието запи-

шано во 22, поглавје на книгата Постанување, на планината Морија Аврам ги по-
чнал припремите за жртвување на Исак, својот најстар син. Баш на тоа место прата-
ткото на јудаизмот направил дрвена ломача да би го убил својот првороден син во 
ужарениот Молохов оган...“.

„Наравно, писателите на Стариот завет мораат да покажат дека Аврам не го 
извел ‘молоховањето’ на својот првороден син. Тие објаснуваат дека Богот го пу-
штил- ама тек после што Аврам ја покажал озбилно намерата да го убие својот син 
во слава на богот на Сонцето Ел Елион, ‘Највисокиот’ “.(Ел=Ил врне-ил грме, Р.И.)

Стр. 146: „Понатаму ја набројува  лозата на еврејските кралеви  кои ги жр-
твувале своите деца сè до шестиот век п.н.е.: (Тогаш била пишана Библијата, Р.И.)

Жртвувањето на деца, да би се одоброволило некое божанство, било добро 
познато во Израел пред прогонот. Во Книгата за судиите се опишува жртвување на 
Ефтајината ќерка како цена за Ефтаината непромисленост и неодговорно обеќање 
дека на Богот ќе му жрвува прво што ќе види во куќата по повратување од битката 
(Суд 11;29-40). Јудејскиот цар Ахаз (734-715. п.н.е.) го спалил својот син како жр-
тва (2. Цар 16:3). Ахазовиот современик во Израел, царот Јосиј (732-722. п.н.е.), до-

93 Кристофер Најт и Роберт Ломас, Књига о Хираму, Каирос, Сремски Карловци, 2007.
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зволил култот на жртвување на деца да цвета меѓу неговите поданици (2. Цар 17:16 
-1-7). Во Јудеа, во седмиот век после рушење на северното Израелско царство 722. 
п.н.е., продолжило со жртвување на деца: кралот Манасија (687-642. п.н.е.) како и 
Ахаз пред него, го жртвувал сопоствениот син (2. Дн. 33:6). Јеремија (Јер. 7:30-32, 
19:5, 32:35) и Језекиљ (Језек 16:21, 20:31, 23:39) ги осудиле обичаите на жртвувања 
на деца на почетокот на шестиот век п.н.е. Нашата песна укажува на тоа дека жр-
твувањето на деца продолжило дури и после повратувањето на Израелците од про-
гонството. Во 5. стих пророкот прашува зар тоа не е народ кој ги ‘коли синовите 
свои во потоците, под врлетни камења’.

Према ревидираната стандардна верзија (РСВ) на Библијата, првата полови-
на на Книгата на пророкот Исаија 57:9: ‘Одиш кон царот [Молох] со масло, со мно-
гу мириси свои’. Акерманова кажува дека овој е опис на ритуалната припрема на 
детето за жртвување во пламен“. 

Алберт Ривера, на стр. 111, пиши: „Нимрод бил мајстор на војната и чаро-
бник, вештец. Под неговото  водство се развивала  астрологијата. Тој исто така го 
втемелил белото и црното чаробништво- магијата. Бил викан Молох. Жртвите на 
Молох биле необични. Творец Бог воспоставил животински жртви како симбол на 
стравотија кој предизвикува грев, а Семирамида објавила дека е божица и захтева-
ла да и се жртвува деца. На дечјите гради се врезувал знак крст и им е вадено срце-
то. Семирамида била втемелена на зло. Еден од Ноевите синови, Шем (Син), Божји 
патријарх, кој живеел во тоа време, ја убил Нимрод, и така направил крал на оваа 
олкутна пракса“.

Се потврдува дека „Творец Бог воспоставил животински жртви“, но никако 
човечки, што било и останало кај Скитите на чии простори следеле тн.Словени со 
својот Перун до Перу. И Скити имало во војската на Александар Македонски. Ова 
било спротивност на Семирамида, која „објавила дека е божица и захтевала да и се 
жртвува деца“. Ова било однесено од Монголите кај Русите кои го имале богот Пе-
рун- тој не захтевал човечки жртви. Па човечки жртви и вадење на срце, што било 
пренесено во Америка, биле традиции од Месопотамија, никако од Македонците...

В.А. Истархов, продолжува на иста стр. 8 со Библиското потекло на човекот:
„Ако ја отвориме Библијата и го погледане митот на човекот од Адам и Ева. 

Првите (наводно) луѓе Адам и Ева родиле два сина- Каин и Авелиј, никакви ќерки 
немале, никакви жени и воопшто никакви други луѓе на земјата наводно не било. 
Потоа Каин го убил Авелиј, на земјата само 3 луѓе (Адам, Ева и Каин), и бог го пр-
огнал Каин ‘во земјата Нод, на исток од Едем. И Каин ја нашол својата жена; и таа 
зачнала и го родила Јенох (Битисување 4: 16, 17).

Откаде кај Каин му се појавила жена ? Со кого тоа тој се оженил, со коза, 
што ли ? И цел подоцна род Каинов е таков, на татенце. Јенох го родил Ирад; Ирад 
го родил Мехиелај итн. Од кого тоа тие родуваат ? Сами од себе, што ли ? Потполн 
апсурд.(Јенох=ј енох=е нох=нов; Ирад=ирод=и род=род- родот роди-Херодот, Р.И.)

Луѓето не ја читаат Библијата. А доволно е внимателно да се прочита само 
една страница на Библијата, и јудохристијанскиот мит за потеклото на човекот пу-
ка како меур од сапуница.

Освен тоа библиската историја- тоа е историја на еврејскиот народ. Нека Ка-
ин родува  од непостечки жени, Евреите се лукав народ, тие секогаш ќе најдат од 
кого да родуваат. Ама откаде другите народи водат потекло ? Откаде се појавиле 
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Русите, Белорусите, Украинците, Татарите, Грузините, Киргизите, Казахи, Таџики, 
Литовци, Кинези, Јапонци, Турци и стотина други народи ? Каква е историјата на 
тие народи  ?Јас сум  лично Рус  по крв и по дух. Мене малку ме интересира Каи-
новата пустоловина и неговата еврејска лукавштина, за кои, узгред, се премолчува. 
Јас сакам да го знам потеклото на Русите и руската историја. Покажите ми, каде е 
запишано во Библијата. Тоа го нема. Тогаш што ќе ми е мене таа книга ? И што ќе 
им е таа книга на сите други народи, освен на Евреите ? Зошто вместо проучување 
на руската историја нам ни се наметнува еврејската историја ? Да нам ни ја отфрлат 
нашата национална свест, да ја прекинеме врската со нашите претци, со нашите ро-
дени Богови.

А со каква патетика христијанските попови говорат дека нивната религија 
изучува не некакви ситни прашања, туку глобални прашања попат: ‘Кој сме ние ? 
Откаде потекнуваме ? Каде одиме ? Па што ? Кој сме ние ? Откаде сме потекнале ? 
Вместо логички слики на почетокот на потеклото апсолутна глупост и отсуство на 
смислата. Такво нешто не постои ни во примитивните религии.

Зошто богот создал таков несовршен човек ? Можел да создаде и нешто по-
добро. А кога веќе ништо подобро не умеел да создаде, тогаш нема потреба за сето 
време да го криви човекот за своите смртни гревови. Ни божјите закони не ги ис-
полнува, и богот лошо сфаќа, и не живее како што треба. Кој е крив поради тоа ? 
Пред сè самиот христијански бог, бидејќи не умеел да создаде подобар човек. Ако 
комјутерот кој мисли лошо игра шах, тогаш за тоа не е крив тој, веќе оној кој го со-
здал. Ако богот творец на целиот свет, тогаш тој одговара за сè што постои на све-
тот и што се случува на светот.

Христијанската идеа за сличноста на боговите и луѓето нас не тера да ми-
слиме, дека богот не го создал човекот према својата слика и прилика туку човекот 
ги замислува боговите према својот лик. Да се сетиме на оштроумната примедба на 
древниот грчки песник и филозоф Ксенофан (6- 5 век пред н.е.): ‘Кога мачките би 
имале свој бог, тие би му го припишеле ловот на глувците’.

Може мошне долго да се продолжи опишувањето ружното и апсурдното ју-
дохристијанство. Во оваа книга заради краткотија ќе се зауставиме на изреченото, а 
кој има време, може како дополна да ја прочита книгата на Лео Таксила ‘Забавна 
Библија’ (2), со која авторот разоткрил и сјајно исмеал идиотизми и бесмислици на 
јудохристијанство. Недостаток на Таксилевата книга е во тоа, што тој осем глупо-
сти, бесмислици и лудории, не видел повеќе ништо во јудохристијанството.

Ама јудохристијанството- тоа не е едноставна лудорија, тоа е далеку опасна 
работа. Па сите тие лудории постојат веќе илјади години. Значи, на некој тоа му е 
погодно. И сите тие лудории решаваат некои конкретни зататоци. Таксил не сфатил 
дека христијанството не пиши за луѓето кои мислат критички и кои се малку. Тие 
се  пишат  за  гомила  и  тие  описи  лудорија  всушност  се  психолошки  облици,  кои 
удираат не по разумот, туку по емоциите, вклучувајќи ја свеста и програмирајќи ја 
личноста низ подсвест.

Таксил не  сфатил  дека јудохристијанството- е озбилно идеолошко оружје, 
чија суштина ние ќе ја анализираме, ама најпрво да ја погледаме централната идеа 
на христијанството“.

Стр. 13: „Родоскрвнавење кај древните Евреи исто така било мошне раши-
рено. Легендарниот Аврам, основач на еднобожеството и основната гранка на евр-
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ејскиот род, се оженил со Сара, која по татко му била полусестра (Битисување 20: 
12), и понатаму, како искусен сводник-заштитник, себе си приредувал добар живот, 
подметнувајќи ја својата сестра- жена во креветот на фараонот (Битисување 12:13- 
16) и на царот Авимелех (Битисување 20:2).

Две Лотовлеви ќерки од градот Содон не само да живееле со сексуален жи-
вот со својот татко, туку од него родиле и дале поколение цели две еврејски лози: 
Маовиќани и Амониќани. (Битисување 19: 30-38). Јосиф, кој се оженил со ‘безгре-
шната дева’ Марија,- е нејзин роден стрико. И тн. И тоа се праведни луѓе, по ми- 
слење на христијаните.

Кај древните Евреи често педеризмот и родоскрнавење се соединуваат заед-
но. Во Библијата (Битисување 9: 20-25) е опишано како Хам еднаш го видел својот 
татко Ное пијан и гол и одма нешто направил со својот сопствен гол татко. А што 
направил ? И зошто во Библијата тоа е опишано, па Библијата- не е учебник на се-
ксуални настранетости, тоа е книга историја на еврејскиот народ. Очигледно оваа 
приказна е типична за Евреите на тоа време. Бидејќи се наспијал после виното, со-
знал што со него направил Хам. Ное со огорчување го проколнал... Што мислите 
кого ? Хама ? Не, неговиот син Ханан, кој со тоа немал никаква врска. Таква е евр-
ејската праведност. Едни работат, други одговараат.

Историјата на сексуалните настроености и историјата на Евреите мошне се 
пресечуваат, дури би можело да се рече дека тоа е едно и исто.

Самиот еврејски бог целиот еврејски народ го нарекол содомски и гоморски 
народ (Исаија 1:10).Што може, еврејски бог подобро да се види каков народ создал.

Денес во кабинетот на Елцин преку 70%- се педери. Една од прва работа на 
тој кабинет била укинување  на кривичното гонење на педерите. За власта на педе-
рите во апаратот на Елцин пишел дури Коржаков- бивша Елцинова десна рака.

Чуениот  современ  истражувач  на  жидоството  Григориј  Климов  докажува 
дека хомосексуализмот- е главна особина на дегенерацијата. Хомесексуалците- тоа 
се дегенерици, бионегативни луѓе (8, 67). Нивните сексуални склоности не се беза-
злени за нормалните луѓе. На големиот чинителен материјал Климов покажува ко-
лку хомосексуалците се опасни за општеството (8, 67). Климов воопшто докажува 
дека Евреите- не се нација. Евреите- тоа е дијагноза“.

„Сексуалните  заповести  на  Христо се  притивприродни  за  нормален  човек. 
Тоа, дека Христос бил чист хомосексуалец, не сакал жени и сакал само машки- тоа 
е очевидно, тоа проистекува од сите ‘свети’ текстови...“.

Стр. 14: „Освен садизмот, мазохизмот и некрофилијата кај библискиот (евр-
ејски) бог е мошне во мода човекојадството. Христос своите ученици ги повикувал: 
Ако не би го јаделе Телото на Синот Човечки и пиеле Крвта Негова, тогаш не ќе 
имате во себе живот. Оној кој го јаде Моето Тело и ја пие Мојата Крв има живот 
вечен’ (по Јован 6:53-54, исто по Марко 14:22-24).

Во христијанската црква главен мистичен чин, на кого настанало ритуално 
богослужење, есте одвратната човекојадна традиција, која се нарекува причеста- по 
пат претворување на лебот и виното во крв и тело на Христа, мислително пиење на 
таа крв и јадење на неговото тело. Без тоа мислителен канибализам не ќе биде спа-
сение,- така кажува христијанството. Што е тоа ? Какво чудовишно дивјаштво. Ка-
ква гадост. Откаде потекнува овој мрачен обред ?
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Секој обред има свој родослов. Овој обред потекнува од древниот еврејски 
обред пиење крв на убиено дете од друго племе. Христијанството само го заменил 
физичкото човекојадствен  смисол. Огромен  прогрес, нема што. Ама на нормален 
психички здрав човек и смислоното пиење на крв на друг човек е противприродно 
и одвратно“.

„Ако христијанството го учи смисолот на човекојадството, тогаш јудеизмот 
го  учи  вистинското  човекојадство.  Односот  на  јудеите  према  аријската  крв  носи 
мистичен карактер. Аријевската крв ја употребуваат не само најповеќе еврејските 
масони, туку и обичните членови на сектата хасиди- најортодоксни наследници на 
Талмуд. Не можат да поминат без аријевска крв ни претставниците на сината педе-
рска крв. Иако Стари Завет на Библијата е адаптиран и омекната варијанта на Тал-
мудот, ипак во Библијата се сочувани директни упатувања на тој ѕверски обичај на 
жидовите. ‘Ево народот како лавица станува и како лав се подигнува; не лежи до-
дека не го изеде пленот и не се напие крв на убиените’ (Броеви 23:24. Колку по-
стојат Евреи, толку тие се бават со тие сатански ѕверства. За бескраните чинители 
на жидовските злочини, кои се во врска со мачењето, ритуални убивања на аријски-
те деца и користење на нивната крв, напишал брошура самиот Владимир Ивановиќ 
Даљ (62), познат научник, чија научна оправданост и совесност не може да преди-
звика ни најмала сумливост. (Руско ч со српско ќ- само со Вук Караџиќ: ќ=ч, Р.И.)

Тие  чудовишни  злочини  на  Жидовите  се  обавуваат  на  сатански  празници 
ускрс. Фаќањето деца, ѕверско мачење и распарчување, насладувајќи се со нивното 
мачење. Понатаму го прободуваат телото на детето со специјални ритуални одвија-
чи, често ја дерат кожата и ја пуштаат неговата крв. После таа крв ја користат во 
ритуални цели, и посебно ја додаваат во ускрсниот мацес (несолено јадење) (62). 
После тоа унакажените и искинати тела на убиените деца ги фрлаат. Заправо пора-
ди овие бескрајни чинители ‘јадните и несреќни’ евреи колеле и притскале во текот 
на целата човечка историја (62). Заправо поради овие злочини ги  мразат Евреите 
антисемитите и ‘проклетите фашисти’. 

Кај христијаните тој сатански жидовски празник пасха се смета ‘свет’ “. 
Па следи аријевска раса да биде белата раса- неканибалистичка и семитската 

раса само црнечка- само канибалистичка: раса=народ=јазик- посебни се Семитите.
Стр.  24: „Раширено  е  мислењето  дека  Евреите  први  ја  измислиле  еднобо-

жната (монотеистичка) религија. Всушност еднобожната религија не ја измислиле 
Евреите, туку таа е измислена за Евреите. Историски прв монотеиста бил египет-
скиот фараон Аменхотеп IV (1389-1358.г. пред н.е.), кој своето име го променал во 
Ехнатон (оној кој му е угоден на богот Атон)...“.

„Ехнатон го забранил знаењето за мноштвото Богови и го забранил главниот 
Бог на Египет- Богот на сонцето Амон.Вместо Амон Ехнатон пропагирал еден един 
бог богот на сончевиот диск Атон...“.

Стр. 26: „Друго, во Библијата еврејскиот бог Јегова (Јахве) се бори со Богот 
Ваал и Богот Астарта и ги победува. Ипак, ако Богот е един и други богови нема, 
со кого тогаш тој се борел, и кого тој го победил, и откаде тие дошле, тие други Бо-
гови ? Ако е еврејски бог ги победил многубачките Богови, тоа не значи дека тој ги 
уништил. Боговите се бесмртни, и еврејската победа носи привремен карактер. Жи-
вотот е променлив.
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Победените многубачки  Богови во Ера Водолија поново ќе се исполнат со 
првобитната аријска снага и ќе ги удават еврејските ѓаволи.

Трето, ако со текот на целите свети писма Единствениот Бог гневно повику-
ва да не се верува во другите Богови, тогаш значи за неговата љубомора постојат 
разлози- другите Богови реално постојат, инако зошто тој би се така трзал.

Четврто, самиот збор ‘Елохим’ со кого на различни места се нарекува бог, 
буквално не изначува бог, туку богови во множина“. ... ...

Стр. 28: „Многу народи имаат склоност кон шовинизам. Шовинзимот и ра-
сизмот на Евреите е уникатен. Евреите- се единствен народ на светот кој има таква 
религија, во која тие- се највисок од богот избран народ, а се друго народи- тоа се 
животни, со кои може да се постапува како год и не смее да им се обраќа како на 
себе равни. 

Јудеизмот е утврден во светата книга- Талмуд. Талмуд се состои од 52 тома, 
од кои е на гојски јазик, и тоа скратено, со отсечување на најнепожелни места, пре-
ведено само 6 томови. Останатите томови им се познати само на врвот на Левитите 
со висок степен посветеност и тоа не сите одма. За запознавање со таквите, напри-
мер, тајната книга, како ‘Ибур’, маштаат многу рабини од ниските степени. За нас 
нема смисла да го анализираме целиот Талмуд. Најглавно е- да се сфати неговата 
суштина.

Да земеме неколку цитати од ‘Талмудот’  (16): 
• ‘Слично на оној, како човекот го надминува животното, Евреите ги надми-

нуваат сите народи на земјата’. (Без Евреи за време на Херодот и многу потоа, Р.И.)
• ‘Само Евреите се достојни на називот луѓе,  а ГОЈИ (неевреи, Аријевци), 

водат потекло од слобните духови, имаат право да се нарекуваат само свињи’.94

• ‘Забранет е да се однесувате со сожалување према оние, кои немаат разум 
(према гоите)’. (Со обрежување на 8 ден Евреите не можеле да имаат разум, Р.И.)

• ‘Имотот на неевреите е како напуштена работа, нејзин сопственик е Евре-
ин, кој на првиот му го презема. И тоа е праведно, оти Богот на Евреите им дал вла-
ст над животот и имотот на другите народи’. (Повеќебожци и Еднобожци, Р,И.)

• Нивниот живот (гоја, јога-аријевци), о, Евреу, е во твоите раце, уште пове-
ќе неговите пари’.

• Богот им наредил на Евреите да им дават на гоите пари во заем, ама да да-
ваат никако инаку, туку уз камата, према тоа, вместо со тоа да им пружиме корист, 
ние им чиниме штета, дури ако нам тој човек може да ни биде од корист, додека 
према Евреите ние не треба да постапуваме на тој начин’.(Пари пред Херодот, Р.И.) 

• Лицемерје е допуштливо во тој смисол, кога Евреинот треба да изгледа љу-
базен према грешните, нека им укажува почест и говор: ‘Јас вас ве сакам’. Тоа е до-
зволено само во тој случај, ако на Еврејот му е потребен грешник или има разлог да 
му се плаши; во спротивен случај тоа е грев’.

• ‘Забрането е да му се враќа на гојот она што тој го изгубил; оној кој му го 
враќа на гојот изгубеното не ќе најде милост кај богот’. (Па Богот бил сатана, Р.И.)

• ‘Таму каде е напишено ‘Не му чини зло на ближниот’, не се говори ‘Не чи-
ни зло на гојот’. (Евреите не биле луѓе-така тие биле одгледани=гојени-ГОЈИ, Р.И.)

94 Свињи имало од самиот почетокот, како и луѓе, а Евреи само многу после Херодот. Македонците 
свињите ги гојат, а Србите гајат. Тоа говори, тн.Словени одгледуваат на македонски добиток, а на 
српски стока, Тие како Белци (Аријци) имале добиток (стока), а Црнците (Семитите) таква и немале.
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• ‘Изговорувајќи ја клетвата, во себе можат да се изговорат оние услови, под 
кои клетвата не ќе биде важечка. Талмуд дозволува да се постапува на тој начин се-
кој пат, кога некоја гојска власт бара од Евреите да дадат некоја заклетва’.

• ‘Евреинот му чини добро дело кога го убива слободоумниот, неверник, кој 
го одрекува учењето на Израел, како и оној кој постанал гој’.

• ‘Што се однесува на Талмудот, тогаш ние ја признаваме неговата безуслов-
на надмоќ над Мојсејевата Библија’.

• ‘Евреинот може да му фрли парче месо на песот, ама никако да го поклони 
на христијанинот, бидејќи песот е подобар од христијанинот’. 

• ‘Поминувајќи мимо разрушениот храм на гојите, секој Евреин е обврзан да 
изговори: ‘Ти благодарам, господе, што си го искоренил овој дом на идолот’ ’.

• ‘Евреинот секогаш има право да напаѓа христијанин и да го убива со на-
оружена рака. Евреите кои, заблагодарувајќи ја положбата која ја заземаат, имаат 
таква можност, неодложно се обврзани да го предаваат јавно погубениот христија-
нин, под еден или друг изговор’.

• ‘Најдобриот од гојите е достоен на смрт’ (Абода зара, 26, во Тосафот).
• ‘Мажот со својата жена може да чини сè, што му се допаѓа, како со парче 

месо од месарница’. (Мажите Евреи се оженети со жени=гоји=добитоци-месо, Р.И.)
•  ‘Оној  кој  го  игнорира  зборот  на  рабинот,  подлегнува  на  смрт’  (трактат 

Ерубин, 21:2).
И така натаму и на тоа слично“. 
Стр. 29: „Христијанската Библија не отишла далеку од Талмуд. Ист оној ев-

рејски шофинизам. Иста пропаганда на шовинистичката теорија со богот на избра-
ниот народ. Исто жидољубие и презир према другите народи- неевреи. Библијата е 
прожета со забрани на еврејскиот бог на смешаните бракови на Евреите со другите 
народи. Оттука, узгред, од големо родоскрнавење и недостаток нова крв на многу 
генетски и психички проблеми на Евреите. Библискиот Бог исто така луѓе ги смета 
само Евреите, а другите народи за него се исто што и животни.

Да земеме некои цитати од Стариот Завет на Библијата.
Евреите му се обраќаат на богот:‘За другите народи, кои потекнале од Адам, 

ти си рекол, дека тие не се ништо, дека се слични на плувачка...тие народи си ги 
прогласил за ништо...’ (3 Јездра, 6:56-57).

Библијата во Стариот Завет стално го пропагира еврејското светско господа-
рство и еврејскиот патритизам. ‘Вие (Евреи), ќе завладеете со народите кои се по-
бројни и појаки од вас; секое место на кое стапнува ногата ваша, ќе биде ваше: ни-
кој не ќе се одржи против вас’ (Втор закон 11:23-25).

‘Навечер тебе (еврејски народе) богот твој, во онаа земја, за која тој се кол-
нел... дека ќе тие даде со големи и убави градови, кои ти не си ги градел, и со куќи, 
наполнети со секое добро, кои ти не си ги полнел, со изворите, ископани во камен, 
кои ти не си ги копал, со лозја и маслинарници, кои ти не си ги садел, и ти ќе јадеш 
и ќе се насладиш’ (Втор закон 6:10-11). (Еврејскиот бог бил само арамиште, Р.И.)

‘Ќе ти дадам други луѓе за тебе и народи за душа твоја’ (Исаија 43:4).
Кога Аврам остарел, тој побарал од својот роб да се заколне ‘ти не ќе му ја 

земеш на синот мој Исаак жената од Хананејвите ќерки, меѓу кои јас живеам, туку 
ќе одиш во мојата земја, во мојата домовина кај моето племе, и оттаму ќе му земеш 
жена на синот мој Исаак (Битисување 24:3-4). Кога тој роб со богатство од десет 
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камили дошол да му ја купува на Исаак жената Ревека, тој и кажа на нејзиниот брат 
Лаван: ‘Господ сосем го благосилел мојот господин, и тој постанал голем, Тој му 
дал овци и волови, сребро и злато, робови и робинки, камили и магарина’ (Битису-
вање 24:350). Од ова епизода се гледа дека библискиот (еврејски) Бог не само да не 
бил против ропството, не само дека нема да ги ослободи луѓето од ропство, туку и 
на својот љубимец му дава робови и робинки. А тоа се луѓе. Ама за библискиот бог 
-тоа не се луѓе. Тие се набројуваат заедно со овцитем, воловите, камилите и мага-
рината. За Библијата неевреите- се исто што и животните, како во Талмуд.

Во таа иста глава еврејскиот бог ги учи Евреите: ‘Седмата години прави оп-
ростување. Опростувањео се состои во тоа, секој давач на заем, кој му дал заем на 
својот близок,  опрости  му  го долгот  и  не наплатувај  го од блискиот свој или  од 
братот свој, ...од странците наплати, а што биде твое кај твојот брат, опрости (Втор 
закон  15:1-3). И  тоа  ви  е  општочовечки  приод.  Трул  шофонизам.  Односот према 
Евреите и према неевреите се сосем спротивни. Узгред, овде, како и секаде во Би-
блијата и Евангелието се гледа, кој е тоа близок свој. Тоа не е човек воопшто, туку 
само Евреин. Така, кога е напишано ‘Љуби го блискиот свој како самиот себе’, тоа 
воопшто не значи да се сакаат сите луѓе на земјата. Тоа во превод од еврејски зна-
чи: ‘Нека љуби Еврејот Евреј’.

Во глава 14 на вториот закон на Библијата библискиот бог ги нучи Евреите 
како треба да се храни, и тука се гледа неговиот валкан шовинизам, стих 21: ‘Не ја-
дете никаква мртвачина; дајте му ја на странецот, кој се најдува во твојата куќа, не-
ка тој ја јаде, или продај му ја, оти ти си свет народ кај Господ Бога свој’. Добар е 
тој ‘свет’ народ, кој му ја продава мртовчината на неевреите. А уште подобро тој 
поган еврејски бог, кој ги учи Евреите со такви гадости.

Стариот завет ги тера Евреите да се најдуваат стално во војна со другите на-
роди: ‘Немојте да ги мажите своите ќерки за нивни синови, и нивни ќерки не ги зе-
мајте за ваши синови, и не барајте мир со ним за сите времиња...’ (Јездри 8:81- 82).

Паталошкото ѕверство на Евреите не знае аналоги во светската историја. Пр-
ед  влегување  во  Земјата  Обеќана  Мосјеј  го  испраќа  во  извидница  Исус  Навин  и 
Халев Јефонин. Враќајќи се, тие почнале да ги повикуваат Евреите на освојување 
со следните изрази: ‘... не се плашите народе од оваа земја; оти таа нам ќе ни биде 
предадена на јадење’ (Броеви 14:9).

За време на царот Давид Евреите на ѕверски и со паталошки садизам го уни-
штиле целото население на Рава Амонитска, фрлајќи ги живите луѓе под тестери, 
под железни малеви, под железни секири и печки за спалување (2 Царство 12:31). И 
после тоа Евреите истапуваат против Хитлер, кој ги спалувал во печки на кремато-
риумот. А Хитлер бил само инструмент во реализација на Законот Карма- закон на 
праведна одмазда.

Но на какви гадости е спремен еврејскиот народ се гледа од приказната на 
еден ‘благочестив’ Левита, опишан во книгата Студија (гл. 19). Тој Левит ноќевал 
еднаш во градот Гиви, и неговите жители (синови Венијаминови) решиле да го си-
луват. Левитот место себе им ја дал својата љубовница, и тие се иживувале над неа. 
Се иживувале цела ноќ, и жената долазала до куќниот праг и тука одлежала до утро 
(Судија 9:22-26). Левитиот тек утрото ја нашол својата љубовница и видел дека таа 
е мртва. Тој зел нож, го разрежал нејзиното тело на 12 делови и ги испратил во сите 
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краеви Израелови (Судија 9:29). Какво чуство кај сите тие одвратни злодела на Ев-
реите се опишува во таа Света Библија“.

За Евреите жената била гоја=добиток, која како стока била распарчена и неј-
ините делови биле предадени на Црнците (Семитите) и тоа само како канибалисти.

„И така понатаму и на тоа слично. Повеќе не сакам да ја цитирам Библијата, 
а и нема потреба. Сликата е и така јасна.

Христијаните во полн обем не го признаваат Талмуд. Ипак е адаптирана ва-
ријанта на јудаизмот- Стар Завет, кој вклучува пет книги Мојсиеви (Тора), есте ос-
новен дел на Библијата- света книга за христијани. За секој човек кој има природно 
морално начело на Библијата е вистинска гадост. А кај христијаните таа одвратна 
книга се смета за светиња. Покрај својата желба, христијаните не можат да го офр-
лат од Библијата Стариот Завет и да остане само Новиот Завет (Евангелие). Во Ста-
риот Завет е дадена, макар и замрсена, слика на светот. А во Евангелието сликата 
света отсуствува. Таму се опишуваат само авантурите на Исус Христос и неговото 
учење.

Често христијанските попови во личен контакт говорат дека Стариот Завет, 
наравно, е гадост, а Евангелието- тоа е сосем друго. Тоа исто така е лага. Всушност 
спротиставувањето на Стариот и Новиот Завет- тоа е ефтина демагогија.

Евангелието (Новиот Завет)- е исто така како и Стар Завет, книга на евреј-
скиот шофинизам.

Сите тие книги ги пишеле Евреи. Јунаци на тие книги- се Евреи. Во тие кни-
ги е опишана историјата чисто на еврејскиот народ. Во сите тие книги се пропагира 
шовинстичката идеја на надмоќноста на Евреите над другите народи и презиот на 
Евреите према другите народи.

Например, Евангелието по Матеја, глава 15, стихови 22-28: ‘И ево, жената 
Хананејанка, излегувајќи низ тие места, викала: смилуј се, Господе, Давидов сине, 
мојата ќерка страшно побеснела. Ама тој неа не и одговорил ни збор. И Неговите 
ученици, приоѓајќи, го молеле: пушти ја, затоа што вика по нам. Тој одговорил: Јас 
сум  испратен само кај угинатите овци на домот Израелов. А таа приоѓајќи, му се 
поклонувала нему и говорела: Господе Помогни ми. Тој одговорил: не е убаво да се 
земе лебот од децата и да се фрли на кучињата. Таа рекла: Да, Господе ! Ама и ку-
чињата јадат мрви, кои паѓаат од масите на нивните господари’.

Тек после тие зборови Исус неа и рекол: ‘Голема е твојатта вера’ и ја изле-
чил нејзината ќерка.

Во што е големата вера на таа жена према гледиште на расистот Христо ? 
Нему му се свидоло што таа жена го признала своето понижење, признала и пове-
рувала дека таа е слична на кучињата, и моли само мрви од еврејската маса. Што 
ќе, на таквата жена може да се фрли коска од масата Израелов. Ето каква вера му е 
потребна на шовинистот Христо.

Од оваа епизода може да се види дека Исус Христос, исто така, како Мојсеј, 
чист еврејски расист и шовинист, за кого другите народи се еднакви на кучињата.

Исто како и во Стариот Завет, Христос им проповеда за своите ученици ист 
таков еврејски патриотизам: ‘Јас сум ве испратил да го чекате она, над што вие не 
сте  работеле:  други  работеле, а  вие  сте  влегле  во  плодот  на нивната  работа’ (по 
Јован 4:38).

Христијанството- тоа е секогаш јудохристијанство.
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Одовде и потекнува антисемитизмот. Во сите времиња, во сите земји посто-
ел антисемитизам, кои Евреите така не го сакаат. Ах, како не се добри тие антисе-
митисти, тие проклети фашисти, кои ги навредуваат ‘јадните’, ‘несреќни’, ‘добри 
Евреи’. А во што се основите узроци на антисемитизмот ? Евреите се трудат да го 
прикажат антисемитизмот како завист на другите народи према генијалните и тале-
нтовани Евреи- надлуѓе,  иако врвови на глобалната еврејска мисла- Библија Мој-
сиева и Капиталот на Карл Маркс, од логична точка на гледиште се ремек дела на 
тупоглавост и докажува, дека кај Евреите не е сè во ред со главата.

Всушност антисемитизмот- е природна заштитна реакција на другите наро-
ди од еврејскиот шовинизам. Ама Евреите личат на својот бог, кој за своите грешки 
ги окрвува други. Не се криви Евреите за тоа, колку зло тие им нанеле на другите 
народи, веќе сами тие ниски народи.

Оние кои нарекуваат антисемитизам шовинизам- дрско лажат. Антисемити-
змот- тоа не само да не е семитизам, туку тоа е спротивност на шовинизам. Анти-
семитозмот- тоа е протест против еврејскит шовинизам.

Во еврејската енциклопедија се дава следната дефиниција на антисемитиста: 
‘Антисемит- тоа е човек кој не ги сака Евреите’. Што се може, тоа е добра дефини-
ција. А зошто и поради што треба да ги сакаме Евреите ? Секако човек е слободен 
да го сака или не го сака оној кој му се допаѓа или не му се допаѓа. Евреите, про-
гонувајќи го антисемитизмот, сакаат со сила да наметнат љубовта према себе. Та-
ков постапок во кривичниот закон се нарекува силовање. Така борците против ан-
тисемитизмот треба да се повикуваат на кривична одговорност поради покушување 
на силување.  

Евреите не го сакаат зборот ‘Жид’ и се трудат да докажат дека користењето 
на зборот ‘Жид’- е особина  на некултура.  Ипак  великиот Пушкин95 не се  срамел 
Евреите да ги нарекува Жидови (например, во дело Шкрт витез’). Така оваа евреј-
ска верзија не одговара.

Еврејските средства на масовна дезинформација и она која ја купиле Евре-
ите, ја пропагираат мислата дека антисемитизмот- е показател на необразованост. 
Ама да би се разбила еврејската басна, доволно е да се наведат макар неколку не 
едноставно образовани, туку генијални истакнати луѓе антисемитисти: Џордано Бр-
уно; Волтер; Кант; Гете; Шилер; Хенри Форд; историчарот Страбон; Цицерон; Се-
нека; Тацит; Напалеон; Шопенхауер; Ниче; Џорџ Вашинтон; Бизмарк; Даглас Рид; 
Херберт Велс, Черчил; истакнати историчари на Египет, Рим, Грција, Александри-
ја; Руси- Достоевски; Пушкин; Даљ; Чехов; Гогољ; Сатликов-Шчедрин; Мендељеј-
ев; Блок; Розанов; кнезот Свјатлослав; кнезот Владимир II; Петар I; кнезот Горча-
ков; Катерина I; Императорката Јелизавета Петровна; Николај I“. 

Стр. 31: „Ајде малку да размислиме за богот на избраните Евреи. Што тој 
народ претставува сам по себе ? За сексуални настраности на Евреите може да се 
говори посебно, во цел на овој труд е речено доволно.

Блискоста со ‘богот  на избраните’ Евреи  со богот може  да  се  прикаже  на 
еден пример. Кога решиле да го разапнат Христо, најпрво го одвеле кај римскиот 
владетел Пилат, и тој, настојувајќи да сфати за што сакаат да го убијат, установил 
дека ‘го издале поради завист’. После тоа тој покушал да го одврати еврејскиот на-
род од тоа. Тоа не му успеало. Тогаш решил да го искористи празникот ускрс, каде 

95 Стр. 50: „Пушкин, кој самиот бил потомок на етиописки свештеници“.(Виткана коса- Црнец, Р.И.) 
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било обичај еден од престапниците да се помилува. Тогаш бил еден затвореник, по-
знат бандит и убиец, кого го викале Варава, и Пилат му предложил на народот да 
еден од нив (Варава или Христо) да го пушти. Еврејскиот народ барал да го пуштат 
Варава, а Христо разапнат (по Матеја 27:11-26).И ето Ви на богот избраниот народ, 
неговата љубов према христијанскиот бог. За нив огласени бандит и убиец Варава е 
подобар од ‘саканиот’ Исус Христо. (Варава=вара ва: вара=лажи- Лажго..., Р.И.)

Према тоа христијаните би требале да ги сметаат Евреите не како на богот 
избран народ, туку како на сатана избран народ. Зар се може тој народ да се мисли 
од богот избран ? А во христијанството е запишано дека Евреите- од богот се из-
брани. Колку е стравична таа религија- христијанство ? Ружна до безобразлук. Во 
неа е сè спротивно, а играта на ‘спротивното’- тоа е омиљена игра на ѓаволот“.

Стр. 36: „Во најпаметните цареви  во Ерусалим спаѓал царот Соломон, кој, 
како прво, бил многубожец и им се поклонувал на паганските Богови. Како друго, 
Соломон имал 700 жени и 300 љубовници,меѓу кои не била ни една Еврејка (3) (Ца-
рство 11:1-13), а, како трето, самиот цар Соломон не бил Евреин, туку Хибер (тоа е 
еден од семитските народи (27). А, како четврто, таткото на Соломон- цар Давид 
бил во војската на Филистимјаните и сакал да војува со Израел(1 Царство 29:1-11)“.

Стр. 38: „Да приметиме, дека уште пред излегувањето на Евреите од Египет 
нивниот легендарен Јосиф не се оженил со обична Египќанка, туку со Асенефа- ќе-
рка на  паганскиот  свештеник  Илиополски, и  таа  родила од  него два  сина (Бити-
сување 41:50). То ест потомците на Јосиф- тоа се полуевреи, полуегипќани и нај-
важно- потомци на египетските пагански свештеници- служители на култот на бог-
от Амон. Од точка на гледиште на јудеизмот, основните еврејски генетски особини 
се пренесуваат по женска линија и, према тоа, Јосифовите потомци не можат да се 
сметаат Евреи. Царот Соломон (по националност Хибер) исто така се сродил со фа-
раон (3 Варство 3:1), и неговите потомци од фараоновата ќерка не можат да се сме-
таат Евреи и припаѓале на клановите на египетските пагански свештеници.96

Одејќи заедно со Мојсеј во пустињата, тие потомци на египетските свеште-
ници, наравно, не престанале да бидат служители на својот култ и ја играле својата 
игра во тој Синајскиот ‘туристички поход’. Тие стоеле над Левитите и Мојсеј, ама 
нивната активност имала скриен и тајен карактер, како кај сите окултисти.

А уште порано во време 7 гладни години Јосиф во потполност ги поробил 
Египќаните, им ја грабнал сета  сопственост  и создал прва  на светот тоталитарна 
држава (чист комунизам), каде со сето власништво управува тесна каста на паган-
ски свештеници (Битисување 47: 20-21). Обичните Египќани го мразеле Јосиф, ама 
тој само ја одиграл онаа улога која му ја одредиле египетските пагански свештни-
ци. Нему му ја подметнале таа валкана работа, и подоцна, кога Јосиф повеќе не им 
бил требал, свештениците едноставно го убиле, како за тоа сопштува Коран (Сура 
40: 36). 

Не е исклучиво дека и Мојсијевата судбина била слична, и тој ја нашол сво-
јата смрт од истите свештеници. Оти Мојсеј негде нестанал без траг, и негов гроб 
нигде не постои. И информацијата за неговата понатамошна судбина е затворена.

Ма како гледале на Синајската приказна, ајде да размислиме, кој можел ре-
ално да биде господар на новосоздадената религија- јудеизам ? Едини претенденти 

96 Ова говори дека никогаш немало било каков еврејски народ со свое потекло- само еднобожество: 
секој народ бил/е еднорасен, еврејскиот бил/е само повеќерасен- Евреите биле/се само верски народ.
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се потомците на египетските свештеници на Богот Амон. Тие, тежнеејќи кон свет-
ско господарство, не само да создале нова вера, туку и прв пат во својата историја 
разработиле и вградиле во таа религија методата на преземање власта со помош на 
ладна  информативна  војна.  Таквите  војни  постанале  несфатливи  и  невидливи  за 
обичното население. Заправо поради тоа сè до сега таа тесна окултна група владее 
со христијанскиот свет и скоро сосем дошла до светско господарство.

Да приметиме дека Мојсеј уште како дете го презела ќерката на египетскиот 
фараон. Мојсеј е воспитан во семејство на фараоните. Тој стекнал свештеничко об-
разование и свештеничко воспитување.

Зигмунд Фројд во трудот ‘Човекот Мојсеј и монотеистичката религија’ (52) 
укажува на египетско потекло на името Мојсеј- Мосе. Фројдовите истражувања до-
зволуваат да се направи заклучок, дека Мојсеј- е високородни Египќанин, свеште-
ник, посветен на сите мудрости на египетските свештеници.Левитите Фројд ги сме-
та или Египќани, или полукрвни сродници и несумливо ‘луѓе на Мојсеј’, негов апа-
рат. Најверојатно Левитите- се потомци на египетските свештници по Јосиф“.

За Мојсеј немало докази дека тој постоел, тој бил Египќанин..., а не Евреин.
Стр. 95: „325. година наша ера на Првиот Васеленски собор во Никеја, со-

бран уз подршка на императорот Константин, црковните хиерарси во своето само-
волно мнозинство гласови (како на партиски состанок) го именувале Исус Христо 
за бог (218- ‘за’, 2- ‘против’).

Веќе 380. година христијанството ги забранува сите останати облици на ре-
лигиозност и постанува единствена и обврзана религија.

389. година со директна наредба на патријархот александријски Теофил бил 
срушен последниот храм на Богот Сепарис- величествениот Серапеум.

Реалната историја на пишените ‘свети’ христијански книги денес е доволно 
јасна. Христијанството се бавело со дрзок плагијат и позајмување митови и религи-
озни идеи отсекаде, каде што било можно (воглавно од Зороастризам). И сè тоа го 
сложиле на една гомила (2). Благодарувајќи на тоа е формирана маса книги на ра-
злични јазици, на разни автори, разни периоди, сосем различни уметнички и висти-
нски вредности. Услед тоа настанала електичка гомила доктрина, лошо взаемно по-
врзана и потполно противречни. („различни јазици“, само без еврејски јазик, Р.И.)

Да би сета таа информација на шароликост средила и ‘очешлала’ во вид на 
една замисла, во четвртиот век Византискиот император Константин го свикал вто-
риот христијански собор, на кого дошле 280 претставници на сите правци на хри-
стијанството. Половина учесници на тој собор, кои ја проповедувале онаа страна на 
христијанство, која му противречела  на сатанистичката замисла, била едноставно 
побиена. После тоа Константин основал организација под назив ‘Коректориум’, ко-
ја имала задача да ги коригира сите постоечки Евангелија. Услед тоа сите текстови 
на ерменски јазик се прогласени еретички  и биле запалени. Останале само ману-
скрипти, напишани на грчки јазик, од кои најрани датирани се 331. година- 6 годи-
ни после Никејскиот собор. (Ерменски бил христијански јазик- ... и персиски, Р.И.)

После тоа не Господ бог, туку Васеленскиот собор на служителите на хри-
стијанската црква стално ги коригувале, како можеле ‘светите’ текстови или да ги 
менуваат  и  толкуваат.  Иземале  и  забранувале  цели  глави  и  томови  на Библијата. 
Поново го цензуирале ‘зборот божји’, На еден таквите собори Константин бил ка-
нонизиран како светец.

132



На 3. Васеленски собор 431. година долго се препирало околу тоа- дали же-
ната има душа или не. После жолчни дискусии се поминало на гласање и со мно-
зинство на еден глас се призна, дека жената исто така е полновреден човек.Сега тоа 
може да изгледа смешно, ама малку е тука смешно. Према христијанството жената- 
е неполновредно суштество и по прашање на постоење на душа за неа нигде отво-
рено не е речено. Во процесот на создавање на човекот према христијанскиот мит 
Богот во почетокот го создал човекот према својата слика и прилика, а потоа, тој да 
не би бил сам, него го успавал и од неговото ребро создал жена (Битисување 2:21-
22). Така жената не потекнува од големиот Бог, туку од машкото ребро, што е дале-
ку попрозаично, и за нејзината душа отворено ништо не се говори.

Христијатството- тоа е религија која ја дискриминира жената.Исламот ни до 
денес не го признава постоењето на душа кај жената. Додека према Талмудот ма-
жот може да се обраќа со својата жена како со парче месо од касапница, Библијата 
и евангелието не отишле подалеку од Талмудот. Доволно е да се погледат бескрај-
ните христијански родослови. ‘Авраам го родил Исаак, Исаак го родил Јаков и по-
натаму уште 30 слични породувања’. Жената како никако да не учествува  во тие 
процеси  родување  или  нивната  улога  во  тоа  е  толку  занемарена,  да  за  тоа  нема 
смисла ни да се говори.

Таа историска одлука за полновредноста на жената (со превагнување од са-
мо еден глас) не е донесена на основ докази од ‘светите’ текстови (во тие текстови 
нема никакви докази), туку на основ на приземните прагматични интереси на хри-
стијанските попови. Мимнимум пет пати повеќе жената оди во црква отколку ма-
жот, и на поповите не им одговарало да ја изгубат таквата паства.

553. година на Вториот Цариградски собор Византискиот император Јусти-
нијан наредил од Библијата да се исфрли учењето за реинкарнација, која ја оставил 
дури  Константин. Иако Библијата и Евангелието се очистено детално, некои опа-
шки останале. Например, во Евангелието по Јован (9:1-3): ‘И, поминувајќи, видел 
човек, слеп по родување. Неговите ученици го прашале: Равви ! Кој згрешил, тој 
или неговите родители, што тој се родил слеп ?’ Такво прашање можат да постават 
само оние кои имаат претстава за карма, вклучувајќи ја и родената карма, и сфаќаат 
дека човекот не се родува со нулта карма, туку однекаде ја зема (од претходниот 
живот).

Ето како реално се создаваат со ‘рака непишани свети’ книги и нивните го-
леми толкувања.

За  време  на  советскиот  комунизам  било  мноштво  затворени  библиотеки, 
специјални фондови, специјални ризници, во кои се чуваат реални историски инфо-
рмации, недостапни на широката општествена јавност. Достап  во тие специјални 
фондови бил мошне сложен. Вие мислите дека сè тоа го смислиле комунистите ? 
Не, сè е измислено мошне давно, и го смислила една иста банда. Комунистите само 
ги искористиле своите методи на христијанските претходници.

Во тајните архиви на Ватикан се чува огромно мноштво книги, забранети за 
широка општествена јавност, вклучувајќи мноштво Евангелија кои до нас дошле: 
по Петар, по Андреј, по Вартоломеј, по Никодим, цели три по Марко, при што е 
едно од нив створено за тесен круг посветени, по Варнава итн. Уште повеќе било 
едноставно уништено.
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Истовремено во канонските Евангелија постојат такви дупки, чие постоење 
е едноставно непристојно. Каде бил и со што се бавел Исус Христос од 13. до 30. 
години ? Право време за формирање на личноста и одеднаш во канонските Еваге-
лија  потполно  отсуствуваат  информации.  Всушност  постои  такавикано  Тибетско 
Евагелие, кои иделозите на христијанството така не го сакаат. Во него е опишано, 
со што се учи и со што се бавел Христос во Индија, Непал и Персија. Во овој труд 
нема да губиме време на тие авантури.

Да приметиме друго. Ако настапат такви времиња, сите тајни во архивите на 
Ватикан да се отворат и да постанат сопственост на општествената јавност тогаш 
јавноста ќе го осети шокот од запознавањето со наличјето на историјата“.

БИБЛИСКИТЕ ЕВРЕЈИ НЕПОЗНАТИ ВО ИСТОРИЈАТА

За да има еврејски народ тој мора да има своја историја- а еврејска немало.
Следи историјата почнува со Потопот, а тогаш врнело 40 дени и 40 ноќи.
К. Најт и Р. Ломас, на стр. 171, пишат за Венериниот циклус е јудаизмот.
„Да  би  провериле  дека библиското користење  на бројот четириесет  нешто 

повеќе од пуко размислување, извлековме од Библијата сè што можело да пронај-
деме, а да се однесува на четирисетдневен или четириесет годишен период. Ево са-
мо четириесет примери во кои се споменува четириесет во Стариот и Новиот завет:

1. Потопот е поврзан со дожд кој паѓал 40 дена и ноќи. (1. Мој 7:4)
2. Потопот на земјата траел 40 дена. (1. Мој 7:17)
3. Исак имал 40 години кога се оженил. (1. Мој 25:20)
4. Исав имал 40 години кога се оженил. (1. Мој 26:34)...“.
Не само за бројот 40, туку и 12 и многу нешта. Па следи сè било присвоено.
Кавендиш- Линг, на стр. 95, пишат за „Хебрејската Библија“:
„Канаанските митови се тесно поврзани. Сите тие го споменуваат дождот и 

сушата во врска со животот и смртта, здравјето и болеста на богот или јунакот, Ме-
ѓутоа, не се доволно добро сочувани да би можело да се изврши валјана споредба, 
посебно со обѕир дека преводот е на темелните зборови често несигурен.

Географски, ако не и историски, преданието на Библијата е блиска на канаа-
нските преданија, а Сирија и Палестина спаѓаат во круг на месоптамското културно 
влијание. Додека  Месопотамците и  Канаанците славеле  многу богови, религијата 
Јехова, богот на Израел, го поздравува како един вистински бог. Некои приповетки 
во Библијата ја обработуваат истата тема која се јавува во месопотамската и кана-
анската митологија и засигурно и е извор во раносемитската усно  предание. Ама 
библиската тема е очистена од нивното полистеичко руво, преоденета во руво  на 
израелскиот монотеизам и им е намера да ја нагласат единствената моќ на Јехова, 
веројатно дека  Израел  е  избран  народ уз  поизострено доживување  на богот како 
морално суштество.

Како на пример може да послужи историјата за Ное и потопот. Во месопота-
мската верзија е вклучено пет богови додека према Книгата постанок самиот Јехо-
ва, обзет со праведен гнев поради човечката слабост, го испраќа потопот и го спа-
сува Ное.А на крајот на приказната Јехова поставува долго меѓу облаците како знак 
дека понатаму казни ќе изрекува со повеќе милост и дека никогаш повеќе не ќе го 
испрати потопот да го уништи животот на земјата. И поново, во историјата за по-
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станокот во Книгата на постанок, во споредба со месопотамскиот мит, нема судир 
помеѓу различното нарастување  на боговите, нема борба со првобитното чудови-
ште. Јехова сам го создава светот.

Во Библијата се бројни одекнувања на канаанските митови. Името на глав-
ниот канаански бог Ел, е назив за Јехова. Попат на Баал, Јехова јава на облаците, 
говори преку громот и испраќа дожд на земјата, ама Јехова е многу повеќе од бог 
на плодноста и не постој историја за неговата смрт или изчезнување и повратува-
ње. Баал строго се кори во Библијата, заправо затоа што неговиот култ, со нагласок 
на плодноста, претставува алтернативно почитивање на Јехова која на некои Изра-
елци им се направило привлечно.

Кога  канаанските митови  во  споредба  со  историите од Библијата,  се  чини 
дека паралелите меѓу нив не се толку присатни во традиционалните митолошки де-
лови на Библијата, во првото поглавие на Книгата на постанокот, колку во легенди-
те за патријарсите и во многу подоцна истории за Елијах кој цел живот проповедал 
против Бааловиот култ.  Прилично изненадило откритието дека  некои  стихови во 
Книгите псалми се готово директни преводи од угариските песни, а дека песнички-
от стил на библискиот хебрејски е мошне сличен на угаритскиот. Постанало јасно 
дека многу делови на Библијата не само да ја истакнуваат величината на богот на 
Израел туку претставуваат истанчено опонашање на стилот на канаанската книже-
вност“.

Стр. 198: „Огромен планински ланец Кавказ...
Недалеку од јужниот Кавказ, во турска Ерменија се најдува нависокиот врв 

на планината Арарат...Планината Арарат е поврзана за историјата на Ноевата барка 
за која се претпоставува дека за време на потопот поминала седум стотини милји 
од Вавилон на југ да би се заустави на врвот на Големиот Арарат.

Према Книгата на постанокот (од 6. до 9. поглавје) Богот видел дека луѓето 
се зли и силовити, и одлучил да го испрати големиот потоп кој го уништил животот 
на земјата. Ное, меѓутоа, бил праведен човек и Богот му кажал да направи арка ка-
ко би се спасил од уништување. Ное го послушал и после 40 дена и ноќи без пре-
станок дождело и наплавената вода се подигнала и ја покрила земјата, Ное и него-
вото семејство ја избегнале смртта натоварувајќи се во арката. Ное ја повел со себе 
својата жена и своите три синови Сем, Хам и Јафет и нивните жени. Исто така ги 
натоварил во својата арка мажите и женките на секој животински вид“.

Х.Џ.Велс, на стр 102, има слика од „Египетски брод на Црвеното Море (на 
1350 година пред Христо“. Тој е со едра и весла- премал за било спас од Потопот.

До 4000. г.п.н.е. не било дооформено Средоземно Море на него да се плови. 
Следи да се плови околу 3000. г.п.н.е. Пак, до железно доба не било можно да се 
направи голем брод- да се поврзат клуновите на двете половини на бродот. И затоа 
не можело да има брод со кого би можело да се пренесат сите видови животни. Ова 
говори, состојбата на поморството во 6 век п.н.е., кога биле пишани првите книги 
на Библијата, била таква за она пишано да биде неможно.Следи во Платоновата Ат-
лантида да биде како планот на Картагина, што го пишел Луис Спенс- сè само лага.

Вил  Дјурант,  на  стр.  334, вели:  „Тие  дивни  приказни  за  Стариот  свет,  на 
Искушение и на Потопот биле извлечени од ризниците на месопотамските леген-
ди...“.97Ова говори дека Евреите=Еднобожниците биле само со присвоена историја.

97 (Зенон Косидовски, на стр. 60 говори за Најстар еп во историјата, па на стр. 62 за Гилгамеш, Р.И.)
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Стр.  336:  „...Што  на  останатото  се  однесува,  Законикот  е  усредсреден  на 
оние Десет заповеди (Излегување, XX, I-17) чија судбина била половина свет да им 
изразува лажно почитување...“. Следи фуснота: „Вообичаено било за старите зако-
ници да бидат со божанско потекло“. Па се продолжува: „Првата заповест поста-
вила темел на новата теократска заедница, која ќе почива не на некаков граѓански 
закон, туку на идеја на Богот; тој бил невидлив Крал кој го наметнал секој закон и 
ја одмерувал секоја казна...“. А еврејски Бог немало- и Мојсеј никогаш не постоел.

Стр. 343: „...Воопшто земено, принципот на казнување бил lex talionis: ‘жи-
вот за живот, око за око, заб за заб, рака за рака, нога за нога, опекотина за опе-
котина, масница  за масница’- веруваме  дека тоа било перфекционистичка препо-
рака, и да никој во потполност не ја реализирал. Мојсиевиот законик, мада е напи-
шан најмалку 1.500 години подоцна, не покажува никаков напредок во кривичното 
законодавство во однос на Хамбурабиевиот законик; во законскиот систем тој по-
кажува една архаична ретрорегресија кон примитивната црковна контрола“.

Стр.344: „Стариот завет не е само закон; тоа е историја, поезија и филозофи-
ја на највисок ред.Кога се земе сè што припаѓа на легендите и црквените обмани...“.

За „највисок ред“ било во најново време, на службен, никако еврејски јазик. 
Следи дека еврејскиот народ бил 100% легенди и 100% црковен- верски.
Г.А. Леман, на стр. 133, пиши: „Ехнатон Теба, средиште на Амановиот култ, 

ја напуштил како главен град...своја сопствена резиденција ‘Атонов хоризонт’...фо-
рмирање неговата веронаука- во која особено е карактеристична култната песна на 
верската општина, голема химна на Сонцето, кое влијание се очитува и во израел-
ските псалми...“.

Мојсиј бил претставен како Ехнатон, носител на еднобожеството. Исто така, 
Ехнатон немал робови-против робовладелетством.Пак, Мојси без робови не можел.

За Ехнатон има докази и наоди, но никакви за Мојси. Следи овој не постоел.
Зенон  Косидовски,  на  стр.  56, истакнува:  „Величественост  на  процесијата 

морала- дабогме- длабоко се врезала во маштата и памтењето на древните народи. 
Легендите и алегориите врзани за неа ги надживеала Сумерите и зигуратите, кои 
одавно биле претворени во рушевини. Изразот на далеку сеќавањето на церемони-
јалот бил сон на библискиот Јаков. Поворката на ангели кои се искачувале и слегу-
вале низ лествите- зар тоа не е слика на сумерските ритуални поворки на скалите 
на пирамидата ? Аврамовите  племиња  ги  сочувале  и  предавале  од поколенија во 
поколенија од времето на ропството во Ур, и на свој начин ги претвориле во Јаков-
леви лестви на Стариот завет. Пред Вулиевите археолошки откритија никој не по-
мислувал дека библиската алегорија има некоја врска со вистинските историски на-
стани и дека ангелските лестви ја кријат во себе тајната на моќните пирамиди на 
древниот Сумер“.

Стр. 57: „Кога храмот паднал како жртва на наезди и кој бил освојувач ? Од-
говоротот на тоа прашање е добиен во доста необични околности. На двориштето 
на храмот стоело невисоко подзиќе од непечени цигли, дополовина засуто на крхо-
тини плочи од црн камен. Сликата била јасна: плочите некогаш чинеле облога и на 
подзиќата и ја демолирале  незнатни  вандали. Бидејќи  парчињата се составени  во 
целина, се покажало дека на плочата бил вклесан натпис кој ја прославувал победа-
та и освојувањата на вавилонскиот крал и законодавецот Хамурабија, кој по Кни-
гата постанување, живеел во Аврамново време (околу 1800. пр. н.е.)“.
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Од Библиските личности немало и нема ниеден материјален доказ/наод.
Вил Дјурант, на стр. 321, пиши: „...Врховните брда и дубрави и понатаму им 

пружале уточишта на туѓите богови и биле сведоци на тајните обреди; знатен број 
на луѓе клечел пред светите камења или го обожувал Баал или Астарта, или се ба-
вел со прорекување  на судбината на вавилонски начин, или постапувал  кипови и 
палел темјан, или се поклонувал на месингана змија или на Златно Теле, или го ис-
полнувал Храмот со бука на паганско пировање, или ги терал своите деца да ‘по-
минуваат низ оган’ во знак на жртва; дури некои кралеви, како Соломон и Ахав, се 
впуштале во ‘блудничење’ по узор на страни богови...“.

Кога еврејскиот Соломон не се однесувал еврејски-еднобожно, сè без Евреи.
Стр. 321: „…Од тоа шаренило факири, Пророците се развивале во одгово-

рни и доследни критичари на своето време и својот народ, величествени улични др-
жавници, кои сите биле ‘бескомпромисни антиклерикалци’, и ‘најнепомирливи ан-
тисемити,’ хибрид измеѓу пророци и социјалисти…“.

Само со повеќебожни традиции. Па и затоа „антисемити“. Следи без Евреји.
Вил Дјурант, на стр. 300, вели: „Најголем од сите фенички градови бил Тир- 

те. стена- изграден на островото неколку милји од брегот. И тој во почетокот бил 
тврдина: ама неговата сјајна лука и безбедност од напад набрзо од него направиле 
метропола на Феникијците, космополитска ‘луда куќа’ на трговци и робови од це-
лиот медитерански свет. Веќе во деветтиот век п.н.е., Тир достигнал богатство под 
кралот Хирам пријател на кралот Соломон...“.

За Хирам има материјални докази/наоди, но не за Мојсеј...Соломон и други.
Вил Дјурант, на стр. 289, пиши: „Асурбанипал умрел 626. година п.н.е. Че-

тиринаесет години подоцна, армијата под Набополасар ја обединил со армијата на 
Медеса која ја водел Сијаксар и со хордата на Скити од Кавказ и, со запрепасту-
вајќи леснотија и брзина ја освоил цитаделата на север. Нинива е опустошена неми-
лорсдно и темелито како што некогаш нејзините кралеви ги опустошиле Суза и Ва-
вилон; градот е спален, жителите поубијани или отерани во робје, а палатата која 
не така давно Асурбанипал ја соградил била оплачкана и разорена. Во еден удар, 
Асирија исчезнала од историјата. Ништо не останало освен извесни војни тактики и 
оружје, неколку спирални капители пола-‘јонски’ столбови и одредените методи на 
управување  на  провинциите  кои  преминале  во  Персија,  Македонија  и  Рим.  Бли-
скиот исток некое време го паметел како немислосрден обинител на дванасет по-
мали држави; а Евреите одмазнички се чуствувале на Нинива како ‘крвав град, по-
лн со лаги и плачки.’...Дури и Ашур, вечниот бог, бил мртов“.

Следи дека никаде ги нема Евреите. Бидејќи тие не постоеле, нив ги немало.
Вил Дјурант, на стр. 348, вели: „... Јов е поран од Пословицата; можда е на-

пишан за време на Изгонот, и алегориски го опишува вавилонското робје...“. Следи 
фуснота: „Научниците ориентационо го сместуваат во петтиот век п.н.е. ... Кален и 
други  нашле  во книгата  сличност со  грчката трагедија,  т.е.  напишана по узор  на 
Еурипид. Поглавјњата III-XLI се срочени во форма на антистрофи типично за евр-
ејската поезија“. 

Се кажа: „ Научниците ориентационо го сместуваат во петтиот век п.н.е.“.
Стр. 342: „...Јахве благонаклоно гледал на растечката моќ на еврејските фи-

нансиери; ‘ти ќе позајмуваш на многу народи,’ рекол, ‘ама ти ни од кого не смееш 
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да позајмуваш’- благородна филозофија која направило големото богатство, иако 
тоа не изгледало, во нашиот век, да биде надахнато со религија“.

Еврејскиот Јахве, позајмувањата... биле само од времето на Вавилон, за кого 
се говори за „одењето во Ропство“, каде била напишани првите книги на Библијата.

„Немаме докази дека овој благороден указ се почитувал, ама мораме да им 
одаме признание на свештениците што не ја изоставиле подуката на ниедна лекција 
од милосрдие. ‘Ако е некој од вашите браќа сиромав... ќе бидете со широки раце 
према него, и на секого да му позајмите доволно за потребите негови’; и ‘не земајте 
никаква лихварска камата од него’...“.

Со ова се поткрепува врската со Вавилон и зачеток на пишење на Библијата.
Стр. 345: „...а повеќето Псалми, веројатно не се Давидови импресивно со-

брани дела, туку ги составиле неколкумина песници кои пишеле многу време после 
Ропството, веројатно во третиот век пред Христа....“.

Се гледа врската само со Вавилон. Па следи и ништо постаро оттогаш.
Вил Дјурант, на стр. 345, кажа: „...Во овие песни го чуствуваме ритамот на 

антистрофата на античката ориентална поезија и скоро да слушнеме гласови на ве-
личенствените хорови во наизменично одговорување.  Ниедна поезија никогаш не 
ја надминала оваа поезија во кристална чиста метафора и живописниот, сликовит 
израз;  никогаш  ниедно  религиозно  чуство  не  е  искажано  поснажно  или  поживо. 
Овие песни се убедливи од било каква љубовна лирика...“.

Вакво нешто можело да биде напишано само на официјален арамејски јазик, 
а никако на било каков народен јазик. Авторите пишат хебрејски- еврејски немало.

Стр. 346: „Кога покрај овие Псалми ја поставиме како контраст ‘Песната Со-
ломонова’, тогаш добиваме летимичен увид во оној чулни и овоземски елемент во 
еврејскиот живот кој Стариот завет, кого скоро во потполност го напишале проро-
ците  и  свештениците,  можда  сокрил  од  нас-  баш  како  што  Проповедникот  го 
откри-ва скептицизмот кој инаку не е приметен во грижливата одбрана и приредена 
лите-ратура  на  старите Евреи. Овој  необичен  љубовен  состав  е  отворено поле  за 
наго-дување:тоа  е  можда  збирка  песни  на  вавилонско  потекло,  во  која  се  слави 
љубовта измеѓу Иштар и Тамуз; она е можда (бидејќи содржи зборови позајмени 
од  грч-киот)  дело  на  неколку  еврејски  Анакреонти,  под  влијание  на 
хеленистичкиот дух кој влегол во Јудеа со Александар; или, (бидејќи љубовниците 
се  обраќаат  еден  на  друг  како  брат  и  сестра)  тоа  може  да  биде  цвет  на 
Александријските  Евреи,  кои  не-која  мошне  еманципирана  душа  ја  убрале  од 
брегот на Нил...“.

Стр. 347: „...Така овај легандарни Соломон се лути на злото на жената...“, со 
фуснота: „Пословиците, наравно, не се дело Соломоново, мада неколку нив поте-
кнале од него, тие и должат нешто на египетската книжевност и на грчката филозо-
фија, и веројатно ги собрал во треттиот или вториот век п.н.е. некој хеленистичкио 
александријски Евреин“. Пак, Евреите во Александрија се изјаснале за Хелени.

Па врска со Вавилон само на арамејски и Александрија македонски коине.
Вил Дјурант, на стр. 353, истакнува: „Ерусалим бил обновен, ама не како ци-

тадела на непобедивиот бог; бил тоа вазален град со кој час владеела Персија, час 
Грција. Годината 334. п.н.е., младиот Александар стоел пред неговата капија и за-
хтевал престолнината да му се предаде...“. 
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Се говори: „Ерусалим бил обновен, ама не како цитадела на непобедивиот 
бог“. Ова говори само едно: еврејско имало само за време на Персија и Македонија.

Дејвид Аик (2007),98на стр. 87, пиши: „Годината 721. пред Христа Израел, се 
чини, го прегазиле Асирците. Меѓутоа, племињата во службената историја познати 
под  имињата  Јуда  и  Бењамин  преживеале  уште  повеќе  години  после  тоа,  до  от-
прилика 586. година пред Христа, кога ги надвладеале и поробиле нашите прија-
тели Вавилонци...Дури и ако се прифати дека икогаш постоеле, Израилите веќе до-
лго време биле распрснати во време кога Левитите ги натопиле своите пера во ма-
стилото.Книга на Постанокот, Книга на Излегувањето, Левитски закони и Книга на 
Броеви (Прва, Втора, Трета и четврта книга Мојсијева; оп. прев.), која заедно ја пр-
ават жидовска Тора, ги напишале Левитите, или пак се напишани под нивниот над-
зор за време нивниот престој во Вавилон или после тоа. Таа група на човечко-жр-
твователски, крвопијни фанатици...“.  

Кристофер Најт и Роберт Ломас, на стр. 72, пишат: „Денес е општоприфате-
но дека Стариот завет настанал околу 6 век п.н.е., кога мудреците и писарите обе-
динети со големата усмена традиција да би создале единствена приказна за Созда-
вањето. Овој мит нам ни говори за големите промени во периодот во кој доминира-
ле номади, за создавање на големи градови и војници-принцови. Како да покушува 
нам да ни го расветли народното сеќавање сочувано од старото камено доба на лов 
и чопори на луталици, до бронзено и железно доба кога било достапно на многу по-
моќно оружје и војување. Но, може ли оваа историја да биде објаснета за тоа како 
тајните на градежите и астрономијата се пренесени од Народот со гравирани садо-
ви до ова наша култура ? Од доказите кои ги имаме во Книгата за Енох, знаеме де-
ка се верува како Енох патувал на север да би ги изучил овие предмети, а тајното 
знаење со кое се вратил било опишано во таа книга околу 250. година п.н.е.“. 

Анѓелија Станчиќ Спајиќева,99 на стр. 11, кажува: „Од сите преводи на Св. 
Писмо најпотполн превод бил на грчки. Димитрие Фалериус, библиотекар на еги-
петскиот крал Птоломеј Филаделфиј (284- 246. пред Хр.) предложи, за александриј-
ската библиотека преведе верно еврејскиот закон на грчки јазик. Овие му се обра-
туваат на големиот свештеник Елеазар во Ерусалим, кој избра од секое племе по 
шест учени луѓе и ги испрати во египетки двор за таа работа. Затоа тој превод се 
вика: септуа-гинта седудесетмина. Од овој превод подоцна се работени готово оваа 
Библија и св. списи на други јазици. Но во грчкиот јазик е преведено словото б со в 
готово секогаш,а каде било в останало така“.(б=в:Василиј=ва силиј- сила; Σ=С, РИ)

Стр, 9: „Св. Писмо се состои од 24 книги, кои не постанале во едно исто ме-
сто.  Мојсеј  или  како  што  тие  кажуваат  Моша,  син  на  Аврам  и  Јохебеде 
(Јохеведе) ...Тој Тора т.е. закон, го положил основот за еден збир св. писма. Овој 
збир на му-дри и учени луѓе, особено Езре, Ноемије и Соферим, беше проширен и 
на сто годи-ни пред второто разорување на храмот (околу 30. год. по Хр) со Шемај 
и Хилел и секаде завршен“.

Улрих Вилкен, на стр. 336, пиши: „Проширувањето на грчкиот јазик...Евре-
ите во заедницата многу брзо го прифатија светскиот јазик и толку интезивно што 
во третиот век во Египет треваше да се преведува Светото писмо на грчки, бидејќи 
во јавната служба верниците не можеа да го разберат и оригиналниот еврејски ја-

98 David Icke, Najveća tajna, TELEdisk, 2007- Zagreb.(Давид=Давид,Ицке=Ицке=Ицко-авторово, Р.И.)
99 Анѓелија Станчи¢ Спаји¢ева, Најстарији језик Библије...1929, „Мирослав“ Белград, 1994- Космос.
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зик. Така, се појави Септуагинт, грчкиот превод на стариот завет, во третиот и вто-
риот век, а и елинистичка еврејска литература...“.

Се говори за еврејски (арамејски). Бидејќи „верниците не можеа да го раз-
берат и оригиналниот еврејски јазик“, арамејскиот никогаш не бил еврејски јазик.

Се кажа и: „а и елинистичка еврејска литература...“. Евреите биле Хелени.
Вил Дјурант, на стр. 269, говори за: „Преданието и Книгата за Даниел, непо-

тврдено било со кој нам познат документ, говори за тоа како Набукодоносор, по-
сле долга влас уз непрекинати победи и благосостојба, бидејќи го разубавил својот 
град и палати и подигнал пеесет четири храмови на боговите, паднал во чудна ду-
шевна состојба, мислел да е животно, одел четвороношки и јадел трева. Во текот на 
четири години неговото име изчезнува од историјата и државните записи на Вави-
лонија; поново се јавува за тренуток, а потоа 562. година п.н.е. тој нестанува“.

Стр. 270: „Вавилонската цивилизација не била така плодотворна за човешт-
вото како египетската, ни така разноврсна и длабоко како индиската, ни така супти-
лна и зрела како кинеската. А ипак, заправо од Вавилонија потекле оние фасцина-
нтни легенди кои низ литературната уметност на Евреите постанале неодвоив дел 
на европската религиозна традиција...“. Па следи ништо немало било што еврејско.

Вил Дјурант, на стр. 127, во фуснотата, пиши: „Износување на оваа забора-
вена култура  на видело претставува  една од романтичните ерхеолошки приказни. 
За оние кои, со крхко чуство на временска дистанца, ние ги нарекуваме ‘антички 
народи’- тоа ест на Римјаните, Грците и Евреите- Сумер им бил непознат. Херодот 
очито никогаш не чул  за Сумерите; ако и есте, тој тоа го игнорирал, како нешто 
што му било подревно отколку нас. Берозус, вавилонски историчар кој пишел не-
где околу 250. година п.н.е., го познавал Сумер само низ вео легенди. Тој ја опишал 
расата чудовишта предводени од Оанес кој излегол од Персискиот залив и ја донел 
вештината на земјоделството, обработка на металите и пишење; ‘сите ствари со кои 
се подобрува животот’, тврди тој историчар, ‘луѓето го наследиле од Оанес и од тоа 
време не биле никакви пронајдувања’. Тек две две илјади години после Берозуса, 
Сумер поново е откриен. Годината 1850, Хинкс сфатил дека клинестото писмо...“. 

Следи кај Херодот да ги нема Сумер со Сумерците. Исто така, ниту Евреите.
Меѓутоа, за Сумерите биле пронајдени археолошки наоди, но не за Евреите.
Исто така, за Сумерските легенди на македонскиот Птоломејов Александри-

јски јазик коине пишел „Берозус...околу 250. година п.н.е.“, а вакви немало за Евре-
ите. Па за Евреите сè почнува со Библијата- првите книги биле пишани во Вавилон.

Ова говори дека Библијата била пишана во 6 век п.н.е. на арамејски јазик.
Р. Опифициус, стр. 120, вели: „Небукаднезар II. се истакнал и како градител: 

тој пред сè главниот град на царството, Вавилон, го обогатил со својата палата, со 
свечена дворана за одржување на новогодишната свеченост, а особено на утврдите 
кои оставиле јак дојам веќе на Херодот. Херодот наиме известува  како градските 
ѕидини на Вавилон биле толку широки по ним да би можел да се движи четворо-
спрег. Дел на утврдата  биле чуените  Иштарините двери,  украсени  со  прикази  на 
животни и цветни орнаменти од поцаклени опеки“.

Херодот во Вавилон ги запишаш градските ѕидини, но никаде немало Евреи.
Вил Дјурант, на стр. 323, вели: „Заправо за време на оваа опсада на Ерусал-

им, пророкот Исаиј постанал еден од најголемите личности на еврејската историја. 
-фуснота: „Книгата го носи неговото име е збирка на ‘пророчанства“ (те. пропове-
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ди) кои ги напишале два или повеќе автори во време од 710 до 300. п.н.е. Погла-
вијата I-XXXIX обично му се припишува на ‘Првиот Исаиј’ за кого овде е збор“.

Вил Дјурант, на стр. 334, пиши: „...Изгледа дека тие четири состави го по-
примиле денешниот облик околу 300. година п.н.е...“.

Авторот, на стр. 335/6 говори за обрезувањето... Следи фуснота: „ Така што 
на тој начин не било можно да се сокрие етничка припадност. ‘Еврејскиот обред,’ 
кажува Брифо, “не го попримил денешниот облик сè до доцниот период на Мака-
бејците (167. п.н.е.). Во тоа време се обавувал уште секогаш на таков начин да по-
ругите  на  несемитските  жени  можеле  да  се  избегнат,  бидејќи  тек  мал  траг  опе-
рација бил приметен. Националистичкото свештенство поради тоа препишало дека 
препуциумот мора потполно да биде остранет’ “.

Па за обрезување на Евреите не пиши Херодот туку Макабејците 167. п.н.е.
Стр. 350: „Во Проповедникот...“, Вил Дјурант има фуснота: „Автор и време 

на настанување на таа книга потполно не се познати. Сартон му го препишува на 
периодиот помеѓу 250. и 168. п.н.е. Авторот себе се нарекува, низ една конфузна 
литерарна фикција, и  „Кохелет“ и  „син Давидов, кралот во Ерусалим“- те. Соло-
мон“. Овде се говори за „помеѓу 250. и 168. п.н.е.“- во Александрија, на коине. 

Р. Опифициус, на стр. 114, истакнува: „Државата после Саламоновата смрт 
(околу 926. пр.н.е.)...Во доцновавилонско доба доспеала во сфера на превласта на 
Небукаднезар II.,  кој после две востанија 597. и 587. пр.н.е. после го зазел Еруса-
лим  и  го  разорил,  а  најголем  дел  на  населението  го  преселил  во  Месопотамија 
(вавилонско сужанјство). Пророците таа политичка пропаст ја толкувале со највер-
ност на израелскиот народ на Јахве, ама воедно го наговестиле и спасот на Израел, 
пророкувајќи го јачењето на правото на верата во вавилонското царство. Во прого-
нството тогаш навистина и дошло до чистење на изралската вера од туѓите религи-
ски елементи. Тек тогаш се родил монотеизмот во строг смисол, верување во еди-
но едино божанство без икакви други богови уз него“.

Се потврдува дека еднобожеството=еврејството било од Вавилон,како со тн. 
еврејско заробеништво, и тоа само на арамејски јазик, кој никогаш не бил еврејски.

Вотсон,100на стр. 360, пиши: „Жидовите двапати се насилно искоренети. По-
сле што се депортирани во Вавилон во седниот век пред н.е., Кир, персиски цар, им 
допуштил да се врата во шестиот. Бидејќи Римјаните поново ги депортирале после 
буната во првиот и вториот век н.е., враќајќи се во двесеттиот, да би ја наметнале 
својата власт на народите кои меѓувреме таму живееле“. (Ништо пред 7/6 век, Р.И.)

Дејвид Аик (2007), на стр. 89, вели: Освен во текстовите што ги напишале 
Левитите те други записи и мислења настанати на темел на тие текстови, нема ис-
ториски докази за постоење на човек по име Мојсеј...“.

Стр. 90: „Кралот Соломон и неговиот храм претставуваат уште еден симбо-
лизам. И поново не постојат податоци од независни извори за личноста која се ви-
кала Соломон. Името ниеден не му го споменува ни во еден од записите. Пред него 
што Левитите ги напишале своите текстови, грчкиот историчар Херодот (отприли-
ка 485.-425. пред Христа) патувал во земјите Египет и Блискиот исток, истражувај-
ќи ја нивната историја. Не слушнал за какво Соломоново кралство, излегување на 
Израелитите од Египет, како ни за уништување на египетската војска, која тргнала 

100 Hugh Seton-Watson, NACIJE I DRŽAVE, CGP DELO OOUR GLOBUS, ZAGREB, 1980 godina.
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по ним, на Црвено море. Ни Платон не слушнал за ништо слично на своите патува-
ња во исто тоа подрачје. Зошто ? Затоа што сè е измислено...“.

Немало никакви докази за Мојсеј, ниту Соломон- за нив не знаел Херодот...
Вил Дјурант, на стр. 332, пиши: „...Младите Евреи не биле така одушевени 

на ова ослободување; многу од нив пуштиле корења длабоко во вавилонското тло и 
оклевале да ја напуштат своите плодни полиња и успешна трговија заради похара-
ните остатоци на Светиот град. Тек две години подоцна после Кировото доаѓање, 
на првите групи зелоти тргнале на долго тромесечно патување назад во земјата која 
нивните очи ја напуштиле пола век или порано.

И овде  како и  денес,  се  нашле не  баш  сосем  добродојдени  во својот стар 
дом. Оти, во меѓувреме тука се населиле други Семити и земјата ја направиле своја, 
со тоа што ја зазеле и на неа макотрпно работеле...“. 

Па, веројатно, само тек тогаш учителите на Библијата дошле во Палестина. 
Стр. 333: „Изградувањето на војничка држава не било можно...свештеници-

те се погрижиле да обезбедат теократска власт заснована, како кај Јосиј, на црквени 
традиции и законите објавени како божји заповеди. Околу 444. п.н.е. учениот све-
штеник Езра ги повикал Евреите на свечено собрание и им ја читал од утро до пла-
дне ‘Книгата закони на Мојсиеви’. Седум дена неговите соработници левити чита-
ле од тие свитоци; на крајот, свештениците и водачите на народот свечено се обвр-
зале да ги прифатат овие закони како свој устав и совест, и дека секогаш ќе се при-
држуваат...“.

Иако  Библијата  била  пишана  во  6  век  п.н.е.,  со  неа  се  почнало  од  444. 
г.п.н.е.

Георг Вебер,101 пиши на стр. 8 за Кинезите, на стр. 9 за Индијците, на стр. 
11. за Вавилонците и Асирците, на стр. 14 за Египќани, на стр. 17 за Феникијци, на 
стр. 19 за Народ Израел, на стр. 25 за Медијци и Персирци. Следи на стр. 29 да се 
говори за Грчки свет. Меѓутоа, за сите има докази/наоди, но никако само за Евреи.

На стр. 19 пиши само она што е во Библијата, но во ниедна друга книга, за-
почнувајќи со божественоста, па Абрахам од 2000., а завршува стр. 25 со 447. год.

Реаллексикон,102 на стр. 508, стои: „Јудејци. Проширувањето на Ј. Во хелен-
ското и римското Царство е нарочито преку епиграфски наоди недавно утврдени 
исто така преку документи. Најстаро јудејска населба со култ на Јаху во 6/5. век во 
Елефатнтин (в. ebd.) в. Sachau, Три  папируси  од Елефантин, Abh. Ak. Berl. 1907; 
Mitteis-Wilcken 1, 1, 24. Понатамошни јудејски собирања под Птоломеите на Але-
ксандрија и Египет...“. 

Библијата била пишана во 6/5 век на арамејски и во Александрија на коине.
Еберхард  Цангер,  во  својата  книга  за Троја, ја  наведува  Тројанската  војна 

(12 век п.н.е.), поморски народи (12 век п.н.е.), Палестина... и Египет (12 век п.н.е.). 
Значи, целото источно Средноморие. Па никаде ги нема Евреите- само еднобожци.

Дејвид Ливингстон, на стр. 32, истакнува: Според Хомер и неговата ‘Илија-
да’, за време на Тројанската војна, скриените Грци во познатиот Тројански коњ би-
ле Данајци. Грците сметале дека овој народ потекнува од Феникјците. Но, сè до 4 
век п.н.е., Грците немале никакви сознанија за Евреите, па така Хананците од Па-

101 Georg Weber, Weltgeschichte, Neunzehnte Auflage, Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1885.
102 Friedrich Lübkers REALLEXION, Druck und Verlag von B.G.Teubner • Leipzig • Berlin 1914.
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лестина всушност, неправилно биле опишани како Данајци, и како такви биле сме-
тани за Феникјци“. 

Д. Аик (2007), на стр. 90, пиши: „...Ни Платон не слушнал за ништо слично 
на своите патувања во исто тоа подрачје. Зошто ? Затоа што сè е измислено...“.

Х,Џ.  Велс,  на  стр.  339, кажува:  „Сè тоа  многу  потсетува  на  верски  и  по-
литички прилики кои владееле четиринаесет векови пред тоа во Грција. Незнабо-
жството на тие примитивни Арапи во тоа време било веќе на повеќе страни нач-
нато. Во доба кога во Јудеја владееле Макајевците и Иродците, било доста Арапи 
отпаднати од верата на своите татковци...“. Со заклучок, еврејство=еднобожество.

Па сè до времето на Макајеви, в=б, никако го нема Александар Македонски.
Дејан Лучиќ,103 на стр. 108, пши за Евреите во Италија, со фуснота: „Мала е 

веројатноста дека тоа биле Италијани, пологично е дека тоа се италијански Евреи 
(потомци на колонистите Феничани, и Венјамити), кои преминале на јудаизам по-
сле освојувањето на ‘Светот’ од страна на Александар (Филип II) Велики. (Д.Л)“.

Вил Дјурант, на стр. 127- фуснота, говори за Сумер: „Износување на оваа за-
боравена култура на видело претставува една од романтичните ерхеолошки прика-
зни. За оние кои, со крхко чуство на временска дистанца, ние ги нарекуваме ‘анти-
чки народи’- тоа ест на Римјаните, Грците и Евреите-Сумер им бил непознат. Херо-
дот очито никогаш не чул за Сумерите...“.

Се истакна: „Римјаните, Грците и Евреите-Сумер им бил непознат“. Бидејќи 
Евреите не го познавале Сумер, што било и за Македонците- Римјаните за Истокот 
научувале од Македонија која и ја покориле, Евреите не биле познати за време на 
Александат Македонски, кој владеел со Палестина каде потоа се појавиле тн.Евреи. 

Следи Македонците во Библијата да се среќаваат за време на Макајевците. 
Дејан Лучиќ, стр. 259, истакнува: „Не заборавите дека јудаизам не постоел 

како религија сè до вавилонското ропство, околу 590. година пред Христа...“. 
Н. Вегнер,104на стр. 52, пиши: „...Хомер го познава брегот на Егејот и јужни-

от и западниот брег на Грција до Итака, понатаму малоазиските предели Фригија, 
Мизија, Лидија и Карија, Кипар и важните градови во Феникија и Египет. Во Оди-
сеј се проширува географскиот хоризонт до на Сицилија, Италија и Либија, додуше 
во нешто пустоловински претстави, кои се засноваат на соопштувањата на феники-
ските морепловци...“. Овде никаде нема ништо еврејско- Евреите тогаш ги немало.

На стр. 53 е Карта на земјината плоча. Во неа ја нема Македонија, туку Ема-
тија, како и веќе наведените имиња. Следи во векот на тн.Хомер нема Македонци.

Радакцискиот  одбор на Пизистрат (6 век  п.н.е.) во  Илјада  го внел поимот 
Траки, а Херодот (5 век п.н.е.) Илири. А, пак, Македонците биле од Траки и Илири.

Македонците биле Повеќеножци=Хелени и Еднобожци=Евреи. Македонци-
те граделе и синагоги.Вакви имало во Македонија (Стоби итн.)- без Еврејски народ. 

За доказ дека немало било какви Евреи, нив Херодот никако не ги запишал.
Херодот, II- 36, вели: „Свештениците во други земји носат долга коса, а во 

Египет се стрижат...Половите органи другите ги оставаат како што се, освен оние 
што тој обичај го примиле од нив, а Египќаните се обрежуваат...“.

II- 37: „Бидејќи се прекумерно набожни...Половите органи ги обрежуваат за-
ради чистотија, претпочитувајќи поскоро да бидат чисти отколку убави...“. 

103 Dejan Lučić, Kraljevsto Hazara, Knjiga I, Zrenjanin : Ekopres, 2005.
104 Nack Wägner,Hellas Land und Volk der alten Griechen,Verlag Carl Ueberreuter Wien-Heildelberg,1975
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II- 104: „Излегува дека Колхите се Египќани. Тоа го зборувам доаѓајќи сами-
от до таков заклучок, уште пред да чујам од други. Бидејќи сакав да разберам, ги 
прашав и едните и другите, и се покажа дека повеќе Колхите се враќаат во споме-
ните на Египќаните отколку Египќаните на Колхите. Египќаните рекоа дека тие Ко-
лхите ги сметаат потомци од Сесостридовите војници. Јас самиот заклучив и по тоа 
што тие се со темна кожа и кадрави коси. Па и со тоа не се доаѓа до којзнае што; и 
други  има  такви.  Поголем  доказ  е  тоа  што  единствени  од  сите  народи  Колхите, 
Египќаните и Етиопјаните отсекогаш се ги обрежувале срамните делови. Феникиј-
ците и  Сиријците, оние во  Палестина,  самите признаваат дека  тоа го научиле  од 
Египќаните, додека Сиријците што живеат околу реката Термодонт и реката Парте-
ниј, а и Макроните, 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 из-
легува дека тие всушност го прават истото тоа што го прават и Египќаните. А од 
овие народи, Египќаните и Етиопјаните, кој од кого го научил, не можам да кажам. 
Во секој случај, тоа е еден стар обичај. А дека тоа другите народи го учеле кога до-
аѓале во допир со Египќаните, за тоа имам голем доказ. Имено сите Феникијци, 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“.

Херодот ги навел сите кои се обрежувале- никаде ги немало само Евреите.
Дејвид Ливингстон, на стр. 32, кажува: „...Но, сè до 4 век п.н.е., Грците не-

мале никакви сознанија за Евреите...“- 4 век п.н.е. бил век на Филип и Александар.
На Плутарх105 и други книги за Александар Македонски ги нема Евреите.
Иако книгите за Александар се пишени во новата ера, ги немало Евреите.
Во Фридрих Либкеров Реаллексикон,на стр. 508, стои: „Јудејско- хеленисти-

чка литература. Таа почнува  со преведувањето, преработување  и дополнување  на 
С. Т. (Библија), на која така им се додадени ред на апокривни ракописи. Ама не не-
достасуваат историчари на почнувањето на јудејството, напр. Деметриус, Еуполем-
ос, Атрапанос, Јозефос, не на филозофите како Аристобулос и подоцна Филон...“.

Токму за Евреите почнало да се знае по смртта на Александар Македонски.
Во Фридрих Либкеров Реаллексикон,на стр. 635, стои: „Manetho, Manethos 

(Manethoth, египтетско = дадено од Thoth) од Себеннитос, египетски висок свеште-
ник во Хелиополис под Птоломеј I. и II...“. Таму тој и сите други пишеле на коине.

Анѓелија Станчиќ Спасиќева, на стр. 9. истакнува: „Сегашната азбука во Би-
блијата му се припишува на Езри, кој живеел во доба на Сократ (404-360 пред Хр.). 
Оваа азбука се вика Калдејска“. Следи имало старо-нова азбука за новите Евреи.

Стр. 10: „Во една Библија на бугарски јазик (ја читав во време на војната) 
стои  ова: ‘Кога Вавилонецот (Набукаднецар) ги покорил Евреите преку ѕидините 
ерусалимски се погодувале за предавање и тогаш им викале на Евреите: ‘Говорите 
сириски, вас народ да ве разбере’. Сега, дали тоа сакале заради својот народ-војска 
или старешините на еден и друг народ говореле еврејски или воопшто на јазикот на 
научниците и војската една и друга не го разбирала“. (На арамејски=сиријски, Р.И.)

„Во Персија Евреите го примиле персискиот јазик а го оставиле арамејски. 
За време на Александар Велики го примили грчки, па арапски и тогаш пратекстот 
повеќе не се читал,нестанал усмениот таргум...“.(Коине само во Александрија,Р.И.)

105 Плутарх, Александар Македонски, Детска радост, Скопје, 1994.

144



Вил Дјурант, на стр. 221, пиши: „Годината 954. п.н.е., дошле Либијците од 
западните брда и жестоко нападнале; 772. година Етиопјаните влегле од југ и се од-
маздиле за своето второ робување; 674. Асирците нападнале од север и го прину-
диле Египет (тогаш под управа на свештеник) да плаќа данок. За некое време Пса-
метих, принц од Саис, ги одбил завојувачите и го обединал Египет под своето вод-
ство. Во текот на неговата долга власт, како и неговите наследници, дошло до ‘Саи-
скиот препород’ на египетската уметност; архитектите и скулпторите, песниците и 
научниците на Египет собрале стручни и естетски традиции на своите школи и ги 
припремиле да им ги предадат на Грците. Ама, 525. година п.н.е., Персијците под 
Камбиз  го  преминале  Суец  и  поново направиле  крај  на  египетската  независност. 
Годината 332. п.н.е. Александар тргнал на Азија и од Египет направил провинција 
Македон. Цезар стигнал 48. година п.н.е. и ја освоил новата престолнината на Еги-
пет, Александрија, каде на Клеопатра и дал син и наследник за кој залудно се на-
девале дека ќе биде крунисан како монарх- обединител на најголемите империи на 
античкото доба. Годината 30. п.н.е. Египет постанала римска провинција и нестана-
ла од историјата“.

Историски се говори за Египет, Македон и Римска провинција, а без Евреи.
Македоците за прв пат се сретнуваат само кај Макајевци,но никаде пред тоа.
Кај Макајевци под 6 се говори како на Македонците им се свртеле слонови-

те и така тие биле победени: „19. Тогаш слоновите се свртеа против вооружените 
војници, кои ги придружуваа,  ги газеа и ги убиваа“. Бидејќи војници биле Маке-
донци,  а  македонска  боја  била  црвената,  која  за  животните  (слонови,  говеда, 
коњи  ...)  претставува  крв,  животните  тепани  ги  напаѓаат  нивните  водачи.  Следи 
наведе-ното „слоновите се свртеа против вооружените војници“ не држи затоашто 
Маке-донците  не  биле  слоноводачи,  туку  само  вооружени  војници  и  нивни 
старешини. Водачи на слоновите биле Индијци. И затоа наводите во Библијата се 
без основа.   

Бидејќи Македонците биле премоќни, кои го трагале крајот на Светот, тие 
во никој случај не би биле победени од некое незначајно малцинство на свештени-
ци Еднобожци=Евреи во тогашното море Повеќебожци-овие во него би се удавиле.

Историски Евреите од тие простори никогаш не биле борбени. На тие про-
стори малцинство Евреи владее со Арапите.Меѓутоа, денес Израелци се Европјани.

Секаде до каде што Македонците стигнале, секаде има нивна оставштина. А 
ова е спротивно на Евреите- секаде каде што тие „биле“, никаде нема нивни наоди. 

Следи само кај Мането да се говори за Евреите- врска само со Александрија. 
Па Бриги и Македонци државно никаде ги нема, а Евреите кои никогаш и не 

постоеле, денес се само моќен верски повеќерасен народ. Нивната историја е само 
присвоена митологијата, а таа била од просторите на Месопотамија со сè Египет.

Следи митологијата била иста, само со различни имиња, дури тн.словенска.

ЕВРЕИТЕ ХЕЛЕНИ- ОД ХЕЛИОС=ИЛИОС (СВ.ИЛИЈА=ПЕРУН=ЗЕВС)

Вил Дјурант, на стр. 302, пиши: „Другите богови на Сирија не биле ништо 
помалку крвожедни од Астарта. Чинителот дека свештениците признавале едно оп-
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што боженство кое ги обфаќало сите богови и кое се викало Ел или Илу, како Ело-
хим кај Евреите...“. (Ел=Ил106- Илија=Св.Илија=Перун=Зевс=Зебс=Зебу- Бик, Р.И.)

Стр. 316: „Изгледа дека првобитно бил бог на громот и живеел во брдата, а 
обожуван е од ист разлог од кој младиот Максим Горки бил религиозен тогаш кога 
грмело. Авторите на Петокнижјето за кое религијата била инструмент на државни-
штво, го преоблекувале овој Вулкан во Марс,така во неговите енергични раце Јахве 
постанал нагласено империјалистички, експанзистички Господар на небеските вој-
ски, кои се борат за својот народ исто онака жестоко како боговите во Илијада...“.

Р. Опифициус, на стр. 114, вели: „Светскоисториско значење на Израел било 
во тоа што обзнанило дека му се објавил Јахве- едини Бог. Тој бог, кој со својот из-
бран народ склучил сојуз, најпрво бил типичен бог на номадски народ, бидејќи не-
мал ни стално пребивалиште ниту- како многу богови на Стариот исток- човечките 
црти на главата на семејството. Тој папат на каков бог на времето во религијата на 
Стариот исток се појавувал во облаците и објавувал во молна и гром. Тек постепе-
но, и тоа пред сè во вавилонското сужанјство, тој постанал бог кој на својот народ 
им поставил високи ќудоредни захтеви...“.

Се истакна: „во религијата на Стариот исток се појавувал во облаците и об-
јавувал во молна и гром“.Па тој бил Секајца=Σ=С=Сила, до „ил грме- ил врне“ итн.

Кавендиш- Линг, стр. 194, пишат: „Во словенската религија прославата  на 
годишните времиња биле од големо значење. Во зима се славела свеченоста на зи-
мскиот бог Коледе, што и денес е вообичаено во Украина или Белорусија. Во про-
летта се одржувавале низ свечености во чест на Сонцето, кои биле со потврда оле-
снување што луѓето го чуствувале поради крајот на долгата зима и се приоближу-
вала летната топлина. Сонцето во словенскиот пантеон се јавува како Кор. Заедни-
чки сончев симбол е огнениот котач премачкан со катран потоа запален да се врти 
на врвот на мотката. Летото било посветено на Перуновиот култ, богот на громот и 
секајцата, кој одговара на грчкиот Зевс и скадинавскиот Thor. Перун е преземен од 
христијанството, во лик на св. Илија или пророкот Елијах“. (Елијах=Илијах, Р.И.)

Се истакна: „Перун е преземен од христијанството, во лик на св. Илија или 
пророкот Елијах“. Ова било во 6 век н.е. за време на Јустинијан I кој според авто-
рите бил од Скопско во Р.Македонија, а по род Словен- Словените биле политички.

Анѓелија  Станчиќ  Спајиќева,  стр.  8, пиши:  „Сега  мораме  да  ја  споменеме 
воглавната наша вера. Најглавниот Бог, како што историчарите тврдат бил Перун- 
громовник, значи Св. Илија кого и денес го светкуваме, баш тогаш кога има најпо-
веќе грмотевици и чие вистинско име се одржало. ‘Перун’ му беше, без сумливост 
додаток, можда од молоште. Валјда со убави перја да се кити идолот, оти и денес 
во некои краеви е обичај, на Св. Илија да се заколи петел- кого некогаш валјда го 
носеле како жртва, а со перје го украсиле идолот. Или тоа бил Первун, перви, први 
Бог, над останатите Богови ?

Главно е, дека тој Бог бил громовник Св. Илија во чија една рака била мол-
ња а во другата, секако, рог на изобилје, од кого го лиел секое благо и добро, ‘ја 
отворал својата рака и хранел сè што живее’. Бил благ добар Бог, кој дава живот и 
изобилје и строг судија- громовник,’ од кого сè се тресело“.

Стр. 37: „Прославувањето на Богот Сава, како и Первог Бог Илија секоејако 
дека било многу во Канан и останатите земји; ама заповеста ‘Немој да имаш други 

106 (Ил: ил врне ил грме; Аристотел=Арис Тот ел; бранител=бранит ел: ел=ил=Илиос=Хелиос, Р.И.)
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Богови, освен мене еден’, народот не ја слушал и стално прославувал и други Бо-
гови а особено домашниот Бог“.

Стр. 45: „После Моше ја зазеле Израелците со својата вештина земјата обе-
ќана. Позната е борбата на староседелците за одржување на светкувањето на ‘Богот 
Бал’, како што Израелските свештеници пред својот Бог Јехова метнувале жртва а 
Баловите на својот олтар. Јеховите свештеници говореле, дека тоа е вистински Бог, 
на чиј олтар падне оган од небото и ја запали жртвата. Се разбира, дека на нивниот 
олтар паднал оган, оти тие од Моша научиле а овој поново во Мисир тој оган, кој 
‘сам се пали’, што видовме, кога двата сина Аранови погинале.

Израелците после се стопиле со староседелците, кои всушност биле ист на-
род како и тие, ист јазик, само ја држеле старата вера со повеќе Богови а празнува-
ле и свои домашни Богови (Давид му служел да домашниот Бог Трпим- Терапим), 
како и сите останати племиња и почитувале и еден виш Бог Сава, покрај Св Илија, 
первог (Перун)“.107 

Стр. 46: „Како што се приметува, дека има пофални песни многу порано со-
ставени...Благословен господ од Сион, живее во Ерусалим. Алилуја ! Тоа Ал-илуја 
(слава на Богот, толкува црквата) се пее и денес во сите просветени народи и вери. 
И зар не значи тоа Хвала- Илија. Хал’илуја !?

И Он не заборавил никогаш. Он први, перви, од кого почнало верувањето, 
дека Он е добротвор на луѓето, кој му лие на секого добро и громовник, строг суди-
ја- без милост ! Он бил перви (Первун) а можда ќе биде и последно Божество, со 
чие име последен човек ќе заклони очи. Можда тој ќе рече, последен збор; Хал’- 
Илија !“ (Затоа Јахве - х = Јаве кој се јаве бил само прв-перви-Первун=Перун, Р.И.)

Следи Елизабета=Елисавета=ели савет: ели=хели=Хелиос- Бог; савет=завет.
Бидејќи на тн.словенски јазици не е Тестамент туку само завет, сè е јасно.
Во Фридрих Либкеров Реаллексикон,на стр. 508, стои: „Јудејско- хеленисти-

чка литература. Таа почнува  со преведувањето, преработување  и дополнување  на 
С. Т. (Библија), на која така им се додадени ред на апокривни ракописи. Ама не не-
достасуваат историчари на почнувањето на јудејството, напр. Деметриус,  Еуполе-
мос, Атрапанос, Јозефос, не на филозофите како Аристобулос и подоцна Филон...“. 

Косидовски пиши: „Хеленистите и Евреите, тоа се, се разбира, Назаренците, 
со таа разлика што првите биле Евреи од дијаспората коишто говореле грчки, а вто-
рите Ерсалимци коишто го познавале само арамејскиот јазик. Јазичната разлика би-
ла тoкму остра, што едните и другите имале одделни храмови, иако и припаѓале на 
истата назаренска заедница што ја предводеле дванасеттемина апостоли. Така ‘Хе-
лените’ апсолутно ги победиле своите антагонисти од Ерусалим, веројатно поради 
тоа што тие како побогати луѓе внесле во заедницата повеќе одошто Ерусалимците. 
„Така наречените ‘хеленисти’, познати по либерализацијата во верските прашања. 
Во нивните синогоги немало свештеници, секој можел да настапи и да говори“. Тоа 
било времето кога Евреите многу уживале во своите дискусии, кога јудаистачката 
мисла доживувала длабок фермент. Дури и нешто повеќе: во емиграцијата надвасу-
вале фариестите во извесна мера  со своите верувања  блиски на христијаните. Во 
ваквите услови Павле, конечно како и другите патувачи ‘писмознајци’ не би треба-
ло да доживеат некои особени непријатности“. (Евреите=Хелените со коине, Р.И.)

107 Се потврдува, дека еврејскиот народ бил еднобожен, а со еден ист јазик како и на повеќебожците.
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Х.Џ. Велс,  стр, 204, пиши: „Под грчко-македонската  птоломејова  управа... 
Грчки постанал наголемо општ јазик на воспитаниот свет во Египет, па тамошната 
еврејска заедница нашла потреба својата Библија да ја преведе на грчки јазик, би-
дејќи веќе многу од самиот нивни народ повеќе доволно не го знаеле еврејскиот ја-
зик...“. (Следи Евреите не ги знаеле еврејскиот јазик, кој бил само арамејски, Р.И.) 

Македонскиот коине како повеќебожен=хеленски јазик бил хеленски јазик.
Стр. 304: Наскоро се појавил друг голем учител... Савле од Тарз или Павле... 

Бил добро упатен во александријското богословје, а се служел со грчкиот јазик. Не-
кои истражувачи  на класиката најдуваат дека грчкиот јазик му бил доста несовр-
шен. Тој не се служел со грчкиот јазик со кој се говорел во Атина, туку алексан-
дријски грчки, а овој го владеел лесно и потполно...“.

Следи заклучок, коине бил македонски александријски Птоломјов јазик.
Стр. 310: „...Бил сразмерно слабо образован.Грчкиот го знаел или никако...“.
Стр.  319:  „Западноевропските  писатели,  пристрасни  кога  е  збор  за  тоа,  и 

премногу  се  склони  да  ја  потценуваат  жилавоста  на  источносто  царство,  кое  се 
образовало  со  Цариград  како  средиште.  Всушност  ова  царство  оличувало  многу 
постаропредание  но  што се  претпоставува  првобитното  римско  царство.  Ако чи-
тателот фрли поглед на картата која нам ни го прикажува обемот на источното ца-
рство во шестото столетие, па ако уз тоа се има на ум дека таму најпосле грчкиот 
јазик постанал службен  државен  јазик, ќе му биде јасно дека дека тоа  е само  по 
името бил отцепен дел на римското царство. Всушност ова елинско царство, за кое 
некогаш сонувал Херодот, а кое Александар Велики го бил основал. Додуше, тоа 
царство се викало ‘римско’,а неговите жители се викале Римјани,какогод што уште 
денес новогрчки јазик често се вика ‘ромејски’. Исто така е точно дека Константин 
Велики не знаел грчки, и дека Јустинијан говорел со туѓ нагласок...

Додека на запад дошло до потполен слом...Малку подоцна ќе проговориме и 
за Ираклиј (610.-641.). Ќе биде дека и во Јустинијановите жили, како и во Конста-
нтиновите, течела словенска крв...“.

Коине не бил народен варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Коине ка-
ко христијански јазик, а христијанството била државна вера, станал државен јазик. 

Пак, Јулијан (4 век) како „одметник“ бил Повеќебожен=Хелен. Тој ги повра-
тил старите богови на неоплатонската- филозофска основа. Следи во негово време 
коине немал важност, што важело и со следните цареви, кај кои службен јазик бил 
латински,и кај Јустинијан-во 529 година Јустинијан ја затворил Платоновата акаде-
мија во Атина. Тогаш Атињаните биле само Хелени=Повеќебожци. Ова говори де-
ка во Елада коине како христијански јазик не бил службен до 6 век. Во прилог се 
наведува и дека Русите како Повеќебожци биле само Хелени- и без јазикот коине. 

Се говори за хеленско.Следи имало хеленско но никако било што словенско. 
За потврда дека немало словенство е доказот што Словените не ги познавал ниту 
Херодот. Исто така, и Константин Велики, во неговите писма до пријателот на не-
говиот татко, кој патувал по реката Вардар- Морава- Дунав..., никаде не видел дека 
имало Словени. Пак, Склавините (областите) се појавиле само од 5 век нова ера.

Следи авторите Словени ги нарекуваат Антите, Венетите и Склавините. Би-
дејќи Анти=Анти со потекло од Балканот, што важело и за Венети=Венети, како и 
Склавини=Склавини, сите тие не биле Словени- според слово. Бидејќи Русите пи-
шеле со рецки, тие биле „Рецкари“ [„роцки народ“, „роски народ“]. Бидејќи тие го 
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презеле тн.грчко (коинското) слово од Константин и Методиј, Русите се изјаснале 
за Словени. Дека Русите биле Словени пиши цариградскиот патријарх Фотиј (860 
година). Па за ова да се потврди, Русите не случајно она од Фотиј го одбегнуваат.

ЕВРЕЈСТВОТО Т.Н.СЛОВЕНСКО

Кавендиш- Линг, на стр 95, пишат: „...Прилично изненадило откритието де-
ка некои стихови во Книгите псалми се готово директни преводи од угариските пе-
сни, а дека песничкиот стил на библискиот хебрејски  е мошне сличен  на угарит-
скиот. Постанало јасно дека многу делови на Библијата не само да ја истакнуваат 
величината на богот на Израел туку претставуваат истанчено опонашање на стилот 
на канаанската книжевност“. Ова говори дека никогаш немало еврејски јазик.

Вил Дјурант, на стр. 302, пиши: „Другите богови на Сирија не биле ништо 
помалку крвожедни од Астарта. Чинителот дека свештениците признавале едно оп-
што боженство кое ги обфаќало сите богови и кое се викало Ел или Илу, како Ело-
хим кај Евреите...“. (Ел=Ил- Илија=Св.Илија=Перун=Зевс=Зебс=Зебу- Бик, Р.И.)

Стр. 315: „Кога прв пат стапиле на историска сцена, Евреите биле номадски 
бедуини кои се плашеле од демоните во воздухот, и обожувале стени, говеда, овци 
и духови на пештерите и брдата. Култот на бикот, овцата и јагнето не бил занема-
руван; Мојси никогаш не можел да го одврати своето стадо од обожување на Зла-
тното  теле,  оти  египетското  обожување  на  бикот  уште  било  свежо  во  неговите 
сеќа-вања,  а  Јахве  долго  време  симболизирал  окрутен  вегетеријанец...А 
обожувањето змии има безброј траги во раната еврејска историја, од фигури змија 
најдени  во  најстарите  рушевини...Како  и  кај  многу  народи,  изгледа  дека  и  на 
Евреите  змијата  им  изгледала  света.  Делимично  како  фалички  симбол  на 
машкоста..Баал, претста-вен симболички во купаст усправен камен, мошне сличен 
како  линга  кај  Хиндуси-те,  некои  Евреи  го  обожавале  како  машки  принцип  на 
репродукција,  маж  земјата  која  ја  оплодувал.  Баш  како  што  примитивниот 
политеизам опстанал бо обожување  на ангелите и светците, како и терафими или 
приносни идоли, кои служеле како ку-ќни богови, така и магиските идеи бројни во 
раните култови...“. (Бик...=Зевс, Р.И.)

Следи Евреите=Еднобожци 100% потекнале од Повеќебожци- тн.Словени.
На стр. 315: „Постепено претставата за Јахве како национален бог...
Изгледа дека првобитно бил бог на громот и живеел во брдата...“.(Σ=С, Р.И.)
Па тој бил само Илија, тн.словенски Св.Илија и Перун, хеленски само Зевс.
За потсетување, на Зевс му бил посветен оревот.И следи орест до Орести-дa.
Иво Вукчевиќ,108 на стр. 26, пиши: „Аспекти на врховно боженство и Творец
Исто важи и за словенскиот пагански систем. И тука исто така боговите се 

аспекти на Врховниот бог или Творецот; манифестација на универзалната узрочно-
ст. И овде е господар Перун, бог на војната и бурата, почитувањето и моќната ма-
нифестација на словенскиот бог над боговите, Сварог.Не е овде изненадувачки што 
Прокопиј во трудот посветен на религијата на Словените, од средината на 6 век, 
Сварог го нарекува со Перуновите атрибути: ‘Тие, всушност, почитуваат еден бог, 
творец на светлоста, како владетел и господар на свемирот; тие му жртвуваат воло-
ви и други животни.’ (De bellis Gothico)“.

108 Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, Beograd, 2007.
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Луј Леже,109 на стр. 19, пиши: „Мир склучен  945. год. помеѓу Словените и 
Грците, за што говори и Несторовата Хроника, содржи ваква клаузула: ‘оние Руси 
христијани кои го повредат овој договор да бидат казнети од семоќниот Бог, а оние 
кои не се крстени, да се лишени на секоја помош на Богот и Перун’. Овој безимен 
Бог кој се истакнал и пред Перун, есте можда тој врховен Бог словенски Пантеон, 
ама тој нема засебно име. Можда баш и христијанскиот Бог внесен сосема просто 
во текст на говорот со навалување  на самите Грци, на кои Перун  не им изгледал 
доволен јемец. Изгледа, дека Перун бил врховен Бог во Русите. Во еден старосло-
венски превод легендата за Александар Велики, која ја наведува Афанасијев, збор-
от Перун есте превод на грчкиот Зевс. Во српските народни песни, каде се најдува-
ат јазни трагови на паганизмот, често се најдува една заклетва во ‘вишниот Бог и 
свети Јован’. Овој вишни Бог е очевидно христијански Бог“.

Иво Вукчевиќ, на стр. 29, пиши: „На овој или оној начин, Перун-Перун како 
Перун или Перун во облик св. Елија или св. Илија, кој грмел на небесите во огнени 
кочии- ја преживеал христијанската ера (L.P. Leger, Peroun et les Saint Elie, Etudes 
de mytologie slave, 1895-97: Slovenska mitologija, 1904)“.

Перун бил во Скитија, но не Балканот. Скити дошле и во Америка- до Перу.
Иво  Вукчевиќ,  на  стр.  35,  пиши  за  „Перун/ведска  лага“.  Имено  фратерот 

Стефан Верковиќ  (1821-1893), во својата Словенска Веда  1874-1881) бил заведен 
од Ј. Економов. „Словенската Веда не само дека ги потврдила ведските корени на 
паганската словенска митологија, туку и покажала дека Веда, Перун  и останатите 
живеат во Родопите. Тоа било един приблем. Била огромна лага“. (Без Перун, Р.И.)

Перун=Елија=Илија била врска со Евреите- еврејскиот јазик бил пелазгиски.
Анѓелија Станчиќ Спајиќева, на стр. 9, пиши: „Јазикот, со кое Св. Писмо е 

напишано најголем дел е на еврејски; ама делови во пророкот на Данило, Езра се 
источно  арамејски  или  калдејски. Има  околу 6000 страни  зборови  :  со  персиско, 
египетско, индиско и грчко потекло. Но има доста ‘темни’ и нејасни зборови, кои 
коментатрите ги расветлуваат, истражуваат и по можност ги објаснуваа“.

Да не се изуми дека Персијците, Сумерите, Египќаните и Македонците биле 
Белци, а пак на просторите на Месопотамија живееле две раси: Пелазги и Семити.

„Еврејскиот јазик е еден дел на она јазично стебло, кое се говори освен во 
Палестина  во  Сирија,  Феникија,  Месопотамија,  Вавилонија,  Арабија,  Етиопија  и 
Картагина. Некогаш тие се викале ‘Источни јазици’ а во ново време се викаат семи-
тски, по Ноевиот син Сем или Сим“.

Овде се говори за арамејски, а не еврејски јазик- тој никогаш и не постоел.
„Сегашната азбука во Библијата му се припишува на Езри, кој живеел во до-

ба на Сократ (404-360 пред Хр.). Оваа азбука се вика Калдејска.
Евреите  тој  јазик  го  примиле  во  Месопотамија,  каде  Вавилонците  со  нив 

благо постапувале и каде тие доспеале до големи чинови“.
Во ова време постоел арамејски јазик со арамејско писмо- ништо еврејско.
„Еврејскиот  јазик,  тврдат  нивните  писатели  бил  народен  до  вавилонското 

ропство а после постанал Јазик на научници, што навистина е чудо, за 200 год, да 
се заборави мајчин јазик во она време. Едино може да се разбере тоа, ако нивниот 
јазик, како што денешните нивни научници тврдат, бил сроден со вавилонскиот.

109 Louis Leger, La Mythologie Slave, 1901, Рад- Београд 1904... На српски со додаток од интернет.
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На друго место, го тврдат писателите ова: Еврејски јазик е исклучиво јазик 
на религијата’ “.

Токму религиски, трговски и научниците јазик бил само еден: арамејскиот.
„Изгледа по многу нешто дека тој јазик од давно бил јазик на научници, ка-

ко што- нема сумливост во секој народ било. Излегува значи, дека на сите просве-
тени народи бил еден јазик на научниците или на самиот народен јазик доста голем 
дел бил изменет, после само учените луѓе, како и писмото можеле да го разберат. 
(Како и денес нашите книги, новини често проткаени за народот со неразбирливи 
изрази- за на народот да му треба превод). Се дава да се верува, дека така и стариот 
грчки и латински јазик бил јазик на научниците и званичен јазик, оти во една книга 
баш за латински јазик се тврдело ова: ‘И така- велат- народниот јазик на Италија ја 
одржа својата превага над латинскиот. (Во Рим биле еолски народен, итн., Р.И.)

Кај нас нашиот словенски, старо-словенски јазик бил исто така јазик, на пи-
сателите и званичен јазик, на кого пишеле книги, владетелски повелби, наредби и 
останати званични преписки, како и споменици- а народот не го употребувал“. 

Наведените  јазици  како  повеќерасни  не  се  разбирливи.  Бидејќи  Македон-
ците коине (тн.грчки) го реформирале, отфрлувајќи ги семитските зборови на Црн-
ците, создале македонски тн.старословенски јазик кого денес го разбираат сите тн. 
Словени. Бидејќи кај Белците преостанале мноштво пелазгиски=тн.словенски збо-
рови, до денес тн.Не-словени со повеќерасни јазици во своите јазици содржат мно-
штво тн.словенски зборови. Пак, поради заговор врз тн.словенски јазици, тоа не се 
признава.Следи етрурскиот јазик не се споредува само со тн.словенски јазици, иако 
на просторите на Етрурците денес соседи им се Словенците и Далматинците. Меѓу-
тоа, за европската наука ним им се поблиски Црнците од Африка и Монголите од 
Азија, но никако тн.Словени со свои руни и богот Перун како што биле Етрурците. 

„Во една Библија на бугарски јазик (ја читав во време на војната) стои ова: 
‘Кога Вавилонецот (Набукаднецар) ги покорил Евреите преку ѕидините ерусалим-
ски се погодувале за предавање и тогаш им викале на Евреите: ‘Говорите сириски, 
вас народ да ве разбере’. Сега, дали тоа сакале заради својот народ-војска или ста-
решините на еден  и друг  народ говореле  еврејски или воопшто на јазикот на на-
учниците и војската една и друга не го разбирала“. (арамејски=сиријски, Р.И.)

„Во Персија Евреите го примиле персискиот јазик а го оставиле арамејски. 
За време на Александар Велики го примили грчки, па арапски и тогаш пратекстот 
повеќе не се читал, нестанал усмениот таргум...“.

Се говори само за арамејски, персиски и коине (тн.грчки), никако еврејски. 
Вил Дјурант, на стр. 309, пиши: „Хебрејски спаѓал меѓу најмилозвучните од 

сите јазици на топката земјина. Покрај своите гутурали (грлени гласови) бил полн 
со снажна музикалност; Ренан го опишува како ‘треперење полно со стрели, труба 
од месинг кој поминува низ воздухот’. Многу не се разликувал од говорите на Фе-
никијците или Моабитите. Евреите го користеле алфабетот сроден на феникискиот; 
некои научници веруваат дека тоа е најстар познат алфабет. Не се труделе да пишат 
самогласници,  а  чуствата  ги  препуштале  на  празнини;  дури  и  денес  хебрејските 
самогласки се само точкици со кои се украсуваат согласниците“.

Анѓелија Станчиќ Спајиќева, на стр. 9, говори за еврејски јазик:
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„Во таа азбука има мукли  гласови, како во нашиот Старо-Словенски, а из-
гледа дека има слова како нашето тенко ер, кое служи како застој во зборот и из-
говорување на некој полусамоглас“.110 (Кај Арапите не е кавез туку каф’з, Р.И.)

Стр. 13: „Народот во општо повеќе не го знаел јазикот а говореле во тоа вре-
ме грчки, арапски и др. Ама покрај сиот труд на тие научници, нивното познавање 
на еврејски јазик, било непотполно, те се зашле на странпутица. И овие големо вни-
мание им поклониле на словата. Последица на тоа испитување  било постоење  на 
знаци на акценти и точки, како во масори, но поразгранети и поодредени. Тоа по-
станало во време на Исламот, а во 10. век се утврдила нивната наука, која цветела 
до 15. век. Делата многу им пропаднале во пожарот во Каиро и другите места.

И сега можеме да заклучиме, дека читањето на тој еврејски јазик било непо-
тполно и јазикот бил непознат и сè се сведувало на преданија, а Мишна книга, Ми-
драш, Мшеле кои биле пишани со јазик, на кој народ во кое време се служел тие ја 
носеле таа традиција напишана и објаснета. Пратекстот значи и ако можда со исти 
слова- било на оние најстари или со оние од Езра ги препишувал им останал и на 
самите научници неразбирливи, сè додека после утврдените знаци околу писмата 
не го утврдиле и самиот јазик.   

Кај тв. еврејски јазик слова немало за секој глас а многу се пишело со сога-
сници и се скратувало, како и денес во турско-арапскиот јазик, како што и во на-
шиот словенски беа многу скратени зборови објаснети со титли (слитни). Затоа не-
кој можел да го чита така текстот тек тогаш, ако го знаел јазикот а ако не го позна-
вал јазикот на дотичниот народ, па баш и слова да знаел, од волја му било, како и 
кои согласници, каде не биле- ќе умее и како дотичниот збор ќе го чита. Ова говор-
ам за читање и пишење пред утврдување на точките. Во еврејските храмови натпи-
сите и службените книги есте без точки, задржани како старина и ако денес сите ги 
научат во школите тие сите зборови да ги читаат со точки. Читањето нивно е од де-
сно на лево“. 

Стр. 15: „Ќе го споменеме уште Јехуду бен Кореши, кој во 10. век бил писа-
тел. Делата  негов повеќето пропаднале. Пишел: ‘Споредна  студија  на јазикот’ со 
голема ревност. При расветлувањето на ‘темни’ зборови на Библијата, се повикувал 
на арамејски, персиски, арапски и берерски зборови...“.

Следи еврејски јазик немало- Палестинците биле Пелазги, како и Фениките.
Бидејќи Феникијците биле Фенети=Венети, нивниот јазик бил пелазгиски= 

тн.словенски, како што била Палестина=Пелестина=Белестина на Белци (Пелазги).
За Алдо Масо, во неговата книга „Феникијците“, тие ги славеле боговите од 

гората Олимп, со главен бог Зевс. Брајер и др. пишат: „Овде биле најзанимливи пр-
иказните за боговите и хероите. Овие легенди, чиј средишен лик бил Гилгамеш, мо-
шне многу потсетувале на Хомеровите епови“. Според Косидовски, феничките ре-
лигиозни епови живо потсетувале на Хомер. Ова се потврдува и со Полибиј, спо-
ред кој, во договорот за сојуз склучен 215 година меѓу Ханибал и Филип V богови-
те на Картагинците имале пелазгиски имиња (Зевс, Хера, Аполон, Дајмонот на Ка-
ртагинците, Херакле, Арес, Тритон, Посејдон, Хелиос, Селена, Геја и други). Тек-
стот бил буквален превод на пунски текст од договорот. Следи само едно: Пелазги.

Плутарх,  под 24, пиши: „...Александар, пак, сметал  дека првин треба да ја 
утврди својата моќ на примирје. Кралевите на Кипар веднаш дошле сами да му го 

110 Темниот глас од српскиот јазик го отфрлил Вук Караџиќ- српскиот бил тн.старословенски јазик.
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предадат островот, исто така му била предадена и Феникија, освен Тир. Додека Тир 
бил под негова опсада седум месеци со насипи и со разни направи, како и со триста 
кораби од море, Александар една вечер го видел на сон Херакле како му ја подава 
десната рака од ѕидините и го вика. На мнозина тирци, пак им се појавил Аполон 
на сон, велејќи им дека ќе оди кај Александар, зашто не бил задоволен од она што 
се случува во градот...“.Следи фуснота за Херакле: „Херакле- еден од главните бо-
гови на жителите на Тир, го почитувале под името Баал или Мелкарт...“. (б=в, Р.И.) 

Спајиќева ги чита текстовите со македонски говори. Ова говори дека на ара-
мејски јазик му била пелазгиска основа. Па арамејски бил дворасен јазик- и Црнци.

Во мојата книга „Евреите- т.н.Словени“ имињата ги толкувам истогласно:
Адам=а дам; Абрахам=а брахом=браком; Агара=а гара; Апокалипса=а по ка-

липса=ка липса; Африка=а фрика=прика=пирика (=пири ка), пири=гори=гари=жа-
ри=кари- ф=пх=п; Вавилонска кула-Небокатница=небо катница; Ветил=ветил; Вир-
савиа=вир  савиа=савија;  Вирсава=вир  сава:  Сава=Сава...;  Давид=давит;  Ева=е  ва; 
Евреи =е вреи=ври е- вир=Вирсавиа...; Ерусалим=е рус алем=алим: рус=рус- светла 
коса; ал=ел=ил=Илиос=Хелиос; Елиса, Елизабет=Елисавет=ели завет=савет=с авет 
=а вет и, сават=совет...: Ели=Или=Илиос=Хелиос=Зеус=Зевс- Св. Илија=Перун=Зе-
вс; Ехнатон=е хнатон, х=г, гнатон=гнат он- гнат=гонат=гонади до Игнатиа=и гна-
ти=гонати;  Исаак=иск=иска=Исака=и  сака;  Исмаил=исмеил=исмејал;  Исав=исав; 
Израил=изроил;  Јаков=јак  ков;  Јахве=јаве-  Јахве  се  јаве;  Јехудит=је  худит  (х=к)- 
„страшен бог Молох“. Пред стравот без да се страда само со молк: млк=молк= мо-
лок=Молох; Јосиф=осиф= осип; Јуда=ј уда;  Мојси=мој си (син); Кумран=к  умрен 
или Кумран=к умрам=у мрам=мр=мре (премре, замре...мрморе...)=умре до Умрено 
Море- Мртво Море...; Камел=Камил=камила=ка мила; Камуил=камил=ка мил; Ле-
пра (лебра=лебара)=леп пра=праа=правам; Лука=лука; Ное + в = Нове- ново; Пасха 
=песха=песка=песок; Псаметих=п самет их =ик...: па самет=самит, да се биде сам-
слободен; Сава=с ава=аба-сави=саби-сабја;сабат=с абат, работа=е абат а-абат; Сам-
сон=сам  сон;  Сара=сара...;  Сахара=сахар  а=сахар=сехер=шекер  со  кристали  како 
песок- пескара=пе  скара=схара=Сахара=скара-сгара=с  гара  =гара-гаража;  Силом= 
силом...; Синај=синаи=синои=синови; Синај облаци или магла сини; Ситна=ситна; 
Тавор=та вор, в=б; Тамара=та мара...; Тамна=тамна...; зигурет= сигурет-осигурет...

Најбитна Секајца + в = секавица-секира=сек кира=к ира=ила...Илија=Перун. 
Ако би имало посебен еврејски јазик, Библијата би била пишана на еврејски, 

а не на арамејски и македонски коине.Бидејќи Новиот завет бил пишан на македон-
скиот јазик коине во Александрија, каде била врската со стоицизмот без робови- 
спротивно на еврејството, христијанството со коине биле само едно: македонски.

Еуген  Н.  Борза,  во „Вовед  во студиите  за Александар,  во  книгата  за Але-
ксандар на Улрих Вилкен, на стр. 11, пиши: „Биографијата на Александар...Аристо-
тел смета дека само Грците [Хелените] можат да владеат, а странците да бидат пот-
члинети, Но, кога Александар се закани да ги обедини срцата и да направи сојуз 
меѓу Македонците и Персијците, тој првпат го прокламира брадството на народите, 
братството меѓу луѓето... Александар ја прифати визијата на Зено за свет во кој си-
те луѓе треба да бидат членови здружени еден со друг, граѓани на една држава без 
разлика на раса и државно уредување да се покорат и во слога со основниот закон 
што постои во светот, да бидат обединети во еден социјален живот, не со принуда, 
туку по сопствена волја (како што тој прокламираше со љубов)“.
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Бидејќи „тој првпат го прокламира брадството на народите, братството меѓу 
луѓето... Александар ја прифати визијата на Зено за свет во кој сите луѓе треба да 
бидат членови здружени еден со друг, граѓани на една држава без разлика на раса и 
државно  уредување  да  се  покорат  и  во  слога  со  основниот  закон  што  постои  во 
светот, да бидат обединети во еден социјален живот...“ следи христијанството.

ХРИСТИЈАНСТВО

Според Библијата и авторите, христијанството било според Исус Христос.
Ј. Блајкен,111 на стр. 277, говори за „Почетоците на христијанството...“:
„На темел на променети општествени односи во редовите на населението на 

Царството, почнувајќи од 3. в. се менуваат и верските потреби на масите. Меѓу бр-
ојните мистериски религии, во кои на луѓето им се бара спасение и ослободување 
од своите  овосветовни  неволји, пред сè знатно се  развивале  култовите  на Изида, 
Сонце и Митра (кои посебно кај војниците стекнало големо значење), а како изра-
зита религија на спасот во тој општ духовен развој мошне пораснало и христјан-
ството.

Христијанството настанало во 1. в. н.е. во Палестина, а се развило на учење 
на Жидот Исус,историска личност кој христијанските свети текстови го нарекуваат 
Назаренец. Со Учител (рабиј) и Пророк, а и Син Божји, Господин и со Божји збор, 
но понајчесто Христо112(од грчки: христос = помазаник) или Месија. Во канонските 
списи христијанскиот Нов завет и другите порани христијански извори  (како што 
се Дидахе или Учење на дванесет апостоли, разни ‘апокрифни’ евангелија и апо-
столски писма), кои говорат за Исусовата наука, живот, смрт на крст и воскресение, 
наидуваме на мошне малку историски поуздани податоци за Исус- према мислење 
на некои истражувачи дури и тие податоци не се поуздани. Од други, нехристијан-
ски извори, за личноста Исус Назаренец се говори во жидовскиот Талмуд (‘Во  пр-
едвечерјето на светковината Пасха го обесиле Исус Назаренец... оти терал чаробни-
штво, го заведил и искинал Израел’), а само успат се споменува во Тацитовите Ана-
ли кога е збор за Нероновиот палеж на Рим (‘...Нерон ги подметна кривците и ги 
стави на најрафинирана мака оние кои биле означени со својата гадост, а кои про-
стиот народ ги нарекуваше христијани.Името му доаѓа од Христо,113 кој, за Тибери-
јевата власт бил погубен по наредување на прокураторот Понција Пилат.’). Бидејќи 
значи немаме изравни податоци за неговата работа и научување, верувањето на пр-
вите христијански заедници може нам најдобро да ни предочи содржината на него-
вата наука, кој овозможил така брзо ширење на христијанството, а подоцна постан-
ал основа за различни интерпретации неговиот ‘бит’ во разните христијански вер-
ски струји и нам ни пружи ослонец во покушувањето на званствените историско- 
критички реконструкции на првобитното христијанство.

Основно верување  на  првобитните  христијански  заедници  било  дека  Исус 
Христо е спасител кое доаѓање на Земјата Богот го најавил уште во Стариот завет. 
Е непобитно дека за нив Исус не бил Месија во смисол на очекуваниот жидовски 
крал кој политички би го ослободил жидовскиот народ и би му осигурал како на 

111 J. Bleicken, Die Weltgeschichte, Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau 1971- SFRJ Zagreb...1976. 
112 (Исус=Исис бил Христос=Кристос, оти тој бил крстосан-само истогласно: само крист=крст, Р.И.)
113 (Името христијани доаѓало од името на Христо- само крист=крст, а помазаник=помазаник, Р.И.)
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‘одбран народ’ посебна положба и власт над другите народи. Меѓутоа одговори на 
прашање каква природа е спасението што Христо го донесува, на кого тоа му е на-
менето и кој може да го постигне, биле различни. Се чини дека во почетокот пре-
овладувало мислење дека со Христовото доаѓање дошол крај на овоземската власт 
и со државните организации и започнало создавањето на Божјото кралство на Зе-
мјата (есхатолошко верување). Со тоа, понатаму, поврзано и уверувањето дека Хр-
ист со својата жртва на крст го откупил грешното човештво и овозможил спасува-
ње на секој поединец кој го прифати сакраментот (крстење и причест) и со тоа се 
вклучи  во  врската  заедница- Црква.  Сакраментите  имаат  спасоносна  моќ  на  овој 
свет, но нивната делотворност нарочито е важна за посмртниот живот. Во тоа хри-
стијанството им било блиско на другите мистеријски религии и култови на своето 
време.  После,  према  треттото  поимување,  спасувањето  во  ‘внатрешноста’  е  пре-
образување и со нови односи меѓу луѓето што ги воспоставило Христовото научу-
вање  за извршување  на Божјите  заповеди  и  за  љубовта  према  блиските, односно 
угледање на Христовиот живот (етички мотив). Тоа се три основи на сфаќање на 
различни начини поврзани веќе во самите текстови на Новиот завет, а различно се 
интерпретирале- па често дури  и се спротиставувале- и во доцните толкувања  на 
тие текстови. Сите тие толкувања наиме зависеле за тоа на кого е заправо спасува-
њето е наменето. Очигледно наиме спротивноста помеѓу мислењата дека спасува-
њето е наменето и достапно во прв ред на Јудејците (односно Жидовите, како оби-
чно ги нарекуваме кога е збор за јудејскиот народ после големата дијаспора, расе-
лување, до кое дошло после нивната противримска побуна 70. г.н.е.) и стојалиште 
кое преовладувало веќе во новозаветните списи, а подоцна потполно преовладало и 
овозможило ширење на христијанството и вон жидовските етнички граници: дека 
наиме спасението им е наменето на сите луѓе, без обѕир на народност, култура  и 
пол. Слично разминување сретнуваме и во гледањето на тоа на кој општествен слој 
е наменето спасението: додека од една страна владеело поимање дека тоа е доста-
пно во прв ред или дури исклучиво на припадниците на нижите, потлачени и сиро-
машни слоеви (Матеј на Исус му ги припишува овие зборови: ‘Полесно ќе помине 
дева низ иглени уши отколку богаташ во кралското небеско’), поимање кое дока-
жува дека христијанското се формирало и вкоренило најпрво кај ниските слоеви те 
и затоа за нив било привлечно и подоцна, од друга страна се нагласувало дека хри-
стијанството отвора врата на спасување на сите луѓе без обѕир на нивната опште-
ствена положба, сфаќање кое овозможило тоа да постане и религија на владеачката 
класа. Во поимањето на односот помеѓу Бог, Христо, човек и светот христијанство-
то од една страна ја продолжила жидовската библиска традиција: жидовски едини 
Бог Создавач постанал и христијански Бог Отец (тоа монотеистичко начело запра-
во е темелна врска помеѓу јудеизмот и христијанството), а истодобно се служел со 
предожбите и појмовите тогашниот хеленистички идеален свет, со што далеку ги 
преминало рамките на жидовската идејна традиција“. 

Х.Џ. Велс, стр. 296, вели: „Готово сè што знаеме за Исусовата личност по-
текнува од четири евангелија, кои сигурно сите постанале веќе неколку десеттина 
години по неговата смрт, како и на алузија на неговиот живот во посланијата на пр-
вите ширители на христијанството. Првите три евангелија, по Матеј, по Лука и по 
Марко, се тврди дека се засноваат на некој поран запис. Евангелието по Јован се 
одликува  со  повеќе  оригиналности  на  чуства  и  во  прилична  мера  одаваат  нешто 
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налик на елинското богословје. Критичарите се наклонети да сметаат дека еванге-
лието по Марко е како најверен опис на личноста и толкувач на вистинските изреки 
Исусови. Сите четири евангелија нам ни пружаат слика на сосем одредена личност, 
те нам, убедливо, какокога и првиот извештај за Буда, изнесува вистина за Исусо-
виот земски живот. И покрај сите дополни за чудесната, сме принудени да кажеме: 
‘Тој човек постоел; овој дел на светската историја не е измислен’.

Какогод што е личноста Гаутаме Буда е унаказена и со помрачени крут се-
дечки лик, со позлатен идол на позниет будизам, така и Исусовата  сува,  страшна 
напрегната појава- човек тоа нагонско чуство- унаказено со нестварност и предани-
ја, со кои лошо е сфатено стравопочитувањето во денешната христијанска уметно-
ст го обележило нивниот лик. Исус бил пуки сиромав, проповедник, кој патувал на 
прашливата и со сонце попалена земја Јудеа, живејќи од случајни милосрдни даро-
ви. Па, ипак, секогаш го претставуваат грижливо чист и очешлан, во беспрекорно 
чисто одело, усправен, а некако неподвижлив, како да лебди во воздух. Тоа било 
доволно да го направи невистински и помалку пристапен со сфаќање на поединци, 
нарочито за луѓе кои умеаат да разликуваат помеѓу јадро на историски настан и ки-
тнасти и наивни украсувања од страна на ограничени богомолци. 

Можда и воведните делови на сите четири евангелија претставуваат  такви 
украсувања, на пр.чудотворните околности при Исусовото родување, ѕвездата која 
го довела мудрецот од исток до неговите јасли да му се поклонат, па колежот на де-
цата во Витлеем, што го наредил Ирод поради значајните предзнаки, и бекството во 
Мисир- сè тоа многу меродавни истражувачи ги сметаат такви китења. Во најдобар 
случај, тие настани не се важни за самата Исусова наука; дури неа и одземаат мно-
гу од оние снаги и силина кои во неа ги најдуваме чим ја издвоиме од таквите укра-
сувања. Тоа важи и за противречните мислења на Матеја и Лука за Исусовото по-
текло. Покушале да се пронајде како неговиот татко водел потекло од самиот крал 
Давид. Како за Исус, или за кого било инаку, би било некоја нарочита чест да води 
потекло од таков човек. Овој додаток вотолку е понеобичаен и побесмислен  што 
према  легендата Исус  и не бил Јосифов син, туку е зачнат на чудотворен  начин. 
Ако целата Исусова повест ја ослободиме од сето тоа секоејако украсување, сами-
от Исус ни се јавува  како лик мошне човечен, мошне озбилен, страстен, кадар да 
плани во изненадна лутина. Овој човек проповеда нова и длабока наука, наука  за 
полна љубов на отецко божјо на целиот свет и идното царство небеско на земјата. 
Секако дека тој било човек со јака сугестивна индивидуалност.  

Присобрал околу себе ученици и ги задахнал со љубов и храброст. Неговото 
присуство ги снажело и лечило слабите и болесните луѓе. Изгледа дека тој самиот 
бил доста слаб телесен состав, бидејќи бргу подлегнал на маките распинување  на 
крстот. Постои предание по кое паднал во несвест кога она по тогашниот обичај са-
миот  морал  да  го  носи  својот  крст  до  губилиште.  Кога  прв  пат  се  појавил  како 
учител, бил човек  од свои тринаесет години. Три години патувал  по земјата про-
поведувајќи ја својата наука; потоа дошол во Ерусалим, каде го оптужиле дека по-
кушал  да  создаде  нова држава  во Јудеа.  На  основ  на таа оптужба  бил  сослушан, 
осуден и распнат едновремено со двајца разбојници.

Сета  ова  сила  на  богословските  тврдења,  на  кои  заснива  христијанството, 
вистина има малку ослона во евангелието. Како што читателот и сам може да се 
увери,  во  тие  книги  нема  јасни  и  изричити  потврди  за  прописите  кои  христи-
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јанските учители ги сметаат потребни за спас на душата. Е тешко да се разабере од 
вистинските Исусови изреки желбата да го сметаат еврејски Месија (‘Христос’ на 
грчки јазик), бил со еден дел боженствен, или дека ја проповедал науката за жртва 
на окајкување и дека воопшто барал од своите ученици какви нарочити свештенич-
ки чинови. Набрзо ќе видиме како подоцна цело христијанство се поделило поради 
препирките околу светото тројство. Меѓутоа, не постој никаков доказ за тоа дека 
апостолите воопшто знаеле за поимот тројство. А ако што знаеле за тоа, тешко тоа 
да го слушнале  од Исусова  уста.  Славењето  сабота по еврејскиот обичај- самиот 
ден, додуша, е под влијание на обожувањето на Митра пренесен на недела- важно 
обележје на многу христијански вероисповеди. Исус, меѓутоа, свесно не ги почиту-
вал прописите за сабота и рекол дека сабота е создадена заради луѓето, а не луѓето 
заради сабота. Исто така никогаш не рекол ни збор за некое обожување на својата 
мајка Марија како небеска кралица (што потсетува на египетскиот култ Изида). Не 
знаел за сè што нарочито се истакнува во христијанските обреди и обичаи. Некои 
книжевници, по своја нарав особено се склони на сумливоста и цепидлачење во ве-
рски прашања, отишле дотаму да тврдат како Исус воопшто не може да се нарече 
христијанин. Кој год сака објаснување за тие чудни празници во Христовата наука, 
нека се обрати на својот свештеник. Ние овде сме должни да ги спомениме овие не-
јасни прашања едино поради судирот и тешкотијата која подоцна поради нив на-
станала, а никако да се впуштаме во понатамошни расправи за нив.

Така исто важно е значењето кој Исус го придава на она што се нарекува ца-
рство небеско на земјата, а со обѕир на сразмерно слабо водење сметка баш за тоа 
Христово учење во обредите и верските прописи на мнозина христијански цркви. 
Науката за небеското царство на земјата, која е најважен дел на Исусовото учење, а 
така малку има  влијание во христијанската вера,  неоспорно е едно од најреволи-
ционерните учења кои икогаш се покренале или го менувале умниот живот човеч-
ки. Не е никакво чудо  што тогашниот свет не можел да го сфати неговото полно 
значење, туку да само напола го разбрал, па уплашено се тргнал. Како да не се осу-
дувал да разбере волку страшни напади на одомашените обичаи и установи на чо-
вештвото. Не е никакво чудо што учениците и нивите приврзаници на христијан-
ството,  се  поколебани  на  овие  сознанија,  набрзо  се  вратиле  на  старопознатите  и 
одомашени поими на храмот и олторот, расрѓено божанство, обреди кои ќе му слу-
жат на неговото умирање, на ракоположени свештеници и чаробни благослови. Вр-
аќајќи се на тие обичаи, тие брзо се вратиле и со стариот живот на омраза, настоју-
вање за добивки, утакмици и гордости.Оти науката за небеското царство на земјата, 
како Исус  го бил приповедал, не било ништо помалку туку смел и безусловен за-
хтев за потполна промена, за совршно внатрешно и надворешно чистење на човеч-
киот живот. Нека читателот го земе евангелието ако сака да види што е сочувано од 
таа силна наука. Ние овде се бавиме едино со спротивноста измеѓу таа наука и по-
имите кои владеа.

Евреите биле убедени дека богот, един бог на целиот свет, е правичен бог. 
Па, при сетоа тоа, го сметале и како бог со кој по потреба можат и да се погодуваат, 
и кој со нивниот прататко Аврам заклучил договор мошне поволен за Евреите, до-
говор кој најпосле ќе им издвои превласт над целиот свет. Биле огорчени и запре-
пастени кога слушнале како Исус сака да му ги земе нивните толку омилени повла-
стувања. Никаков договор не може да се склопува со богот, учел Исус; нема избран 
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народ и нема повластување во царството божјо. Богот е добар татко на сè што е жи-
во, со својата љубов ги обфаќа сите подеднакво, како што сонцето сите ги обфаќа 
со својата светлост. Сите луѓе  се браќа, сите се грешници, ама затоа ипак подед-
накво љубени синови на боженскиот татко. Во параболата за милосрдниот Самарја-
нин, Исус го осудува природниот нагон со кој сите се подаваме, склоност да го ве-
личиме својот народ, а да ги потценуваме вистинските чуства на другите племиња 
и други вероисповедувања, Исус го побива упорниот захтев на Евреите за нарочито 
право на бог. Богот- учи Исус- подеднакво му служи на сите кои ги прими во свое 
царство. Нема повластувања ни за кого во тоа, оти нема мера за издашност на него-
вата татковска милост. Од сите бара да одат до крај во тој правец, како што кажува 
приказната за закопаниот талент и за вдовичните две убавини. Во божјето царство 
нема повластици, нема одбивки, нема изговори.

Исус, меѓутоа, не ги напаѓал само тесно племенските родољуби Евреи. Тие 
беа народ со јака развиен смисол за семејство, а Исус сакал да ги потопи сите огра-
ничувања и тесните семејни врски во големото море на љубов према богот. Секо-
лкаво царство божјо требало да биде големо семејство со негови приврзаници. Во 
Светото писмо се вели:“  ...  ...  

Стр. 301: „Треба нарочито да се подвлече во вистинската Исусова наука би-
ле  сувишни  начела,  уз  кои  богаташот,  свештеникот,  крупниот  трговец,  царскиот 
чиновник, па ни обичниот, што вели, уважениот граѓанин не можел да пристане, а 
од основа да не го промени начинот на живот. Од друга страна, поново, во таа на-
ука не било ништо што приврзаникот на вистинската наука на Гутаме Сакје не би 
можел со драга волја да прифати, ништо што приврзаникот на првобитниот буди-
зам би бранел едновремено да биде и приврзаник на Исус Назаретанин. А и вистин-
скиот Исусов ученик можел слободно да ја усвои цела Будуна наука“.

Стр. 305: „За време на ова слабо расветлено време во повеста на христијан-
ството, изгледа  дека христијанските обреди  примиле извесни  примеси  од обожу-
вањето на Митра од една страна и од обожување на Серапис, Изида и Хор од друга 
страна. Од митраизмот изгледа дека христијанството примило славење недела, ден 
на сонцето, наместо еврејската сабота...“.

„Уште познатни биле примесите на александријското обожување, кои про-
дрело  во  христијанските  обреди  и  идеологијата.  Природно  е  да  христијаните  во 
ликот на Хора, кој бил Серапов син, а кој притоа е сметан како вистински Серап, се 
нашло по аналогијата јасно објаснување за мислата која ја бил изнел свети Павле. 
Од тоа па до изедначување на Марија со Изида, до нејзиното подигнување на сте-
пен божанства и покрај јасните Исусови зборови за мајките и браќата, кои порано 
ги наведовме од евангелието, бил само еден чекор...“.

Стр. 307: „Во колку христијанството востанувало против божанствата на ца-
ревите и против другите битни установи на римското царство, треба да се сфати ка-
ко бунтовнички и превратнички покрет. За такво и го сфатиле повеќето цареви пр-
ед Константин Велики...“.

Стр. 309: „Неколку години подоцна дошол на престол Константин Велики, 
прво како цар-совладетел (година 312.), а потоа (година 324.) како исклучиво само-
држец на римската империја. Со таа промена на престолот дошол и крајот на стра-
дањата на христијаните...Годината 312. Константин морал да војува со Максенциј 
околу власта над самиот Рим. По негова наредба е насликан на знамињата и шти-
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товите на неговата војска симболот на хритијанството. Говорел дека самиот бог хр-
истијански се борел на неговата страна и му извојувал победа на милвинскиот мо-
ст, на доглед на самиот Рим. Со тоа Константин драговолно се одрекол од начелото 
за божанското преимуќство на владетелот, начело кое прв пат било вовлечено во 
западниот свет благодарејќи на суетата на Александар Велики, па баш со тоа, уз ср-
дечно поздравување и со одушевена потпора на христијаните, се воздигнал до уште 
безусловен, апсолутен самодржец отколку што пред него бил Диоклецијан.

Не поминало ни неколку години, и христијанството постанала државна вера 
на римското царство, а самиот цар Константин се покрстил годината 337. на сомрт-
ната постела.

Во светската историја ликот на царот Константин зазема исто толку значај-
но место колку и појавата на Александар Велики или Јулие Цезар...Така, на пр. не-
говиот пријател Зозим тврди дека цар Константин е роден како вонбрачно дете, ка-
ко што бил роден и Саргон I. По овој писател Константиновиот татко бил некој уг-
леден генерал, а неговата мајка, Елена, ќерка на некој крчмар од Ниш во Србија. 
Гибон е на мислење дека Константиновите родители живееле во законски брак. Се-
како Константиновата мајка била од мошне скромно потекло, а самиот Константин 
имал да совлада знатни тешкотии, пред но што ќе успее со својата вродена генија-
лност. Бил сразмерно слабо образован. Грчкиот го знаел или никако...“.

Стр. 311: “Овој датум (година 325.) е мошне важен за нашата историја. Тој 
датум го обележува состанокот на првиот васеленски собор на на целокупниот хр-
истијански свет; соборот во Арл, кој малочас узгред го споменавме, ги собрал само 
претставниците на христијаните на запад. Тој датум воедно ја забележува конечно 
појавата на светската позорница христијанската црква на која денес и се придава 
тој збор. Најпосле, никејскиот со Симоволната вера јасно е одредено и одбележено 
христијанското учење“.

Стр. 321: „Во врска со Хозрој слушаме  прв пат за Турците, дотогаш непо-
знат хунски народ од средна Азија, кој, се тврди, прво бил Хозројев сојузник, а по-
тоа сојузник на Цариград.

Хозрој II (590-628), внук на Хозрој I, бил со премногу променлива среќа. От-
прво извојувал неверојатни успеси против источното царство. Во три маха (година-
та 608., 615. и 627.) продрела неговата војска до Кападокија, кој се најдувал на ази-
скиот брег на Босфор, прекупатот на самиот Цариград; ја освоил Антиохија, Дама-
ск и  Ерусалим  (годината  614.), па  од Ерусалим  одвлекол  во  својата  престолнина 
Ксетифон некој крст, за кој се тврди дека бил вистински крст на кој е распнат Хр-
истос. (Меѓутоа, делови на тој крст уште порано биле пренесени во Рим. Се тврди 
дека тој пренос го извршила царицата Елена, идеализирана и светица прогласена 
мајката на царот Контстантин)...“.

Стр. 324: „Додека царот Ираклиј покушувал  да воспостави  ред во опусто-
шената Сирија- било тоа  после смртта на Хозрој II,  а  пред заклучување  на коне-
чниот мир со Персија, -му донесе некоја необична порака. Доносителот на оваа по-
рака промакнал низ царската претстража кај Бостре, во пустињата јужно од Дамаск. 
Писмото било пишано на арапски, во она време уште слабо познатиот семитски ја-
зик  на  скитачкото  племе  на  јужната  пустиња.  Секако  Ираклиј  го  сослушал  само 
усмениот превод на тоа писмо, и притоа лесно е можно дека преведувачот уште на 
своја рака додал неколку презриви опаски.
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Тоа писмо бил необичен позив, пишан со китнасти стил, а од некој човек кој 
се викал Мохамед, божјиот пророк. Колку се дало да се разбере, тој Мухамед го 
повикал Ираклиј да го признае единиот, вистинскиот бог и да му служи. Друго ни-
што одредено не можело да се заклучи од ова писмо.

Не знаеме како е примена таа порака, ама веројатно дека на неа не одгово-
рено. Се претпоставува дека царот Ираклиј весело се насмеал на овој необичен на-
стан, да слегал со рамењата и ја гледал својата работа.

А во Кестифон веќе многу повеќе се знаело за тој Мухамед. Таму се говоре-
ло дека тоа е некој незгоден лажен пророк кој го побунил Јемен, богата покраина 
на јужна Арабија, да се крене против кралот над кралевите. Кавад, крал над крале-
вите, бил во она време наголемо зафатен со крупни државни работи. Би го фрлил и 
убил својот татко, Хозрој II, па сега се трудел што подобро да ја преуреди перси-
ската војска. И нему му стигнала истата порака која ја примил и Ираклиј. Пораката 
страшно го налутила.  Целиот бесен, го искинал писмото, го фрлил на парчиња  в 
лице на донесителот, па го истерал.

Кога испратувачот на писмото во далечното запуштено градче Медина со-
знал за тоа, бил силно навреден.

‘Исто така, о господе, -викнал- уништи му го и ти нему неговото царство !’ 
(годината 628. после Христа)“.   

Стр. 381: „Нешто грозно се одиграло годината 1212.: ‘дечка крстоносна во-
јна’... Оние кои ја изнесле главата од овој поход, се вратиле годината 1221., а после 
неславното отстапување од Димитија кого го држеле некое кратко време. Ги донеле 
со себе остатоците на ‘вистинскиот крст’, кои на победниците така да се рече како 
утеха им ги отстапиле. Веќе еднаш говоревме за судбината на овој чесен реликвиј, 
пред но што ќе говориме за Мухамед. Како што се знае, него Хозрој II го однел во 
Ксетифон, па после царот Ираклиј му го вратил. Меѓутоа, поедини делови на ви-
стинскиот крст се најдувале во Рим, во црквата Св. Крсте ерусалимски, уште од де-
нот на царицата, мајка на Константин Велики, при прилика поклонувањето во св. 
земја, со некое привидение се покажало скровиштето на вистинскиот крст“.114

Х.Џ. Велс, стр. 269, пиши: „Заблагодарувајќи на своите патриотски предра-
суди...Меѓутоа, во рамките на една историја на светот, римската империја веќе не е 
од  толку претерано  значење.  Тоа  царство  проживеало  неколку  четири  векови  до 
своето распаѓање. Византиската империја не била вистински негово продолжување, 
туку претставувало обнова на елинската држава на Александар Велики...“.

Се  говори  за  „елинската  држава“ со  елински=хеленски  повеќебожен  јазик 
коине, кој поради превод на првите книги на Библијата на коине, и другите книги 
на коине, македонскиот коине станал христијански јазик, а тек потоа и латинскиот.

Следи заклучокот дека Источното Римско Царство било само Македонско.
Им требало обединител како Александар Македонски, кој бил како Хорус.
Исто така, кај Александар Македонски имало рамноправност меѓу расите...

114 Гибон вели: „Грижењето за вистинскиот крст, кој на прв ден Ускрс свечено е покажуван на на-
родот, му било поверено на ерусалимскиот епископ. Едино тој имал право да го задоволи радозна-
лото верско одушевување на поклоникот, делејќи им ги своите парчиња, кои тие би ги опточиле со 
злато и драги камења и во триумф ги донеле во своите куќи. Бидејќи на оваа трговија набрзо морал 
да му дојде крај, се нашло дека е згодно да се верува како во тоа свето дрво е некоја таенствена моќ 
на рашќена, те дека неговата супстанца останала една иста, иако стално од неа се отсекувало“.
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Улрих Вилкен, на стр. 145, вели: „Многу порано Грците започнаа да ги иде-
нтификуваат туѓите божества со грчки богови. Во Египет особено главните богови 
на Египќаните, се идентификуваа со грчки богови и тоа: Амон со Зевс, Осир со Ди-
онис, Ис со Димитар, Хор со Аполон итн. Александар беше сосема природно да го 
покаже длабокото почитување спрема египетските богови...Но, кажувањето за Але-
ксандар потврдуваат дека во Мемфис тој беше поставен на престолот во храмот на 
Птах облечен како крал на Египет. Бидејќи овој извор е сомнителен, мислата на ав-
торот би можела да биде прифатена барем како историска, зашто прифаќањето на 
кралската функција морала да има основа во некои официјални закони. Тоа би мо-
желе да бидат хиероглифски текстови кои сведочеле за тоа дека Александар ги но-
сел традиционално кралските титули, како и неговите персиски и египетски прет-
хоници. Од петте титули вобичаени од средината на третото столетие пред нашата 
ера што му беа доделени на Александар, првата, четвртата и петтата се дознаваат 
од натписи. Како ‘Хорус’ (I), тој беше наречен ‘силниот принц’, со додаток ‘оној 
што става рака на земјите на туѓинците’ или ‘заштитник на Египет’. Како ‘крал на 
Горен Египет  и крал на Долен Египет’ (IV), беше наречен ‘Саканиот од Амон и из-
браниот Ра’; и на крајот како ‘син на Ра’ (V), тој беше наречен ‘Александрос’. Овде 
Хорус  титулата ‘оној што става рака на земјата на туѓинците’ изгледа била изми-
слена само за Александар, додека другите титули  биле доделувани  пред неговото 
време. Овие титули докажуваат две работи за Александар: неговата посебна суве-
реност над Египет и неговото воздигнување на степен на божество.

Веројатно новата титула Хорус ја покажуваше неговата моќ надвор од Еги-
пет или според египетските поими на неговиот суверенитет распоространет по це-
лиот свет. Меѓутоа, нагласката лежи во титулата ‘крал на Горен и Долен Египет’, 
со која тој посебно е означен како крал на египетската држава...

Од најстари времиња боженството било поврзано со египетски суверенитет, 
бидејќи фараонот бил сметан како инкарација на најголемиот бог. Гореспоменатите 
титули на божество доделени на Александар беа изразени во три ранга: како Хорус 
беше бог,како син на Ра беше син на господ,титула што се употребуваше од петтата 
династија дотогаш, означувајќи  дека оној што ја има таа титула  е роден од Ра со 
мајката кралица; најпосле тој беше миленик на боговите, како ‘сакан од Амон’, из-
бран од Ра, двете фрази кои веќе беа прифатени од поранешните кралеви...

Потврдено е дека Александар им принесе жртви на другите богови како и на 
Апис, кој не беше бог туку свето животно, припаѓајќи кон култот Птах...Ништо по-
веќе не го раздразни отколку убивањето на бикот при жртвувањето, ниту Камбис, а 
потоа ниту Окус...“.

Иво Вукчевиќ, на стр. 38, вели: „Паганскиот словенски бог сонце Хорс има 
исто потекло како ведскиот свар, староперсиски хвар, како хвар khsaeta (славен бог 
сонце со кочии и брзи коњи), подоцна персиски хорсид (вечно, светлечко сонце). 
Занимливо,  можда  случајно,  дека  во  староегипоетската  религија  богот  на  небото 
Хор или Хар, во обличје на орел, на чии раширени крила се богови, чии очи се со-
нце и месец, бил бог над боговите. Првата  египетска династија, династијата обе-
динител, го почитувал Хора. Од тоа време, со повремени прекиди, постои верување 
дека секој фараон е манифестација на Хора, додека прво име на секој фараон било 
Хор. Орел, случајно, е српско- хрватски збор за орел...“.

Ова значи дека Египќаните...Персијците и Македонците имале исти богови. 
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Следи Македонците и Персијците на боговите не им жртвувале луѓе туку са-
мо животни. Луѓе со крв било на Евреите,посебно на робови- крв кај Исус Христос. 

Дејвид Аик (2007), на стр, 94, пиши: „Го родила девица со безгрешно зачну-
вање по Светиот Дух. Било тоа исполнување на древното пророштво. Кога е роден, 
тиранионот на власт сакал да го убие. Неговите родители морале да побегнат на си-
гурно. Сите машки деца помлади од две години владетелот ги убил во настојување-
то да го убие тоа дете. При неговото родување се собрале ангели и пастири и бил 
даруван со злато, темјан и смирна. Бил славител како спасител на луѓето, водел мо-
рален и понижен живот. Изведувал чуда меѓу кои било оздравување на болесните, 
враќање видот на слепите, истерување на ѓаволот и оживување на мртвите. Е убиен 
на крст помеѓу двајца арамии. Се спуштил во пеколот и станал од мртвите да би 
влегол назад на небесата.

Звучи  баш како Исус,  зар не ? Ипак, не се работи за Исус.  Така е опишан 
спасителот од Истокот по името Virishna 1.200 години пред него што Исус наводно 
се родил. Го барате ли богот спасител кој умрел нам гревовите да ни би можеле да 
бидат простени, во древниот свет можете да бирате оти ги има цел низ, а сите поте-
кнуваат од аријската...аријска раса која се проширила од Блискиот исток и Кавказ-
ките горја. Овде се побројани само некои од ‘Синовите Божји’, јунаци кои имаат 
главна улога во приказните кои ги одразуваат оние за Исус, и готово сите од нив се 
почитувани давно пред него што воопшто се слушнало за Исус:

Кришна во Хиндустан; Буда на Сакиа во Индија; Саливахана на Бермудски-
те острови; Озирис и Хорус  во Египет; Крите во Калдеја; Заратустра во Персија; 
Баал и Таут во Феникија; Индра во Тибет; Бали во Авганистн; Јао во Непал; Витоба 
на Филипините; Тамуз во Сирија и Вавилон; Аттис во Фригија; Ксамолксис во Тра-
кија; Зоар кај Бензос; Адад во Асирија; Дева Тат и Самонокадам во Сијам; Алкидеј 
во Теба; Микадо кај шинтоиста; Бедру во Јапонија; Хесус или Ерос и Бремрилахм 
кај Друидите; Тор, Одинов син, кај Галите; Кадмос во Грција; Хил и Фета кај ман-
дејаците; Гентаут и Куетзалкоатл во Мексико; Универзалниот Монарх кај Сибила; 
Иши на Тајван; Платонов Боженски Учител; Свети човек кај Ксака; Фохи и Тиен во 
Кина; Адонис, син на девицата Ио, во Грција; Иксион и Квиринус во Рим; Прометеј 
на Кавказ те Мухамед или Махомет во арапските земји“. (Традиции на Белци, Р.И.)

Стр. 102: „Есените биле заговорници на Питагора ...Книжевникот Фило, кој 
живеел во наводното време на Исусовиот живот...

Стр.  106: За  измислувањата  на  Библијата  може  да  се  напише  цела  книга. 
Всушност, некој веќе ја напишал...Нема баш никакви веродостојни податоци за по-
стоењето на Исус...Е познато повеќе од четириесет писатели кои ги бележеле на-
станите во тие земји  во наводното време  на Исусовиот живот, меѓутоа  тие не го 
споменуваат. Човекот кој правел сè тие работи кое наводно ги направил ништо за 
него не е запишано ? Фило живеел во текот на целото наведено време на Исусовиот 
живот и ја напишал историјата на Јудејците која го покрила цело тоа раздобје. Што 
повеќе, живеел во Ерусалим или во неговата близина во време кога Исус наводно е 
роден, и кога Херод наводно убијал деца, меѓутоа не забележал ништо од тоа. Бил 
таму кога Исус наводно триумфално се вратил во Еусалим и кога е разапнат и ста-
нал од мртвите третиот ден. И што Фило кажува за тие фанстатични настани ? Ни-
што. Ни збор. Ни слово. Ништо од тоа не се споменуваат ни во римските записи ни 
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во современите извештаји кои ги пишеле грчките и александријските писатели, за-
познаети за она што таму се случувало.

Зошто ? Затоа што не се ни случило. Тоа била симболична, кодирана прика-
зна чија сврха  била  да се  пренесат  различни  езотерични  и  астролошки  знаења  и, 
најважно, да се создаде уште една религија...Човештвото е ...Тешко насамарено“. 

Иво Вукчевиќ, на стр. 24, пиши: „Не е Реч Божја“, со следениот текст:
„Спрема ова гледиште, јудео- христијанската теологија не е ништо друго до 

конфузно извртување на древните мудрости и космичката вистина: ‘Библијата не е 
‘реч Божји’, туку украдена од паганските извори. Нејзиниот Еден, Адам и Ева се од 
вавилонските списи; нејзината Поплава или Потоп не се ништо друго до делче око-
лу четири стотини записи за поплавата; нејзините Арк и Арарат имаат свој еквива-
лент во митските верзии на Потопите; дури и имињата на Ноевите синови се копи-
рани; така е и со Исаковото жртвување, Соломоновата мудрост и Самсоновиот по-
двиг рушење  на столбовите,  Мојсиј е  вообличен  по углед  на сиријскиот Мизеса; 
неговото право по углед  на Хамурабијев законик. Нејзиниот Месија е изведен од 
египетскиот Махдија, Спасот, поедини стихови дословна се копија на египетските 
ракописи. Измеѓу Исус и египетскиот Хора Џералд Мејси (Gerald Massey) најдува 
137 сличност, додека измеѓу Христо и Кришна ги има на стотини.’ 

Со мешањето на законите на природата и процесите со Божјата волја, јудео- 
христијанската теологија, по верувањето на Грахам, го меша Пеколот со Рајот. Тој 
така пиши: ‘Волјата Божја ! Волја Божја !- тоа е општопознат узвик на секој масо-
вен убиец.’ “.  

Владимир Алексејевич Истархов, на стр. 84, пиши: „Хорс- син (хипостас) на 
Богот Сонце Ра. Богот сонце које тргнало од зимата кон пролетта. Младото сонце, 
кое се препородува. Неговото време е после зимскиот солстициј (најдолга ноќ, нај-
краток ден) 21-22 декември до пролетницата (траење на денот и ноќта едбакво) 21. 
март“. За авторот богот се најдува  во насловот Слика на космичките сили, Руски 
Богови. Тие биле тн.словенски.Ова говори, богови на Ведите со тн.словенски јазик.

Дејвид Аик (2007). На стр. 115, вели: „Констатин постанал цар на Римското 
царство 312. година после Христо. Го прател глас на храбар и безобѕирен војник и 
едно време служел во Битинија, пред него што е избран за Цезар на Запад. Тогаш 
во настојување  да постане цар на сите Римјани почнал да ги убива своите сопар-
ници, вклучувајќи многу нивни деца. Христијанската легенда кажува дека во една 
од своите битки за власт во Римското царство, во битката кај Милвијевиот мост ...“.

Бидејќи се говори за Христос, овде се пренесува, каква мајка тој би морал да 
има. Или инаку кажано, како што целата еврејска историја била само вавилонска и 
египетска, и неговата мајка морало да биде само Семирамида, а никако Бригијка.

Вил Дјурант, на стр. 48, пиши: „...Меѓутоа, како сеќавање на неа и понатаму 
се задржало во разни облици: во чуствување на многу примитивни народи дека мо-
ногамијата- која тие би ја дефинирале како монопол на еден маж над некоја жена- 
неприродна и  неморална; потоа, во природните светковини  на разузданоста  (која 
уште секогаш помалку се провлекува во нашите поклади), кога сексуалните огра-
ничувања  биле привремено напуштени; во захтевот дека жената треба да се  пре-
пушти- како во храмот Милита во Вавилон- било на кој човек кој тоа од неа го ба-
рал, пред него што се дозволи да се омажи; во обичајот позајмување на сопругите 
кои е посебно важен во многу примитивните кодекси на гостопримтство; и, конеч-
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но, во jus primoe noctis те. вистинска прва ноќ, по која во раната феудална Европа, 
господарот на властелинскиот имот, со што можда се манифестирани древните бла-
городнички  права,  во  некои  прилики,  ја  дефлорисал  невестата  пред  него  што  на 
младоженецот му било допуштено да ги обавува брачните должности“.

Вил Дјурант, на стр. 128, вели: „... Се облекувале во руно и фино ткаена во-
лна; кај жената хаљината паѓала огрната од левото рамо...“, како Семирамида.

Вил Дјурант, на стр. 130, пиши: „...Монолит најден кај Суза го прикажува 
Саргон, достоинствен, со величетствена брада, и на него се очитува целиот понос 
на долготрајна власт. Тој не бил со кралско потекло: историјата не можела да му 
пронајде кој му бил татко, додека мајка му веројатно била храмова проститутка...“.

Стр. 174: „,,,Случаевите на религиозната проституција се јавувала во мали 
размери; сè до римското освојување, најубавите девојки од благородничките семеј-
ства на Теба биле бирани да бидат посветени на богот Амон. Кога била премногу 
стара да го задоволи богот, добивала чесен отпуст, се мажела и се движела во нај-
високите кругови. Тоа била цивилизација со предрасуди кои се разликувале од на-
шите“.

Вил Дјурант, на стр. 251 говори за V Моралот во Вавилонија: „Оваа рели-
гија...‘блудница вавилонска’ била ‘каљуга на расипаноста’, и скандалозен пример 
на расипничка распуштеност за целиот антички свет. Дури и Александар, кој при-
лично бил склон на тешко пијанчење, бил шокиран од моралот на Вавилон.

Највпечатлива црта на вавилонскиот живот за посматрачите од страна бил 
обичајот кој нам воглавно ни е познат од чуените страници на Херодотовата исто-
рија:

‘Секоја жена во Вавилон била обврзана, еднаш во својот живот,
да седи во Венеровиот храм и да има однос со некој странец. И 
така, многу кои презираат да се мешаат со останатите, бидејќи
се поносни на своето богатство, доаѓаат во покриени кочии, и се 
сместуваат кај храмот со бројната придружба слуги. Ама далеку 
поголем број чинат следните: многу седнуваат во Венериниот храм, 
носејќи круна од коноп на главата; некои непрекинато влегуваат, 
а другите излегуваат. Премините означени со права линија водат 
во секој правец покрај жените, а странците тука поминуваат и прават 
избор. Кога жената еднаш седнува, таа не смее да се врати дома сè 
додека некој странец неа не и фрли парче сребро во крилото и легне 
со неа испред храмот. Тој кој фрли сребро мора да каже вака: 
‘Ја проколнувам божицата Милита да ти биде склона’; оти Асирците 
Венера ја викаат Милита. Среброто може да биде мошне малку, оти 
таа него не ќе го одбие, бидејќи неа тоа законот не и го допушта, оти
среброто се смета свето. Жената оди со првиот човек кои фрли и не 
одбива никого. Ама бидејќи го обави односот и се разреши со својата
обрска према божицата, таа се враќа дома; и после некое време, ма 
колку голема сума неа некој да и понуди, таа на никому не ќе му се даде.
Оние кои се обдарени со убавина и складни облици брзо се ослободуваат 
од обврската; ама оние кои имаат некој недостаток биваат задржани 
долго време, поради неспособност да го задоволат законот, па некои
чекаат и по три или четири години.’
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Какво било потекло на овој необичен обред ? Дали тоа било остаток на пра-
стариот сексуален колективизам, кога идниот младоженец стапувал jus promoe no-
ctis, то ест право на прва брачна ноќ, заедница која ја претставувал било кој слу-
чајно непознат граѓанин ? Дали настанал поради младоженетиот страв од кршење 
на табуа во врска со проливање крв ? Дали тоа била физичка припрема за брак, ка-
ква уште секогаш се применува кај некои австралиски племиња ? Или тоа е едно-
ставно било жртва на божицата-дарување на првите плодови ?Ние тоа не го знаеме.

Тие жени, наравно, не биле проститутки. Ама разните категории проститут-
ки живееле во просторите околу храмовите, тука се бавеле со својот занает, а некои 
од нив згрнале и големи богатства. Такви храмовски проститутки биле вообичаени 
појава во западна Азија: ги најдуваме во Израел, Фригија, Феникија, Сирија итн.: 
во Лидија и на Кипар девојките на овој начин зараборувале за мираз. ‘Светата про-
ституција’ продолжила во Вавилон сè додека Константин не ја укинал (околу 325. 
години на нашата ера). Покрај неа, во крчмите кои ги држеле жени, цветела свето-
вната проституција“.

Следи заклучокот, дека проституцијата била вон Балканот- во Мала Азија.
„Воопшто земено, на Вавилонците било дозволено поприлично предбрачно 

искуство.  Се  сметало  допуштено  мажите  и  жените  да  стапуваат  во  див,  ‘пробен 
брак’, кој можел да се оконча по волја на секоја страна: ама, во такви случаеви, же-
ната била должна да носи маслина од камена или теракота како знак да е конкуби-
на. Некои  глинени плочки  покажуваат  дека Вавилонците пишеле поезија и пееле 
песни за љубов; ама сè што од тоа останало понекој прв стих, како ‘Моја љубов е 
светлост,’ или ‘Срце ми е полна веселба и песна’. Едно писмо од 2.100. година п.н. 
е. напишано е во тон на Напалеоновите први пораки на Жозефини:...За Бибија: ‘Не-
ка ти Шамаш и Мардук подари вечно здравје...Сум се распрашував за твоја здравје; 
обавести ме како си. Стигнав во Вавилон, а не те гледам; мошне сум тажен’.

Легалниот брак го договорувале  и тој се  потврдувал  со размена на дарова 
што очито го поттикнувало од бракот со купување. Просачот невестиниот татко да-
вал знатен поклон, ама од таткото се очекувало да го предаде нејзиниот мираз по 
вредност поголем од поклонот, така било тешко да се рече кој е купен, жената ли 
мажот.  Меѓутоа,  понекогаш  споразумот  бил  чиста,  неискрена  куповина; Шамаш-
назир, на пример, добил дест шакели ($ 50) како цена за својата ќерка. Ако можеме 
да му веруваме на Таткото на историјата, ‘оние кои имале ќерки за мажење ги дове-
дувале еднаш годишно на место каде голем број луѓе околу нив се собирале. Изви-
кувачот ги терал да станат и сите, една по друга, ги продал. Почнувал од најубавата 
и бидејќи би добил голема сума, преминувал на следната, втора по убавина. Ама, 
ги продавал само под услов купецот со нив да се ожени... Овој мошне мудар обичај 
повеќе не постои.’

Покрај овие  чудни  обичаи,  вавилонскиот брак  изгледа  го  карактеризирала 
моногамност  и верност попат денешниот христијански  брак. После предбрачната 
слобода следело строго наметнување на брачната верност. Жена прељубница и неј-
зиниот љубовник по Законикот се казнувани со втопување, освен во случаеви кога 
мажот  во  својата  милост  повеќе  сакал  жената  слободно  да  ја  казни,  натерувајќи 
скоро гола да помине по улиците. Хамураби го надминал и самиот Цезар: ‘Ако пр-
стот се впери на жена на некој човек поради друг човек, а тогаш не е фатен да лежи 
со друг човек, заради својот маж таа мора да се фрли во река’- можда тој закон бил 
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наменет за спречување трача. Мажот можел да се разведе од жената едноставно вр-
аќајќи го неа миразот со зборовите, ‘Ти не си моја жена’; ама, ако таа нему би му 
рекла, ‘Ти не си мој маж’; таа морала да биде казнета со втопување.Немањето деца, 
прељуба, несложување со карактерот, или немарното водење на домаќинството мо-
жело да го задоволи законот како разлог човек да добие развод; навистина, ‘ако не 
е внимателна домаќинка, ако не вуцара околу, ако ја занемарува куќата, ако ги по-
нижува своите деца, таква жена има да се фрли во вода.’ Покрај оваа неверојатна 
строгост на Законикот, во пракса најдуваме жена, иако не можела да се разведе од 
својот маж, да биде слободна да го остави, ако можела да ја докаже неговата окр-
утност, а својата верност; во таквите случаеви, можела да и се врати на своите ро-
дители  и  да го  понеси  својот дел на брачната  имовина  заедно со другите  ствари 
кои евентуално ги стекнала. (Жените во Англија не ги уживале  овие права сè до 
крајот на деветнаесеттиот век). Ако мажот на некоја жена задржен далеку од неа 
поради работа или војна, во било кое траење, а неа не и оставил средства за живот, 
таа можела  да  живее  (во див брак) со  друг  човек  без  правна  штета  по нејзиното 
обновување на бракот со маж по неговото повраќање. Воопшто земено, положбата 
на жената во Вавиолонија бил понизок отколку во Египет или Рим, ама не и полош 
од положбата на жената во Грција или средновековна Европа. Да би ги обавувала 
своите бројни должности- родување и подигнување деца, донесување вода од река 
или јавен бунар, мелење на жито, кување, предење, ткаење, чистење- таа морала да 
биде слободна да се движи во јавноста управо како и машкото. Можела да поседува 
имовина, да ужива во своите приходи, да продава и купува, да наследува и да ос-
тава во наследство; некои дури постанувале писари, што покажува дека девојките, 
како и момчињата, можеле да добијат некое образование. Ама семитскиот обичај 
давање скоро безгранична власт на најстарото машко ја надјачало секоја матрија-
хална тенденција која евентуално постоела во преисториска Месопотамија. Кај по-
високите класи- по обичај кој довел до фереџе (purdah) кај муслиманите и во Ин-
дија- движењето на жените било ограничено на одредени делови на куќата; а кога 
излегувале  ги  придружувале  евнусите  и  пажевите. Кај  пониските класи  тие  биле 
строеви  за  раѓање,  а  ако  немале  мираз  тогаш  малку се  разликувале  од робовите. 
Обожувањето на божицата Иштар покажува  извесно почитување  према жените и 
мајчинството, како и обожување на Марија во средниот век; ама според Херодото-
виот опис, нема  ни трага од витештва кај Вавилонците кои, како би се нашле во 
опсада,  ги  ‘давале  своите  жени  да  би  го  спречиле  трошењето  на нивните  залихи 
храна’. Значи, тогаш донекаде  оправдано Египќаните ги  сметале  Вавилонците не 
баш многу цивилизирани. Овде недостасува префинетост на карактерот и чуството 
кои се очитуваат  во египетската книжевност и уметност. Кога префинетоста сти-
гнала во Вавилонија, тоа било во облик на феминизирани дегенеризаности: млади-
нците ја фарбале косата и правеле увојки, го парфимисирале телото, со ружа ги ма-
чкале образите, и се украсувале со огрлици, гривни на нозете, наушници и приве-
зоци.  После  персиското  освојување,  губитокот  на  самопочитувањето  направило 
крај на самообузданоста; манирите на куртизаните се вовлекле во сите класи; же-
ните од угледните куќи  почнале со чиста всусретливост да сметаат откривање на 
своите чари пред сите без разлика, заради најголемата среќа на најголем број луѓе; 
и ‘секој човек  од народот во своето сиромаштво’, ако можеме да му веруваме  на 
Херодот, ја ‘продавал својата ќерка, како проститутка, за пари’. ‘Не постои ништо 
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почудно од обичајот и манирот на овој град,’ пишел Квинт Курциј (42. н.е.) ‘и ни-
где стварите не се подобро уредени во поглед на разблудните уживања’. Моралот 
слабел кога храмовите постанувале  богати; а граѓаните на Вавилон, посветени на 
уживање, со равнодушност ги поднесувале подјаремените нивни градови од Каси-
тите, Асирците, Персијците и Грците“. (Македонците- без Грци до 8 век н.е., Р.И.)

Бидејќи прва христијанска земја била Македонија, и со првата христијанка 
Лидија, христијанството било македонско. Во македонското православие Марија не 
е католичка Семирамида. Марија е претставена како Македонка со шамија, на која 
не смее да и стрчи ни едно влакно коса, што е ознака за проститутка. Католичка 
Марија е прикажана иста како Семирамида, чии прамени стрчат вон шамијата. Кога 
некоја  Македонка  умира  при  свест,  таа  умира  како  достојничка:  сета  коса  си  ја 
вовлекува во шамијата, и нејзините голи делови од раце и нозе си ги вовлекува во 
ракавите и долниот дел на фустанот. Најдобар пример е Олимпија, мајката на Але-
ксандар Македонски. Кога таа умирала, таа умрела како царица: си ги вовлекла си-
те делови од нозете во фустанот, затоа што на царица не смее да и стрчи ниеден дел 
од нозете. Следи нашите стари Македонки, иако неписмени, умирале како царици.

Анѓелија  Станчиќ  Спајиќева,  на  стр.  52,  кажува:  „Додека  сум  живеела  во 
Македонија ми упаднало во очи многу убава- дури и постара- женска (Како што во 
Срем  има  многу убави  селанки). Вистински  се,  немаат  големи  гради, витки, што 
доаѓа од разновидна работа во куќата и полето, те секој дел на телото, секој мускул, 
хармонски сложен. Имале обичај, устата малку да ја собере- поозбилен лик а му-
склулите, кои ги обележуваат ноздрвите малку да ги стегнат, те носот им е поубав 
облик а очи доаѓаат поголеми, чело глатко. Вештачко некое белило имале, низ него 
да пробие руменот на лицето а бори не прави. Во црквите во полутама при светло-
ст на свеќите, често сум ја посматрал жената нарочито поврзана. (секогаш со црна 
марама, како во Срем, Банат, Бачка, кога жената е помалку постара). Марамата е 
сосема приљубена повеќе на обрвите уз чело и закачена за уши и преку уши дру-
гиот дел на марамата пуштен право. Позади крајот на марамата ‘пеш’ вовлечен во 
бундата. Непрестално мислев гледајќи ги: каде сум ги видел тие ликови ? И најна-
пред реков: Египќанки ! Исти тие, како од камен наклесани, ликови, а искрени по-
божни, (не онаа фанатика со мачење на своето тело), на тие ликови им давала наро-
чита убавина. Животот пак оној умерен, каде наизменице се менувал мрсок и пост 
(за време на пролетниот, ускрсен пост, кога рибата фрли икри, рибата не се јадела, 
ниту ловела), таков живот им го одржал здравјето, трезвеноста и долгиот век. А тоа 
до пред еден век и воостанатите наши племиња се одржало.

Во селата кај црквата Св. Спас, недалеку од Охрид поново сум  ги гледала 
селанките млади со префрлен поврзувач на главата- боја ‘трула вишна’, ист начин 
поврзување како на сликата ‘Мајка Божја’. Ликовите убави, малку долгести образи, 
очи  бадемасти, израз  полн и со озбилност и милост, полна мирнист. Со гологаво 
детенце на левата рака беа за мене, некои од нив, само слика ‘мајка Божја’.115

‘Античките убавини’, мора да се од тие краишта. Говорот им е пословица, 
шалата духовита, пред очите секогаш што е стварно и практично.

Како што споменав, дека тој дел на народ, кој има дивни особини, кој ги чу-
вал  своите стари  духовни  текови  со  илјади  години,  со својот  често  тежок живот 

115 Рибата пастрмка била онаа од Бригија од Охридско и Пелагонско Езеро,а и јагулата во „Илијада“. 
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упатен најповеќе да гледа она, што ќе му биде од корист, баш поради тоа ако фа-
нтазијата преоѓа во друга крајност, како и браќата Из-раили“.116 (=из-роил, Р.И.)

Еврејките во Битола се носеле како Семирамида, но не како Бригијка.
Семирамида била „Кралица на Небото“. Таа била гулабица од небесата, како 

што во христијанството бил Светиод дух. Следи Светиот дух да биде преставен ка-
ко гулабица. Па затоа секаде може да се види Старец (Отец), Исус (Син) и Светиот 
дух (Гулабица), дури и на иконостаси. Меѓутоа, гулабицата Семирамида, „Кралица 
на Небото“, во  16 век, кога  сé се  рушело,  била  донесена  со  исламот  од Месопо-
тамија, чии простори биле исламски=арапски, а Семирамида била исламска.

За доказ дека христијанството не било еврејско,Евреите него го навредуваат.

ХРИСТИЈАНСКИТЕ ТРАДИЦИИ БРИГИСКИ- МАКЕДОНСКИ

Во христијанството Македонците Повеќебожци внеле мноштва верувања...
Ј. Блајкен, на стр. 278, пиши: „...Во поимањето на односот помеѓу Бог, Хри-

сто, човек и светот христијанството од една страна ја продолжила жидовската би-
блиска традиција: жидовски едини Бог Создавач постанал и христијански Бог Отец 
(тоа монотеистичко начело заправо е темелна врска помеѓу јудеизмот и христијан-
ството), а истодобно се служел со предожбите и појмовите тогашниот хеленисти-
чки идеален свет, со што далеку ги преминало рамките на жидовската идејна тра-
диција“. 

Следи еднобожество=еврејство и „тогашниот хеленистички идеален свет“.
Бидејќи христијанството било македонско било со македонски јазик- коине.
Стр. 279: „Неговата верска несносливост на античките луѓе  им била туѓа... 

Устоа нарочито е заснованоста на пишаната наука и постоењето на догматика која 
била прожета со грчки дух- што исто така меѓу тогашните вери било единствено- 
како чинители дека христијанското учење им било достапно на двата државни јази-
ци, знатно ојачала  положбата на христијанството; важно било и тоа дека во него 
биле вешто вклучени елементи на паганските верувања (култот на Марија треба во 
секој случај да се сфати делумично и како такмичење со култот на Изида) и пракса-
та,  а  христијанската  црква  презела  и  различни  пагански  култни  места  и  нивните 
светковини (така на пример 15. декември бил благден на Сонцето, dies Solis)....

Во еднаква мера како Царството се повеќе се ослонувало на христијанската 
вера...Уште  во  Константиново  доба  се  распламсала  борбата  околу божјото  един-
ство во тројство Отец, Син и Светиот Дух (тринитени спор), па во неа со своја ош-
трина се очитувала споедноста на државата со внатрешноцрковните работи. На со-
борот во Никеа (325) Атаназиевото учење, кое го јачало влијанието на единството 
на божјото Тројство, наспроти Аријевото учење, по кого Синот не е истодобен со 
Отецот, е ставено под заштита на државниот авторитет...“.

Владимир Алексејевич Истархов, на стр. 85, пиши: „Коледе оличение на но-
вогодишниот  сончев  циклус.  На  денот  родување  на  Коледе  во  божиќните  песни 
(коледарки) се содржани магични заклетви- желби на успех на куќата, барање на 
поклони од домаќинот на куќата, претскажување на разорување на шкртиците.

Зборот ‘коло’ во словенските јазици значи- круг. Од Коледе потекнува збор-
от ‘календар’ “.

116 Бригија била поделена меѓу Србија,Грција и Албанија-центри:Охрид-црква и Битола-главен град.
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Коледето и до денес се слави во Македонија со Коледово дабово гранче, кое 
му било посветено на Зевс,што се гледа и кај Филип Македонски... Дабовиот венец. 
Исто така, да не се изуми, дека на пањот (Пањ=Пан- богот Пан, од пањот=панот се 
прави пањца=паница) на дабот има крст, до Крстос- Муслиманите ја сакаат буката.

Исус бил насликан како денешен Македонец, а не како жител на Палестина. 
Анѓелија Станчиќ  Спајиќева, на стр. 11, пиши: „Тие (Евреите, Р.И.) имаат 

многу исти обичаи со нас; Така за сохраната го капат мртовецот како и ние со тоа, 
што нарочито луѓето кај нив на мртвиот тураат вода в уста, стокамот да се испере, 
Од тоа се гледа, дека тоа постоело во Палестина (Египет ?), каде мртвите со скло-
нуваат во камена, често плитка гробница, плодната земја да не заземе и можда цело 
семејтво во еден гроб. Па да не би се чуствувал трулеж, туку лешот чисто досуши, 
го испирале и мачкале со мирисно масло. Кај нас исто така лицето на мртовецот се 
прелива со вино и масло, како главна состојка за балсамирање. Обичајот кај Евреи-
те како што беше  во Палестина, мртовецот да  се сохрани  без  сандук,  свиткан  во 
платно, оти таму била оскудица во дрво: маслинката и кедровото нерадо се сечело 
за ковчези за мртвите.

Во Македонија постој тој обичај на доста места и сега. Ги сохрануваат свои-
те мртви сите во еден гроб (видела во Воден). После три години ги ископуваат ко-
ските на мртвиот, една жена ги пери, со вино, свештеникот очитува молитва и ока-
дува. Преку коските се метнува рубец, родбината метанишува и бакнува, потоа се 
метнуваат коските во кеса од платно и поново се спуштат во гроб. Но ако кој во тоа 
време умре од семејството, тогаш коските во кесата се метнат преку тој мртовец. 
Често се сохранува без сандук, одзгоре по некоја штичка се прекрсти. Поново чу-
вање на дрвото, каде во него е оскудица. Обичајот кај Евреите е жената да не се со-
храни без опашана кецеља. Тоа е и наш стар обичај и на мртвиот да му се облече од 
венчавање, ако е оженет или мажена. Евреите го држат мртвиот 30 дена, како ние 
40 дена.

Имаат строги пости како и ние (четири пости). Како кај нас во старите куќи 
што се меси за Божиќ колач и се постави на паница во која има разни жита и ово-
шје; сливи, ореви, јаболка така и тие исто месат мислам за нова година.

Осветлуваат во куќата вино и мали лепчиња, како просфори. За младиот ме-
сец имаат нарочито молитви како и ние што нам тогаш ни се свети водица во куќа-
та или му одиме на некој на водици (млад петок, млада недела). Знаат- како и ние 
по младиот месец какво време ќе биде н.пр. какво е времето во очи на млад месец, 
такво ќе биде уште 15 дена.

За свадбите имаат обичаи како кај нас што биле а во Македонија се одржани 
до скоро. Во останатото тие обичаи биле и кај Спартанците и Индите и другите ста-
ри народи,117 кога биле едни на други поблиски, оти биле помалку. По нешто изгле-
да, дека младата морала да однесе и закачи, можда за некој жртвеник, дел на своето 
одело. Тие, како и ние кога одиме во храм на молитва, мораат ‘од глава до петица’- 
што се вели, да се облечат во чиста преоблека. Секој оди во ново одело прво храм 
како и ние. (Таа рече: „од глава до петица“-Бригијка, инаку само Семирамида, Р.И.)

Ги споменав овие заеднички обичаи како кај двата стари народи“.
Стр. 23: „Лот гостите убаво ги дочекал и ги склонил од разузданите светини, 

разузданите граѓани. Лот не стоел во тв. ‘врска’ со Богот како Аврам, ниту го вовел 

117 Дорите биле од Македонија, кои ја создале Спарта- Македонци биле стар народ, а не Дојденци.
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обрезувањето. Тој им спремил на гостите и некое јадење ‘мазоц’ од зборови м, з, ц 
(г). Тоа тесто, велат толкувачите, се споменува само во приказната за Саул, кога вр-
ажалката Ендора му го спремала. Сега се споменува само за пасха. Тоа значи, тека 
тоа тесто е тенка погача. Таква во Македонија се спрема, кога треба брзо за изне-
нада на гостинот да се спреми свежа погачица, место леб или вид на колач. Тие ко-
лачи ‘мазоц’ се прават од заматено брашно, како за нашите тиганици (палачинки) а 
има железна направа равна, поголема, како тепсија на ножици. Во она време, мо-
жда била земјена, каљана. Испод таа се направи жар.Тоа одзгора се помачка со сла-
нина или лој, насипе она тесто и кога се пропече од една страна, се врти другата. 
Тие погачици служат место леб или се сложиваат една на друга. Секој лист се по-
прска со сало или зејтин (дрвено масло, уље), се посипа по листовите по малку из-
дробени ореви или издробен лук и 20-30 такви тенки листови биде ‘пита’ и тоа се 
колачи за изненадни гости. На такви колачи во Македонија сум била еднаш послу-
жена и присуствувала на нивното готвење и тоа е тој мазоц(т), кои во Лотовиот дом 
им ги спрема на патниците“.

Стр. 26: „Тоа место го обележи Јаков камен и го освети со масло. Така се пр-
авеле и подигнувале уз пат- камена трпеза, ја преливале со масло...

Тоа камење (трпеза ?) служело, кажуваат, за служба на Боговите и обележје 
за среќен пат и среќен повраток со тој пат. Во Македонија кога некој се испраќа на 
пат,- поретко му се кажува: ‘среќен пат’ отколку секогаш ‘среќен повраток’.

Тоа место било, значи, олтар, ал-тар, што е исто со Ил-дар (дар на највисок 
Бог. Се гледа, дека при пишење д и т се заменуваат?), каде му се принесува дар на 
Илија. Тоа беа места за служба и дар на Богот...“.

Овде е најбитно борбата за и против иконите.118 Бидејќи претставувањето на 
боговите... било на повеќебожеството, зашто се противел Мојсиј... како Еднобожци 
=Евреи, што било во спротивност на Бригите и пошироко Македонците, иконите се 
вратиле со својата употреба, дури тие во сега своето Еднобожество=Христијанство 
внесле многу свои повеќебожни традиции. Овде е најбитно Сонцето и денес за Ма-
кедонците како Белци најбитно. Следи заклучокот дека Македонците како Христи-
јани не се загадувачи на Светот, како што тоа го тврдат Евреите, туку Евреите до 
денес ја уништуваат традицијата од време на леденото доба со еднобожеството со 
Ехнатон, а многу потоа еврејството кое била само со 6 век п.н.е., а никако порано.

Следи Еврејството било само еднобожна вера како наследство на Ехнатон, а 
дотерана и препишана од историјата на Месопотамија и Египет- и со банкарството.

ЕВРЕИТЕ СО НАУЧЕНО БАНКАРСТВО... ОД МЕСОПОТАМИЈА

Вил Дјурант, на стр. 128, пиши: „...Во еден  едикт стои дека високиот све-
штеник не смее повеќе ‘да влегува во градината на сиромашната мајка и оттаму да 
зема дрва, ниту оттаму да собира порез во вид на плодови’; накнада за сохрана би-
ле смалени на една петтина во однос на претходните; а на свештениците и на висо-
ките чиновници им било забрането меѓу себе да ги делат приходите и стока наме-
нета за жртвување на боговите. Славата на тој крал била во тоа што му ‘дал слобо-
да на својот народ’; и сигурно дека плочките кои ги чуваат неговите декрети нам 
ни ги откриваат најстарите, најкратки и најправедни закони во историјата“.

118 Л + икон=ликон + с = сликон=с лик он=ан: до, ис, над, под/с/лика- признавам само истогласно.
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Стр. 133: „...Тука и таму во рушевините се надоаѓало на пословни печати со 
кои се потврдува прометот од Египет и Индија. Уште не било ковање на пари, ама 
била вообичаена трговија со трампа; ама златото и среброто веќе биле во употреба 
како стандарди на вредноста и често прифаќани во замена за роба- понекогаш во 
облик полуги или прстени на одредена вредност, ама обично во количини мерени 
по тежина во секоја работа. Многу глинени плочки кои говорат за животот на по-
словниот живот. Една плочка говори за уморот во стилот fin-de-siècle за ‘градот по-
лн со човечки метеж’. Договорите морале да бидат писмено потврдени и прописно 
оверени. Постоел кредитен систем по кого робата, златото или среброто можело да 
биде позајмувано, со тоа да се плати камата во истиот материјал како што е позај-
мицата, а каматните стопи варирале помеѓу 15% и 33% годишно. Бидејќи стабилно-
ста на општеството може делимично да се мери со обратна пропорција со каматна 
стопа, можеме да наслутиме дека сумерските пословања, како и нашите денешни, 
се одвивале во атмосфера на економска неизвесност и подозрење“.

Стр.  235: „Овие  тешки  трговски  потфати  биле  олеснати  со  добро  развиен 
финасиски систем. Вавилонците немале ковани пари, ама дури и пред Хамурабија 
користеле- покрај јачмем и жито- златни и сребрени полуги како стандарни вредно-
сти и средства за размена. Металот бил без печат, па е мерен кај секоја работа. Нај-
мала единица на валутата била шекел- половина унце сребро во вредност од $ 2,50 
до $ 5,00 наша модерна валута; шеесет такви шекели чинеле единица која се викала 
мина, а шеесет мини чинеле еден талент- од $ 10.000 до $ 20.000. Зајмовите се до-
бивале во роба или валута, ама со висока каматна стопа, која ја утврдувала држава-
та на 20% годишно за паричните зајмови, а 33% за зајмови во натура; дури и тие 
каматни стопа ги зголемувала зеленашите кои можеле да ги унајмат вештите писа-
ри способни да го изиграат законот. Немало банки, ама одредени богати семејства 
во генерациите се бавеле со позајмување на пари; тие се бавеле и со некретнини и 
ги  финсирале  производните  претпријатија;  а  лицата  кои  имале  депонирани  сред-
ства кај тие луѓе можеле да ги платат своите обврски со писмени меници. Свеште-
ниците исто така давале позајмици, нарочито да би ја финансирале сетвата и же-
твата на посевите. Законот повремено би стоел на страна на должникот; на пример, 
ако селанецот ја задолжи својата фарма и хипотека, и ако би се случило жетвата да 
му пропадне поради бура или суша или некои други повисоки сили, тогаш тие го-
дини не морал да плати камата. Ама во повеќето случаеви, законот е пишан така да 
се водела сметка за заштита на имотот и спречување на губитокот; принципот на 
вавилонскиот закон бил да ниеден човек нема право да позајми пари ако не сака да 
преземи потполна одговорност дека ќе ги врати; поради тоа поверителот можел да 
му ја заплени должниковата роба или синот како талец за неисплатен долг, а можел 
да ги држи, ама не подолго од три години. Пошаст на лихварството била цената на 
вавилонското  производство,  како  и  нашето  денешно,  плаќања  заради  ширење  на 
активноста на еден сложен кредитен систем.

Тоа во суштина била трговска цивилизација. Мнозина документи, кои нам 
од неа денес ни се достапни, се однесуваат на пословањето- продажба, зајмови, до-
говори, орташтво, провизија, размена, наследство, споразум, задолжница (меница) 
и слично. На тие глинени таблици најдуваме бројни докази за богатството и одре-
ден опортунистички дух кој успевал, како кај некои подоцни цивилизации да ја по-
мири побожноста со похлепата. Во литературата гледаме многу знакови на живот и 
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успешен живот, ама исто така на секој чекор наидуваме  на она што потсетува  од 
доба на Набукодоносор се оние кои имаат врска со робовите. Тие се регрутирани 
од заробениците од битките, од препадите заради фаќање на робови кои ги изведу-
вале бедуините плачкаши, како и благодарејќи на репродуктивниот импулс на са-
мите робови. Нивната вредност варирала од $ 20 до $ 65 за жена, а од $ 50 до $ 100 
за мажи. Тие го обавувале најголемиот дел на физичката работа во градовите вклу-
чувајќи ги скоро сите работи на лична послуга. Жените робови биле во потполност 
препуштени на милост и немилост на купувачите и од нив се очекувало да го слу-
жат в кревет, така и за масата; се подразбирало дека благодарувајќи на ним ќе се 
раѓаат бројни деца, и оние робови кои не се така третирани сами се чуствувале за-
немарени и осрамотени.Роб и сите негови лични ствари биле своина на господарот: 
можел да биде продаден или даден во залог за долг; можел да биде убиен ако го-
сподарот сметал дека е помалку корисен жив отколку мртов; ако би побегнал никој 
по законот не можел да му пружи уточиште, а за неговото фаќање била утврдена 
награда. Како и што слободен селанец е обврзан да се јави како на војна регрута-
ција, така и на кулук- те. принудна работа во рамките на јавните работи како што се 
градење  на патишта и копање канали. Од друга  страна, господарот ги плаќал тр-
ошкови на лечење на робот, а го одржувал умерено во животот во текот на болеста, 
слаба вработеност и старост. Можел да се ожени со слободна жена, а децата родени 
со неа биле слободни; во тој случај  половината на неговиот имот после неговата 
смрт би одела на неговото семејство. Господарот можел да го ангажира во некоја 
работа од која робот би задржал дел на профитот- со кој тогаш можел да си ја купи 
себе слободата; или неговиот господар би можел да го ослободи за извонредна или 
долга и одана служба. Ама само мал број робови стекнувале таква слобода. Остана-
тите настојувале со висок наталитет, сè додека не би постанале побројни од слобо-
дните. Големата класа робови се движела како набујана подземна река испод вави-
лонската држава“. 

Стр. 240: „Бидејќи свештениците не можеле непосредно да го користат или 
трошат ова богатство, тие го претворувале  во производен или инвестицион капи-
тал, и така постоеле најголеми земјоделци, произведувачи и финансиери во држава-
та. Не само што поседувале огромни трактови земјиште, туку и огромен број робо-
ви, или под контрола имале стотина работници кои им изнајмувале на други рабо-
тодавачи, или работеле за храмовите во рамки на своите различни занаети, од сви-
рење музика или производство пиво. Свештениците исто така биле најголеми трго-
вци и финансиери во Вавилонија; продавале разни производи на храмовските рабо-
тилници и управувале со голем дел на трговијата во земјата; биле познати по му-
дрото вложување, па многу луѓе им ја поверувале својата заштеда, сигурни во скро-
мна ама поуздана  добивка. Давале позајмици под поблаги услови  отколку прива-
тните зеленаши; понекогаш на болесните или сиромасите им позајмувале без кама-
та, едино барајќи повраќање на главнината кога Мардук поново им се насмевнал на 
позајмувачите. Конечно, обавувале многу правни работи: служеле како бележници, 
ги заверувале и потпишувале договорите, и составување  на тестаменти; ги сослу-
шувале  сведоците  и  донесувале  пресуди  во  парниците,  воделе  официјални  запи-
сници, и вршеле евиденција на трговските трансакции.

Повремено се случувало кралот да реквирира некој дел залиха на храмот да 
би решил некој висок ненадежен издадок. Ама тоа било ретко и опасно, оти све-

172



штениците фрлале страшна клетва на секој кој без дозвола би го дотакнал и најма-
лиот дел на црковниот имот. Покрај тоа, нивното влијание на луѓето бил изразито 
поголем од кралското, па во поголелемиот број случаеви можеле да го свргнат, ако 
во таа цел би ја поврзале својата довитљивост и снага. Нивната предност била и во 
сталноста; кралот умирал, а богот и понатаму живеел; повеќето свештеници осло-
бодени од неволји околу изборот, болести, атентати и војни, имале втемелена ве-
чност  која  овозможувала  долгорочна  и  стрплива  политика,  која  ја  карактеризира 
големата религиозна организација до денешни дни. Превласта на свештениците под 
тие услови била неизбежна. Судбината одредила трговците да го создадат Вавилон, 
а свештениците во него да живеат“. 

Џорџ С. Клејсон119ја издал книгата „Најбогатиот човек на Вавилон“.Во неа 
се  следните  наслови:  Предговор,  Човекот  што  сакал  злато,  Најбогатиот  човек  во 
Вавилон,  Седум  лекови  за  тенкиот  паричник,  Запознајте  ја  божицата  на  среќата, 
Пет златни закони, Заемодавецот од Вавилон, Ѕидините на Вавилон, Вавилонскиот 
трговец со камили, Глинените плочи од Вавилон, Најсреќниот човек од Вавилон, и 
Историски приказ на Вавилон- вкупно 189 страна.

Херодот, II- 177, пиши: „Се прикажува дека тогаш, за време на владеењето 
на Амасис, Египет бил во најголема благосостојба и во однос на тоа што реката и 
го давала на земјата и во однос на тоа што земјата им го давала на луѓето, а насе-
лени места во Египет тогаш имало дваесет илјади. И закон Амасис и донел таков, 
според кој секој година секој еден Египќанец пред управникот на областа морал да 
покаже од што живее. Тој што не ќе го направил тоа и не ќе докажел дека живее од 
чесен труд, се казнува со смрт. Атињанот Солон го презел тој закон од Египќаните 
и го вградил меѓу другите државни закони на Атина. И тој, како закон на кој нема 
што да му се замери, суштествува и е во сила и ден-денес“.

Еврејството не било ништо друго туку само сè да се препише и сè присвои. 

ПОВЕЌЕБОЖНИ МИСТЕРИИ ВО ЕВРЕЈСТВОТО=ЕДНОБОЖЕСТВОТО

Вил Дјурант, стр. 319, вели: „...Не постоел Пекол во оваа вера како посебно 
место на казнување; ама, скоро исто бил страшен Шеол, или ‘земја на темнината’ 
под земјата каде се примани сите мртви, добри и лоши еднакво, освен таквите бо-
жији миленици како што се Мојсие, Енох и Елија, Евреи малку го споменувале жи-
вотот после смртта; нивната вера  не говорела  ништо за личната бесмртност и ги 
ограничувала своите награди и казни на овоземски живот. Тек кога Евреите ја из-
губиле надежта во земскиот триумф, тие ја презеле, веројатно од Персија, а можда 
и од Египет, идејата за лично воскрснување.  Од таквиот духовен  развој е родено 
христијанството“.

Во Стариот завет можел да се бави со магии и други мистерии само Мојси.
Стр. 336: „Втората заповед ја подигнала националната концепција на Богот 

на сметка на уметноста: никакви вклесани или резбарени негови ликови никако не 
смееле да се прават. Тоа претпоставувало високо интелектуално ниво меѓу Евреи-
те, оти со него се отфрлени и празноверијата и антропоморфизмот, а тоа било и по-
кушај (покрај посè со човечките особини на Јахве од Петокнижјето) да се замисли 
Бог извон секој облик и лик. Со него е зачврстена еврејската посветеност на рели-

119 Georg S. Klason, The Richest Man in Babilon, USA, на македонски- Академски печат, Скопје 2002.
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гијата, и во древните времиња, не останало ништо од науката и уменоста; дури и 
строномијата  била  занемарена,  да  не  би  се  множеле  расипаните  гатачи,  или  ѕве-
здите да не би ги почитувале како божанства; Во Соломоновиот Храм било скоро 
паганско обилје на кипови и идоли; во новиот Храм не бил ниеден. Старите кипови 
се однесени во Вавилон и очито не се вратени заедно со приборите од злато и сре-
бро. Затоа и не наидуваме на скулптури, слики или барељеви после Ропството (во 
Вавилон), а мошне малку и пред тоа, освен под скоро туѓиот Соломон...“.

Зенон Косидовски, на стр. 101, истакнува: „Сумерите останале под премногу 
јако влијание на калабистичко-религиозни затуцаности  да би можеле  да создадат 
озбилен напредок во областа на науката..“. 

Анѓелија Станчиќ Спајиќева, на стр. 12, вели: „Уште е важна и ценета кни-
гата Мишна, полна изреки и изложувања на собрани од 30- 250. год. по Хр. Вави-
лонинот Хилел положил темел на збирот на Мишна и ја додавал Акиба од Баркобе, 
кој дигнал востание за време за време на Хадриан 135. год по Хр. и со своите десет 
другари бил осуден на смрт. Во истата книга има оддели за земјоделие, за празни-
ците, за бракот, правосуството, чистотата итн.Тие научници се викале Мишнани...“.

Бидејќи Евреите и не биле/се земјоделци, земјоделието за нив било ново. Па 
овде е најбитно, што се говори за „научнци“. Па тоа било во најново време.

Во Стариот завет не била дозволено магијата и други научни сознанија, за-
тоа што најмоќен бил Богот Сèстворител- тоа се поправило со Енох 250 г.п.н.е.

Кристофер Најт и Роберт Ломас, на стр. 73, велат: „Книгата за Енох била из-
губена и не е пронајдена сè до доцниот осумнаесетти век- после што масонските 
ритуали почнале да кружат. Значи, древниот лик на Енох се поврзува со пренесува-
ње на тајни иформации од некое доба пред него што историјата почнала, до новиот 
свет кој е создаден на Средниот исток. Исто така, сме откриле дека и арапскиот на-
род знаел за Енох, преку Куранот, како носител на големото знаење, нарекувајќи го 
Идриз, што значи учител (од корен дрс). Селото близу Багдад, по името ‘Саид Ид-
рис’, го препознаваат како негово задно пребивалиште на земјата, а и денес мусли-
маните му одаваат почитување на сабота, поготово на воскрсна сабота“. 

Авторите, на стр. 75, пишат: „Еден дел на комплексот на Храмот кој опсто-
ил од Иродовиот период, а стручњаците тврдат дека се сигурни...“.

„Мајмонидовата Мишна Тора ги цитира еврејските тамудски списи од време 
пред уништувањето на Храмот, 70. година н.е...“.

Стр. 232: „Почнавме да расправаме за тоа како се важни еврејските свитоци, 
закопани испод Ерусалимскиот храм околу 68. година н.е., ги ископале Витезови 
Темплари 1118. и 1128. година н.е. и ги донеле во Килвининг во Шкотска 1140. го-
дина н.е. каде, испод Рослинг, поново ги закопал ерл Вилијам Сент Клер“.

Стр.  247: „Понапредни  астролошки  текстови...Коментирајќи  го  проблемот 
на процесијата, астрологот, Роберт Пери рекол:

Иако всушност се свесни на разликите, скоро сите астролози уште од време-
то на Птоломеј во 2. век нова ера, избрале да го применат зодијакот заснован на по-
мерување на равнодневните точки, тропски зодијак како уште се вика, а не оној за-
снован на констелациите“.

Дејвид Лингвистон,на стр. 15, пиши: „И покрај тоа што завршницата на овој 
заговор во најголем дел се однесува за денешницата, суштината на овој заговор из-
ворно потекнува од традицијата на окултното знаење, т.е. уште од 6 век п.н.е. Оваа 
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традиција првично започнало како ерес, познат како Кабала, кој себеси се маскира 
како еврејски  ерес;  но  всушност,  тоа  е  еден  вид сојуз  за  остварување  на  светска 
доминација и искоренување на постојаните религии со култот на Луцифер.

Основната цел на тогашните кабалисти била поставувањето на нивниот ‘ме-
сија’ за светски водач, кој пак според нивното толкување на Светото Писмо, морал 
да биде од лозата на кралот. Токму поради тоа, во име на зачнувањете на оваа наво-
дно крвна поврзаност, тогашните кабалисти започнале со внимателно разработена 
шема на мешани бракови, во кои се вклучени најважните личности на историјата. 
Прво започнува со членовите на персиската кралска династија која се смешала со 
онаа на Александар Велики, а потоа и со династијата на Ирод Велики. Токму овие 
семејства се одговорни за создавањето и проширувањето на подоцнежните водечка 
тајна секта во Римското царство- ‘Тајните на Митра’, која подоцна успеала масовно 
да навлезе меѓу растечкото членство на христијанството, создавајќи го на тој начин 
католичкото хрстијанство“.

Следи Библијата била пишана во 6 век п.н.е. со присвојување  на туѓи  тра-
диции. Бидејќи се говори за традиции на Персијци и Македонци, ништо немало би-
ло што еврејско. А пак, „династијата на Ирод Велики“ била само едно: македонска.

Па се одбегнува вистинат-според едни Ирод бил Арап,дури за други Евреин.
Стр. 52: „Доколку митраизмот произлегол од владеачката династија на Ка-

магена, тогаш кабалистичкиот елемент на Меркаба по сите показатели мора да по-
текнувал од династијата на Ирод. Впрочем, и самиот Ирод Агрипа дал свој личен 
придонес за Есените. Од Јосиф Флавиј120 дознаваме:

Меѓу оние што биле поштедени од присилбата (да му се заколнат на Ирод), 
биле и тие што се викале Есени... Заслужува да се напомене причината зошто (Ир-
од), му се поклонил на Есените. Меѓу Есените имаше еден човек по име Манем... 
Овој човек веќе се имаше видено со Ирод, уште кога еднаш како момче беше тр-
гнал кон куќата на својот учител. Тогаш овој човек Ирод го нарекол, крал на Ев-
реите. Мислејќи дека момчето е или е неуко, или шегаџија. Ирод му одговорил де-
ка тој е само еден обичен граѓанин. Но Манем се насмевнал и го допрел по грбот, 
велејќи му: ‘Но ти навистина ќе бидеш крал и ќе владееш среќно, затоа што Господ 
те смета за заслужен’ “.

Стр. 57: „Според ‘Старината на Евреите’, од Јосиф Флавиј:
Иродијада (...) била мажена за Ирод Агрипа, син на Ирод Велики, и на Ми-

рјама (Mariamne), ќерка на високосвештеникот Симон- имала ќерка Салома. Набрзо 
по раѓањето на нејзината ќерка, Иродијада ненадејно го искористила нашиот закон, 
па се развела од својот маж, иако сè уште беше жив, и се омажи за Ирод, токму по 
татко родениот брат на нејзиниот маж, кој беше тетрарх на Галилеја.

Навистина ќерка Салома беше мажена за Филип, син на Ирод, кој беше те-
трарх на Трахонитија, што умре без пород. Таа потоа се омажи за Аристибул, син 
на Ирод, братот на Аргипа, и имаа три сина: Ирод, Агрипа и Аристобул“.

 Дејан Лучиќ, на стр. 239, вели: „Милорад Мојиќ од минотото ни пиши:
„По еврејското учење, со  посредство на Мојсеја, на еврејскиот народ му е 

даден двострук закон: пишани и усмени. Пишаниот закон е составен во пет книги 
од Мојсија, кои го сочинуваат главниот дел на Стариот завет. Овие пет книги на 
Евреите се нарекуваат: Тора.

120 Јосиф Флавиус (37- 100 г.н.е.) бил еврејски војсководец, историчар и писател.
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Усмениот закон на Мојсиј не е напишан, туку усмено го предал Јозуи, а овој 
на најстарите Евреи, па  на тој начин од генерација до генерација е предаван, низ 
векови дополнуван и прилагоден на новите обичаи. Овој усмен закон, огромен по 
својот обем, подоцна е напишан. На овој труд и голема работа работеле околу 2.500 
рабини полно пет векови, од 100 год. пред Христа, до 400 год. после Христовото 
родување. Тој напишан усмен јазик се вика: Талмуд“.(Само пред и по Христа, Р.И.)

Следи наједноставно, останува само запишаното, а тоа е најново, само од 6 
век п.н.е. на Библијата, што продолжило само по смртта на Александар Македон-
ски во неговата Александрија-другите книги на Библијата,и конечно дури Тамудот.

Х.Џ. Велс, на стр. 299, пиши: „Целколкав отпор кој бил против него се по-
јавил, сите околности на неговото судење и погубување јасно укажуваат дека Исус 
по мислење на своите современици...Биле како занесени со староеврејски сон за кр-
алот,  за  Месија,  кој  ќе  го  сруши  и  елинизованата  династија  на  Ирод  и  римската 
пре-власт, па да ја установи Давидовата легендарна слава...“.

Се говори само за елинска (хеленска), само македонска династија Ирод.
Ј. Блајкен, стр. 277/8, вели: „...Од други, нехристијански извори, за личноста 

Исус Назаренец се говори во жидовскиот Талмуд (‘Во  предвечерјето на светкови-
ната Пасха го обесиле Исус Назаренец... оти терал чаробништво, го заведил и ис-
кинал Израел’)...Сакраментите имаат спасоносна моќ на овој свет, но нивната де-
лотворност нарочито е важна за посмртниот живот. Во тоа христијанството им би-
ло блиско на другите мистеријски религии и култови на своето време...“.

Зенон Косидовски, на стр. 100, пиши: „Хамуарабијевиот вавилонски кодекс, 
пронајден во Суза на голема камена плоча, бил, всушност, само доградување на пр-
астарите  сумерски  закони...Тоа  бил,  прв  светски  законик  во  кого  осветникот  на 
престапот не бил бог, туку државата. Оваа рационалистичка одлика на сумерскиот, 
а подоцна на вавилонското право, поново дошло до глас во Јустинијановиот и На-
полеоновиот законик. (После Јустинијановиот следел македонскиот, Р.И.)

Сумерите останале под премногу јако влијание на калабистичко-религиозни 
затуцаности да би можеле да создадат озбилен напредок во областа на науката. Па 
покрај тоа, е ред да забележиме некои нивни достигнувања во медицината, астро-
номијата и математиката“.

Владимир Алексејевич Истархов, на стр. 95, пиши: „553. година на Вториот 
Цариградски собор Византискиот император Јустинијан наредил од Библијата да се 
исфрли учењето за реинкарнација, која ја оставил дури Константин“. 

Стр. 96: „529. година христијанскиот император Јустинијан ја затворик Ати-
нската академија, која ја основал Платон. Човечкиот разум  го поматил и заќутил 
многу векови, тогашниот ден настанало мрачното средновековие.

Омразата на христијаните према науката не знаела граници. Основните об-
лици на медицина се сметала за ѓаволска работа.Лекарите, особено оние кои ја про-
учувале анатомијата на човекот, се бават со отворање на лешеви, тренутно се спа-
лувани на ломача. Императорот Јустинијан, вистински православен христијанин, ја 
забранил дури математиката како ‘паганска несреќа’...“.(Следел темен период,Р.И.)

ЕВРЕИТЕ НЕДООЧАКАРЕНИ
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Зенон  Косидовски,  стр.  147, вели: „Поточни  податоци  нам  ни  дала  астро-
логијата. Египќаните воделе мошне детален астрономски календар, на основ кого 
ги утврдувале годишните доба и периодот на нарастувањето на Нил. Египтолозите 
затоа им се обратиле за помош на математичарите и астрономите, давајќи им да ги 
испитаат старите папирусови текстови и копии на гробни натписи во кои се споме-
нувало дека некои историски настани биле врзани со одредена небеска појава, како, 
на пример, со појавата на комета. На основ на тие текстови научниците успеале да 
пресметат, на пример, со точност од три до четири години, дека дванаесттата дина-
стија на фароните ја почнала својата власт годината 2000. пр.н.е. а осумаесеттата 
годината 1580. пр.н.е. Имајќи таква точка за која можеле да се фатат, историчарите 
можеле да утврдат дека претпоставените датуми  на останатите династии, бидејќи 
располагале со регистри на фараони и со одредени времиња на нивното столување.

Најновата метод на утврдување на датумите на историските споменици, па 
со само тоа и нивната историја, дала науката за атомите, те. атомистиката. Услед 
делувањето на космичките зраци на растителните и животинските живи организми 
се добива радиоактивна варијанта на јагленород C 14, кој се распаѓа и исфрла од 
себе  честички.  Е  пресметано  дека  атомите  на  тие  варијанти  јагленород  постојат 
осум илјади години. („тие варијанти јагленород постојат осум илјади години“, Р.И.)

Од тренутокот на смртта на организмот приливот на честички престанува, а 
оние кои се нагомилале во периодот на животот на организмот подлегнуваат посте-
пено на распаѓање. Затоа, во колку археолошкиот споменик е постар, во толку мора 
да покажува послабо зрачење. Јачината на тоа зрачење може да се измери со помош 
на Гајгер-Милеровиот  бројач.  Пробите мерења,  извршени  на египетските  мумии, 
чиј век однекаде е познат, откриле дека со помош на тој метод можат да се утврдат 
датумите, во тие случаи, со допустлива грешка за 200 години“.

В. А. Истархов, на стр. 42, пиши: 10. Тајна на еврејското обрежување:
„Што е тоа Јуде ? Во принцип Јуде и Евреј- тоа не едно исто. Јуде- тоа е Ев-

реј, наполнет со јудеизам. Постојат, наравно, и Евреи без јудеизам, ама, прво, тоа е 
крајно ретко, друго, никогаш нам не ни е познато, со која религија всушност е ис-
полнет Еврејот. Затоа во оваа книга помеѓу поимите ‘Јуде’ и ‘Евреј’ нема да прави-
ме разлика.

Еден мој познаник Евреј рекол: ‘Евреј- тоа е состојба на духот’. Тоа е мошне 
точно. Тоа е погодок во десетка. А што е тоа состојба на духот ? Тоа е некој систем 
стереотип мислење и однесување. Или, со други зборови, некој општ алгоритам на 
однесување.  А  откаде  потекнува  тој  алгоритам  на  однесување  ? Очигледно  дека 
Еврејот- е суштество чиј општ алгоритам на однесување го задал некој од надвор. 
Или, со други  зборови, Еврејот- тој  програмиран  робот кој нема глобално, само-
стојно однесување. Или, со други зборови, Еврејот- е човек чие самостално однесу-
вање не излегува од рамката на општиот алгоритам на однесување, кој задал некој 
од надвор. Основната маса на Евреите не е свесна на својата приграмираност.

Да приметиме заради праведноста дека Евреите- не се едини биороботи ме-
ѓу луѓето. Мнозина луѓе исто така се прогамираат и немаат самостално мислење и 
однесување. Со нив манипулираат оние кои им ги полнат главите со информации, 
кои се погодни.

Воопшто  однесувањето  на  било  кој  човек,  неговата  реална  или  илузорна 
слобода на волјата е одредена на онаа информација, која се најдува внатре на да-
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дениот човек. Онаа, таа информација, и само таа, го одредува однесувањето на чо-
векот во целина и во потполност. И ако некој од надвор може да управува со инфо-
рмационото поле, во кое се најдува човекот и неговиот социјум кој го опкружува 
(да ја ограничува информацијата, да се фалсификува, да се дава по избор одредено 
потребно знаење), и да се всадува потребната информација во главата на конкретен 
човек, тогаш тој може без структура да го управува однесувањето на дадениот чов-
ек и социјумот во целина. А сам тој човек често не е свесен дека со него управуваат 
и нему му се чини дека тој мисли и постапува самостално. А тој е само биоробот. 
Инструмент во туѓите раце. Нему никој ништо не му наредува јавно, веќе тој чини 
она, што е потребно на оној, кој со него управува.

Во човековата информација има три извори:
Прв- генетски;
Втор- социјални; 
Трети- космички или боженствени.
Обемот на генетската информација во човекот е огромна, и таа информација 

доаѓа  од  сите  претходни  генерации  на  човекот,  од  сите  негови  претци.  Ама  таа 
информација човекиот разум не ја прима без користење на посебни методи.Во мно-
губожните религии тие методи се познати. Постојат методики и техника на спушта-
ње на човекот во длабина на подсвест и изложување на ниво на генетска информа-
ција и уште понатаму. Ама ние во оваа книга не ќе говориме за тие методики.За тоа 
постојат посебни книги.

Генетската  информација управува  со  човекот  на  молекуларно  и  биолошко 
ниво во ‘автомат’, без учество на нашата свест. И вистински, ние не размислуваме, 
како работи нашето срце, дробови, џигер, желудец, мочна бешика. Кога и колку тр-
еба да се произведе крв, желудечен сок, кога и како треба да се обноват клетките и 
тн. Сè тоа се работи автоматски. На тоа ниво секој човек не само е биоробот, туку 
потполен автомат.Алгоритмите на тоа управување во јавниот вид не ни се јасни. Не 
сме дури ни обврзани да мислиме за тоа. Освен тоа генетската информација ја за-
дава основната стереотипска психа.

Космички, или боженствен извор на добивање информации е отворен за из-
брани луѓе, на обичниот човек тои практично не му е достапен, посебно во нашето 
време- време на деградација на човекот. Некогаш не било така.

Социјалниот  извор на информацијата- тоа  е образување  и  воспитување  од 
родителите,  школи,  школски  установи,  религиозни  институции,  достапни  книги, 
достапни  општења  со луѓето,  средства  за масовни  информации (дезинформации). 
Меѓу тие блокови на информација религијата порано имала прв приоритет, бидејќи 
таа ги задава основните граници и оснивните стереотипови на мислења. Сега први 
приоритети во обработката на мозокот на становишта имаат СМИ (средства на ма-
совни  информации), посебно телевизор. Кој владее  со СМИ, тој го приграмира и 
општественото мислење и, према тоа, општествено однесување.Што е пототалитар-
но општеството, што е поголем монополот на информацијата, со тоа се појаки об-
лиците на програмирање на свеста на народот. Со тоа народот повеќе личи на био-
робот, нарочито ако систематски се ловат и тераат во затвор оние, кои не се преда-
ваат на пропагандата, како што тоа е работено во СССР во периодот на разуздано-
ста на комунизмот. (Човекот има и рептилов мозок за животински инстикти..., Р.И.)
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Само не треба да се мисли дека во такавиканиот слободен свет гомилата не 
мисли на ниво на биоробот, И во Америка- гомила е гомила. И Америка- е тотали-
тарна земја. Едноставно степенот на тоталитарноста во Америка засега  е помала, 
отколку во бившиот СССР.(За мозок на рептил=реп тил:реп=опашка;тил=тил, Р.И.)

Па ипак Евреите заземаат посебно место меѓу другите биороботи. Во нивно-
то програмирање покрај таквиот традиционален механизам на програмирање, како 
што е религија, важна улога игра уште еден снажен механизам- обредното обрежу-
вање.(Режи=реги=регион; режа=реза=реца=рецка; рецки или руни, а не слова, Р.И.) 

Пред него што ја сфатиме суштината на обрезувањето, да ја погледаме оп-
штата структура на човекот.

Па што е човек ? Од што тој глобално се состои ?
Глобалниот човек се состои од три дела: тело, разум и душа, и сè е поврзано 

во една целина. Што е тело- е јасно. Разум- исто така е јасно- две хемисфери на мо-
зокот, ’рбетниот мозок и нервниот систем. Душа. Човечка душа- тоа не е измислу-
вање на поповите, тоа е реална супстанца. Повеќето луѓе, развиени во духовен сми-
сол, својата душа едноставно чуствуваат и чуствуваат дека ја имаат. Тие не треба 
во тоа да веруваат или не веруваат. Освен тоа денешната наука дури научила да ја 
мери душата. Човечката душа е материјална.Ама се состои од материја на друг тип- 
од фина материја. Ама, без обзир на финоста на материјата, нејзината маса не е ед-
наква на нула. И кога човекот умира и неговата душа го напушта телото, самото те-
ло постанува малку полесно. Современата технолигија дури е способна да ја мери 
таа маса“.

Човекот има суштинско важни седум телесни и пет вонтелесни чакри.
Барбара Марциниак,121 на стр. 9, истакнува: „Планот да се промени тоа фре-

квенциско ограничување  ја обфаќа и  новата  реконструкција  на вашата  ДНК- тоа 
светло кодирано влакно. Планот е огромен. Земјата помогнува сега, на свој начин, 
на еволоцијата на комплетниот свемир. Земјата е она место каде тие ствари се слу-
чуваат, таа е управа сега во жижата на случувањата. Тоа е место каде планот по-
чнува да цвети, и она што се случува на земјата ќе се одрази на многу светови.

Како членови на Семејството на Светлоста вие сте се сложиле со тоа да дој-
дете на Земјата многу пати во многу облици, во многу разни времиња- да би сте се 
припремиле за вашиот задаток, да би сте сфатиле за што заправо се работи и да би 
сте биле тренирани. Било потребно да ја искусите Земјата  и да се припремите за 
време кога се промени вашата фреквенција вистински ќе се случи и да се инкарни-
рате во што поголем број- да би го спровеле тој план во дело.

Семејствотот на Сетлоста сега е на пат да се обедини, те. неговите членови 
да се обединат. Вие морате да се концетрирате на тоа што вам ви е заедничко, а не 
она што нас не раздвојува. Како членови на Семејството на Светлоста, вие неутра-
лно донесувате информации на оваа планета- да би го стимулирале својот сопствен 
развој. Потребно е вие да работите, оти вашиот сопствен развој влијае на развојот 
на планетата.

Вашата ДНК ќе еволоира од 2 спирали во 12 спирали. Тие 12 спирали одго-
вораат на енергетските центри- чакрите внатре и надвор на вашето тело. Милиони 
сте сега на планетата на оваа задача и вие сте сите сложни со тоа дека ќе ја носите 
таа фреквенција и ќе ја извршите задачата. Една шачица сега постанува беспрекор-

121 Barbara Marciniak: Bringers of the Dawn, сајта Галаксија преземено од интернет...
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на и ова шачица сега влијае на другите. Наскоро вам ќе ви постане кристално јасни 
кој сте вие заправо и што е ваша задача.

Овој процес е еден неверојатен еволуционен скок и во следните 20 години 
ќе се забрзува се побрзо и побрзо.

Има луѓе кои веќе добиле ново реконструирање на 12 спирали на ДНК. Овие 
спирали ланци на ДНК реагираат едни со други внатре и вон телата. Поврзувањето 
на 12 ланци значи дека 12 енергетски и информативни центри сега можат да почнат 
да функционираат и да испраќаат информации едни на други.

Традиционално, 7 од овие се лоцирани во телото, а 5 вон телото. Вие ги зна-
ете како ваши Чакри и се поврзани со вибрациите на 12 небески тела, кои вие мо-
ментално ги познавате внатре на вашиот сончев систем. Тие 12 небески тела вибри-
раат со информациите во склад со чакрите кои се протегаат до крајот на свемирот и 
тие вибрираат во склад со ДНК спиралите внатре на вашето тело.

Кога човечката ДНК почне да се реконструира и кога овие информации поч-
нат да се исполуваат, ќе почне да се ослободува неверојатна моќ.Луѓето,само со тоа 
ќе дојдат заедно и заедно ќе ја формулираат намерата-да се испратат телепатски пр-
иемници за енергијата од целиот свемир- и така ќе се промени лицето на свемирот.

Оваа реструктуирање на вашата ДНК ние ја нарекуваме мутација. Еднаш ко-
га  вие, членовите  на  Семејството  на Светлоста  постанете  способни  да  дозволите 
таа мутација да се одвои во вашето тело, ќе бидете способни да ги интегрирате 12 
информативни центри. Ќе почнете да сфаќате дека вие сте тие кои ги креирате ва-
шите искуства и ќе научите да постанете свесни создавачи. Дури и повеќе од тоа, 
вие ќе постанете свесни на сеќавањето на тоа кој сте вие.

Кога вашата  10, 11 и 12 чакра почне да се отвори, многу извонпланетарна 
енергија ќе се појави во вашиот живот. Оваа енергија ќе се појави на планетата кога 
сè повеќе и повеќе ќе сте во состојба да држите поголема фрекфенција. 10-та чакра 
е поврзана со сончевиот систем, 11-та со галаксијата и 12- та со едно место во све-
мирот. Кога бидете во состојба да ги држите тие фреквенции, ќе донесете инфрма-
ции на оваа планета кои ќе ги чудат и шокираат мнозинството население“.

Стр. 25: „Како што веќе ви раскажавме, Боговите Создавачи кои дошле и ја 
презеле моќта имале намера вие да функционирате на еден одреден начин, вас да 
можат да ве контролираат. Морале да ја исклучат вашата интелигенција и тоа на-
правиле така  да кодираните  тенки  влакна кои  ја градат  ДНК  ги  распрснале  и  ги 
расфрлиле. Овие влакна управо почнуваат да се собираат и почнуваат да изработу-
ваат нови спирали. Тоа ќе се случи во групи од три, додека конечно не дојдат до 12 
спирали. Кога тие 12 спирали почнат да вибрираат во телото, секоја спирала ќе по-
чне да вибрира во склад со одредена чакра.

Има полно чакри и полно потенцијални спирали кои можат да се формираат. 
Моментално е заеднички називник за човештвото 12. Од 12 чакри и 12 спирали на 
човечката свест може да се излезе на крај, а сама себе да не се уништи. Значи сега 
имаме работа со 12 спирали и 12 чакри- од тоа 7 во телото и 5 вон телото. Со 7 ча-
кри во телото може прилично лесно да се работи. Може сите физички да се доди-
рнат, и кога си дозволиме да ги чуствуваме.

Првите  три  чакри  се:  преживување,  сексуалност  и  доживување  на  чуство. 
Четвртата  е  срце-  центар  за  сочуство  и  поврзаност  со  сите  ствари.  Петата  е 
вратна  /грлена  чакра,  која  е  поврзана  со  говорот,  шеста  е  трето  око,  се  најдува 
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помеѓу  очите  и  е  поврзана  со  видовитост.  Седмата  е  крунска  чакра  и  го  отвора 
човекот за спознавање дека неговиот вистински идентитет лежи вон границата на 
физичкиот свет. Кога се  дојде  до 5 чакри вон  телото, мора  да се пронајде  начин 
нешто да се интегрира за што уште секогаш не сте сигурни дали воопшто постои.

Осмата чакра лежи вон подрачјето на сегашната активност, 30 см изнад ва-
шата глава. Повеќето луѓе мислат е близу нивното физичко тело. Дури и 9-та е во 
близина, само пар метри оддалечена од телото. Кога 9 спирали се потполно развие-
ни, оваа чакра ќе се премести во Земјината атмосфера и тогаш ќе биде повеќе Зе-
мјина чакра, една врска помеѓу енергетската мрежа на универзумнот и Земјата.

10-та, 11-та и 12-та чакра се оддалечени. Кога вашата 10 чакра биде активи-
рана и вклучена, ќе биде во вашиот Сончев систем. 11 ќе биде во вашиот галакти-
чки систем, а 12 ќе биде всидрена во универзумот. Од овие ваши лични центри ќе 
добиете информации, оти тие исто така се и колективни центри. Кога научите да ги 
толкувате сите овие искуства со чакрите, ќе видете дека животот не е повеќе ист 
како некогаш“.  

Чакре е денешен македонски поим: јас сум Чакре,по дедо-татко на татко ми. 
Името Чакре го има во Бригија=Брзјакија,Пеонија=Мариово од Мара христијанка... 

Точак + ар = точакар=то (тој) чакар=чак’р=чакр=чакра...Следи до-очакарен.
Бидејќи чакрата означува точак- тркало=круг, таа морала да биде на телото. 

Следи другите пет чакри вон телото не се телесни центри, туку само вонтелесни.
Владимир Алексејевич Истархов, на стр. 43, продолжува: “Човекот во свое-

то тело има 7 духовно- енергетски центри, кои се нарекуваат чакри. Чакри во пре-
вод на санскритски озналува точак. Чакрите имаат вртложна структура и претста-
вуваат енергетски вртлог на фината енергија и имаат изглед на спирални конуси. 
Преку чакрите се  одвива  информационо-енергетско взаемно дејство на човечката 
душа со околината. Тие знаења за природата на човекот јудохристијанството секо-
гаш го криело од народот. А самите господари на јудохристијанството (потомците 
на египетските свештеници) го знаат не само тоа. Тие знаат мошне многу. Тие знае-
ња тие ги примиле од Атлантите. Ама целата основа на знањето тие го држат во ра-
цете на посветениците, го кријат од народот и ги користат тие знаења за сопствени 
цели. (Знаењата...биле од Атлантида, која била само Левантот- ледено доба, Р.И.)

Сега, во периодот на крајот на космичката Ера Риба, се одвива дехермети-
зација на знаењата, и тие му постануваат достапни на народот.

Структура на основните чакри, одоздола према горе:
Табела 1. Основни чакри на човекот.

Број на Каде се најдува  Назив            Основна функција
чакра    
1 Око на чмарот     Муладхара    Преживување, пријем енегија кундалини
2 Полна       Свадхистана  Размножување, оргазам
3 Око на папукот    Манипура      Контрола, управување, волја, власт, его
4 Срцева       Анахата       Љубов, праведност, чуство добро и зло
5 Грлена       Вишудха       Создаваштво
6 Трето око       Аџна        Видовитост
7 Темена       Сахасрара        Врска со космички сили (Богови)

Што е тоа обрезување ? Зошто Евреите вршат обрезување на осмиот ден по-
сле родување ? Зошто баш осмиот ден, а не петиот, не стотиот, не илјадитиот ? На 

181



исток некој народ врши обрежување на децата во 12- 14 години, кога младинецот 
потполно се формирал и стапува во период на полен живот. Во тој обред може да 
се  види  медицински  разлог.  Зошто  Евреите  вршат обрезување  така  рано,  осмиот 
ден после родување ? Детето тек се родило, тек се вклопува во светот околу себе, 
се труди во него да се адаптира и прилагоди. И одеднаш во тој одговорен период со 
него се врши некаква крвава и болна манипулација, реметејќи го природниот тек на 
развојот на детето, рушејќи го она што природата и боговите му го дале на детето. 
Дури мачињата после родувањето одма не умеат да гледаат и почнуваат да гледат 
тек низ 10- 14 дена. Во што е работата ?

Работата е во окултно знаење, со кои владеат левитите и нивните господари, 
кои сами себе не си вршат обрезжување. Работата е во тоа што во тој период, во тек 
на првите 14 дена, се отворуваат првите чакри на човекот, спремајќи ја човечката 
душа, то ест човекот да се формира како суштество слично на богот и да воспоста-
ви врска со човекот со космосот, откаде тој може понатаму да црпи нови знаења за 
добро и зло и дополнителна снага.

Во текот на првите осум денови кај човекот успеваат да се отворат само три 
долни чакри: Муладхара, Свадхистана, Манипура. Сите горни чакри, почнувајќи од 
срцевата, остануваат кај обрежаниот Евреин неразвиени. То ест, обрежаниот Евре-
ин- тоа е получовек, човек со врежана душа и со оштетена работа на мозокот. Ете 
што работат левитите- слуги на сатанот. Заправо тоа, под раководство на Мојсеј и 
окултистите, тие се бавеле во Синајската пустиња.

Уз помош на обрежувањето левитите прават од Евреите конечно биороботи, 
кои понатаму не подлегнуваат на програмирање. Биороботите, кои понатаму не се 
способни да сфатат, што е добро, а што зло. Левитите ја прекинуваат  врската на 
Евреите со космичките сили (Боговите), ги уземјуваат  и од нив прават послушно 
оружје на својата волја. Обрежувањето кај смена на поколението води кон генетски 
промени.

Погледајте го верниот Јуде. Што означува  црна капица на темето, која тој 
стално ја носи ? Какове е тоа симбол ? Симбол мошне јак. Работата е во тоа, што за 
врска со космичките сили е одговорна највисоката седма чарка на човекот- Сахас-
рара. Тие се најдуваат управо на темето. И таа кај обрежаниот Јуде е затворена. Тој 
е отсечен од космосот. Да приметиме, узгред, дека кај католичкиот папа капицата е 
бела. Тој не врши обрежување, како и левитите- највисока каста која управува со 
Евреите.

До што доведуваат неравиеноста на горните чакри ? Неразвиеноста на Саха-
срара доведува не само до отсечување од космосот. Таа ја ремети нормалната рабо-
та на мозокот. Од човекот прави фанатик и догматичар. Ако покушате да поразго-
варате со обрежаниот Јуде за општофилозофски теми, ќе се судрите со таков фана-
тизам, да ќе видите дека пред вам дури не се најдува биоробот, туку чист зомби.

Чакрата на трето око кај современ европјанин воопшто не е развиена, затоа 
нејзината неразвиеност ништо не менува. Атлантите помош со неа можеле да видат 
низ ѕидови. Сега тоа им дадено само на избраните.

Една, од главните чакри на човекот- е срцевата чакра (Анахата). Неа ја чу-
ствуваат практично сите нормални луѓе. Многу и мошне важна ствар е човекот да 
ја чуствува срцевата чакра, или, како обично се кажува, со срце. Не со ушите и очи-
те, туку со срцето. Тоа може да чуствува несреќа, да преживува, пати, чуствува гр-
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ижа на совеста, да се срами, плаши, сака, мрази, сочуствува, жали, таа чуствува до-
бро и зло. И својата душа нормалните луѓе реално ја чуствуваат (а не веруваат во 
неа) макар низ таа чакра. Без развиноста на срцевата чакра човек не е полновреден, 
туку тврд и без срце. Обрежаните Евреи сите се такви. И ако на обрежаниот му ра-
скажувате за чуствата на тоа, тој Вас нема да ве разбере. И ќе ве мисли лудак и ли-
цемерен. Исто како да му раскажувате на далтонистот за зелена, црвена и жолта бо-
ја. Тој едноставно не ве разбира. Тој нема разнобојно чуство.

Ако  за  нормален  човек  лагата  е  непријатна  сама  по  себе,  кај  обрежаниот 
Евреин лагата не предизвикува никаква емоција, тоа е едноставно средство кое да-
ва афект во конкретната ситуација. И ништо повеќе од тоа. На обрежаниот Евреин 
не можете да му објаснтите дека сите алгоритми на еврејското однесување, почну-
вајќи од Талмуд, Библијата, Ционистичките протоколи и Катехизис во СССР,- тоа 
се  сатанистички  алгоритми,  алгоритми  на  злото и неправедноста.  Обрежаните  се 
вон општите поимања на добро и зло. За нив единствени критериум е добро и зло- 
лична практична корист. Сè што им е лична корисно- тоа е добро, што им е штетно- 
тоа е зло. И ништо друго за нив не постои. Такви ги направиле уште во Синајскиот 
простор пред многу илјади години. Нивниот господ (сатана) во таа пустиња недво-
смислено изјавил: ‘Само децата Евреи, кои овде се со мене, кои не знаат што е до-
бро, што зло, на сите малолетници, кои ништо не можат да смислат, ќе ви дадам 
земја’ (Броеви 14:23). ‘А останатите ќе лутаат во пустињата 40 години, додека ни-
вните тела не иструлат во пустињата’ (Броеви 14: 32-33). 

Да се потсетиме дека Исус Назареќанин, кој себе се нарекувал Христос, исто 
така бил Евреин, се обрезал осмиот ден (по Лука 2:21)“.

Бидејќи Евреите се обрезувале 8-от ден, тие не биле за развиток, ниту наука.
Бригите, а пошироко и Македонците,како повеќебожци биле многу за наука.
Следи Македонците да имаат библиотеки во Александрија со 700,000 книги, 

во Пергам со 300.000 книги и во Македонија на Персеј- трите оплачкани од Рим.
Вил Дјурант, стр. 232, пиши: „Шест стотини јарди северно од ‘Вавилонската 

кула’ се издигало брекче Каср на кој Набукодоносор ја изградил својата најимпо-
зантна палата...Хидрауличните строеви, скриени во столбовите кои ги опслужувале 
робови, носеле вода од Еуфрат до највисоките слоеви на градините...“.

Македонците имале парна пашина во старата ера. Таа била дело на Херон. 
Она што Македонците го знаеле за генетиката, што Континенталците го на-

училе по тн.Словен Грегор Мендел, Македонците го применувале во својата Маке-
донија и насекаде низ Светот. Кога изчезнала флотата на Александар Македонски, 
таа стигнала во Америка, морнарите се ожениле со Индијанки, а во 15 век Маите, 
според македонската митологија од Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала си-
нот Хермес, што важи и за другите..., биле Белци, како што биле дивите плачкашки 
Континенталци, кои сè нивно уништиле, а и нив ги истребија. За истребување оста-
навме уште ние, овде останати, за нас да не делат, додека не сотрат- што уште трае. 

Анѓелија Станчиќ Спајиќева, на стр. 15, кажува: „Е чуен Хаздај, кој го пре-
вел поклонот на византискиот цар Роман II ‘Книга на лековити билки’ од грчки на 
латински и оттаму на арапски...“.

Следи дури и во 20 век творец на комјутер бил само Македонец- Атанасов.
Со еднобожеството Европа изгуби цели два милеиуми во својот развиток...
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Зенон Косидовски, на стр. 101, истакнува: „Сумерите останале под премногу 
јако влијание на калабистичко-религиозни затуцаности  да би можеле  да создадат 
озбилен напредок во областа на науката..“.

Владимир Алексејевич Истархов, на стр. 34/5 објаснува дека Ајнштајн што 
добил Нобелова награда било поради еврејското лоби, а ништо епохално дело, кое 
било на други, нему припишани. Неговото дело е потпишано Ајнштајн Мариќ (Ми-
лева Мариќ)- дело на Милева Мариќ. Па таа псуела како Македонка, а не Србинка.

Се наведија Македонци и тн.Словени со пелазгиски=тн.словенски јазик. Тн. 
Словени се чеда на македонскиот царски двор и Македонцот Константин Филозоф.

ШИРЕЊЕ НА ЕВРЕЈСТВОТО КАЈ ХАЗАРИТЕ И РУСИТЕ

Дејвид Лингвистон, на стр. 24, вели: „Според Херодот, Скитите изворно по-
екнуваат од подрачјата зад реката Еуфрат, наспроти ерменската река Аракс (Ara-
xes); која ги раздвојува Ерменија, Иран и Азербејџан.

Скитите за прв пат се  појавиле  во асирските хроники  под името Ашкузаи 
(Ishkuzai),  древна  верзија  на името на современите  Ашкенази; именувани  според 
Ашкеназ (Ashkenaz), син на Гомер, братот на Магон.

Најзначајното племе на Скитите било она, споменато во грчките записи, кое 
го  преминало  басенот  на  реката  Дон,  јужно  од  полуостровот  Крим,  од  каде  ги 
освоиле теритириите на Ерменија и Кападокија, при што станале сојузници со пр-
вите владетели на Мидија.

Треба да се напомене дека во времето на Херодот, Кападикија се простирала 
на големо пространство: територијата околу Црното Море, па сè до планината Та-
урус, во источна Турција, од каде Еуфрат придолжува кон Сирија“.122 

Бидејќи во Русија се  говори  само пелазгиски=тн.словенски јазик, а никако 
друг јазик, се потврдува дека народите „од подрачјата зад реката Еуфрат, наспроти 
ерменската река Аракс (Araxes); која ги раздвојува Ерменија, Иран и Азербејџан“, 
говореле само пелазгиски=тн.словенски јазик, како и на Балканот со Мала Азија.

Па преселбите во Скитија продолжиле од персиските и малоазиско- балкан-
ски простори, што продолжило и во првиот и вториот милениум на нова ера-во Ки-
евска Русија и пошироко денешна Русија е само со пелазгиски=тн.словенски јазик.

Следи исти знаци со исти значења имало во Русија, Подунавјето, Балканот и 
Камен  Розета  во Египет- македонскиот јазик бил само  варварски=пелазгиски=тн. 
словенски. Според Херодот, варварски=пелазгиски. Па Платон говорел пелазгиски.

За да се потврди дека Македонците биле Домородци е следново: според Ју-
стин „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“. За авторите Македон-
ци биле Траките и Илири со варварски=пелазгиски=тн.словенски, и илирски јазик. 

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

Вотсон, на стр. 361, пиши: „Во вековите на дијаспората Жидовите дошле во 
Рим, и се преселиле во европските провинции, посебно во Шпанија и во долината 
на Рајна. Номадскиот народ кој ги населил степите на Црно море, Хазари, ја при-
фатиле Мојсијевата вера и постанале теритиријална сила во осмиот век н.е. Во хри-
стијанските земји Жидовите нашле неволјкава толеранција, прекината со повреме-

122 Кај Херодот Скитите имале пелазгиски богови- со други имиња; Таурус=т аур=а ур, тур=т ур...ус.
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ни прогони. Подобро поминувале во муслиманските земји во раниот среден век, а 
посебно во Шпанија...“.

Дејан Лучиќ, на стр. 58, го наведува Масуди, што тој проповеда: 
„Во овој град (Хазаран- Итил) живеат муслимани, христијани, Евреи и пага-

ни. Царот, неговите поданици и Хазари неговиот род сите се Евреи. Царот на Хаза-
рите постанал Евреин уште во калифатот Харун ал Рашид, а му се придружиле Ев-
реите од сите исламски земји и од земјата на Грците (Византија). Всушност, 332. 
година Хеџре (943-4) царот на Грците присилно ги покрстил Евреите во својата ца-
ревина... Поради тоа многу Евреи од земјата на Грците побегнале во Хазарија...“.

Анѓелија Станчиќ Спајиќева, на стр. 15, кажува: „Е чуен Хаздај, кој го пре-
вел поклонот на византискиот цар Роман II ‘Книга на лековити билки’ од грчки на 
латински и оттаму на арапски. Тој бил во Шпанија везир. Нему прво му се обраќале 
сите пратеници на страните дворови. Со многу научници бил во писмена врска. Се 
допишувал со Јозеф бен Арон, еврејски крал на Хазарска, Казарска држава.

Таа еврејска држава постанала вака: Околу Волга во 8. век еден казарски кр-
ал се поевреил. Неговиот последовател Обадија силно синогоги подигал и ја ширел 
еврејската вера. И сега можеме да разбереме зошто Словените журно ги повикале 
Св Ќирил и Методиј, да ги спасуваат уште неутврденото христијанство меѓу своите 
браќа. Но тоа тешко одело- бидејќи кралот се поевреил. Тие, уште верни припадни-
ци на христијанската и претхристијанска словенска вера, на светите браќа им ги пр-
едале моштите на патријархот Климентиј и своите свети книги преведени на сло-
венски јазик. („претхристијанска словенска вера“- без коински слова=слова, Р.И.)

Таа Казарско-евејска држава допирала до Крим и Кавказ а во 13. век Џингис 
-Хан ја освоил. Таквите поеврејени Словени ги има и сега многу во Русија“. 

Р. Ланге,123 на стр. 51, пиши за Хазарите, северно од Црно Море, „кои тек на 
крајот на 9. век од Печенезите биле потиснати на Кавказ. „Константин, ученик на 
Леон...и Фотиос...Со помош на неговиот постар брат Методиј сакал тој да проба, да 
ги добие Хазарите за христијанството и таму ревносно работеле исламските и ју-
дејските  пропагатори  на  верата...Хазароте  се  преобратиле  во  мозаична  вера...Во 
исто време грчките монаси во налог на Фотиос во сета мир низ руската земја по-
чнале да патуваат и да проповедаат и првите семки да ги посеат, од кои подоцна 
треба да произлезе ортодоксна ‘света Русија’ “. (Од со Фотиј [860 г.] Словени, Р.И.)

Михаил III се определил Солунските браќа Константин-Кирил и Методиј да 
ги испрати во тајна верска мисија. Таа била во јужна Русија. Браќата се запознале 
со „руским писмени“, со рецки=роцки на роцки (роски) јазик, пишувани  преводи 
на  некои  библиски  текстови.  Следела  Хазарска  христијанска  мисија  (860-861 г.). 
Таа  била  во  државата  на  Хазарите,  во  областите  на  реката  Долна  Волга  распро-
странета од Дњепар до Касписко море. Хазароте биле Муслимани и Евреи. Ова го-
вори, Хазарите биле покрај повеќебожци и еднобожци: Евреи и Муслимани. Со Со-
лунските Браќа станале и Христијани. Дури и потоа повеќебожеството си опстоило. 

Кај Дејан Лучиќ, на стр. 58, стои: „Во Хазарија христијанството продирало 
од запад од Византија, и од југ- од закавските држави. На крајот на 7 век, во хри-
стијанство е обратен навлијателниот савирски кан Алп-Илитвер, со својата дворска 
свита, а сто години подоцна Византија на Крим веќе основала Готска митрополија, 
која  опфаќа  седум  хазарски  епархии.  Меѓутоа,  иако во  Хазарија  христијанството 

123 Reinhold Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972.
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добила  единствена  црковна  организација, на конечната  победа  на  христијанската 
религија и ометува чинителот што широката маса во каганотот и понатаму мошне 
била  приврзена  на  паганските  погледи  на  претците,  за  што  сведочи  апсолутната 
превласт на паганските погребни обрди, како и што и тоа самите владетели, очи-
гледно, никако не можеле да се приклонат на една ордедена религија: час го при-
фатиле јудаизмот, час се спремале на враќање на исламот“.

Авторот, на стр. 59, го наведува Бариј:
„Нема сумливиост дека владетелот го прифатил јудаизмот...Хазарските вла-

детли...Ама, иако го усвоил обрежувањето, хазарскиот владетел не ја усвоил и те-
сноградоста на еврејскиот култ. На многу во својот народ им дозволил да останат 
пагани и да им се поклонуваат на своите идоли“.  

Х.Џ. Велс, на стр. 375, вели: „Продирањето на турските племиња низ јужна 
Русија не се ограничила само на поместувањето на Угрите и Бугарите према запад. 
По нив се појавија Хазарите, поново турско племе, а со јаки еврејски примеси. На 
Хазарите се беше придружиле Евреите протерани од Цариград, кои многу свои со-
народници по избор ги придобиле за својата вера. Од овие еврејски Хазари водат 
потекло оние силни еврејски населби во Полска и Русија...“.

Дејвид Аик (2008), на стр. 104, пиши: „Како било, се воспоставува дека е сè 
само не легитимно и возвишено. Ционистичкото право на земјата Израел се темели 
на текстовите на Стариот завет, чие вистинско авторство е непознато. Поедноста-
вно речено: ‘Богот ‘Обеќаната земја’ ни е дал нам, на својот ‘избран народ’, и затоа 
земјата е наша’. Хм,- и тоа е тоа. Ама постојат уште луѓе. Како што некои храбри 
жидовски писатели попат Артур Коеслер потврдиле, огромна мнозина на ‘жидов-
ски’ народ- а секако оние кои  наѕираат на Израел и го ‘советуваат’ Буш-  немаат 
баш никаква историска врска со земјата Израел. Не се  генетски  Жидови, и  заси-
гурно не се ‘Семити’ !! Не потекнуваат од библискиот Израел туку од народот ви-
кан Хазари од подрачјето кое постанало јужна Русија, долу према Кавказките гори. 
Тоа е разлог зошто такавиканиот ‘жидовски нос’ не е генетска црта на Израелитите 
туку на Кавказ ! Alfred M. Lilienhal, бивш службеник во америчкиот State Departme-
nt, овој чинител го нарекол ‘Ахилова петица на Израел’, бидејќи тоа го руши цио-
нистичкото  право  на  земјата  на  библиските  Жидови.  Историчарите  сметаат  дека 
Хазарите се потомци на турските племиња познати како Хуни, кои околу 450. го-
дина провалиле од Азија и ја опустошиле Европа. Во еден тренуток хунската земја 
се протегала од централна Азија до средина Европа, од Сибир и Кина до северна 
Индија. Биле група на народи и крвни лози кои се мешале со бројни народи, вклу-
чувајќи ги Кинезите и Сумерците. Хуните најповеќе се паметат по нивниот водач 
Атила кој на моќта се домогнал со убиството на својот брат Буде, по кого е наречен 
унгарскиот град Будимпешта. И Хуни и Хазари говореле со турски јазик, па се сме-
та да се работи за ист народ. Хазарите го наѕирале големото и моќно ‘паганско’ ца-
рство долж најголемиот дел на Русија, до Уралското горје на исток и Кавказкото 
горје на југ. За живот заработувале работејќи како трговци и ‘посредници’, собирај-
ќи данок на робата која се пренесувала со трговските рути низ нивната земја. Ни-
вното влијание снажно се проширило на источна Европа, во земјите кои денес ги 
познаваме  како  Полска,  Чехословачка,  Австрија,  Унгарија,  Романија  и  Бугарија. 
Хазарите обожувале фалус и се бавеле со ритуали во кои се принесувани човечки 
жртви. Во цел на низ војни кои ги воделе- од кои првата траела помеѓу 642. и 652., 
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а втората од 722. до 739. година- отприлика 300.000 хазарски војници ги совладале 
Муслиманите во нивниот продор. Го спасиле Христијанството во Русија и Источна 
Европа. Христијанството на другите фронтови го бранеле и постројбите на Карло 
Марлел (мартел- ‘чекан’), водач на меровиншките Франки. Мартел бил дедо на Ка-
рло Велики, чии потомци се 42 од 43 претседатели на Соединетите Американски 
Држави, заедно со европските кралски семејства“. (Следи „Обрежен еднорог, Р.И.)

„Негде околу 740. година кралот Булан, владетел на Хазарија, ја прифатил 
жидовската религија, што направил и целокупниот народ...“.

Владимир Алексејевиќ Истархов, на стр. 99, вели: „Како христијанството ја 
освоило Русија ?Према званичната верзија, најпрво христијанството го донел сами-
от Андреј Прозвани- братот на Петар- издајник на Христо.Дали тој проповедал или 
уште некој- тоа не е толку важно. Важно е дека на таа проповед никој од рускиот 
народ не трзал, изузев незнатна количина на малоумна публика. Пропагандата на 
христијатството се одвивало во Русија со текот на 1000 години, ама ништо суштин-
ски не дало. Русија како што била, така и останала паганска. Влијанието на христи-
јанството било мало. Кај рускиот народ во тоа време добро работел здравиот разум.

Ама за време на паганството Русија цветела и бурно се развивала, и сатани-
стичките околтисти  сакале да ја заронат Русија во информационо поле на своите 
религии. 

Христијанството ја зазела Русија 988. година н.е. за време на власта на кне-
зот Владимир. Како дошло до тоа ?

Званичната  верзија  може  да се  прочита  во  званичната  историја  на  Русија, 
например во (10). Накратко сликата била следната.

Пред кнезот Владимир царувало  паганството, и  Русија  цветела.  Соседните 
народи го наговориле Владимир да премине во нивната вера, кај него доаѓаат мно-
штво пратеници од камските Бугари, од германските католоци, од Евреите и Грци-
те, и секој ја фалел својата вера. Владимир најпрво ја оценуваат таа вера према уба-
вината на измисленото.

Например, Бугарите тогаш мухамеданска вера и раскажувале, како, наводно 
‘на оној свет секој мухамеданин ќе има по неколку жени, кои никогаш не ќе оста-
реле’. Тоа му се допаднало на Владимир (како нему не би му се допаднало, тој во 
тоа време имал 800 жени и љубивници), ама не му се допаднало, што не смее да 
пие вино и јаде свинско.

Католиците Владимир не ги сакал поради тоа, што тие насилно ги преведу-
вале во својата вера и многу ги угнетувале словенските племиња Моравци, Сораби, 
Оборити и Поморјаните во Германија.

Евреите исто така ја фалеле својата вера. Ама Владимир ги прашал: ‘Каде 
вие е домовината ?’ Тие рекле: ‘Во Ерусалим, ама нас Господ во гнев не расејал по 
туѓи земји’. Владимир одговорил: ‘Ама кога вас Богот ве одфрлил и расејал, како 
смеете да ја проповедате своја вера ?’.

Грчкиот пратеник на Владимир му покажал слика на страшниот суд, кнезот 
задрхтал и се размилслувал. Ипак Владимир не сакал да брза, се плашел да не по-
греши во така важна работа. Се посоветувал со болјарите. Тие му рекле: ‘Секој ја 
фали својата вера, ама најдобро е да се испратат луѓе во различни земји, каде е по-
доба верата’. Владимир испратил десет најпаметни болјари кај Бугарите, Герман-
ците и Грците. (Ромејци=тн.Византијци со македонска династија, Р.И.)
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Кај  Бугарите  нашле  сиромашни  храмови,  тажни  молитви,  тажни  лица;  кај 
Германците многу обреди, ама без убавина и величенсвености. Најпосле стигнале 
во Цариград. Императорот дознал за тоа и решил да им ја покаже на Русите патри-
јарховата служба. ‘Со патријархот служеле многу свештеници, иконостасот сјајел 
од злато и сребро, темјанот мирисал, песните се вливале во душите’.

Надворешната убавина и величественост, раскошот и богатството ги запре-
пастило и ја одушевила болјарската комисија, и кога таа се вратила во Киев, му ре-
кла на Владимир: ‘После слаткиот човек не сака горко, така и ние, гледајќи ја грч-
ката вера, не сакаме друго’. ‘Што, нека биде така, ќе го бираме христијанството’, 
рекол Владимир.

И понатаму вместо пропагандстичка кампања и убедување Владимир тргнал 
да ја руши руската религија и го воведува христијанството со сила и крв.

Ето така се прикажува процесот на христијанизацијата на Русија. Од целата 
званична историја следи, дека само процедурата на изборот на религијата кога Вла-
димир наводно носела наивни карактер. Главната улога за тоа не одиграла осмисле-
носта на таа религија (неа никој не ја анализирал), туку надворешната убавина на 
ритуалите и болјарското настојување кон раскош и богатство. То ест, према звани-
ната верзија, воведувањето на христијанството во Русија претпоставувал резултат-
от на Владимировите глупости и неговата окружување.

А како всушност било ? Сета таа званична верзија, поблаго речено, не одго-
ара  на вистината.  Да  се  сетиме  дека  таткото на  кнезот  Владимир,  големиот кнез 
Свјатослав, го презирал христијанството и одлучно ја сфатил неговата суштина. Тој 
непоколебливо изрекол: ‘Верата христијанска- есте настраност’. Не можел синот на 
Свјатослав, знаејќи го татковото мислење, така одеднаш да ја промени религијата 
на руските претци. Така никогаш не било во Русија. Не биле така примитивни раз-
лози за таква озбилна одлука, како што е промената на религијата, стара неколку 
илјади години, како тоа е опишано во званичната историја. Па и народот не би тр-
пел такво изживување над илјадогодишната религија на претците. Би го обесиле та-
квиот поган кнез, ни дружината не би му помогнала.

Ајде да погледаме, кој бил кнезот Владимир, откаде тој се појавил.
Појавата на Евреите во Киевска Русија паѓа во мошне далечна епоха. Евреи-

те, кои живееле пред Владимир, биле од Хазарското царство. Што се однесува на 
хазарските Евреи, за нив немаме строги научни податоци. Познато е само тоа, дека 
цел низ строги мери против нив од страна на Императорот Јустинијан и имератори-
те-икомобрци ги натерало Евреите да бегаат преку Кавказ на брегот на Волга, Дон 
и брегот на Црно Море (21). Делот на избеглиците се растворил во маса планиски 
кавказки племиња и, изгубувајќи ја својата националност, им предал на тие племи-
ња некои физиолошки црти на еврејски тип. Другите Евреи си нашле себе уточи-
ште меѓу Хазарите, Караимите и на други племиња, кои живееле на територијата на 
денешниот југ на Русија.

Околу 730.г. Евреите потполно ги покориле сите хазарски, караимски пле-
миња и власта ја презел еврејскиот цар или ‘каган’. Каганот заедно со своите вели-
кодостојници ја примил јудеистичката вера и направил таа да биде владејачка  во 
земјата. Така настанало еврејско царство. Царството било јако. Дури Киев некое вр-
еме му плаќал данок, ама тоа кратко траело. (Кан=хан=бан, к=х=б, б=в, Р.И.)
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965. г. кнезот Свјатослав ја зазел хазарската тврдина во Саркел на Азовското 
море, а 969. г. паднала и престолнината на Хазаралтиљ. 

Свјатослав го зазел царството на хазарскиот каганат и го припоил на Русија. 
Ама после тоа хазарските Евреи почнале брзо да ја преплавуваат Киевската земја. 
Ним таму ги привлекувало огромно трговачко значење на Киев, кој лежел на гла-
вниот воден пат од Грците према Варјашкото море.

Уфрлувањето на своите кадри и најповеќе ешелони на власта и заводување 
на властодржачи преку еврејски жени- тоа е една од најомилените еврејски методи.

Мајката  на  кнезот  Свјатослав-  кнегињата  Олга,  не  предвидувајќи  никакви 
лоши последици, ја зела на работа како клучарка девојката Малуша  (скратено од 
името Малка- на ирвит на царицата). Таткото на таа Малуша бил рабин, кој исто 
така имал еврејско име Малк124 (на ирвит- на царот) од рускиот град Љубич, кој во 
свое време се најдувал во вазалната потчинетост од Хазарскиот каганат (15)“.

Се кажа за Будимпешта=Будим пешта: будим=будим- буден бил Буда. Овде 
и за еврејски имиња. Бидејќи Белците дошле во Јапонија и таму имало пелазгиско.

„По наговор на својот татица Малуша во еден убав момент на одмор го на-
поила и  завела  кнезот Свјатослав и затруднела.  Кнегињата Олга, дознавајќи дека 
Малуша зачнала од Свјатослав, се налутила и ја протерала во селото Будутино бли-
зу на Пскова, каде се родил Владимир. (Будутин=Будит ин: буден бил Буда, Р.И.)

Понатаму  во  ‘Повести  временних  лета’  Владимир-  внук  на  рабинот  Малк 
почнал да фигурира како ‘робичич’, те. ‘рабнич’, па ипак во доцните званични ис-
тории на Русија почнал упорно да се преводи како ‘син на робинка’.

Подобро не се однесувал  према плодот на својата тренутна (поради пијан-
ство) врска и самиот кнез Свајтослав Игоревич. Напуштајќи ја земјата Руска и одеј-
ќи во Бугарија, Свјатослав најстариот син Јарополк го поставил кнез во Киев, сред-
ниот Олег во Древљанска, а на најмладиот Владимир не му дал никаков дел. Новго-
родците, настојувајќи кон самосталност од Киев, према советот на Добриње (брат 
на  Малка)  почнале  да  барат  од  Свјатослав  на  неговииот  син  Владимир  за  кнез. 
Свјатослав  не  ги  сакал  Новгородците и, предавајќи  им  го  полукрвниот  сим  Вла-
димир, рекол: ‘Земете го ! Какви сте Вие, таков Ви е и кнезот’.

Новгородците го повеле кај себе малолетниот Владимир, со него отишол и 
неговиот роден вујко Добриња(тоа е на руски,а оригинално има Добран)125 и владе-
ел со Новгород додека Владимир не ојачал (извор ‘Повест временних лет’, 1864.г.).

Добран-Добриња не дремел на престолот, веќе мислел за илјадогодишните 
јудејски планови. Најпрво го испратил Владимир на двогодишно стажирање во За-
падна Русија, каде тогаш аријската вера мошне деградирала поради неприметната 
подривувачка делатност на јудео-псеудопропаганда. Заправо тие такавикани пага-
ни се далеку пред појавата на Владимир пополека, ама сигурно ги развраќала запа-
дните Руси во воведување на груби идоли секаде, на храмовите на старите Словени 
и, воглавном принесувајќи крвави жртви. Најчесто како жртва се користени невини 
деца, чија крв кај Евреите била мошне барана.

За време на тоа стажирање Јудеите го обучиле Владимир,како да им се одм-
азди на омрзнатите роднини по таткова линија поради губиток на власта на родн-

124 Име Малуша, Малка и Малк се само тн.словенски имиња. Следи никогаш немало еврејски јазик.
125 Добран и Добриње се само тн.словенски имиња- пелазгиски како Палестина=Пелестина=Пелазг.
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ините по мајчина линија во Лобич и во Хазарскиот каганат. Тој требало да ја уни-
шти аријевската вера одвнатре со воведување на ропската христијанска религија.

Враќајќи  се  во  Новгород  со  дружина  изроди  која  ја  изнајмил  со  еврејски 
пари, Владимир сурово и подмукло го убива својот брат Јарополк(оти тој е само гој 
-стока  на  јудејски)  и  ја  узурпира  власта  во  јужна  Русија.  Трудната  вдовица  на 
својот брат свети Владимир ја силовал, и за себе ја зел за втора жена Рогенда, која 
за почеток ја силовал во јуришот на заземениот Полоцк пред очите на нејзините вр-
зани родители-кнезови, кои потоа наредил да се убијат.

Седнувајќи  на  киевскиот  престол,  тој  према  пораните  разредени  паклени 
планови почнал да исполува зголемено почитување према аријевските Богови. По-
викува да се постават идоли кои порано не биле познати во Русија и не само да му 
се поклонува, туку и да му принесува како жртви невини деца. Жртвената крв ја со-
бирале  и  ја  испорачувале  на  јудејските  нарачувачи.  10 години  идолопоклонство, 
пратени со крвави фанатизми, како што било планирано, ја уништила аријската ре-
лигија одвнатре. Русите почнале да се бунат против сопствените Богови, на кои пр-
ед тоа им се  колнеле илјади  години. Тек после тоа Владимир го внел  христијан-
ството со сила, не предизвикувајќи нарочито снажен отпор, кој овој Жидовчиќ би 
можел да го чини животот (15). Нека биде трипати проклет тој шугав Жидовчиќ !“.

Жртвување деца, како еврејско наследство, било заедничко со јадење на чо-
вечко месо од темните раси и од Монголи, што го имало во Скитија- види Херодот. 
За потврда е и доказот што денес Русите не жртвуваат деца како што е од Евреите. 

„И таа ругоба христијаните го нарекуваат Владимир- убаво сонце. Тој им е 
еден од главните светци. Каква религија- такви и светци.

Без обзир на тоа што старата религија била во знатна мера компромитирана, 
новата христијанска вера рускиот народ не ја примил. И христијанството, и кому-
низмот им се наметнати на Русија со сила, со жестока сила. И една и друга евреј-
ска религија пролиле во Русија море крв на најдобрите синови на татковината.

Најпрво Владимир и неговата жидовска банда ги поубијале паганските чаро-
бници. Потоа Владимир ги повикал од Цариград Јудеите во поповски мантии кои ја 
почнале војната против ‘поганото паганство’, како Жидовите ја нарекувале нашата 
света религија.

...На широките стогови, во ноќните огнови
Ги палеле паганските ‘црни книги’.

Сè што се Русите од искона
На кора на бреза цртале со глаголица,
Полетело како ѓубре во грлото на огнот,
Озарено со цариградски тројца.

И гореле во книгите брезови
Чуда чудни, тајни тајновити,
Чуено благо на песната
Трева мудра, ѕвезди далечни.

(Игор Кобзев)
996.г. кнез Владимир го уништил деталниот Летописни Свод на Руската Им-

перија и воспоставува забрана на Руската историја пред христанизацијата, то ест ја 
затвора историјата. Ама, без обзир на овие настојувања, Владимир и неговата банда 
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не успеале потполно да ги ликвидираат историските извори.Тие биле мошне многу, 
и тие мошне брзо се раширени мошне широко“.

Стр. 117: „Што во тоа време било во Русија ? До 1934.г. Русија крварела и се 
гушела во руска крв под жидовска власт. Жидовите веќе уништиле околу 40 милио-
ни (по некои податоци до 60 милиони) претставници на рускиот народ...Русија ум-
рела. Жидовите ја славеле својата конечна победа. Ама тој процес на окултни го-
сподари Жидови мора да се прекине“.

ХАЗАРИТЕ ЗЛОСТОРНИЦИ ВРЗ ТН.СЛОВЕНСКО ПОВЕЌЕБОЖЕСТВО

Се пиши дека Словените како повеќебожци на боговите им приложувале чо-
вечки жртви. Па токму и поради тоа се прифатило христијанството. Бидејќи во хри-
стијанството се говори за крв, и во него имало канибалистички традиции од евреј-
ството, тоа потекнало од простори каде живееле две раси: Белци и Црнци (Семити).

Како што од Египет со до Месопотамија живееле две раси, исто така во Ски-
тија покрај Белци со потекло од југот се населиле Монголи од Источна Азија од ка-
де тие преминале во Америка. Следи во Америка и Скитија да има и човекојадци.

Меѓутоа, Скитите не биле тн.Словени: Анти, Венети, Склавини и Словени.
Се истакна дека тн.Словени на боговите не им приложувале човечки жртви.
Ова сè останало сè додека еврејството во Русија не влегло во царски двор.
Кавендиш-Линг, на стр. 193: „Прокопиј (6 век н.е.) нас обавестува дека Сло-

вените принесувале  жртвени животни на своето главно божанство Господарот на 
светлото кој може да се поистовети со богот Перун. Вообичаен жртвен поклон бил 
петел, ама се поклонувало и коза, мечка, па дури и бикови кои се колеле и се при-
несувале на свечени денови. Еднаш кога била жртвувана, приврзаните верници тре-
бало да го изедат животното оти таа била прожета со света мана, или со божја снага 
те на тој начин  цела  група  ќе биде обредна ојачана.  Верувањето  во тој облик на 
транссупстанција може да се спореди со верување во светата причест во рамките на 
христијанска служба.

Во клучниот одломок, Прокопиј тврди дека Словените ‘почитуваат реки и 
нимфи и различити други демони, те на сите им принесува жртви. Уз помош на тие 
жртви тие гатаат и прорекуваат’. Во словенскиот фолклор често се поменуваат ре-
ки кои вребуваат  на патниците поминувачите, разлутени  поради некоја нивно не-
внимание, да тие на повратокот се утопиле. Дури во 17. век се превлокува истори-
јата за козачкиот поглавар Стјенки Разин кој примил човечки жртви на реката Вол-
га. Фрлајќи ја во реката персиската принцеза која ја заробил, одметникот викнал: 
‘О, мајко Волга, ти голема руска река ! Многу си ми дала сребро и многу добри ра-
боти. А јас ништо не сум направил да би ти ја укажал својата благодарност. Тоа е 
поклон за тебе, земи го својот слуга донскиот козак.’Покрај тој жртвуван чин, Стје-
нка Разин доскоро несреќно завршил, оти го фатила и погубила царската чета“.

Се гледа несовпаѓање со она што во Русија немале човечки жртви. Се гово-
ри за Киевска Русија, а Киев бил основан после 6 век н.е. Во тој век во Киев не се 
жртвувале луѓе, што се чита и кај Прокопиј за Склавините (тн.Словени). Следи да 
се внесе канибализмот само со темните раси. Па следи за „Анимизам и тотемизам“: 

„Во старата словенска митологија, се верувало дека животот претставува се-
обфатено единство, во кое се вклучени  сите појави. Таквото гледање се нарекува 
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анимизам. Каде год претисторискиот човек би видел нешто што се движи, би прет-
поставил постоење на свесен посредник, невидлив на неговото око. Према неговото 
мислење, многу неживи работи биле обдарени со разум. Дрвото и животните се по-
читувале  како човековите претци и ги  обожувале  како постари и помудри  од чо-
векот. Често  се  верувало  дека  животните поседуваат  наднаравна  снага.  Постоеле 
лествици на тотемски  животни- митски суштества со наднаравни својства  кои од 
сопствени тајни побуди зеле животински облик. Секое словенско племе имало свој 
тотемски предок. 

Животното кое го почитувале не смеело да се убие нити да се јаде неговото 
месо“. (Кога ова било вака, да се јаде човечко месо, дури на богови- предрско, Р.И.)

До денес Бригите (Брзјаците) не јадат коњско месо и млеко, затоашто Пасту-
вот бил Посејдон. Тоа што денес тие јадат говедско месо и млеко, а Бикот бил Зе-
вс..., тоа го научиле од Монголите. Исто така, не се јадело говедо ни во Египет,126 

ни Индија-и до денес во Индија.Ова говори дека Белците биле само еден ист народ. 
Со тоа што до денес говедото било/е свето животно, Белците не јаделе луѓе, крв...

До денес темните раси се канибалисти, се обрежуваат- скалпираат, а Бриги-
те и Македонците никогаш.Бидејќи до денес не се јаде човечко месо, отпаѓа митол-
ошко на боговите да им се приложувало човечки жртви.За тоа нема никакви наоди.

Ова било со хазарските Евреи, никако порано. Следи Разорување на идоли:
„Приближно околу 826. г.н.е. Викингот127 Рурик  и  неговите следбеници  ја 

наметнале својата власт во сите најважни руски градови. Скадинавскиот владеечки 
слој е измешан со многу старо викиншко верување со оние на своите словенски по-
раници. Во време на принцот Владимир, првиот христијански владетел, словенско-
то боженство поново задобило превласт. 

При неговото доаѓање на власт 980. година, хроничарите го опишуваат Вла-
димир како див и окрутен поган. Го прославил стапувањето на престолот со поста-
вување  на кипови на словенските богови испред својата палата во Киев. На прво 
место стоел дрвениот кип на Перун на кој главата била од сребро, а устата од злато. 
Потоа тука биле Кор, Дажбог (богови на Сонцето) те Стрибог, Симарг и Мокош. 
Идолот Перун исто така е подигнат близу Новгород. Годината 1951. е откриен ра-
зорен храм веројатно посветен на богот Перун близу местото кое се вика Перун, че-
тири километри од Новгород. Кружниот насип кој го чинел постоелјето на идолот 
бил окружен со јарок во кој се најдувал дрвен ќумур, остаток на обредниот оган.

На  почетокот  на  својата  власт,  Владимир  жртвувал  готово  илјада  луѓе  на 
своите идоли, ама 989 г. под византиското влијание преминал на христијанството и 
ги присилил своите луѓе да го следат неговиот пример. Тоа не е постигнато без ого-
рчени борби. Новопреобратениот принц се дал на разорување на некои идоли не-
кои палејќи ги, а некои кинејски. Моќниот Перун доживеал узбудлива судбина: бил 
врзан на коњ за опашката и влечен до брегот на Дњепар каде е фрлен во водата. Лу-
ѓето горко го оплакувале додека Владимир на своите луѓе им наредил да стојат уз 

126 Херодот, II-41: „Сите Египќани жртвуваат бикови и телиња, а крави не смеат да жртвуваат, зашто 
тие и се посветени на Исида. Кипот на Исида претставува женски лик, исто како што Хелените ја 
прикажуваат Ио. Сите Египќани, без исклучок, од секој друг добиток најмногу ги почитуваат крави-
те. Поради тоа ниту маж Египќанец ниту жена никогаш не би бакнал Хелен в уста...“.
127 (На Викинзите носените рогови на главата биле само на бригиското говедо со мали рогови и со 
нивно посебно протегање- носени над главата. На врвот на чамецот било тело на змија, а змијата би-
ла бригиска, со глава на лав кој бил македонски. Во Европа е бригиски јарец и македонски лав, Р.И.) 
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брегот и со долги мотки да осигураат Перун да не исплива на брегот и така да се 
спаси. Перун, меѓутоа, пловел носен на брзиците на Дњепар да јакиот ветар би го 
доплавил на песечниот спруд. ‘Откаде’, коментира првата руска хроника, ‘овој брег 
е познат под името Перунов брег а така се вика и до наши дни.’ “.

Се говори само за зачувување на своите богови, но никако за човечки жртви. 
Човечките жртви биле на Владимир, но не народот кој го обожувал Перун.
А „првата руска хроника“ била на Нестор (11-12 век)-сè било само по 10 век.
Следи Евреите внесле да се уништат и иконите- па тие ништеле сè по-старо.
Стр. 196: „Во текот на вековите со монголското угнетување...
Во крвожедните и језовити истории како најмоќно митолошко суштество се 

појавуваат злосторите на вештицата викана Баба Јага. Таа е високо испиена старица 
со расчупани коси која живее во колиба окружена со ограда направена од коски на 
мртви луѓе. На врвот на оградата се затакнати човечки черепи во кои останале очи-
те. Човечките нозе служат како довратници а коските на рацете како засуни. Вме-
сто кључаница, тука е човечка уста со оштри заби. Ноќта, или во случај на опасно-
ст, очите во черепот почнуваат да сјајат и ја осветлуваат чистината. После сласниот 
оброк на човечко месо, Баба Јага легнува пружувајќи се од еден агол на колибата 
до другиот, додека неа долгиот железен нос стрши низ кровот попат клин. Колиба-
та е поставена на подвижни нозе и може пополека да се врти ако се изговоруваат 
одговрувачки чаролии“.

Токму по Хазерски Евреи со навики на темни раси следат посебно Монголи.
Стр. 204: „Кавказките Албанци (кои не се со врска со Албанците на Балкан-

от) еднаш заземале голем дел на подрачјето на денешниот советски Азербејџан. Гр-
ците ги познавале како обожуватели на Сонцето и Месецот, оти го славеле Хелиос, 
Селена и Зевс. Принесувале човечки жртви кои со светото копје ги прободувале од 
бокот до в срце. Према аголот на падот на жртвата, се прорекувало и претскажува-
ло во врска со иднината на народите“.

Видлива врска со Месопотамија-срце Семирамида и темните раси-Монголи. 
Бидејќи на Балканот бил само Зевс, на кого во Македонија никогаш не му се 

приложувало човечки жртви- па затоа нема никакви докази/наоди, сè потврдува де-
ка во Русија сè било само од 10 век со хазарскиот Евреин Владимир,никако порано.

Меѓутоа, еврејството си ја извршила својата злосторничка улога, со него се 
истребиле многу милениумски традиции,се укинала науката, па следел застој на сè.

ХАЗАРИТЕ МОНГОЛИ

Х.Џ. Велс, на стр. 143, пиши: „Нарочито на Феникијците морал да им изгле-
да и лесен и згоден премин во јудејството после падот на Тир и Картагина. Нивни-
от јазик бил сличен со еврејскиот. И можда големо мнозинство на африканските и 
шпанските Евреи е вистинина со феникијско потекло. Исто така примиле и многу 
Арапи еврејската вера, а во јужна Русија, како што ќе видиме подоцна, било и мо-
нголски Евреи“.

Се истакна: „Нивниот (на Феникјците, Р.И.) јазик бил сличен со еврејскиот“. 
Бидејќи Феникијците биле Пелазги со пелазгиски богово со сличен јазик на Евреи-
те, еврејскиот јазик бил само пелазгиски=тн.словенски, како Палестина=Пелестина.
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Вил Дјурант, на стр. 72, пиши: „...Во симболизмот на раното христијанство, 
гулабот,  рибата  и  јагнето  биле  остатоци  на  обожување  на  тотемот;  дури  и  при-
просто прасе некогаш било тотем на преисториските Евреи...“.

Во прилог е и доказот што свињата била во врска со Посејдон. Па на вазни 
се гледа на врвот на бродот била поставена глава од нерез со своите заби. Па по нив 
тече неговата плунка што потсетува на морската пења: пена=вена=вени=Венети.  

Херодот, II-104, вели: „...Имено сите Феникијци, кои тргуваат со Хелада, ве-
ќе не го прават тоа што го примиле од Египќаните. Тие не ги обрежуваат срамните 
делови на децата што им се родиле подоцна“.

Фенијците повеќе не се обрежувале- тие биле само Пелазги со свои богови.
Вил Дјурант, на стр. 302, пиши: „Другите богови на Сирија не биле ништо 

помалку крвожедни од Астарта...а во свечените прилики, им ги принесувале своите 
деца како жртви, по феничкиот обичај; родителите доаѓале на церемонија облечени 
како за светковина, а криците на нивните деца, кои гореле во божјите крила, биле 
пригушени се трештење на труби и звуци на свиралата. Меѓутоа, и некои поблага 
жртва била доволна: свештениците се ранувале толку да жртвеникот бил покриен 
со нивната крв...“. 

Па давањето жртви на боговите било пренесено и во Феникија, а Фениките 
како Фенети=Венети со свои пелазгиски богови порано не давале човечки жртви. 
Се истакна дека Феникијците се откажале со обрежување, обичај на темните раси.

П. Адамо, на стр. 33, пиши: „Од сите крвни групи, В покажува најјасна де-
финицирана  географска  распространетост.  Протегајќи  се  како  голем  појас  преку 
европазиските рамнини до индискиот потконтинент, крвната група  В има  многу-
бројни преставници во Јапан, Монголија, Кина, Индија, па сè до Уралските плани-
ни. Од таму кон запад процентот опаѓа сè до најнискиот процент во западниот дел 
од Европа. (Стр. 164: „Крвната група В е ретка во Африка“, Р.И.) 

Малиот број на луѓе со крвна група В меѓу старите и западните Европејци се 
резултат на западните миграции на азиските номадски племиња. Ова најдобро мо-
же да се види кај наисточните западни Европејци, Германци и Австријци, кои има-
ат неочекувано висок процент на крвна група В во споредба со нивните западни со-
седи. Највисоката концетрација на групата В кај Германците е околу реката Елба, 
што во древните времиња претставувала  линија на подеба меѓу цивилизацијата и 
варварството.

Современите потконтинтални Индијци, кавкаски народ, имаат една од нај-
високите концетрации на крвната група В во светот. Северните Кинези и Кореанци 
имаат многу висока стапка на крвна група В, а многу ниска стапка на крвната група 
А. (Следи тие биле со најнизок удел на Белци со крвна група А, Р.И.)

Карактеристиките на крвните групи на различните еврејски населенија ода-
мна се од интерес за антрополозите. Општо, без разлика на националноста и расата, 
има тенденција кон натпросечна застапеност на крвната група В. Двете главни евр-
ејски секти, Ашкеназите и Сефардимите, имаат високо ниво на крвна група В и се 
чини  дека  имаат  малку  разлики.  Вавилонските  Евреи  од  времето  на  дијаспората 
значително се разликуваат од арапското население во Ирак, кои се претежно крв-
ната груп 0 (местото на библискиот Вавилон). Оваа група Евреи главно ја имаат кр-
вната група В, со извесна застапеност на крвната група А“.

Тоа било монголско влијание со крвна група В и на Белци со крвна група А.
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Од мешани бракови меѓу двете раси, следи и мешаната крвна група АВ.
„Крвната група АВ е ретка. Се појавила со мешање на Кавкази од крвната 

група А и Монголци од групата В. Помалку од 5% од населението има крвна група 
АВ и ова е најновата крвна група.

До пред десет или дванаесет века крвната група АВ не постоела. Варварски-
те орди  ја  пресекоја  сржта  на многу цивилизации  на  прагот на  нивната  пропаст, 
протегајќи се низ целата должина и ширина на Римската империја. Како резултат 
на мешањето на овие источни напаѓачи со последните остатоци од европската ци-
вилизација се појавила крвната група АВ. Не постои доказ за постоењето на оваа 
крвна група постар од 900 или 1000 години, кога имало западна миграција на ис-
точните народи. Крвната група АВ ретко се наоѓа во европските гробови пред 900 
год. н.е. Испитувањата на ископините на предисториски гробници во Унгарија по-
кажуваат изразит недостаток на оваа крвна група во лонгобардискиот период (4 до 
7 век н.е.). Се чини дека ова укажува на фактот дека сè до овој временски период 
европските населенија од групата А и В не контактирале често, и ако контактирале, 
тогаш не се мешале и немале мешани бракови“.

П. Адамо, на стр. 49, говори за рабинот, дека тој имал 73 години и дијабетес. 
„По тежок мозочен удар рабинот беше делумно парализиран“.

Рабинот имал крвна група В. „Иако оваа крвна група е релативно ретка во 
Америка, доста е честа меѓу хасидските Евреи, кои најчесто емигрирале од исто-
чна Европа.

Ми стана јасно дека за да му помогнам на рабинот ќе мора да дознам како 
живее и што јаде. Храната е тесно поврзана со ритуалите на евреската традиција“.

Тој јадел варена кокошка, чолент- вид паштета од грав, и каша од ељда. „Ко-
кошка, грав и ељда со тестенини, ова беше вообичаената храна“.

Прво се варела кашата од ељда, па измеша со тестенини.
П. Адамо прашал, дали кашата е зачинета ? „‘...па ... ќе ја земете маста од 

кокошката, ќе ја ставите во тенџере со (многу малку) насечен кромид и ја вриете. 
Кога ќе изврие добивате прекрасна чиста маст од кокошка. Им мачкаме на леб на 
децата со малку сол. Толку е вкусна што луѓето умираат по маста !’

Да, си помислив загрижено, можеби умираат од неа, а не по неа.
‘Во  секој случај,’ продолжи  ќерката на рабинот, ‘џимиринките што сте ги 

отстраниле се кецкави и вкусни. Ги служиме со кашата. Повкусни се од пржените 
компирчиња. Рабинот ги обожува ! А маста ја мешаме со кашата и тестените. Мно-
гу е вкусна. Многу !’

Открив и дека ова се често хасидски јадења и дека се служат и во сабота. Но 
ова не беше ритуал кој рабинот го применуваше еднаш неделно. Овој побожен чо-
век ги минуваше деновите во молитва, ретко мислеше на храна и едноставно ја ја-
деше истата храна двапати дневно, секој ден.

И покрај тоа што беше дел од традицијата стара со векови, исхраната на ра-
бинот не беше добар избор за луѓе со крвна група В.Лектините во храната како што 
е кокошката, ељда, грав и пченка (а да не ги поменуваме џимиринките !) ги предиз-
викуваат клетките на неговата крв да аглутинираат и тоа веројатно била главната 
причина за мозочниот удар. Овие конкретни лектини можат да го блокираат и деј-
ството на инсулинот, што објаснува  зошто дијабетисот на рабинот тешко се кон-
тролирал“.
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Крвната група В на Монголи ловци и рибари небила за домашна кокошка... 
А и Монголите јадат други риби- помасни со двојно повеќе енергија, и други раси...

„Ми беше јасно дека ортодоксните Евреи ги почитиваат правилата на каш-
рут- кашер- древни принципи за исхрана што се наведени во Стариот тестамент на 
Библијата. Според овие правила на исхрана има одредена храна што е забранета, а 
месните и млечлните производи никогаш не се јадат заедно или за време на истиот 
оброк. Всушност во кошер домаќинствата имаат посебни тави, тенџериња, чинии и 
прибори за месо и млечни производи. И посебни лабава за нивно миење“.

Палестинските Евреи како Белци биле воглавно со крвна група 0 и А, а не В.
Стр. 168: „Типот В исто така треба да одбегнува ’рж бидејќи содржи лектин 

што се таложи во крвните садови предизвикувајќи нарушување во крвотокот, при 
што може да дојде до мозочен удар. Интересно е што главните жртви на васкулар-
ните болести, што понекогаш се нарекуваат огин Св. Антониј, претежно се луѓе со 
крвна група В што припаѓаат на еврејското население во источна Европа. ’Ржениот 
леб е составен дел на нивната културошка традиција“.

Стр. 159: „Општо гледано...Меѓутоа, бидејќи типот В е малку поинаков, не-
говиот организам е поподложен на ехзотични имунолошки нарушувања, како што 
се мултипла склероза, лупус и синдром на хроничен замор на организмот“.

Стр. 262: „Мултипла склероза и Лу Геринговата болест (амиотрофна латера-
лана склероза) често се јавуваат кај луѓе со крвна група В. Ова е пример за толеран-
цијата на типот В да боледува од необични, бавни вируси и невролошки болести. 
Поврзаноста на болестите со типот В може да претставува  објаснување за фактот 
дека многу Евреи, народ со висок степен на застапеност на крвна група В, заболу-
ваат почесто отколку другите народи...“.

Па Евреите стапуваат во бракови во крвносродство- сè до похомозиготност.

ХАЗАРСКОТО ЦАРСТВО НЕ БИЛО ЕВРЕЈСКО

Авторите говорат дека Бугарите биле Монголи- чиј импулс дошол од Буга-
рите (Volga-men), неариевски род сроден со Турците, кои долго живееле крај Во-
лга. Нивното уредување  било сосем спротивно од на Словените. Тие имале апсо-
лутен  крал,  или  кан,  кој  владеел  како  ориентален  деспот.  Биле  полигами,  имале 
робови и биле навикнати на воена дисциплина. Како и Турците и тие си ги бричеле 
главите и носеле перчини. Ги спалувале вдовиците и уживале во жртвувања луѓе. 
Овие незгодни номади немале сопствена цивилизација. Тие го прифатиле словен-
скиот јазик, преиначувајќи  ја неговата структура,  без  тешкотии  се стопиле и ста-
пувале во брак со Словените.

Бугарите биле Татари од Волга, врска и со Хазарите. Па Готите биле Татари 
со својот бугарски бог Асен. Монголите ги закопувале водачите со својот коњ. Сè 
ова било во спротвност на тн.Словени: Анти, Венети, Склавини и Словени-слово.

Евејските автори пишат дека Европа била со мноштво население- хазерско. 
А, пак, Хазарите биле Монголи, што важело за Бугарите, Унгарците и други.

Дејвид Лингвистон, на стр. 80, пиши: „Во своето дело ‘Тринаесеттото пле-
ме’, Артур  Кеслер  (Arthur Koesler), ја популаризира теоријата според која европ-
ските Ашкенази Евреи всушност, не потекнуваат од древниот народ на Израел, ту-
ку од преобратените Хазари.
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Со поимот ‘ашкенази’ се означуваат релативно компактна територија на се-
верозападна Европа, вклучително и североисточна Франција и северна Германија, 
каде присуството на еврејските заедници е документирано уште  од 6 век. Според 
традиционалното објаснување за потоклото на источноевропските Евреи- повеќето 
Ашкенази Евреи во Полска и Русија пристигнале од Германија, а во Германија од 
Франција.

Но, современите генетски истражувања докажаа дека теоријата на Кеслер не 
е точно. Имено, истражувањата на митохондриската ДНК покажала дека еврејските 
Ашкенази-заедници  во  Европа  во најголем  број случаи  всушност,  се  разултат  на 
кр-вното поврзување  меѓу еврејските мажи со жените на европските претци.Како 
еден еден од најголемите примери се посочува примерот со раданите (Radhanites), 
по-знати  еврејски  трговци  од  Персија,  кои  уште  во  5  век  мигрирале  во  Полска, 
Герма-нија и Франција, каде во наредните стотици години се мешале со тамошните 
зае-дници.

Според  истражувањата  на  Националната  Академија  за  наука  на  САД  (US 
National Academy of Sciense), произлегува дека Ашкенази Евреи во Источна Европа 
не дошле од запад или југозапад, туку од исток и југ, т.е. преку северна Италија и 
преку Балканот, од  Мала  Азија,  од Византија,  или од Хазарското Волга  царство, 
или од сите три територии истовремено.

Нееврејските хаплогрупи пронајдени во примероците на Ашкенази Евреите 
во себе ја содржат групата Q (типична за народите од Централна Азија), како и гру-
пата R1a1- типична за Источна Европа“.

„Хаплогрупата R1a1 досега речиси ниту еднаш не била пронајдена кај Сефа-
риди Левитите (Sephardic Levites), па затоа се смета дека кај Ашкенази Евреи иста-
та потекнува од Словените, или од преобратените Хазари“.

Склавини=тн.Словени имало до реката Рајна, во Шпанија, Азија и северна 
Африка. Пак, склавинскиот јазик, на кого говорел и Отон I,бил јазик на белата раса.

„Оваа група, R1a1, меѓутоа широко е распространета по цела Ерменија, Гру-
зија, како и генерално во Источна Европа, вклучително кај Србите и Полјаците, ка-
ко и кај неколку народи од Централна Европа. Исто така, оваа група е пронајдена и 
во Финска, а многу R1a1- луѓе живеат и во Шкотска и Скадинавија“.

Следи дека групата била на белата раса,само со склавински=тн.словенски ја-
зик, кој бил потиснат од монголскиот на Готите,Бугарите, Фино-Угрите...Ова се по-
тврдува,што на наведените простори денес нема Готи=Бугари=Татари,Угро-фини...

„Она што е најинтересно во оваа приказна е тоа што оваа хаплогрупата R1a1 
кај Евреите е појавена пред само 900-1000 години, и тоа кај машките преставници 
на Ашкенази Евреите.

Резултатите на ова истражување  директно го поставува  прашањето: како е 
возможно токму оваа трага (генетски потпис), да биде толку распространета кај Ле-
витите, пројавен кај машките претставници, или кај Y-хромозоните, посочува дека 
можеби потекнуваат од една од помала група луѓе, па дури и од еден поединец, кој 
живеел отприлика пред 1000 години- токму кога во времето кога Ашкенази Евреи 
започнале  со  масовно  населување  на Европа.  Врз  основа  на тоа,  стои  претпоста-
вката дека предокот на Ашкеназите лесно можел да биде претставник на Хазари-
те“. (Ништо посебно еврејско, а различно од тн.словенско=склавинско..., Р.И.)
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Следи Хазарските Евреи биле/се само воглавно само едно- Белци, со незна-
чаен монголски удел. А токму и затоа хазарски јазик не бил/е хазарски туку руски.

Бидејќи денешните европски Евреи воглаво се Белци, тие се само Белци.
Авторите говорат дека денес само 10% се Евреи, а 90% Хазари- Евреи.

Т.Н.ХАЗАРСКО ЕВРЕЈСТВО- Т.Н.СЛОВЕНСКО

Во македонскиот предговор за Херодот стои: „...Хелените излегуваат на све-
тската сцена, каде што доаѓат во допир со источните народи, значи, на крајот на 7-
от и почетокот на 6-от век п.н.е.., и тоа кај оние Хелени кај кои се развил и епот, 
т.е. кај малоазиските Јонци, се разбира под влијание на староисточните култури“... 
„Најзначаен  од  помладите  лохографи  бил  Хеланик  Лезбјанинот,  кој  живеел  при-
ближно во исто време кога и Херодот и пишувал исто така на јонски дијалект, иако 
неговиот мајчин јазик бил ајолскиот“...„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 понекогаш атицизми“.

Се потврдува дека се пишело само на јонски јазик (говор), но не атички.
Кога Александар Македонски бил во Азија биле арамејски и персиски јазик.
Во списанието The Plain Truth- Пасаден (Калифорнија- САД), во бројот од 8 

август 1.993 година во рубриката библиска култура стои: „...За време на Исус, гр-
чкиот јазик речиси го заменил арамејскиот јазик како трговски јазик. Меѓутоа, во 
Палестина уше се разбираат на арамејски“.

Во употреба бил само арамејски јазик. А тек само по смртта на Александар 
Македонски следел и коине. Па затоа се говори дека коине имал свој развиток во 
Александрија, на кого се пишело и преведувало. Ова било и за Библијата. Бидејќи 
само за време на Исус коине го заменил арамејски јазик, коине бил најновиот јазик.

За исламот бил создаден вулгарен=арамејски- народен арамејски- арапски.
Х.Џ. Велс, на стр. 324, пиши: „Додека царот Ираклиј покушувал да воспо-

стави ред во опустошената Сирија- било тоа после смртта на Хозрој II, а пред за-
клучување на конечниот мир со Персија, -му донесе некоја необична порака. Доно-
сителот на оваа порака промакнал низ царската претстража кај Бостре, во пустиња-
та јужно од Дамаск. Писмото било пишано на арапски, во она време уште слабо по-
знатиот семитски јазик на скитачкото племе на јужната пустиња. Секако Ираклиј 
го сослушал само усмениот превод на тоа писмо, и притоа лесно е можно дека пре-
ведувачот уште на своја рака додал неколку презриви опаски“.

Се истакна: „Писмото било пишано на арапски, во она време уште слабо по-
знатиот семитски јазик на скитачкото племе на јужната пустиња“. Ова говори дека 
арапскиот јазик бил нов јазик, со кого како исламски со исламот ги одродиле...Ме-
сопотамците...Египќаните...и денес се говори само за Арапи=Муслимани-без други.

Бидејќи се говори за Александар Македонски, се продолжува со Хунизите...
Херман  Бергер во 1935 година наведува  дека јазикот на народот на Хунза 

бил бурушански  јазик...Бергер ја изклучил  можноста за сличноста на тој јазик со 
грчкиот. Бидејќи јазикот на Хунзите не бил сличен со грчкиот, а Хунзите биле на-
следници на војниците на Александар Македонски, се потврдува, коине не постоел 
во неговото време.Тој бил само по неговата смрт,познат како Александријски јазик.
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Лукијан од Самосата, „Како треба да се пишува историја“, напишана 165/6 
година, под 21. вели: „И следнава грешка не е мала, па мислам дека заслужува да се 
одбележи. Историчарот просто се мачи да пишува  на чисто атичко наречје, да го 
прочисти својот јазик, па нашол дека треба и римските имиња да ги преправи во хе-
ленски...“. Значи, имало хеленски јазик (коине) и атички говор, но ништо грчко.

Со наводот се потврдува, дека во Елада во 2 век во употреба бил само атичк-
иот говор, кој бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски.

Значи, понатамо во римско време се пишело на пелазгиски=тн.словенски ја-
зик. Ваков бил и Аријан (II век н.е.). Следи тој „Индиската историја“ ја напишал на 
јонско наречје, иако тој ги познавал коине и латински. Блајкен и други наведуваат: 
„Плиниј говори за пасивната согласност на луѓето била првата причина за употреба 
на јонската писменост“. Се потврдува дека коине немал врска со некаква си Елада.

Во Елада коине бил во употреба само како христијански јазик од 6 век н.е.
Во Римската Империја службен јазик бил латински, наследник на коине.
Улрих Вилкен, на стр. 340, вели: „Влијанието на Александар за ширењето на 

грчката литература...но освојувањето на Рим од елинизмот...Почетокот на овој про-
цес започна во 240 година, една година по победоносниот крај на Првата пунска 
војна, кога грчкиот слободњак Ливиус Андроник од Тарентум првпат направи ла-
тински превод на грчко уметничко дело за римските игри. Има две работи каракте-
ристични за Рим во оваа смисла. На прво место тоа беше Сенатот по чии наредби 
беше изведено делото. Многу значајно е да се одбележи дека овој чекор дојде офи-
цијално од власта... (Следи Грк создал латински, а потоа и тн.старословенски, Р.И.)

Второ, тоа беше највисок дострел кога беше направена грчка претстава на 
латински  јазик...Но бидејќи  од почетокот грчката поезија се  задржа  на латински, 
латинската проза сè уште не беше развиена и првите имитации на грчката прозна 
литература во Рим беше на грчки јазик. Првиот Римјанин кој имаше намера да на-
пише римска историја, Фабиус Пиктор- римско копие на Берос и Мането- на крајот 
од третиот век го напиша своето дело ‘Летопис’ на грчки јазик, а така направија и 
неговите следбеници. Като постариот во вториот век беше првиот кој состави лати-
нска историја во своето дело ‘Оригиналност’. Оттогаш па наваму Римјаните ја пи-
шуваа својата проза само на латински јазик“.

Следи по македонскиот Птоломејов Александријски јазик, познат како грч-
ки, Гркот Андроник од коине да создаде латински јазик. Двата јазика биле службе-
ни, но никако народни. Токму и затоа во Рим народен бил еолското наречје.

За таков јазик доказ е Дионисиј Трачанин,наречен Граматичарот, по потекло 
бил Трачанин, по родување во Александрија, во Египет, околу 100. г. пред Христа. 

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-
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-
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ми се потискале, а нивното место го заменувале со други. Токму во ова време нема-
ло латински јазик.Латинскиот следел по коине, во 3 век п.н.е., како негова „копија“.

Бидејќи тој не бил разбирлив, се правеле вулгарни латински: Франков и др.
Ромејците и Русите се разбирале-од Русија коине бил исклучен (Оболенски).
Ангелија Станчиќ Спајиќева, на стр. 52, пиши: „Св. Ќирил и Методиј уште 

еднаш ги собрале во духовна заедница словенските племиња, давајќи им една хри-
стијанска вера и една азбука. И нашиот јазик (на научници со богати изрази и пра-
вилни облици, према оној дијалект, јазикот ‘арамејски’, јазик на селани, орачи, ра-
ботници, -јазик на народот), со таа азбука ќирилска- глаголска, тој наш јазик бил 
Св. Писмо, Texte du sacre, оти на нашето такво Евангелие се заколнувале францу-
ските кралеви во Ремс“. (Кирил и Методиј биле Римјани=Ромејци=тн.Грци, Р.И.)

Се  истакна  дека  арамејскиот  јазик бил  народен.  Тоа  говори  само  безпаде-
жен. Дативот го немало во Азија, ниту во Елада сè до Бригија. Ова објаснува дека 
дативот во коине го внеле Бригите Птоломејци во Александрија. Со тоа се потврду-
ва дека коине не потекнал од Елада- во неа во употребна бил атичкиот, на кого не 
се пишело, а се творело на јонскиот јазик (говор). Со реформа на коине бил созда-
ден тн.старословенски. Па тн.старословенски бил падежен- дативен, а датив во зае-
мки имало само во Бригија: кому му- нему му [кој (Н), кого (А), кому (Д) и чиј (Г)]. 

Бидејќи Франките и Македонците имале исто Тројанско потекло од Пријам 
(Фредегар 7 век н.е.), тие имале еден ист пелазгиски=тн.словенски јазик. Следи Фр-
анките го говореле склавинскиот=тн.словенски јазик, а на ваков говореле Македон-
ците Самуил со еден свој брат и Франкот Отон I. Исто така, Франките преведувале 
од латински службен јазик во склавински- Склавини имало до реката Рајна итн. 

Кога немало коински и латински народ- според јазикот, немало ни Евреи.
Бидејќи во книгава се говори за Хазарите, тие биле во Скитија и Русија.
Х.Џ Велс, на стр. 375, вели: „Продирањето на турските племиња низ јужна 

Русија не се ограничила само на померување на Угрите и Бугарите према запад. По 
нив се појавиле Хазарите, поново турско племе, а со јаки еврејски примеси. Хаза-
рите ги придружувале Евреите протерани од Цариград, кои многу свои нови сона-
родници  по  избор  ги  придобиле  за  својата  вера.  Од  овие  еврејски  Хазари  водат 
потекло оние силни еврејски населби во Полска и Русија, Хазарите поново ги сти-
гнале  и  ги  прегазиле Печенезите,  диво  турско  племе,  за кое прв пат  слушаме  во 
деветтиот век, а кое- како што било пет векови порано со Хуните, сродници на Пе-
ченезите, набрзо се претпопило во другите народи, не оставајќи никакви траги за 
себе...Освен тоа не смееме да заборавиме дека во оние краишта, во кои не било ни 
мир ни закони, ама каде земјата била мошне плодна, биле населени знатно словен-
ско население, кое ги претставувало потомците на Скитите, Сарматите и сродните 
народи. Сите тие раси се вкрстиле и се измешале и меѓусебно се прилагодиле...“.

Бидејќи во Русија и Полска денес нема монголски типови, се потврдува дека 
овде наведените Монголи биле малкубројни и затоа нивниот удел во белата раса е 
незначаен. И затоа во Русија и Полска се говори пелазгиски=тн.словенски јазик на 
белата раса, а такви биле Скитите, Сарматите и тн.Словени (Анти=Анти, Венети= 
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Венети, Склавини=Склавини-обласници и Словени=Словени-128според слово). Сле-
ди денес во Израел да не се говори било каков хазерски јазик туку само рускиот.

Хазарите пишеле со руни. Следи имало турски руни. Дејан Лучиќ, на стр. 67 
ги наведува руните: „Рунско писмо на Хазарите“- руните им припаѓале на Белците. 

Источното  Римско  (Ромејско)  Царство  на  Крим  основал  Готска 
митрополија. 

Густав Вајган,129 на стр. 10, истакнува: „...Уште во 9. век во Томи во Мезија 
готски се проповеда“.

Пак,  готскиот  настанал  од  коине-  во  коине  биле  внесени  готски=татарски 
зборови. Следи како во коине и во готскиот јазик основа да биде пелазгиски јазик. 

Иво Вујчевиќ, на стр. 528, вели: „Јидиш, пиши Векслер, е ‘словенски јазик, 
еден облик на западнословенски српски...има исконска словенска синтакса и фоно-
логија...“. Бидејќи Германците биле католици со латински, потоа со вулгарен- лати-
нски Франков јазик, а со Лутер и протестантски германски како готски јазик- Ге-
рманци имало и католици, Ашкеназите биле само одродени Склавини=тн.Германи.

Дејан  Лучиќ,  на  стр.  276,  истакнува:  „Бундот  активно  учествува  во  рево-
луцијата. Во тоа време неговите членови достигнуваат приближно 40 илјада, ама во 
раздобјето потонијата реакција упадливо се смалила. Дел на неговите активнисти 
избегале  во  Соединентите  Држави,  другите-  повеќето  се  огнени  приврзаници  на 
јидиш- се  посветиле воглавно на работата на културата.  Осмата  конференција  на 
Бундот 1910 година го признала јидиш за национален јазик на Евреите и одлучиле 
да  соработуваат  со  еврејските  општини.  Дејноста  на  Бундот  вонеколку  живнала 
1912. година, ама тек после февруарската револуција 1917. година организацијата 
поново стекнала чуствително влијание на еврејските наридни маси“.

Следи до 20 век немало еврејски народ со свој еврејски јазик-само од 20 век.
Вотсон, на стр. 368, говори: „Резултатите испрво не биле изузетни...За идни-

ната исто така бил мошне важен развојот на хебрејскиот како и модерниот говорен 
јазик. Со векови пред тоа, јазикот на Жидовите на источна Европа бил јидиш, би-
тно германски јазик со голема примеса на словенски и хебрејски зборови. На јудиш 
постоела опсежна книжевност и драма. Пионери во Палестина дошле до заклучоци 
националниот јазик на Жидовите не смее да биде јидиш, туку хебрејски. Во долго-
годишната работа на развојот и популаризацијата на хебрејскиот, кој траел низ го-
дини, најповеќе се истакнал Елиезер Перлман, познат како Бен Јехуда. Тој е повеќе 
од било кој поединец заслужен за ширењето и процветување на хебрејскиот јазик, 
те за тоа што го освоиле узастопните генерации Жидови во Палестина...“.

Дејан Лучиќ, на стр. 216, вели: „Но, тука почнува историската лага ! Герма-
нските Евреи говореле јазик јидиш, а тоа нам ни открива дека се Ашкенази, што 
значи дека се Хазари, а не Евреи!“. 

Следи до 19 век немало еврејска држава со свој посебен само еврејски јазик.

128 И. Вукчевиќ, на стр. 89, пиши за “SLOVO APUD SARAMAS”: „Од премисата дека Сарматите би-
ле Словени, а Словените Сармати се тргнува од бројни средновековни и подоцнежни коментари на 
историјата и јазикот на Словените. Во историјата на Чешка од средината на 16 век, учениот бискуп 
на  Olomouca,  Johannes  Dubrovius,го  изведува  името  Словени  од  сарматскиот  збор  слово,  кое,  го 
обја-снува  тој,има  исто  значење  како  verbum  на  латински...“.
(Склавини=Склавини;Словени=Словени,РИ)
129 Gustav Vajgand (1860-1930), Ethnographie von Makedonien, Geschichtlih-natonaler, sprachlich-stati-
stischer Teil, Leipzig- Friedrich Brandstetter, 1924. Во првите книги сум користел и бугарски превод.
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Стр. 375: „Втор чинител, кој ги поврзувал Израелците, бил употребата на хе-
брејскиот јазик во приватниот и јавен живот. Веќе е спомената пионерската работа 
на Бен Јехуда. Се појавила модерна убава книжевност на хебрејски јазик, и почнало 
да  цвети  хебрејското  новинарство,  радио  и  телевизија.  Испрво  биле  некои  поте-
шкотии околу обликот на хебрејскиот (ашкенази, сефардски и јеменитски), а уште 
повеќе околу изговорот. Постарите генерации Жидови од источна Европа и поната-
му полесно се изразувале на јазикот на својот стар завичај (германски, полски, ру-
ски, романски, унгарски, а најповеќе на јидиш) ама научиле да говорат хебрејски 
како нов јазик. Нивните деца одраснале говорејќи хебрејски. Изговорот кој се фаво-
ризирал во јавниот живот (и посебно се поттикнувал во јавните медии, радио и те-
левизија) бил поблиску на азискиот јеменски облик; заправо, поблиску на арапски-
от отколку на европските јазици. Чинителот дека младите Евреи потполно го при-
фатиле еврејскиот и го развиле како снажен семитски јазик, бил силно психолошки 
важно.Тоа им помогнало на сите Израелци да се чуствуваат како народ на таа земја, 
народ на Средниот исток, а не некаков додаток на Европа“.

Арамејски не бил еврејски јазик. Арапскиот бил вулгарен арамејски како ис-
ламски јазик, а еврејскиот само „поблиску на арапскиот“- семитски дворасен јазик.

Бидејќи хебрејскиот бил „како нов јазик“, Евреите со нов хебрејски јазик би-
ле само нов народ. Па на рускиот јазик прв постигнал успех Пушкин. Кога рускиот 
јазик бил наследник на македонскиот тн.старословенски  јазик со 6 падежи, а на-
родот говори безпадежно, Евреите не можеле да бидат постари од крајот на 18 век. 

Х.Џ. Велс, на стр. 291, говори за 451 година Атила. „После неговата смрт, 
Хуните изчезнуваат од историјата...Отприлика после сто години дошол од исток во 
Унгарија друг еден хунски народ или со Хуните измешан народ- Авари...Биле тур-
ско-финско племе. Унгарскиот јазик спаѓа во угро-финска гранка на уралско-алтај-
ска група на јазици. Уште околу годината 550., Унгарците живееле на Волга, а во 
својата денешна постојбина се доселиле околу годината 900...“. 

Стр. 314: „Веќе во претходната глава ги наброивме најважните продори на 
варарските  народи...Италија,  инаку  уште  римска  по  свое  население  и  по  своите 
обичаи, им била потчинета на Остроготите. Во Рим немало повеќе цар. Теодорих I 
ја засновал династијата на готските кралеви...Бугарите во она време уште биле мо-
нголско номадско племе коњаници, кои се најдувале во краевите на Волга...Турско- 
финското племе, Унгарци, во она доба уште не продрело во Европа...“.

Стр. 375: „Унгарците во десеттиот век Хајнрих Птичар, избраниот герман-
ски цар, и Отон I, прв цар од саксонската лоза, донекаде научиле да ја почитуваат 
просветеноста; па ипак, тие тек околу годината 1000. одлучиле да го примат хри-
стијанството. Својот турско- фински јазик (унгарски) јазик го сочувале до денес“.

Дајвид Аик (2008), на стр. 106, вели: „Хазарите и со ним блиско поврзани и 
на ним подреден Унгарци...Се верувало дека Унгарците се номадски народ од се-
вер  со  јазик  угро-финско  потекло  Dr.  Salidor  Nagy,  меѓутоа,  во  својот  труд  The 
Forgotton Cradle of the Hungarian Culture (Заборавена колевка на унгарската култу-
ра) пишува дека се припадници на народ- кој подоцна постанал познат како Унгар-
ци...  Dr. Nagy наведува  голем  број  примери  како  би  ги  покажал  лингвистичките 
подударености помеѓу сумерскиот, староунгарскиот и современ унгарски јазик. Се 
повикува и на неколку дела напишани во текот на првото илјадолетие, вклучувајќи 
го Арапскиот кодекс и De Administrando Imperio, а 50 години водел и сопствени ис-
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тражувања. Кажува дека само двестотни унгарски зборови кои доаѓаат од угро- фи-
нскиот јазик, ама повеќе две илјади зборови кои се блиски на сумерскиот...Kálmán 
Goszony, професор на сумерската филологија на Сорбона, во Сумерскиот етимоло-
шки речник и компаративна граматика (анг. Sumerian Etyomological Dictionary and 
komparative Grammar) докажува  дека структурата  на унгарскиот јазик е најблиска 
до смерскиот. Од 53 обележија на сумерската граматика, 51 се подудира со унгар-
скиот, во споредба со 29 нив со турските јазици, 24 во кавказките, 21 во уралските, 
5 нив во семитските јазици и 4 во индо-европски...“. (Будимпешта пелазгиски, Р.И.)

Бидејќи никаде ги нема само пелазгиските=тн.словенски јазици како јазици 
на Белците, се потврдува, само врз нив има заговор, што бил/е ист случај како кај 
Етрурците со руни=рецки во кои има тн.Кирилични слова,кои биле со богот Перун.

Следи  сумерскиот  и  староунгарскиот  биле  пелазгиски=тн.словенски  јазик, 
кои се содржани во современиот унгарски јазик во кого имало и турски зборови.

Како што германскиот јазик има тн.словенска основа, истото се потврдува и 
со унгарскиот јазик кој бил турски. Меѓутоа, за тие јазици се одбегнува вистината. 

Харалд Хаарман,130 на стр. 62, говори за уралско/финско-угриско (финско), 
унгарско  и  германско.  Па  продолжува,  цитирајќи, за  прото-уралско  (прото-индо-
европско), еднина за : прво лице ме (ме), второ лице те (ту) и трето лице се (се) итн.

Ваков бил и македонскиот: мене ме, тебе те..., кој бил тн.Хомеров. Следи и 
множината, и тоа само за прото-уралско: прво лице мет, второ лице тет и трето сет. 

Во прилог се наведува што пиши Merrit Ruhlen (1994), “The Origin of Langu-
age“, John Wiley & Sons- New York, на стр. 29: ...Jones го споменува строгиот афи-
нитет „во корените на глаголите и во облиците на граматиката“ меѓу разните ин-
доевропски јазици. „Понатаму,  исто така што т означува  трето лице еднина ‘тој’, 
прво  лице ‘јас’  е преставено  со завршеток- м и  второ лице ‘ти’ со завршеток- с. 
Така имаме комплетна глаголска парадигма отсликана во различен степен на раз-
ните јазици, како што суфиксите се додени на глаголскиот корен за да означат први 
три лица“...„Во санскритот трите форма биле: bhara- mi (јас носам), bhara- si (ти но-
сиш), bhara- ti (тој носи)“. Зборник на Sir William Jones кој прв препознал индоев-
ропско семејство (1786. во Индија) постои еволутивна хипотеза за потеклото од за-
едничкиот предок. (Белците биле еден ист народ, кој престојувал во Левантот, Р.И.)

Видливо е дека ова м-с-т опостоило во денешниот македонски јазик: јас сум, 
ти си, тој ет. Бидејќи гласот=т е отфрлен, постот само гласот=е. Затоа овде е нај-
битно третото лице со  т. Оваа  форма  кога глаголот завршува  со т во трето лице 
еднина, на пример тој барат (трчат=трчет=трчит, носет=носит...), до денес опстоил 
во Брзајакија (Демир Хисар) со Охридско, со нивниот меѓупростор Преспа..., од ка-
де потекнале Бригите (Бриг=Брж=Брз-Брзјак)-се совпаѓа со наводите и на Херодот.

Бригискиот извор на Илијада за Тројанската војна бил на бригискиот- со ет.
Вотсон, на стр. 161, пиши: „Унгарската нација, онака како постанала пред 

турската  победа кај Мохача  1526, била  ограничена  на законските припадници  на 
племството. Таа класа обфаќала нешто повеќе од пет посто население, а вклучувај-
ќи и голем број сиромашни луѓе кои живееле попат на селани. Унгарија била пове-
ќе јазична земја, и унгарскиот не бил прв јазик на сите унгарски благородници“.

130 Harald Haarman, Geschichte der Sintflut, Verlag C. H. Beck Ohg; München 2003.
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Следи само 5% биле со унгарски јазик, а другите мнозинство со тн.словен-
ски јазик. Ова морало да биде така, затоашто Унгарија била во центарот на тн.сло-
венско море. Истото било и со Романија, двете земји само тн.словенски земји.

Стр. 176: „Највоочлива карактеристика на Романија есте, населена на исток 
на Европа измеѓу Карпатите и Црно море, дека говори со јазик кој е претежно ро-
мански. Тој јазик во модерна доба е главен знак на препознавање на романската на-
ција и темел на нејзиното национално движење“.

Следи Романија била каде се појавиле првите Склавини, откаде според исто-
рарите се населиле на Балканот. Бидејќи во Романија нема тн.Словени, тие се лага. 

Исто така, се говори Карпати, а такво име го носело и остров во Егејско Мо-
ре, а на островите и Елада се говорел пелазгиски=тн.словенски јазик- Платонов.

Бидејќи авторите говорат Словените потекнале од Заткарпатите, а Заткарпа-
ти има свои четири страни (исток, југ, запад и север), Словените се најголема лага.

Стр 177: „Во Трансилванија унијатски бискуп Инкоцентиу Мицу го бранел 
романскиот захтев во Соборот. Во говорот кој го одржал 1737...Трансилвански ро-
мански научници работеле и на тоа романски јазик да ја освои латиницата вместо 
ќирилицата, која одвајкаде била во употреба во православната црква...“.

Стр.  178:  „Ама,  Владимрескуовото  востание...Романските  реформатори  на 
јазикот внеле во употреба илјади неологизми на латинско, француско или италијан-
ско потекло, и успеале да ја надоместат ќирилицата со латиницата...“.

Кога Унгарците и Романците биле одродени тн.Словени, исто биле Евреите.
Дејвид Аик (2008), на стр. 254, вели: „Неговиот татко Саргон Велики...Сите 

неромански јазици во Европа потекнуваат од готскиот, вклучувајќи го англиски, а 
древниот шведски јазик уште секогаш се нарекува ‘шведо-готски’. Старото име на 
Данска било ‘Gothland’, од кое е изведено Jutland...“.

Готи го имале татарскиот=бугарскиот бог Асен. Затоа и монголски зборови.
Следи западно од Германија да се говорат дворасни јазици на Белци (Пела-

зги) и Црнци (Семити), а источно од Франција на трорасни јазици-уште монголски.
Бидејќи Хазарите биле низ Европа, каде се говореле три  групи  јазици- тн. 

словенски=пелазгиски јазици на белата раса, романски на Белци (Пелазги) и на Цр-
нци (Семити) и готски уште со дополнително монголски јазици, отпаѓа веројатно-
ста дека во Европа имало Евреи како Хазари со свој посебен јазик, кој не му при-
паѓал на овде трите наведени групи: тн.Словени и тн.не-Словени (Романи и Готи).

Иво Вукчевиќ, на стр. 527, под Дел XXV говори за: 1. Евреи Ашкенази.
„Изгледа дека една од последиците на средновековните крстоносни војни во 

Германија/Славија била расната промена на еврејската заедница, која Евреите Аш-
кенази ги претворила во претежно словенска заедница, повеќе српско/сорбска (Сер-
бја) отколку семитска.

Во книгата Евреи Ашкенази: Словенско-турски народ во потрага за еврејска 
самосвест (1993), професорот П. Векслер (P. Wexler) пружа сестрана и импресивна 
студија на историска, религиска и социјална динамика на промена на овој народ: 
‘На основ јазични докази и на основа на религиските и народните обичаи, образло-
жувајќи ја хипотезата дека Евреите Ашкенази претежно се словенско, а секундарно 
индоевропско, турско и палестинско потекло.’
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Према Векслер, ‘еврејското движење на север се случило во исто време кога 
источните рабови на денешна Германија и јужна Австрија било густо населена со 
Словени.

Први  еврејски  населници  во  мешовити  германско-  словенски  земји,  иста-
кнува Векслер, веројатно биле говорници на јужнословенскиот; оттука незнатни те-
шкотии во освојувањето на сорбскиот, единствен словенски јазик кој до денес пре-
живеал во Германија... Во периодот на 9-12 век разликата помеѓу словенските јази-
ци биле занемарливи, ама бидејќи сорбскиот е единствен преживеан словенски ја-
зик, земам слобода јудео-западнословенскиот говор да го одредам како јудео-сор-
бски. Мој избор на потониј израз не значи дека Евреите биле населени во Лужице, 
или словенските робови да се преобратени во јудејство единствено или исклучиво 
од Лужице/Lausitz (област со најголема густина на Сорби/Сербија денес), оти прво-
битните словенски населби  во Германија пред илјада години заземале далеку по-
широк простор).’ 

Не само  словенски  јазик, пиши  Векслер,  туку и етничко потекло, народни 
обичаи и вера на Евреите Ашкенази со најголем дел се со словенско потекло (нпр. 
зап,  јидиш kowlec, источ. јидиш  koljec ‘плетен  празничен  леб’-  словенски  колач, 
колјец; ист. jидиш praven ‘раководи со верскиот обред’ од словенско правиќ, спра-
виќ; источно и северноисточногермански јидиш трејберн ‘да се припреми месо ко-
шер со отстранување на забранетата маст и крвни жили’- од словенското триебити, 
трјебиќ, треба, требити, требиште; јидиш гојлем, јидиш хебр, голем ‘натприродни 
слуга направен од глина’- од словенското холемек, холомек, holemy, голем; источ, 
јидиш паре(е)ве ‘храна која може да се јаде со млеко или со месо’- од горносрпско 
parować; источ; јидиш дезје ‘начва за мешање’- од словенско диз, дизва). Не само 
изворно словенски изрази и обичаи,пиши Векслер,туку и словенизирани германски 
изрази и обичаи исто така. Што повеќе, е можно и Германците, всушност, ги пре-
несле исконските словенски обичаи на Евреите. (Германците биле Склавини, Р.И.)

Земајќи ја во обѕир волјната динамика на промени,Векслер пиши: ‘Во мешо-
витите германско-словенски земји, Словените пагани биле под притисок да го при-
фатат германскит јазик, заедно со германската вера, христијанство... Србите можда 
значајно ги подобриле изгледите да преживеат како Словени им се приклучиле на 
еврејските заедници, оти  мнозина или сите Евреи  биле  веројатно србо-јазично, и 
поради тоа што, како ни Евреите, ни Србите/Сербија не би ја правеле главната цел 
на христијанското мисионерско делување.’

На друго место Векслер пиши: ‘Здружувањето со српските Евреи би им ово-
зможило на Словените да го избегнат ‘однародувањето’ во време кога германските 
населеници ја наметнале својата христијанска вера, својот германски јазик и култу-
ра...Преобраќањето во јудејството би ги заштитило Сорбите/Србија од германски-
те христијански прогони, оти христијанската власт го признавале независниот ста-
тус  на Евреите... Србојазичните Евреи  правеле еден  од неколку елементи  на сло-
венското население во средниот век кој требало да го одржи посебниот идентитет 
со текот на германизацијата на земјата... Јас сметам дека преобраќањето во јудеј-
ство најверојатно се случувало каде код Словените чуствувале дека нивниот етнич-
ки идентитет бил во опасност, те. во сорбските/Сербја замја.’ Земајќи ја во обѕир 
неволјната динамика на промени, Векслер  пиши: ‘Со упорните одбивања на хри-
стијанството, Западните Словени кои живееле меѓу Геманцте им давале на герма-
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нските мисионери и колонисти изговор дека се шират на нивната територија... От-
тогаш Западните Словени го правеле главниот дел на словенското население во оп-
штество под германската доминација... Евреите исто така биле активни во меѓуна-
родната трговија со робови, од кои повеќето живееле во словенските земји; евреј-
ската пракса се повикувала  на преобраќање на робовите на неевреи  вработени во 
еврејските домаќинства.

Јидиш, пиши Векслер, е ‘словенски јазик, еден облик на западнословенски 
српски, а Евреите Ашкенази претежно се од словенско потекло. Како што и другде 
сум покажал, јидиш, спротивно на својот обемен германски речник, има исконска 
словенска синтакса и фонологија, бидејќи бил еден облик на западнословенски ја-
зик, сорбски, кој е рефлексиран во горногермански. Обемот на германската лексика 
не може од јидиш да создаде германски, баш како што ни позамашната франко-ла-
тинска компонента во современиот англиски јазик не дава основа да се изјави како 
англискиот престанал да биде германски јазик и преминал во романски табор.’

Изгледа  дека  во поглед на расата  и историјата,  ционистичките Евреи  Аш-
кенази се на погрешна линија. Вместо покушувањето да се вратат и захтеваат фи-
ктивна домовина на предците на Блискиот исток, раса, историја и логика да се упа-
тат на Германија, вистинска домовина на претците, сместена помеѓу Лаба и Орда и 
да го обноват Regnum Sorabia, Великиот Regnum Sorabia, која се протегнувала од 
линијата Мајна/Регниц на запад до Висла на исток. Судбината барала вместо сло-
венизација на Германија/Славија, пиши Весклер, ционизмот доведе до масовна сло-
венизација на семитските Евреи и други Израелити: ‘После создавање на државата 
Израел  1948. г.  повеќето  еврејски  заедници  на  Африка  и  Азија  биле  избришани 
кога стотина илјада нивни членови се преселиле во Израел. Таму постепено биле 
‘асимилирани’ во верски, културни и јазични обрасци Ашкенази. Втопувањето на 
Евреите кои не се Ашкенази сигурно е еден од најголемите примери на словени-
зација во современата историја“. (Па Евреите и Германците биле тн.Словени, Р.И.)

Ако се земи во предвид дека јидиш бил тн.словенски јазик, а во Израел ру-
скиот јазик бил втор израелски јазик, државата Израел воглавно била тн.словенска.

ХАЗАРИТЕ РАСИСТИ

Дејвид Аик (2008), на стр. 135, пиши за Израелски апартхејд: 
„Екстремните облици на жидовските или ашкенаските уверувања, како што 

е назначено на пример во вавилонскиот Тахнуд, запрепастувачки се расистички. А 
што да се рече на изјавата како што е онаа на Рафаел Еитан, лидерот на Ликуд, фр-
акција Тсомет: ‘Само мртвиот Арап е добар Арап...’ ...“.

Стр, 136: „Затоа е прилично лицемерно тие исти луѓе да ја објавуваат своја-
та проповедничка осуда на тероризмот и расизмот кога Израел е создаден на теро-
ризмот и е втемелен на институционалниот расизам, што е запишано и во законите 
на таа земја. ‘Жидовите’ или Ашкеназите можат да одат во Израел, да пријават др-
жавјанство и да ги добијат сите повластувања кои им се скратени на Палестинците 
кои во таа земја живеат со стотини години. Дури и ‘жидовската’ популација е по-
делена на неколку нивоа на привилегираност, што зависи  за  генетското потекло. 
Белите Ашкенази од Европа и Америка по закон се на самиот врв на пирамидата. 
Под нив, по израелскиот генетски кастински состав, се најдуваат Жидовите Сефар-
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ди  или  Мизрахим (‘Источњаци’) кои стигнале од арапските земји  и  имаат некоја 
историска  врска  со  Средниот  Исток.  Припадниците  на  сефардскиот  народ  поте-
кнале од ‘Жидовите’ кои 1492. биле прогонети од Шпанија.Пред него што- под бај-
ракот на политичкото движење викано ционизам кој го контролирале Ротшилди- на 
средината на 20. век од Европа стигнале Ашкенази во поголем број, Сефардите жи-
вееле во мир со Арапите со стотни, понекогаш и со илјади години. Рабинот Ahron 
Cohen во својата  на антиционистичката група Neturei Karte рекол дека поврзаноста 
помеѓу Муслиманите и Жидовите достига во далечното минато. ‘Најчесто тоа било 
пријателски и обостран корисен однос’, изјавил. ‘Историски гледано, често се слу-
чувало  дека во раздобјата кога Жидовите во Европа биле прогонувани, би  нашле 
уточиште во разните муслимански земји. Нашиот однос према Муслиманите и Ара-
пите не може да биде отколку пријателски и полн со почитување’.

Жидовите Сефарди ги сместиле во лимени транзитни кампови каде ашкена-
ските службеници со нив настојувале да го отстранат нивното ‘арапско’ со менува-
ње  на нивните арапски  имиња ‘кои  тешко ги  изговоруваат’  со  добри  ‘жидовски’ 
имиња. Повеќето биле принудени да работат десет до дваесет часови на ден усред 
болести и валканштини. Нивната голема стопа на смртност еден ционистички слу-
жбеник објаснал како ‘вообичаена и нормална работа’. Јеменските Жидови се во-
очиле на посебен начин со особената дискриминација додека ги одведувале, често 
противно на нивната волја,  од Јемен  во Израел и ги  држеле  во примитивни при-
фатилишта. Јеменските деца ги грабнувале на нивните мајки и ги давале на освоју-
вање на ашкенаските семејства. Лекарите, социјалните работници и медицински се-
стри заедно работеле на грабнување 600 јеменски- жидовски бебиња, објаснувајќи 
им на нивните родители дека децата им се мртви, а потоа би им ги давале на осво-
јување на ашкенаските парови без деца. На почетокот на деведесетите е покрената 
кампања со велики размери со која се покушало поновно да се спојат некои од тие 
распаднати семејства. Професорката Ella Habiba Shohat, ирачко- жидовска Израел-
ка која предава на City University of New York на Manhattan, го расветлила угнету-
вањето на Жидовите Сефарди во Израел. Нејзината книга објавена 1992. Israeli Ci-
nema: East/West and the politics of Representation го  потресла  израелскиот  establi-
shment со своите разоткривања на расизмот. За ова одгледување во Израел го рекла 
следното:

‘Да се говори  арапски во школата било табу.  Секој пат кога наставниците 
сакале да не казнат, би ни се обраќале с’ти Мараконе или ’ти Трачанине или ’ти Је-
менче’, ...од Жидовите од Средниот исток се очекувало да се откажиме од своите 
средносточни обележја, така да сме одраснале без да сме учеле за својата историја 
или култура. Сè било уште потрагично со палестинските Израелци кои во учебни-
ците не можеле да ја читаат дури ни арапската историја.’

На  дното на  генетската  летвица  во  апартхејдот  на ‘слободниот,  демократ-
ски’ Израел се најдуваат црни Жидови од Етиопија према кои се постапува  гроз-
но.131 Ама дури и тие по законот се над Палестинците. Израел во своите темели е 
расистичка држава во која малцинството- Ашкенази- на основ на генетското поте-
кло владее и им диктира на сефардското арапско мнозинство. Во еден извештај на 
американската организација Human Rights Watsh се кажува: ‘Не постои сеопфатна 
забрана на дискриминација или емство на еднаквост ни во еден од израелските Те-

131 Евреите биле само верски еднобожен народ со повеќе раси. Имало Црнци (Семити) од Етиопија.
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мелни закони. Штоповеќе, еднаквоста изричито е отфрлена од нацртот на Темел-
ните закони: човечка слобода и достоинство’ “. (Следи Лична приказна. Р.И.)

„Американскиот Ашкеназ Jack Bernstein, намамен со пропагандата за жидо-
вската домовина, од Соединетите Американски држави се преселил во Израел. Ос-
танал згаден со она што го доживеал, а поединостите на она што сведочил го опи-
шал во еден членок насловен ‘The Life Of An American Jew in Racist- Marxist Izrael’ 
(Животот на еден американски Жидов во расистичко-марсистичкиот Израел). Изја-
вил дека ционистичката пропаганда на американскиот народ го навела да поверува 
како ционизам и Јудаизам е една те иста работа, те дека по природа се религиски. 
Тоа било, тврди тој, очита лага. ‘Јудаизмот е религија; ционизмот, меѓутоа, е поли-
тичко движење на кое во најголема мера започнале источноевропските (Ашкенази) 
Жидови кои со столетија биле главна снага што стоела зад комунизмот и соција-
лизмот.’-пиши Бернштајн. Крајна цел на циониста- тврди ’н- е една светска влада 
под надѕор на ционистите и ционистичките ориентирани меѓународни банкари. Се 
кажува после арапско-израелската војна 1967, Жидовите во Америка биле исполне-
ти со понос поради тоа што нашата домовина постанала токлку моќна и успешна. 
Уз помош на лажна пропаганда со ним додатно се манипулирало да ’н Жидови во 
Америка биле прогонети, продолжува.‘Така, помеѓу 1967. и 1970. отприлика 50.000 
американски  Жидови  наседнале  на  таа  ционистичка  пропаганда  и  мигрирало  во 
Израел. Јас сум бил еден од тие наивни.’ Берншајн не се нашол во емотивниот про 
цеп поради тоа што ќе ги напушти Соединетите Држави бидејќи на луѓето кои себе 
се нарекуваат Жидови им е допуштено да имаат двоструко државјанство, како из-
раелско така и американско. Бернштајн се заљубил во Зиву. Таа била ‘сефаридска 
Жидовка од Ирак која, баш и како јас, наседнала на ционистичката пропаганда и 
мигрирала во Израел’. Jack и Ziva се венчале и тогаш сфатиле дека живеат во раси-
стичка држава. Објаснува дека првите три години брак морале да живеат со Живи-
ната тетка ‘поради критичниот стамбен простор и поради расизмот’. Кажува дека 
ова бил генетски систем кој се применувал кај доделување на станови:

1) Првенствено имаат Ашкенази кои во Израел живееле многу години. 
2) Втори по ред се Ашкенази од Европа, особено ако се венчани со Ашкенс 

роден/родена во Израел.
3) На трето место се Ашкенази од Соединетите Американски Држави, во то-

лку подобро ако се во брак со Ашкеназ роден/родена во Израел
4) Тек после сите горе споменати куќа добиваат сефаридски Жидови кои им-

аат историска врска со овој регион, а бираат помеѓу останатото она што останало.
5) На дното на пописот доаѓаат Муслимните, Дружи и Христијани.
Jack Bernstein пишува дека покрај тоа што е Ашкеназ од Соединетите Аме-

рикански Држави бил сместен пониско на пописот за доделување стан затоа што се 
венчал со сефардиска Жидовка. Тврди дека на тој ист начин биле предвидени и мо-
жностите на вработување: Ашкеназите добивале најдобри работи; следни биле се-
фардските Жидови, додека Муслиманите, Дружите и Христијаните ги потполнува-
ле најлошите работни места, од кои поголемо мнозинство устоа останувало невра-
ботено...“. 

Дејан  Лучиќ,  на стр. 227, пиши: „Рускиот гроф, генерал-мајор Черен-Спи-
ридоновиќ се потсетува во својата ‘Тајна на светската влада или скриена рака’, об-
јавена уште 1926.г.:
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‘Злото се зацарило во Москва. Неговите носители не се Руси, туку Евреи... 
сите советски Евреи си ги промениле имињата да звучи... сите цареви ги поубијала 
Скриената рака... Но современата историја мора да гледа како непомирлив, смрто-
носен напад на јудео-монголската невидлива влада (која од 1770. година ја предво-
ди Ротшилд) на Христо, христијанство, христијанска вредност и монархија.

Ратибор Ѓорѓевиќ наш српски аналитичар, разјаснува дека алузија се одне-
сува на потеклото на 90% современи Евреи Ашкенази од татаротурско-монголски 
народи, Хазари. Евреите ја пронеле лажната вест дека Хазарите изумреле. Тие се 
источни Евреи. Тие истребиле 100.000.000 (сто милиони) Руси под Ленин, Сталин 
и други болшевички водачи. Тие се водечка сила во Новиот Светски (англо-јудеј-
ски) поредок“.

Во канал History било прикажано да се отрујат преку водата толку Германци 
колку што тие убиле Евреи.На ова се спротиставиле некои личности во Израел итн.

Следело да се убијат 6 милиони Германци, но немало доволно Евреи за да се 
исполни бројот на Русите кои како православни и тн.Словени со векови страдале.

Истото се случувало, што сè денес важи, за другите православни тн.словен-
ски народи (Македонци и Срби со православен календар), ист народ со Русите, кои 
до денес меѓусебно се разбираат, што не важи за Германците, Французите и други.

Не случајно, се води борба да се уништи руското стопанство за тоа да биде 
еврејско- да се истреби рускиот народ. Ова се случило со Србија врз која НАТО из-
врши инвазија, како и во Р.Македонија во 2001 година НАТО изврши агресија во 
полза  на  малцинство  Албанци  и  тоа  Азијати  (Арнаути=Геги)  90% и  Европјани 
(Скиптари=Тоски) со 10%,кои се во ист сооднос со Хазари Евреи и прави Евреите.

Евреите се верски народ како што се Албанците: 90% Азијати и 10% Балка-
нци. Евреи Хазари има и со монголски одлики, а за Арнаутите=Гегите има матери-
јални докази/наоди: тие се со ДНК- блискост на кавказко- црноморските простори, 
со повисок удел на монголската крвна група В а и мешаната АВ, со монголски од-
лики, го донеле монголскиот ген на коњот, нивната косовска овца има монголска 
долга опашка, тие во Косово и Метохија како акинџии- монголски лесни коњички 
одреди им служеле  на Османите, од Кавказ ја донеле кавказката бела капа... и до 
денес нивниот начин на живеење и однесување опстоил од Кавказието. 

Како што европските Евреи  со  азиските Евреи  меѓусебно  не се разбираат, 
истото важи и меѓу кавказко- црноморските Албанци- Арнаути (Геги) и балкански 
Скиптари=Тоски. Како што Евреите во Изарел се обединуваат со еврејскиот јазик, 
истото се прави и со двоконтинентлните Албанци на Балканот- вон Албанија=Ски-
птарија Албанците се 100% колонисти. Следи обединувањето на азиските и на евр-
опските Албанци да се врши само со скиптарски јазик. Па според Густав Мајер, тој 
бил јазик со зборови на грчки, романски, татаро-турски и словенски јазик. Ова го-
вори дека скиптарскиот јазик не бил јазик на еден народ туку на четири народи.

Бидејќи скиптарскиот јазик бил и монголски, Скиптарите во Скиптарија ду-
ри и се монголизираат. Наспроти ова, Евреите во Израел само се тн.словенизираат. 

Евреи говорат дека сите оние кои ја пишат вистината за Евреите дека тие 
биле  антисемитизам.  Пак,  Албанците  во  Македонското  собрание  изјавуваат  дека 
тие во Р.Македонија доживуваат геноцит. Па Албанците се само народ за геноцит: 
до денес од нив Македонците страдаат и не можат од нив да се ослободат. Следи 
тие го истребуваат македонскиот род, него го исламизираат, убиваат и протеруваат 
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-до денес протераните дома не се вратени. Тие како Муслимани=Турци немаат до-
каз за сопственост на имот, затоашто тој е грабнат православен имот- и на џамиите.

Тие рушат и палат само цркви, а градат само џамии- секаде каде што сакаат. 
Тие досега не изградиле ниедна црква, а не рушиле и не запалиле ниедна џамија. 
Тие на Македонците на своите простори не им дозволуваат да градат цркви. Следи 
нив со векови и тоа постепено да ги прогонуваат- Македонците станале заложници.

Азијатите (Арнаутите=Гегите) биле колонизирани  во 19 век  меѓу Врање  и 
Шар Планина, а на крајот на 18 век  и во северна Албанија (Скиптарија). Па во 19 
век Косово со Скадар и Албанија биле под Битола, како и сè до Грција (Елада).

Албанците во служба  на исламот биле крволочни ѕверови  со човечки лик. 
Тоа не било сè. Тие биле фашистички ѕверови, гнасни извршители на комунизот: 
Тито,Сталин и Мацетунг.Денес и на НАТО-само во туѓа служба против домородци.

Ако се земе во предвид дека во Р.Македонија Албанците се само 14%, и тоа 
100% колонисти  и  сите  Муслимани,  злосторот  на  НАТО  со  Европа  и  САД  не  е 
опростлив. Ова се потврдува со доказот што во Франција се околу 50% Французи, 
ништо подобро не е во Шпанија,а САД е повеќерасен „казан“ како што се дворасни 
Албанците, а и Евреите ситерасно еднобожество- во Евреи сите раси се застапени.

Ако Евреите се откажуваат, подобро е да се прифатат будизмот132 како пове-
ќебожен, а токму повеќебожеството со еврејството почнало да се истребува.Тоа об-
илувало со наука, разни мистерии..., кои денеска се предмет дури и на масонството.

Како што јазикот на Ведите бил санскритски=тн.словенски, и на Ашкенази-
те бил тн.словенски. Бидејќи во Изараел Ашкеназите биле 90% со европско поте-
кло чиј јазик бил европски, а палестински Евреи само 10%, се потврдува дека евреј-
ството во врска со Библијата од 6 век п.н.е. за да се создадат Евреи немала голема 
важност. Следело само европските Склавини=тн.Словени се преобратиле во Евреи.

Како што тн.Словени постанале Евреи,исто така тие станале дури Скиптари.
Албанците како дворасни биле исламски народ, а Евреите како повеќерасен 

еднобожен народ. Бидејќи двата народи не се етнички, тие се само како мафијашки.
Јужноиталијанската мафија била и останала само со еднорасно потекло.
Пак, албанската мафија била и е дворасна- монголско-пелазгиско шаренило.
Еврејската мафија опстоила со многурасно-со тројноконтинентално потекло.
Бидејќи само Бригите=Брзјаците биле познати, пошироко и Македонците, а 

само  тие  немаат  своја  национална  држава  Р.Македонија-  другите  делови  се  под 
окупација на соседите, злосторот на еврејскиот капитал е огромен- само со војни...

Тн.Словени како единствен народ конечно да се обединат со својот македо-
нски тн.старословенски јазик. Овој јазик го разбираат сите тн.словенски тн.народи.

Како што Херодот запишал, најброен народ после Индијците биле Траките, 
истото важи и за тн.Словени. Бидејќи Траките меѓусебно не биле сложни, тие биле 
кршливи...Ако тн.Словените како најбројни би се обединале прво јазично, а потоа и 
државно, ќе бидат најмоќни, нескршливи- Обединета Европа ќе биде тн.словенска.

  
L I T E R A T U R A

Naslovov  "Bibliskite  Evreji  nepoznati  vo  istorijata"  e  napi{an  voglavno  spored  Vil  Djurant 
"Isto~na civilizacija", a i spored drugi avtori. Za knigava, isto taka, se ko-risteni i delovi od avtorovive 
knigi: 

132 Буда бил преставен со бригиска симболика на гуштер. Бригите со дативно у стигнале во Индија... 
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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.
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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 67 na 
makedonski jazik. A i ovaa 68- 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,  obvi-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 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. Se vinovni i za {irewe na bruceloza kaj ovcite, ~uma, auecki... kaj 
sviwite i drugi bolesti. Tie likvidirale farma so 200 ovci frizijki i 2.000 izraelski ovci avasi. A i drugi farmi.  
Tie samo za da zarobotat, iako nemale kuni}i videno, farma so 2.500 majki-rodilki vo s.Qu-bojno- Prespa 
podignale. Bidej}i ni{to neznaele, 100% porodenite im skapale, pa umrele. 

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, 
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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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