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ВОВЕД
Македонците имаат традици како што има во Кина, Јапонија... Ова говори,
тие биле Домородци на јужниот Балкан, кој по потопите на Левантот бил населен.
Стојан Прибичевиќ, „Македонија нејзините луѓе и историја“, Македонска
книга,Скопје, 1980, на стр. 281, пиши: „На Дојранското Езеро, луѓето сé уште ловат
риба не само со истренирани птици туку, уште од памтивек, со помош на птици
преселници.Секоја есен и пролет, јата од најразлични водени птици од Русија, Полска, Германија на своето патување на север или југ, се запираат да се нахранат и
одморат на Дојранското Езеро, кое не е подлабоко од 33 стапки и најверојатно е
единствено езеро во Европа со толку големо изобилство на риба. Птиците ги плашат рибите кои бегаат во трските што се наоѓаат во поплиткиот дел на езерото, што
исто така на есен им служи како засолниште од подлабоките, постудени струи во
езерото. Речиси целокупното рибарење се одвива во или околината на селото Нов
Дојран, како што по должината на брегот од неколку милји расте трска која понекогаш израснува во висина од десет и повеќе стапки. Стапицата за риби, наречени
мандри, се направени од трска и нивните отвори се завртени кон езерото. Мандрата
е поделена на делови или затворени простори. Во езерото, пред мандрите, изградени се колиби на столбови, направени од штици, трски и кал на височина од три
до пет стапки над површината на езерото, од каде што рибарите го нагледуваат рибарењето со помош на птици. Херодот, кој во петтиот век п.н.ера го посетил Дојранското Езеро, тогаш наречено Прасиас, и го опишал рибарењето со помош на птиците, го дал следното објаснување. До нив се доаѓа преку мост од брегот. Во секоја
колиба имало капак на подот кон водата; на малите деца со јаже им биле врзувани
нозете за да не пропаднат. Имало толку многу риби што кога ќе спуштеле, преку
подниот отвор на колибата кошница за риби во водата, можело набргу да се извади
полна со риби“.
Како што било за време на Херодот,истото останало и во 20 век-Домородци.
„Кога рибите ќе се насоберат во првиот дел на мандрата, рибарот од колибата ги плаши птиците на тој начин што мавта со рацете, вика, фрла камења, ѕвецка
со различни предмети. Тие ја потегаат мрежата на жици прицврстени со стари конзерви која се затега над водата. Луѓе во кајчиња, исто така, патролираат крај трските и ги спречуваат птиците со викање, удирање и замавнување на веслата. На птиците им е дозволено да летаат само над ‘белите води’- отвореното езеро.
Но сега е ред другите птици да им помогнат на рибарите во фаќањето на црвеноперките, штуките и шараните. Овие се таканаречени ‘работни птици’- диви
птици, посебно кормораните и одедени патки, кои што, рибарите ги фатиле со мрежи и им ги отсекле крилјата за да не можат да летаат. Кога првиот дел од мандрата
ќе се наполни, птиците почнуваат да нуркат во водата. Исплашени, рибите минуваат низ отворот во втората преграда. Процесот се повторува сé додека рибите не се
најдат во последениот, најмал дел на мандрата во близината на брегот од каде што
можат да се извлечат со помош на мрежа. До април, крилјата од ‘работните птици’
повторно ќе пораснат и тие се ослободуваат. Секоја сезона се користат од четири
до шест илјади ‘работни птици’.
Кајчињата на дојранските рибари, исто така, не го измениле својот облик со
векови; имаат рамен заден дел и страните се стеснуваат кон горниот раб на кајчето,

4
така што дното е пошироко од врвот; така се добива во стабилност. Сезоната на рибарење трае од октомври до март,за време на преселбите на птиците. Од годишното
истребување на рибите се оценува дека половината од нив ги јадат птиците, а другата половина се прибира со најлонски мрежи. Рибарењето со птици- преселници,
исто така, постои во Јапонија, но птицо- рибарењето во Кина е поинакво. Таму се
користар корморани на чии грла се ставаат прстени така што да не можат да ја проголтар рибата, а самите тие се така издресирани што заедно со рибата доаѓаат кај
своите господари- рибарите“.
Следи Дојранчани биле домородни, а никако севернодунавски. Просторите
северно од реката Дунав биле населени од Источното Средоземје, откаде се дошло
сé до Индија, Кина и Јапонија. До таму стигнала белата раса со пирамиди...и писмо.
Во прилог е бригиското дативно у во Индија (Ману, Меру...Зебу), Кина Бату
-кан..., Јапонија аину + в + л + к = влакину, а расата аину била обрастена со влакна.
Па дури до денес бригискиот, како прајазикот на белата раса, го содржи м (сум), с
(си) и т (ет): јас сум, ти си, тој ет=ит. Овие до денес се во македонскиот јазик, но не
во тн.несловенски јазици-Бригија Филип Македонски ја приклучил кон Македонија
Според Јустин Македонците биле Пелазги.За Херодот и Тукидид Елада била
Пелазгија. Хелените говореле варварски=пелазгиски- само тн.словенски јазик.А тн.
старогрчки (коине) бил само Александријски Птоломејов јазик- само од 300 г.п.н.е.
Дионисиј пиши, Римјаните говореле варварски и пелазгиски- латински 240 г.п.н.е.
КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ
Милутин Миланковиќ,1 на стр. 193, пиши: „Многу понатаму во минатото се
дошло со анализата на радиокактивните минерали. Тие минерали се распаѓаат со
текот на времето по строги физички закони, така нивната анализа ни овозможува да
се одреди нивната старост. Ама тоа распаѓања е толку споро да мораат да поминат
милиони години во анализата тоа би можело да се исполи. Освен тоа, таа метода
може да се примени само на оние геолошки периоди и слоеви во кои радиоактивните минерали се пронајдени, а тоа е само изузетен случај. Затоа календарот на
Земјината минатост заснован на тој метод оди од 35 милиони години и достига до
1900 милиони во давната минатост. За новиот век Земјината историја тој не ни дава
никакви податоци. А тој нов век за нас е најинтересен, оти тек во него на Земјата се
појавил првиот човек и во него се одиграл голем настан на леденото доба, кое оставило дебел траг на лицето Земјино.
Тоа биле, како што веќе името кажува, страшно доба. Ќе ги опишам со неколку зборови.
Топло, скоро жешка клима, владеела пред нив во Европа. Така во средна
Европа имало тропски шуми, а на Алпите, кои баш тогаш биле издигнати, се белеел
вечен снег само на нивните врвови, повисоки отколку што се денес. Но малку- помалку,од почетокот неосетно па сé поупадливо, почнал тој снег да го шири тоа свое
царство и да ја поместува својата граница долж страните на планината наниско.
Ледниците почнале да создаваат талози, спуштајќи се во низината, освојувајќи и затрпувајќи долина по долина, ширејќи го околу себе студот и уништивајќи ја вегетацијата.
1

Milutin Milanković, Kroz vasionu i vekove, Biblioteka zanimljiva nauka, Nolit, Belgrad, 1979.
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Голема пресвртница след тоа и во растителното и животинското царство.
Животните ги напуштиле своите промрзнати паши, побарувајќи потопли предели
или се прилагодиле на нови прилики. Човекот се повлекол во пештерите и ни оставил документи за тоа доба, цртајќи по ѕидовите на тие скровишта мамути и други
животни на леденото доба.
Во илјадогодишното напредување ледниците ги покриле сите Алпи, Северниот дел на Европа, цела Скадинавско полуострово; денешна Англија, Данска, делови на Германија и Русија и големиот дел на Северна Америка биле затрпани под
слој снег и лед, дебел барем илјади метри.Изгледало дека цела Европа да промрзне.
Но, поново од почетокот неосетно, почнало да се врти текот на настаните.
Топлите лета почнале да ја нагризуваат ледената облека на Земјата, царството на
снего почнало да се стеснува, после илјадогодишна борба да би било потисното на
врвот на планините. Глечерите ги оставиле долините, ама на своите некогашни краишта оставиле истркалани камења, тие глечерски морени да би посведочиле докаде
се распростирало царството на ледот. Тие морени ни раскажуваат дека таа ледена
доба се поновила во различна снага и должина неколку пати во Европа и северна
Америка, а остатоците на човечкото оружје и неговите сопствени коски сведочат
дека човечкиот род преживеал неколку вакви периоди на студ, од кои секое траело
со илјади години.
Кога геологијата ја открила таа слика на Земјината минатост, се нашла науката пред голема загонетка. Што бил узрок со тие страшни климатски промени ?
Да би се нашол одговорот на ова прашање, направени се први покушувања
тие климатски промени да се објаснат со астрономски узроци.Така на полето на науката се појавила една цела леја на астрономски теории на леденото доба. Ама таа
не донела ниеден зрел плод, и сите тие покушувања останале толку безуспешни да
познатиот виенски метеоролог Хан ѓутуре ги отфрлил, изјавувајќи дека астрономските узроци премногу се слаби да би можеле да влијаат на климата на нашата Земја и дека од астрономското гледиште може повеќе да се заклучи на основа на таа
клима, отколку на основа на нејзината променливост.
Ипак со тие интересни прашања сум се позабавил темелно во своето споменато дело и дошол до неочекувани резултати. Тука со егзатни пресметки покажал
дека сите дотогашни астрономски теории на ледените доби не дошле ни до какви
резултати затоа што тие воопшто не ни заслужувале астрономски теории. Тие не се
доволно ригорозни, не воделе доволно сметка за сите астрономски чинители кои
влијаат на текот на појавите, не стоеле на чврсто земјиште на небеската механика.
Ама кога на тоа прашање се пристапи со строга метода и сето орудие на оваа наука,
тогаш се добива друга слика. Затоа на Хановото ‘не’ сум одговорил ‘да’, докажувајќи не само дека промените на Земјината клима, предизвикани со астрономски
чинители, се толку снажни да не можеле да поминат без траги, туку сум покажал и
како тие можат да се пресметат и пратат со помош на небеската механика во далечната минатост.
Во писмото кое, драги пријатели, го напишав за Нјутон и неговото дело,
споменав дека патувањето на Земјата услед привлечителното дејдство на останатите планети нема стален облик и положба, туку тоа пополека се менува. Од истиот
разлог се менува и нагибот на Земјината оса се равни нејзиното патување која се
ниша, а по ова патување се селат и еквинокцијските точки, повлекувајќи за себе и
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промена на годишното доба. Небеската механика ги испитува тие векови или, како
тоа се кажува, секундарни промени и ни овозможува да ги пратиме со сметање, чекор по чекор, во далечната иднина или во древната минатост. Јас во своето дело поставив прашање како тие промени на астрономските елементи влијаат на распоредот на Сончевата топлина на површината на Земјата, па тогаш извел и образци со
помош на кои можат да се пресметат промените на количина на топлина што Сонцето за време на поедини годишни доби испраќа на поедини географски ширини,
а кои настануваат услед секуларното менување на астрономските елементи. Сум
покажал и на неколку конкретни примери како тие промени во распоредот на Сончевата топлина на површината на Земјата можат да ги пратат во давното минато.
Тек што тие мои резулати продреле во научната јавност, а јас добив, на почетокот на октомври 1922. година, едно важно писмо. Во него големиот германски
климатоког Кепен, долгогодишен соработник Ханов, ми соопштил дека го увидел
замашајот на моите теории и барал детални обавестувања за нив. Така измеѓу нас
се развила научна преписка со која Кепен повикал на соработка по прашање на
климата на квартерот, то ест оној период на Земјината минатост во која се одиграло
леденото доба. По искуствата на седиот и искусен германски научник на темел на
теоријата, изложена во моето дело и проширена со една важна расправа која во меѓувреме сум ја објавил во нашата Академија, сум извршил детални пресметки за
тоа како распоредот на Сончевата топлина се менувал на Земјината површина во
текот на последните 650 000 години. Моите пресметки го говореле ова:
Во текот на проучувањето на интервалот времињата се менувале осетно на
онаа количина топлина што Сонцето ја испраќа за време на летната полугодиншнина на северните географски ширини на нашата Земја.
Замислите, драги пријатели, дека една од нив, на пример баш од географската ширина на Тронтхајм, каде сте го поминале ова лето, го посматраме текот на настанот од сегашноста во минатоста. Тогаш ова би го виделе:
Од столетие во столетие, со секој чекор во минатото, летата во тој крај бидуваат сé потопли. Тоа така оди сé до 9500. година пред нашата ера. Потоа тронтхајмското лето е така топло како што денес 520 километри појужно, значи во пределот на Ставангер. Пречекорувајќи ја спомената година, сликата се врти, летата
бидуваат поново поладни. Годината 20 400 пред нашата ера во Тронтхајм летото е
така ладно како на поларниот круг. Чекорејќи понатаму во минатото, би дошле поново во периодот на топли лета. Но после ова тие би постанувале поново сé поладно и тоа така осетно да 70 000. година пред нашата ера во Тронтхајм летата би биле така ладни како што е сега полни 800 килиметри посеверно, значи во пределот
Тремсен. Тогаш термичката прилика поново би се поправила, годината 114 000. пред нашата ера да се поврати скоро ист оној голем студ.
Би било заморно кога би продолжил со ваква сумарна реконструкција на резултатите на моите пресметки. Цифрите заморуваат секогаш. Затоа ќе покушам да
ви го соопштам за нив што сакам да кажам на овој начин.
Од моите пресметки изгледува дека некои долготрајни бранови на топлина и
студ наизменично се тркалаат преку Земјината површина. Текот на тие таласи мошне е неправилен, оти тие се разликувале не само по својата јачина туку и по своето траење. За време на оние илјади години кои претходеле и следеле после годината 9500. пред нашата ера, над Европа се издигал еден топлотен бран. За време на
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тие милијади летата и во најсеверните делови на Европа биле необично топли, па
тука успеавале растенија кои денес залудно ги бараме. Во давната минатост сликата е обратна. За време на оние милијади години кои се групирале околу годините
20 400, 70 000. и 114 000. пред нашата ера, се истркалале преку Европа три ладни
бранови со нееднаков интензитет; средниот бил најладен, а оној кој ни е најблизок
бил поблаг од останатите два. Измеѓу тие периоди на ладни лета поминале времиња на топли лета, па би можел да го соопштам точното доба на средината на тие
топли лета, но не сакам да ги нагомилувам броевите. Пред оние три упади во студ
Европа 64 000 години била поштедена од ладните лета, па во тоа доба се загревале
во три маха летата потопли отколку денес. Во далечната минатост сретнуваме поново два бранови студ, од кои оној постариот бил најледен за последните 650 000
години. Тогаш летото во Тронтхајм било така ладно како денес на Шпицберг. Пред
тој најсилен упад летен студ не се појавувал полни 191 000 години во Европа,
отколку во текот во давната минатост, која лежи измеѓу годината 427 000. и 600
000. пред нашата ера, се исполиле два пара бранови на студ.
Тоа, воглавно биле резултати на моите пресметки кои му ги испратив на Кепен. Тој во целина ги употребил за својата ‘Историја на квартерот’. Таа е заклучен
оддел на делото Климати на Земјината минатост. На таа историја на Земјата Кепен
работел заедно со својот зет, генијалниот географичар Вегенер. Јас сум обавестуван
за секој чекор на тој голем потфат, го читал концептот и конечно редакцискиот манускрипт. Тоа дело е објавено 1924. година, за што во друга прилика ќе ви раскажам, а сега ќе ве известам за некои негови резултати.
Споредувајќи ги резултатите на моите пресметки на документите на Земјината историја, на Кепен му пошло за рака секој топлотен бран и на неговата долина, кои следувале од тие пресметки, да ги индетификува со климатски промени кои
сочинувале долг период на ледени доби, а оставиле јасен траг на лице Земјино. Така оној благ бран топлина кој го достигнал својот врв годината 9 500. пред нашата
ера е идентичен со климатскиот оптимум, константиран од скадинавските геолози.
За неговото време лешникот успевал во Скадинавија во повеќето брдски висини и
повеќе спрема север отколку што успева денес. Оној бран на студ кој кулминирал
годината 20 400. пред нашата ера е идентичен со балтичкиот упад на студ. Студениот бран околу година 70 000. и 114 000. пред нашата ера ги претставува обете главна фаза на Вирмската глацијација, како што тоа се вика последно ледено доба. Тие
топли периоди од 64 илјади години се поклопуваат со меѓуглацискиот период РисВирм, то ест топол интервал измеѓу двата последни ледени доби.
И за сите постари времиња на квартерот астрономската пресметка покажува
потполно совпаѓање со геолошките констатации. Тие долги топли периоди кои, како што видовме, по астрономската пресметка, траела 191 илјади години, е идентична со меѓуглацискиот период Миндел-Рис.Брановите на студ кои се појавиле одма
после тие топли периоди ни претставуваат глацијација која го добила називот Рис,
а оние бранови кои на тој период му претходеле се поклопуваат со првите два ледени доби кои се викаат Гинц и Миндел.
Вакви совпаѓања на астрономските пресметки со сите досега утврдени климатски промени на квартерното доба покажало, несумливо, дека климатските промени биле предизвикани од астрономски узроци, со промена на Земјијните патувања и нагибот на Земјината оска. Со тоа квартерното доба добило свој календар ! Па
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како што нашиот обичен календар е поврзан за острономските појави, ден, месец и
година, така и календарот на Земјината минатост е поврзан за астрономските појави повеќе категории, за секундарни пореметувања на Земјините патувања. Тие појави се одигруваат по неминовните закони на небеската механика, дивни ќерки на
музата Уранија. Мената паднала во делот на големата чест тука отмената дама да ја
уведам, рака подрака, во царството на геологијата“.
Стр. 210: „Моите пресметки говореле ова: за време на карбонскиот период
на геолошката минатост Севрниот Земјин пол се најдувал во Тихиот океан, во близина на Хавајските острови, а Јужниот пол во близина на јужна Африка. Во тоа доба Земјиниот екватор поминувал низ сегашните најсеверни краишта на нашиот континент, каде тогаш, природно, мошне топло, па од тоа потекнуваат, на пример,
наслагите на јагленот кој сега се експлотира на Шпицберг. Тогаш Гренланд, сега
ледена пустиња, бил топол и обрастен со лиснати шуми. Јужна Африка, најдувајќи
се во непосредна близина на Јужниот пол, тогаш го преживувал своето ледено
доба. Со текот на времето половите споро, неописно споро се поместувале, ама
поминувале милиони и милиони години, па, според сета своја старост, тоа поместување постанувало сé повидливо. Северниот пол тргнал од Хавајското острово од
почетокот на исток, па тогаш, завртувајќи, отишол спрема север, приближувајќи му
се на севернозападниот крак на Америка. Тек во терциерот стигнал и преминал тој
крак и со својата брзина предизвикал терцијална глацијација на Алјаска и источниот Сибир. Неговото понатамошно поместување предиозвикало квартерно ледено
доба на Европа и северна Америја, кога големи делови на овие континенти лежеле
под километри наслаги лед. Тогаш астрономските промени на Земјините патувања
и нагибот на нејзината оска го диференцирале тоа ледено доба во неговите фази, а
измеѓу вториот и третиот бран студ се појавил човечкиот род во Европа“.
Стр. 213: „Не сум доспеал вас на тоа да ве предупредам, ама, јемечно, за
време на нашиот лет сте виделе голема област на Европа и северна Америка покриени со длабок снег и лед. При понатамошниот пат во минатоста ние сме виделе
како тие краишта поново зазенелиле, брзо после тоа да бидат застртани со бел плашт. Неколку пати тоа се поновувало, и тие времиња на снег и лед биле оние што во
науката се вика ‘ледени доби’. Човечкиот род преживеал неколку такви ладни
бранови, а годината 478 000. пред сегашноста го изгубивме неговиот траг сосем,или човекот ште немало или не можевме да го разликуваме повеќе од сродните животни“.
Човечкиот род отсекогаш постоел- Белците биле повлеченени во Левантот.
Стр. 228: „Во тек на наредните 26 100 години, така говорат моите пресметки, летата во нашите краишта ќе бидат сé потополи и потопли. Тој пораст на летната топлина јасно ќе се осети на вегетацијата на нашите краишта. Мојата смоква
во Даљ, која ретко која година можела потполно да созрее, оти недобивала доволна
топлина, ќе созрева за која илјада години секоја година и ќе дава сé поубави и послатки плодови. Жалам што нема да доспеам да се науживам, оти мошне сакам
смокви.
За време на вековите групирани околу годината 28 000. после нашата ера ќе
прима 55. степен северна географска ширина, за време на својата летна полугодина,
точно онаа количина Сончева топлота што сега ја прима 52. степен. Виниовата лоза
успева и денденешен во Германија само до 52. степен; оние векови ќе успева сé до
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55. степен, то ест до самото море и до данската граница. Новите марки на вина: ‘померанско’, ‘мекленбуршко’ и ‘холштајнско’ ќе се појави на пазарот, ако дотогаш не
се воведе во Германија сувиот режим, во што- ценејќи го високо германскиот народ- искрено сумњам“.
Се потврдува, на југ било најтопло, па преселбите биле само од југ кон север, никако обратно.Најстари населби имало околу Левантот. И затоа постои генетско- географска оддалеченост од југ кон север- со лоза Европа не била донаселена.
ПОТОНУВАЊЕТО НА ЛЕВАНТОТ
Во Атлас,2 е наслов Век на земјата. На стр. 116 се говори за Геолошката поделба.Има плеистоцен: „Почеток пред милион години.Траење еден милион години.
Европа, Америка, Антартикот и Хималаите понатаму лежеле под мраз и леденик...
Холоцен, почнува пред 10.000 години. Мразот се топи понатаму,од што произлегува покачување на нивото на морето. Англија, за време на леденото доба преку јужното Северно Море е поврзана со Средна Европа, сега од континентот се одвојува. Пределот суштински како денес. Климата постанува рамномерна. Во Северна Африка и во Среден Исток настапува зголемена сувост пустиња“.
Во леденото доба Европа не била населена.Белата раса била на југ-Левантот.
Стр. 118: Поместување на континетите. Според посматрањата на Алфред
Вегенер континентите биле заедно, и тие меѓусебно се раздвоиле.
Наведеното се потврдува со јагулата. Таа од генерација во генерација патува
кон Америка сé подалеку и подалеку. Следат и расите на луѓето. Според авторите,
темните раси имале заедничко потекло од пред одвојувањето на контнинентите.
Во книгата,3 на стр. 8, е насловот: „Земја и нејзините мориња T.F. Gaskell“:
„Ако Земјата настанала пред 4.000- 5.000 милиони години, како што денес
се верува, тогаш водениот покривач на нашата планета е мошне стар. Мада немаме
изравни докази за она што се случило во тие магловити почетоци, сме кадри да изведеме низ настани кои би можеле да го разјаснат постанокот на нашата планета и
нејзините немирни мориња.
Од една страна, Земјата и нејзините другари планети кои го чинат Сончевиот систем, можеле да настанат од ладната маса- како резултат на привлекување на
плинови, прашини и чврсти честички разастртени околу новороденото Сонце, кои
го направиле големото јадро на материјата. Овој процес на привлекување мора да
се продолжи со милиони години, а секое планетарно јадро го фаќала и вовлекувала
во сé поголеми и поголеми количини материја.
Од друга страна, спрема една сосем различна теорија, Земјата настанала од
вжарена маса, послешто се згуснала жешката ротирачка плиновита маса која се откинала од Сонцето. Било Земјата да настанала од ладна или ужарена маса, малку е
сумливо наскоро после формирањето да постанала растопена топка. Ако не е, тогаш немаме вистински начин да го објасниме распоредот на тешките и лесните материи во внатрешноста на нашата планета. Денес се знае дека јадрото е составено
од најгуста материја и дека има промер околу 6.430 км. Јадрото го обвиткува омотач дебел 3.218 км, кој се состој од лесно силикатни камења богато со железо и ма2
3

Der grosse Reader’s digest WELT ATLAS, Verlag DAS BESTE G.M.B.H, 1963, Stuttgart.
Seas, Maps, and Men, Gopyright Geograophical Projects Limited, London, 1962- Mladost, Zagreb, 1969
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гнезиум. Надворешната лушпа на Земјата, од 8 до 32 км тенка кора, ја сочинуваат
уште полесни стени, какви што видови се гледаат на површината.
Како вжарена топка Земјата мора брзо да ја губела топлината. За околу
10.000 години можела да израчи доволна топлина, како би овозможило претежниот
дел на кората да се стврдне. Некако во текот на оваа детска фаза живот на Земјата
почнало формирањето на океаните. Од почетокот водата, која подоцна отекла во
длабочините, била задржана во растопените камења, оти при високите температури
и притисоци водата може да се меша со чврсти материи во било кој однос. Ама, како првобитните стени се ладеле и стврднувале, од нив водата е истисната која испарила и ја зголемила првобитната Земјина атмосфера. Среќна е случајноста што Земјата била доволно голема да ја задржи својата атмосфера оти, ако планетата нема
некоја минимална големина, не може со својата сила на тежина да ја задржи значајно атмосферата, и таа истекува во свемирот. Не може да се говори за некоја атмосфера на Месецот и релативната мала на Марс.
Додека кората се ладела и давала водена пареа на атмосферата, се создавале
густи облаци од кои се ослободувале буици дожд. Колку десетици или стотини години првите дождови ја кваселе кората која се ладела- најпрво испраувајќи назад
во атмосферата, оти темпертатурата на површинските стени уште стално биле над
врелиште на водата- не може да се каже. Ама, постепено, површинските камења
постанале доволно ладни да дождот повеќе не можел проврие. Водата се собирала
во вдлабнените места, се рушила во вдлабнатините и течела попат река резбарејќи
ја Земјата и трагајќи ги секогаш најниските нива. Постепено почнале да се полнат
првите базени, ама тоа не биле морски и океански базени кои денес ги знаеме.
Распоредот на водата на Земјата се менува во текот на целиот геолошки период. Денес 70,8% површина на нашата планета ја покриваат мориња, чија просечна длабина се движи од 3- 4 км, а целокупната водена површина изнесува 361,045
км2. Чврстото тло од кое се состои дното на кого почива длабоката вода е сосем
другчие од она кое ги сочинуваат копнените делови што се подигаат од морето.
Днота на големите, длабоки океани изгледаат како да се непроменливи и дека со
набирањата и издигнувањата на површината не можат да им го остапат своето место на континтите, ама тоа не значи дека тие се рамни пространства без обличја.
Борањето на кората на длабоките океани формило сплет високи планини и низини
кои се протегаат на неговото дно. Во вдлабнината како што е Марианска бразда во
Пацифик би можел да се смести Mount Everest (Maunt Everist), а уште да остане
слободно место.
Слојот на површинските стени под овие длабоки океани е дебел само неколку километри, додека оној на копнените делови изнесува околу триесет и два километри.
Кога геолозите ги испитуваат камењата, покушуваат себе да си предочат какви сили делувале во внатрешноста на нашата планета додека тие се создавале. Згуснатата лава е резултат на провалата од вулканите или пукнатините. Другите камења, како варовникот и песочините се наноси на плитка вода стеснати во текот на
времето со притисок на сопствената тежина, и таа често содржи обилен остаток на
живот на животни кои постоеле кога талогот почнал да се сложува. Овие остатоци
на животни претставуваат за геолозите изврсни бројачи. Додека некои растенија и
животни продолжуваат да се развиваат постепено, другите брзо умираат и можат
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да ги заменат некои други. Така постанувањето на некои карактеристични остатоци
на животни од минатото му пружа доказ на геологот дека стените настанале со текот на извесен период во геолошката повест на Земјата. (Повест=историја, Р.И.)
Испитувањето на стените од разни делови на Земјата, може да се рече кои
делови под континентот биле под вода во било кој одреден временски период.
Се знае дека отприлика пред стотини милиони години цела југоисточна Англија била плитко море, каде се сложувал густ нанос креда. Тоа море се протегало
преку сегашното место на Англискиот канал во Европа. На сличен начин големите
делови на Северноамериканскиот континент еднаш порано или подоцна биле покриени со плитка вода. Копнените површини се подвргнати на непрекинато следење на таложење и поместување. Големите планински венци, како Стјењак и Хималаи ги создал нанос плитка вода, заедно со вулканска лава која избивала на површината додека тој нанос се сложувал и растел. Ветерот, дождот и мразот веќе ги
трошат тие стени и создаваат нови седименти. И така процесот на поновното создавање на континтални стени неумерно продолжува паралелно со распоредот на Земјините плитки мориња, кој варира од едно геолошко раздобје во друго.
Некои геолошки реконструкции на плитките мориња од минатото не дава
никаква смисла и има голем број докази кои наведуваат на заклучокот дека целите
копнени стеновити блокови се поместуваат како целина поврзани меѓу своите
делови.
Погледот на картата десно, на пример, покажуваат дека Африка и Јужна
Америка би можеле мошне добро да се вклопат една во друга кога би можеле преку
Атлантикот да ги приближиме една на друго. Вклопувањето е уште подобро, ако
континентите се спојат по работ на своите континентални шелфови по денешната
бреговна црта.
Со ова претпоставка може да се оди понатаму сложувајќи ги сите континенти така да чинат една голема копнена маса, која се вика Пангеа. Ваквата реконструкција убаво ја вклопува Индија измеѓу Јужна Африка и Антартикот, а Мадагаскар и Ceylon (Silon) добро служат да ги потполнат празнините. Германскиот геолог Alfred Wegener (Вегенер) и неговите соработници марливо работеле на овој вид
игра составување на разделените делови, а Пангеа е само една од натконтинентални можности што постојат. Нивните аргументине почиваат само на вклопување на
обликот. Создавањето на стени на некои од овие одвоени копнени маси покажуваат
јако совпаѓање, како во непрекинатост на планинските венци, така и во составот на
самите камења“.
Следи темните раси (Црнци, Индијци и Монголи) имале заедничко потекло,
а со нив се поврзувала флората и фауната како спротивност на белата раса.
„Ваквата теорија на поместување на континентите жестоко е критизирана,
оти тешко е да се замисли тие чврсти копнени гранитни маси како се поместуваат
низ густо базалтно океанско дно. Меѓутоа, најновите докази покажуваат дека е времето изгледа на страна на некое споро поместување. Веројатно во минатото имало
промена во температурата на Земјата, што овозможило големо поместување на континентите.
Мада Земјата се лади откога настанала, постој во стената на обвивката и
кората топлински генератор- резултат на стално распаѓање на радиоктивниот атом.
Стените се лош проводник на топлина така тие прават покривач кој овозможува то-
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плината да се задржи во Земјината внатрешност. Затоа може да биде период кога
горниот дел на обвивката се загрева.
Проучувањето на потресите покажуваат дека во Земјината обвивка постој
слој на камења дебел околу 160 километри, кои се најдуваат испод и над него. Тоа
може да биде резултат на некоја зона на мошне јако загревање, а може таа зона од
време на време пополека да се поместува кон површината на обвивката. Кога слојот допре до кората, тој претставува мека маса на која континентите можат да се поместуваат. Се претпоставува дека потоа доаѓа до силна активност на вулканот и топлината се ослободува во толкава мера обвивката поново да постане потполно чврста, а после тоа одново започнува процес на положување на акумулација на топлината.
Кога распоредот на морињата со времето незаметливо се менува, така се менува и нивниот состав. Првобитните мориња постанале солени, оти потоците и реките кои ги полнеле ги растопувале минералите од земјата. Иако готварската сол
главна растопина во морската вода, во неа се најдуваат многу други состојци и елементи во различни односи.Како волуменот на морето така голем- 1370 милиони км3
- сета вкупна тежина на корисните метали (иако во морињата се најдува во мошне
мали коцетрации) ја надминуваат тежината на оние во земјата. Некои индустриски
гранки цветаат заблагодарувајќи на бромот што го вадат од морето, а рибите се дебелат и се здрави заблагодарувајќи на малите количини на кобалт, никел и вандиј,
што спорите движења под водата, кои ги создаваат морските струји, со циркуклацијата ги донесуваат од дното на океанот на површината.
Од првите дена на истражувањата на морињата се знае дека соленоста на
морската вода варира од место до место и од плитка до длабока вода ма во кој дел
на морето. Како што ќе се види во последната глава на оваа книга, солта е еден од
знаците кои му кажуваат на океанографот каде течат морските струји, но, морето
сето не е во комешање; секоја поедина морска струја, попат познатата Голфска струја, ги задржува своите обележја со илјади километри, иако на рабовите доаѓа до
мало мешање. Ама водената маса продолжува да се движи, означена со својата сланост и температура, додека не го изгуби своето обележје во плитките мориња. Општо, ладната солена вода паѓа долу, а топлата, заедно со слатката вода од реките,
плива на површините. Овие различни водени струји ги колаат океаните.Тие не само
да влијаат на пловидбата туку на нивното стално комешање и навирање на површината ги донесува за животот на животните животни хранливи материи од длабоките слоеви вода кои со нив се богати. Во релативно нижите суптропски предели
обично постој недостаток на планктон- основна храна за големите риби. Малку е
планктон, оти е мал бројот на свежи хемикалии кои се донесуваат во површинските
слоеви“.
Струењата во Средоземното Море започнува на истокот, каде се вливаат водите на Црното Море и Јадранското Море кое било залив на Источното Средоземје.
„Како површината на морињата е изложена на светлоста и топлината на Сончевите зраци, се испарува. Меѓутоа, бидејќи океаните се така длабоки, а водата
има голема способност да ја задржи топлината, температурата на водата останува
малку- повеќе еднаква. Ама, кај континенталните солени езера, како што е Мртво
Море, испарувањето остава голема концетрација на растопени соли, а дебелите наслаги на корисни материи кои содржат натриум, и калиум и јод со времето се сло-

13
жуваат на дното. Сличен процес се одвива близу на брегот каде талогот на муљ создава плитки базени во кои водата наизменично се полни и испарува. Во таквите
случаеви наслагите на солта се промешуваат со варовник и глината кои таму се создаваат.
Во длабоките океански наносите се другчие. Понекогаш вртложните струји,
кои се движат додека водата во бујици се руши низ континентските падини, однесуваат нанос на плитка вода далеку на длабоките завали на окенското дно, ама општо тоа е слика на споро, непрекинато таложење на мали честички на тврди материи од водата. Дождот на таквите материјали содржи остатоци на костури на ситни
животни, облуќе кои ги донесува ледот или плутачки дебла, делчиња пловачки од
провалите на вулканите и прашините од атмосферата. Брзината на гомилањето на
овој материјал е незамисливо споро.
Со столетија тој материјал без престанување се филтрира и паѓа на морското
дно. Еднаш, кога влезе во нанос, а него океонографот може да го извлече на површината и да го проучува, постанува книга за минатоста која содржи белешки за вулканските ерупции од пред 20 милиуни години или сомртниот грч на некогашниот
обилен живот на морето. Недавно е пронајден уште подобар начин да се зачекори
назад во геолошката повест на Земјата и да се открие површинската температура на
океаните во минатото. Кога водата испаруваат, оние молекули кои содржат полесни изотопи кислород побргу се губат во атмосферата од потешките молекули на
вода. Кога е топло, површината на водата содржи необично тешки изотопи кислород, а тоа се одржува во градбата на животните кои растат и живеат близу на површината. Бидејќи тие животни угинат и паднат на морското дно, нивните костури
содржат некој однос на изотоп на кислорот од кој може да се пресмета температурата на површината. Така, освен квалитетни докази за циклусите на активноста
во повеста на Земјата, наносот на морското дно ја содржи и повеста на околните
услови.
Океонографот мора да биде мошне внимателен кога ги собира узорките на
океанскиот нанос. Наносите на вртложните струји можат да го заведат; освен тоа
има животни кои се закопуваат и живеат во горните неколку десетици сантиметри
на морското дно. Овие створови се вадат заедно со узроците наноси на морското
дно, и ги гледаат океанографите кои батискафски продреле во длабини. Тешкотијата да се најде место за несметано вадење нанос е иста онаа која геолозите добро ја
познаваат во својата работа на земјата.
Сеизмолошките мерења покажуваат дека преку 300 м дебел слој материјал
налик на глина ги прекриваат длабоките, равни делови на океанот. Ако тоа се спореди со брзината на таложење во плитката вода- 12.192 м се нагомилавало во Персискиот залив за последните сите 100 милиони години- тоа е тек тенка надворешна
кора на материјали. Сé додека не би можеле да ги проучуваме узроците извадени
од долните делови на морските наноси, не ќе ни биде позната повеста на океаните.
Таков узорок, кој би го опфатил таложниот материјал сé до стеновитото тло на кое
лежи, е сон на океанографот, а изгледа дека сме на прагот на неговото остварување.
Март 1961. окенографите кои работат на Mohole (Mohoul) проект (покушување да
се пробуши дупка равна низ кората на Земјата до обвивката) кај островот Guadalupe, поминале низ 3.219 м вода,152 м талог и 15 м стена.Повеќе узроци од таква голема длабина неизмерно би придонеле на нашето познавање на повеста на океаните“
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Средоземниот Базен се потопил со морска вода во најново време. Па неговото дно е со многу помал слој талог отколку морињата кои постоеле одамна- пред
12.000 г.п.н.е. Бидејќи јагулата не се мрести во Средоземно Море, тоа било најново.
„Од време на време со текот на ледените доби низ целата геолошка повест
Земјата знатни количини вода ги заробува лед.Денес, всушност, живееме во умирачки стисок на леденото доба кое го досегнало својот врв пред некои 10.000 години,
а започнало измеѓу некои 500.000- 1.000.000 години порано. Околу 1/10 вкупна површина на копно до денес е заледено.
Додека континетните се поместуваат горе- долу по временска скала која е
претставена со десетици до стотини милиони години, на навали и повлекувањена
ледот на големите делови на копното можат да се случат во периоди од десеттина
илјади години. Мада нема општо сложување за тоа какви механизми ги подвижуваат ледените доби, не мораме на збор да го прифатиме нивното постанување како
што тоа сме морале со лутачките континенти. Гренландската и антартичката ледена
капа и глечерите на Алпите и другите планини тука се да ги истражуваме и е можно да се видат траги кои глацијацијата зад себе ги оставила. Тие исти траги- стени
изрезбани со лед, долини со обли падини и нанос на материјал на подните ледници- можат да се видат кај старите стени. Откриени се најмалку три други периоди
на глацијација, а достигаат наназад сé до прекамбрија, пред неколку 700 милиони
години.
Количината на вода, која во текот на некои ледени доби ги заробил ледот, е
знатен покрај огромниот волумен на океаните. Нпр., ледените капи на Гренланд и
Антартик одненадеж да се растопат, нивото на морето би пораснало за отприлика
90 метри- доволно New York (Њу Јорк), Лондон и Париз да ги претвори во подводни градови. Но, сликата не е така едноставна; кога голема тежина на лед се симне
од копното, тоа се подигнува, предизвикувајќи вдлабнување негде другде. Истражувајќи ги некогашните бреговни црти најдуваме дека во минатото имало меѓуглациони периоди, во текот на кои мора да се отопила повеќе леден покривач на Земјата. Време на овие периоди на отопување може да се одреди со помош на фосилните
остатоци и методот јагленород- 14, кој е поточен за поблиску време (последните
20.000 години). Од 18.000 па до 6.000. години морето пораснало готово 90 метри,
така да не е за чудење што раните записи на човечката повест споменуваат поплави
и потопи. Денес повишувањето на морското ниво за 90 метро би ги променало сите
бреговни линии иземајќи ги оние брегови кои најстрмно се издигнуваат и морето
би ги преплавило повеќето нашите најгусто населени центри, едноставно поради
тоа што е толкав постоток сразмерно ниска земја. Ова без сумливост се случило барем еднаш во текот на времето во кое човекот ја населува оваа планета. Таквата поплава со големи размери мора да се случило на крајот на последниот меѓуледено
доба. Иако порастот на морското ниво на текот на некој период затоплување бил
просечно само 30 см, навлегувањето на водата во минатотото преку становитите
предели ќе биде готово сигурно случувало во катастрофалните поплави, кога дождот и ветерот и плимата се здружиле да предизвикаат големи поплави“.
Со леденото доба белата раса била повлечена во Левантот. Следи со зголеменото морско ниво за 90 м Средоземниот Базен бил преплавен со морска вода, поради што белата раса со текот на потопите се населувала во соседните простори ...
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„За последните 6.000 години сегашното морско ниво останало исто со отстапување од 3 метра горе- долу, ама тоа не значи дека сегашниот циклус на ледените
раздобја е окончен. Може да уследи поновно навлегување на ледот и истовремено
паѓање на морското ниво за 90 метри. Од друга страна, стална присатната закана за
стопување на ледот од Антартикот и Гренланд истовремено со пораст на морското
ниво за 90 метри е уште живее меѓу луѓето.
Иако не знаеме што ја контролира оваа фина рамнотежа, изгледа веројатно
обете главни ледени капи овозможуваат некој вид стабилност. Нив изгледа во длабоките базени ги држат планинските венци, додека ледените покрови на Канада, на
некои делови на Соединетите Држави, Азија и северна Европа биле слободни и можеле во тенкиот слој разастртат и затоа полесно да нестанат. Поради тоа е важно да
се мери брзината на денешните акумулации на снег и да се успоредат со брзината
на испарувањето, како и бегање на ледот кој се залијечува преку планинските рабови што му пречи патот и руши во морето“.
Па северните предели биле замрзнати- белата раса била повлечена на југот.
„Лесно е да се објасни растот и падот на морското ниво: ледот едноставно се
стопува и постанува дел на морската вода или пак водата се смрзнува. Но, знатно е
потешко да се објасни механизмот кои ги раздвижува овие процеси. Веќе сме виделе дека радиоактивноста не стените на обвивката може да овозможи периодично
загреавање на Земјината кора и така да ја измени од време на време светската клима, ама има и други механизми со кои може да се поврзе загревањето на нашата
планета. Промената во содржина на јаглеонородниот двооксид на нашата атмосфера, нпр., можат да влијаат на климата. Кога во Земјината атмосфера постоел овој јагленороден двооксид, би можело, фаќајќи го зрачењето на големите таласни должини (топлинска) кои се рефлектираат од Земјата, предизвикува ефект сличен на
оној во стаклениците и така да се раздвижи периодот на отопување кој би го растопил преостанатиот лед и преплавил сета ниска земја. Меѓутоа, морската вода го
апсорбира јагленородниот двооксид, а циркулацијата на водената маса на голем
опфат во океаните изгледа е доволна да осигура прилично стабилна рамнотежа на
јагленородниот двоксид измеѓу воздухот и водата и така го осигурува смирувачкото делување.
Постојат и други начини Земјата да се заштити од Сончевите зраци и така
поремети осетливата рамнотежа од која зависи климата. Земјата можат да ја завијат
облаци на метеоритската прашина; непрекинатата активност на вукланите низ становитиот временски период може на небото да создаде тенок слој на ситна пепел;
ама може на подолго време да се случи промена во интензивноста на Сончевото
зрачење. Промената во нагнатоста на Земјината оска исто така може да направи ледените регии да ги променат своите места. Би можело да се рече дека секој поедин
од овие услови може во заедница со другите да покрени период на заладување. Поладната Земја би имала подолга и пооштра зима. Повеќе би паѓал снег отколку дожд, а тој често би се задржувал отколку отопувал и отплавувал. Дебелите наслаги
на снег би создавале помала ледена површина, а од овие би постоеле ледени капи
или глечери кои би се спуштиле во планините принудувајќи го животот пред нив
да се повлекува“.
Сé она што пред мразот не се повлекло, сé замрзнало- спасот бил на југот.
Самиот поим Средеземје означува средина на Земјата, каде биле збивањата.
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„Но не се состои инвазијата на ледот само во спор ход на ледениците. Вистинските механизми, кои прават некое ледено доба да напредува, се продор на зимските услови далеку од поларните предели и постепена акумулација на снег. А
морето овозможува да паѓа снег. Во текот на некое ледено доба тоа може 2- 5% од
својот обем да се претвори во снег и лед, ама тој губиток го надохнадува кај механизмот што го подвижува леденото доба предизвикувајќи отопување и растопување на ледот. И така цикусот се продолжува, очито без крај, од водата постанува дожд и лед, а потоа од лед вода“.
Следи за време на леденото доба белата раса била повлечена во Левантот.
За доказ дека никогаш немало никакво Средоземно Море останала јагулата.
Во насловот Живот во море, Maurice Burton, на стр. 77 пиши: „Да погледаме
еден од одличните примери на ваквата состојба. Необично е да се работи за риба,
која повеќето ја сметаат слатководна, мада првиот дел од својот живот го проводи
во море и се враќа во море да угине- јагулата. Во многуте делови на светот луѓето
мора да јаделе јагули веќе мошне рано. Тоа е една од малкубројните риби кои можат да ползат на копно, лежи на брегот на реките и езерата и сонча на сонцето. За
време на селидбата милиони ги полнат реките. Како таа риба не може да не привлече внимание, логично е да се претпостави дека луѓето ја јадат веќе пет, десет, петнаесет или повеќе илјади години.
Покрај тоа, тајната на јагулата не е решено- ако воопшто може да се рече дека тоа е направено и денес- сé до пред пар десеттина години. Точно се знае дека во
есен одрасната јагула во реките на Европа тргнува кон морето и го преминуваат
Атлантикот до подрачјето на Саргашко море каде се мрестат и угинуваат. Од јајцата подоцна излежуваат ларвите кои се движат према бреговите на Европа. После
три години патувања стигнат во пролетта, до тоа време се претворуваат во јагулки,
и се искачуваат уз реките проведувајќи во нив неколку години додека не се згојат и
одраснат, потоа кругот се поновува. Јагулките од истокот на Северна Америка
истото го чинат, освен што на ларвите им треба само година денови од Саргашко
море да дојдат до брегот. Слично приказна можела да се раскажи за јагулите на
источна и југоисточна Азија те оние од Австралија и Нов Зеланд, ама ни во еден
случај ни една од нив не прави така долг пат како европската јагула.
Во Копенхаген постој споменик на Johannes Schmidt (Шмит), човек кој конечно ја размрсил загонетката на селидбата на јагулите. Но, останува уште многу нејасни милјокази на патот кој довел до неговото остварување. Испитувањето почнало 350 години пред нашата ера, кога Аристотел изјавил дека одраснатите јагули се
селат во море и нестануваат. Изгледа исто така веројатно дека Аристотел знаел јагулките заминуваат од морето во слатката вода, те сфатил дека се работи за одраснати јагули. Ама, ипак неговата идеа брзо е одфрлена. Сé до XVII ст, луѓето верувале дека јагулата излегувале од морето да се парат со змиите, или да се тарат за
стените, а здераните кошули се претворуваат во млади јагули. Овие легенди добро
покажуваат како е загонетно на луѓето им бил полот на јагулите и нејзините навики
кај размножувањето. (Аристотел можел нив да ги прати во Охридско Езеро, Р.И.)
Francesco Redi (Франческо), тоскански научник, 1684. ја изложил теоријата
дека јагулите се мрестат в море, но тек 1777. професорот C.Mondini од Свеучилиштето во Bologni (Болоња), сецирал јагула и открил во неа јајник. Johan Jacob Kaup,
германски природословец, 1856. фатил во Messinski премин мала риба и ја назвал
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Leptocephalus brevirostris.Не знаел дека пронашол ларва на јагула. Simone de Syrski,
полски природословец, 1874. го индетифицирал мажјакот на јагулата по неговите
тестиси, а 1896. два италијански природњаци Giovanni Battista Grassi и Salvatore
Calandruccio (Каландручо) ја посматрале ‘промената’ на тв. Leptocephalus во јагула.
Конечно 1904. година како кулминација дошло откритието на Johannes Schmitd од
Данска (Од Аристотел до со Јоханес Шмит поминале преку два милениуми, Р.И.)
Своето проучување на јагулите Шмит го почнал случајно. Се најдувал на данскиот истражувачки брод Thor во северниот Атлантик да ја испита икрата и ларвата на бакаларот, харингот и другите јадечки риби, кога со кочот недалеку од Faeroe
остров (Ferou) извлекле на површината Leptocephalus. Дали, тогаш, јагулите се измрестиле во Атлантокот ? Одлучувајќи да добие точен одговор започнал долготрајно испитување најнапред низ еден дел на Атлантик, а потоа другиот. Тек 1922.
ја завршил својата работа околу прикажувањето на селидбата на европските јагули
и нивното мрестилиште. Така тој конечно го решил проблемот со кој научниците се
бавеле повеќе од 2000 години“.
Бидејќи Средоземно Море не постоело, јагулата се мрести во Саргашко Море.Како што се оддалечувале континентите јагулата патува сé подалеку и подалеку.
Со тоа што кај Гибралтар има праг, кој не дозволува флората и фауна од
Атлантикот да навлезе во Средоземно Море, тоа до денес опстојува со водотечението од Европа со приливот на вода од Црно Море која е воглавно од европски реки.
Тому и затоа живиот свет во Средоземно Море е само од европските водотеченија.
Стр. 98, наслов Движење на рибите: „Рибите, отприлика, исто толку се зависни од температурата на водата како што е и планктонот. Разните видови сардели, на пример, се ограничени на водата на топлина измеѓу 12- 200 Ц во обете хемисфери. Опасните морски кучиња, кои во текот на целата година можат да се најдат
во тропските мориња измеѓу 210 северна и 210 јужна географска ширина, изгледа
дека во текот на летните месеци некаде се селат. Е познато дека ги напаѓаат пливачите дури до 420 северно и јужно од екваторот кога порасне температурата на
водата.
Температурата е тек еден од факторите кои го одредуваат просторот на кого
некој вид може да биде распространет. Има уште многу други, а што повеќе рибарот за нив знае, подобар ќе биде нивниот лов. Како што знаеме дека поради размазувањето сарделите од јужниот крај на Бискајскиот залив се сели во Англиски канал,
а потоа се враќа на југ. Нормално е ловците на сарделите да го пратат движењето
на рибите. Слично на тоа, луѓето сознале дека тв. обичен тун борави во Атлантикот, на запад на Шпанија и Португалија, како и во Средоземјието (постој и подвид
на тун на американската страна на северниот Атлантик). Тунот се мрести недалеку
од Азорските острови и Гибралтар и во западното Средоземје долж брегот на Сардинија, Сицилија и Тунис“. (Тун- Тунис, Р.И.)
Се потврдува гибралтарскиот тун е во врска со Средоземјето-со свој Левант.
„После селидбата поради мрестењето голем број тунови се движат кон север. Тие одат на запад околу Шкотска, потоа го преминуваат морето према Норвешка, каде често ги ловат со харпуни, а потоа продолжуваат во Северно море. Зашто
одат во Норвешка со подалечен пат околу Шкотска вместо низ Англискиот канал?
Едно од објаснувањето е дека тие селидби продолжуваат од денот кога Британските острови, пред повеќе од 10.000 години биле поврзани со европскиот континент и
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кога немало Англиски канал. Може, значи, да биде дека тунот уште стално го следи
необичниот пат, мада пречас постои веќе илјадници години. Второ е објаснување
дека ова е патот со кој Голфската или Севеноатлантска струја, која се свива околу
северна Шкотска и не влегува во Англиски канал, носи планктони“.
Не само пред повеќе од 10.000 години не постоел Англиски Канал, туку поради поголем дотек на вода од Европа и Црно Море, Голфската струја...рибите и
планктонот од Средоземно Море се вливаат во Атлантикот- обратниот тек е мален.
„Општо нашето знаење за селидбата на рибите се гомила пополека, како резултат на подробното и планираното посматрање. Меѓутоа, во некои случаеви случајно сознаваме за многу работи. Така нпр., со ‘случајното обележување’ научивме
многу за навиките на тунот. Како овие риби се селат од еден дел на море во друг,
рибарите ги мамат со мека јадици кои се различни на различни места. Когакога рибите загризат и побегнат со јадица в уста. Кога после се фатат, се одредува видов
на јадица и на тој начин може да се одреди патот со кој се движи рибата. Еден тун,
кого го погодиле со харопун недалеку од Норвешка, побегнал со врвот на харпунот
зариен в месото. Подоцнаго фатиле во Средоземјето недалеку од Тунис.
Сликата на селидбата на скушата е другчие. На крајот на октомври го напуштаат горниот слој на водата, пливаат кон дното и се собираат во вдлабнатините на
морското дно. Пред крајот декември почнува да се распростира на морското дно,
хранејќи се со ситни животни попат на морските ракчиња, црвја и рибички кои ги
најдуваат близу на дното. Рано, следната година се враќаат во површинскиот слој и
ја почнуваат својата селидба поради мрестење, кои во велики јата ги донесува до
јужниот брег на Ирска. Во раното лето женките излежуваат до пола милион јајца,
кои исто така, изгледа, имаат селидбени навики. Околу два дена тие плутаат на површината,постепено тонат до на пола пат до дното и тука лебдејќи остануваат уште
неколку денови. Конечно се сместуваат на дното каде се излежат младите скуши.
Сите рибе не се селат. Харингот, на пример, се размножува во ладна прибрежна вода со релативно мал салинитет, каде температурата е помала од 140 Ц, а постотокот на солта пониска од 3,5%. Рибарите мислеле дека постој масовна годишна селидба на харингот од север на југот во потрага за вакви поволни услови. Што,
всушност, се случува есте топлата и мошне солена вода на Голфската струја во текот на летото се движи преку Атлантикот, а кога дојде до брегот на Франција, Британските острови, Холандија, Скандинавија и Ирска, харингите мораат да се повлечат во длабоките води на континталните падини. Во подоцнежните доби на годината, кога се повлече Голфската струја, оставајќи ја поладната и помалку солената
вода на површината, доаѓаат харингите и се мрестат. Ова најпрво се случува северно од Исланд, каде почнува риболовот, а тек во јануари уз брегот на Bretagne се чуствува повлекувањето на Голфската струја. Така се случува, иако рибарските флоти
ги следат јатата на харингите од север кон југ, не следи исто јато. Во едно место за
друго месно население харингите се дигаат кон површината и така даваат погрешен
впечаток за движење од север кон југот“.
Видливо е дека Средоземно Море е одвоена посебна средина од Атлантикот.
Кај Гибралтар има праг- со него флората и фауната се средоземноморски.
Во насловот Потонати градови и заборавени бродоломи на N.C. Flemming на
стр. 124 пиши: „Во грчкиот град Хелике на брегот на Коринтскиот залив стоел голем храм на Посејдон, богот на морето. Според зборовите на старогрчките пове-
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сничари, кога пред повеќе од 2.300 години Ахејците влегле во храмот, извлекла
група молители и ги заклала, се разјарил Посејдон и обеќал дека ќе им се одмазди
за ова светогрдие. Неколку денови подоцна страшно го потрес го стресил Хелике.
Зградите пукале и рушеле, а според еден приказ, ‘земјата се дигала и паѓале како
кртичњаци кои доаѓаат од утробата на земјата’. Градот Burra 610 м високо во планините зад Хелике, потполно нестанал во една пукнатина. Навечер истиот ден морето малку се повлекло, но кога паднал мракот, нахрупило со таква жестина водата
градот, иако Хелике бил 2414 метри вовлечен во копното, преплавила и покрила сé
до врвите на дрвата. Било уништено потполно. В зората другиот ден не остана ни
еден жител на градот жив“. („...градот Хелика бил уништен 373. г.пр.н.е....“, Р.И.)
„Проучувањето на потонатите градови е неизбежно да се поврзе со проучување на геологијата и океонографијата. Најнапред сакаме да го дознаеме разлогот
на одредени катастрови. Се знае дека морето продира на брегот на неколку начини.
Може да дојде до потполна промена на морското ниво- познати како еустатични
промени. Тие можат да настанат со промена обемот на океанските базени, преобилно стопување или замрзнување на поларниот или континенталниот леден покрив,
со промена во целокупната количина вода на Земјината површина или промена на
температурата на океанот. Од друга страна, и само бреговното копно може да го
промени своето ниво. Ова може да предизвика локално лизгање на земјата, налегнување, расједување или можат да го предизвикаат полаганите движења на земјата на стотини километри уз брегот. Испитувањата, кои во минатите дваесет години
ги извршила Геодетската служба и Службата за испитувања на брегот на Соединетите Држави, покажуваа дека бреговната линија од Floride и Massachusetts тонат
околу 6 мм секоја година. Со оваа брзина брегот за 1000 години би била 6 метри
под вода, ама процесот не така едноставен.
Обично не е можно да се разликува еустатички промени кои се збиваат во
краток временски период, оти един мерлив резултат е релативната положба на копното и морето. Во кратки временски размаци, да речеме 1000 години, промената во
нивото на некое место обично се збива поради локалното поместување на земјата; е
опасно да се покуша на ваква промена да им се припише на мали еустатички промени. Но, низ подолг период, десеттина илјади години, еустатичките промени нарастуваат те можат да се измерат. Може да се најдат подигнати брегови, како и потонати, 3- 30 м испод или изнад сегашното ниво на морињата.
Од 14.000. г. до 4.000. г.пр.н.е. на крајот на последното ледено доба, кога поларните капи се топеле, морето се подигнало по целиот свет за околу 91 метар. Кога тоа се случило, водата влегла длабоко во копното, поплавувајќи ги коритата на
копнените реки и создавајќи долги ракави и еустарии. Првите големи поморски
патувања, за кои се знае, направени се скоро после што морето престанало да расте;
во тоа време имало обилие на природни луки, идеални места за градови. Ама градовите, кои се ниски на таквите места, им се заканува опасност на таложење на големи количини муљ, од кој е резулат тоа, старите бреговни градови попат Миос, Милет, Пирена и Утика денес 1,5- 21 км се оддалечени од морето“.
Па Средоземниот Базен се претворил во Средоземно Море од „14.000. г. до
4.000. г.пр.н.е. на крајот на последното ледено доба“. Тоа може поново да се претвори во Средоземен Базен ако дотекот на вода од Црно Море и Европа се спречи
да се влива во Средоземното Море, затоашто повеќе испарува вода од него отколку
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што се влива од Атлантикот- во него опстојувала белата раса со цивилизација итн.
Во источниот Средоземниот Базен- Левантот била најстарата цивилизација...писмо.
Во насловот Древни цивилизации, на стр. 128, стои: „Прединастчките камени записи од Египет покажуваат големи речни чамци опремени со знатен број весла, а и други археолошки наоди говорат дека Египтќаните граделе бродови за долга пловидба заради патување во потрага за железо, олово и сребро уште 3000 г.пр.
н.е. Од Палермскиот камен се знае дека Сенефер (околу 2750, г.пр.н.е.) изградил 60
големи бродови за една експедиција во Сирија да прибави кедровина. Сахур (29582946. пр.н.е.) испратил бродови во Пунт (веројатно Сомалија) да донесе темјан,
ароматични смоли, слоновача, злато, рогови на носорог, кожи на пантери и ретко
дрво. Местимичната тргувија измеѓу Египет и Пунт се наставила сé до времето на
Рамзес III (1198- 1161. г.пр.н.е.) кој изградил моќна флота во Средоземјето и во Црвено Море. После Рамзес III египетската империја почнала да слаби и некако во тоа
време Феникијците ги прекинале своите врски со Египет. Феникијската поморска
сила брзо растела и владеела со Средоземјето сé до IX ст.пр.н.е.. Поради недостаток на сили на копно, феничката држава со времето паднала под власта на Асирците,
иако поморските снаги на Тир вистински не била скршена до победата на Александар Велики околу 332. г.пр.н.е.“. (Тогаш Александар бил само Македонски, Р.И.)
Отсекогаш најразвиено било Источното Средоземје-наследство на Левантот.
„Од некои 3000. пр.н.е. на островот Крит цветела значајна култура викана
минојска по легендарниот крал Минос. Благосостојбата на Минојците во голема
мера зависела за поморските трговии, нарочито со Египет и Истокот, а изгледа дека
биле необичен племенит и мирољубив народ, оти ни една од нивните палати не била утврдена. Големата палата на Кносос и Фестус се изградени околу 2000 година
пр.н.е. и покрај надалеку и нашироко распространето разорување кое го предизвикал потресот околу 1580. пр.н.е.., минојскиот напредок продолжил да расте, така
Крит постанал светска сила“.
Критската култура била во Источното Средоземје- наследство на Левантот.
„Влијанието на Минојската држава се проширило на грчко копно, а го прифатиле индоевропските племиња, кои таму стигнале 2000 години пр.н.е. Цивилизацијата на копно бил центар Микена и нешто пред 1400. г.пр.н.е. Микенците го
освоиле Крит, примајќи го старото писмо познато како линеарно- В. Дешифрирањето на писмото кое го извршил Michale Ventris (Мајкл Вентрис) 1952. покажува
дека Микенците говориле некоја рана варијанта на грчкиот јазик.
Микенските трговци се населиле на Родос, на Кипар, северна Сирија те западните брегови на Мала Азија. Ова е легендарен период на грчката митологија кога боговите чекореле на земјата ама истовремено и период на тројанската војна.
Страбон кажува дека Феничаните набрзо после тројанската војна која се случил
околу 1200. пр.н.е., основале колонија во Шпанија, но веројатно датумот на таа колонизацијата е 900. пр.н.е.“.
По потопите Белците од Левантот се населиле на блиските источносредоземноморски простори, што продолжило кон исток до со Јапонија, како и во западниот средоземноморски простори. Европа била населена од Источното Средоземје
по потрага на рудно богатство, а воглавно по калај за правење на бронза со бакарот.
На стр. 171 има две слики: „Оваа бронзена глава на дива свиња украсена го
украсувала прамецот на грчкиот брод пред 2000 години. Пред нејзиното пронај-
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дување едини доказ за обликот на прамецот на грчката војна лаѓа се најдувало на
вазното сликарство. Една таква слика е прикажана на горната ваза“.
Свињата била балканска. Исто и главата на коњот на феникиските бродови
која била на прамецот на бродот. Следи од и преку Балканот Европа била населена.
Во насловот Морски струји J.C. Swallow на стр. 212 наведува: „Во северниот
дел на Атлантскиот океан на длабоката вода лежи многу потопла и посолена водена маса која се создава во Стредоземјето. Испарувањето на површината на Средоземјето знатно ја надминува количината на врнежите и водата што се слива од реките
на Средзоемното приморје. Тоа значи дека содржината на солта на површината на
водата се зголемува. Во зимата становит дел на површинската вода доволно се олади, те потони и создава густ тежок слој на мошне солена вода, која како длабинска
струја тече од Средоземјето во Атлантикот. Тука таа сместо потонува на длабината
од повеќе отколку 800 метра, каде го најдува своето ниво на густина од северниот
Атлантик, каде лесно се препознава поради својата релативна густина, висока температура и салинитет“.
Средоземното Море се одржува со водиотечението на Црно Море и Европа.
Па флората и фауната во него нема-ла врска со на темните раси туку со белата раса.
Во насловот Иднина на морињата Ronald I. Currie на стр. 242 вели: „Од време на време се разговара за исушување на морињата во поголем обем отколку што
тоа го успеале Холанѓаните. Германскиот инжинер Herrman Sörgel (Зергел) го изнел својот Атлантропа проект, без сумливост најголем инжинерски потфат за кого
човекот икогаш размислувал. Неговата замисла била да ги измени географските
услови на голем дел на афричкиот континент. Одфрлајќи ги сите политички и технички импликации, основата на планот би лежела во изградување на брана преку
Гибралтарска врата и Дарданелите изолирајќи го така Средоземно море
За сега размената на водата измеѓу Средоземјето и Атлантикот има како како резултат само чисто втекување вода од Атлантикот во Средоземјето. Заедно со
водата која во неа се слива од дождот и другите извори, целокупното годишно протекување е околу 3,5 милиони тони вода, ама сé тоа се губи со интезивното испарување над Средоземјето. Со изградување на две брани притекувањето би се смалило за околу 65%, а нивото на Средоземје би паднало. Sörgel пресметал дека тоа
би паѓало 1,5 метар годишно, ама поновите процени укажуваат на брзина која е тек
половина на неговата, така би требало од 100 години нивото да падне за 100 метри
како тој замислил, создавајќи така нова земја за обработување. Кон тоа кај сите речни устија би се создавала силна количина на енергија“.
Се потврдува, до започнување на потопите Средоземното Море не постоело.
Следи белата раса само во Левантот опстојувала за време на леденото доба.
„Додека, за сега, површинската вода на Атлантикот тече во Средоземјето,
мошне солената и, затоа потешка, вода од Медитеранот тече во Атлантикот и паѓа
во длабоките слоеви придружувајќи им се така на длабинските струји на тој океан.
Овие длабински струји на многу начини се важни за човекот.Од една страна, тие се
прималиво спремиште за радиокативните отпадоци кои од атомските централи се
гомилаат со брзина се вознемирувачки. Баш сега, меѓутоа, се знае мошне малку за
брзината на овие длабоки струји, а особено за брзината на вертикалното изменување на водата така не може да се рече како брзите отпадоци, кои се таложат на морското дно, би можеледа се дигнат на површината и да ги загадат нашата риба“.
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Бидејќи „за сега, површинската вода на Атлантикот тече во Средоземјето“, а
„мошне солената и, затоа потешка, вода од Медитеранот тече во Атлантикот“, се
потврдува, белата раса за време на леденото доба опстојувала на просторите на темните раси со својот слон, бивол, магаре и како што заприметил Александар Македонски ист грав растел во реката Инд и Нил, и во нив живеел крокодил. Белата раса
си имала свои домашни животни говедо, коњ, свиња, овца, коза итн.Па од говедото
и свињата произлегла вегетеријанската крвна група А на белата раса со која Белците дошле во Индија, Кина и Јапонија,а и белите Индијаците имале крвна група А.
Бидејќи најстара мумија на Белците во Кина била околу 4500 г.п.н.е., а Монголите од Источна Азија, откаде во Америка преминале околу 13.000 г.п.н.е., се селеле кон Запад, крвната група В била создадена некаде еден милениум после таму
пристигањето на Белци-оттаму монголската крвна група В била пренесена на запад.
Па преселбите било само од Источното Средоземје,чиј центар бил Левантот.
Херберт Џорџ Велс,4 на стр 27, пиши: „Низ милиони животински нарастувања светот кружел вртејќи се околу сонцето; постепено, неговиот пат, кој можда бил сосем кружен за уедначени денови во раниот еоцен, почнал да се издолжува во облик на елипса услед привлекување од страна на надворешните кружни планети. Неговата обртна осовина, која стоела накосо нагната кон кружниот пат, онака
како што и катарката од јахтата за време на едрењето се нагне кон водата, почнала
со неприменти степени да се витка сé повеќе и сé повеќе. И така секоја година неговата летна точка се померувала по малку од перихелионот.
Овие биле незнатни промени за една топкица од два и пол сантиметри, кои
на оддалеченост од 300 метри кружи околу два метри и седумдесет сантиметри широко усијано сонце веќе неколку милиони години. Каков бесмртен астроном, кој би
го посматрал низ векови земјата од Нептун, би нашол дека тие промени скоро се
неприметни. Ама, од гледиште на обилниот цицачки свет од миоценот, тие промени биле од огромна важност. Од век во век зимите постанувале воопшто поладни и
потешки во однос кон летата; од век во век летата постанувале пократки. Во секој
век зимскиот снег обично се задржувал по нешто подолго во пролетта, а глечерите
од северните планини би добиле оваа година еден сантиметар повеќе, следната година за пола сантиметар би устукнале, па поново би добиле за неколку сантиметри...
Камената книга ни говори за појачување на мразот. Плиоценското доба било
умерено, и тогаш многу растенија и животни што захтеваат топлота изчезнале од
умерените појаси. Во ист мах, и тоа не повеќе така постепено, почнал ледот секоја
година за помал или поголем број сантиметри да продира во земјините умерени појаси.
Настапувањето на плеистоценот го објавуваат животните од ледените краишта- мошусов бик, мамут, влакнест носорог, лемарски глушец. Ледот напредувал
подеднако преку Северна Америка, Европа и Азија. Илјади години напредувал, па
тогаш илјади години се повлекувал, да после поново започне со надирање. Во
Европа до балтичките брегови, во Британија до Темза, во Северна Америка до Њу
Ингленд, а во средиште дури и на југ до Охајо, сé било со векови со глечери прекриено. Огромните количини на вода нестанало од океаните, да тука во тие безмерни ледени покрови укочи, те на тој начин на широкиот цел свет да предизвика
4

Херберт Џорџ Велс, Историја света, Народно дело, Белград 1929 година.
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една знатна измена во односите на вистинските рамнини измеѓу земјата и морето.
Широките простори на земјата, што сега поново претставуваат морско дно, тогаш
било копно.
Денес уште пополека се повраќа од последниот од онаа низа на ладни таласи. Ама, топлотата на него не се зголемува непрекинато. Колебања имало и има.
Остатоците на големните дабови, на пример, што пред две или три илјади године
растеле, се најдени во Шкотска во таквите појаси, каде денес ни најздржливиот даб
не би можел да расте. Таа не сигурна промена како топлота може да се продолжи
или пак и да престане. Ние тоа не знаеме“.
Бидејќи мразет се ширел, луѓето за да не замрзнат тие морале од него да се
спасуваат. Тие се повлекле во Левантот- во леденото доба немало траги од човекот.
Стр. 32: „Во добата на третиот интерглационално раздобје обликот на Европа и задна Азија бил многу другчиј од денешното. Пространите предели западно и
северо- западно, сега прекриени со вода на Атлантскиот Океан, беа тогаш суво копно. Ирска и Северна Америка беа речни долини. Поврв на тие северни предели се
ширел, повлекувал и поново се ширел големиот леден покрив, сличен на оној што
денес го прекрива срединшниот Гренланд. Тој голем ледени покрив, кој ги опфаќал
обете земјини поларни области, преземал од океанот во себе огромни количини вода, те висината на водата услед тоа опаднала, оставајќи со себе големи предели земја кои сега поново се под вода. Просторот на кој сега е Средоземно Море веројатно било голема долина пониска од морската површина; во таа долина се најдувале
две внатрешни мориња отсечени од главниот океан. Климата на тој средоземен базен можда била умерена ладна, додека на место каде е сега Сахара, и јужно од неа,
тогаш се најдувала добро натопена и плодна земја, а не пустиња со врели стени и
тесновитлив песок. Измеѓу ледените наслаги од север и Алпите со средоземната
долина на југ се пружала пуста дивљина чија клима се менувала од суровост до
сношлива топлота, поново да стегне за четвртото глациално раздобје.
Низ таа дивљина, на чие место денес се најдува голем дел на Европа, лутале
тогаш разновидни животни. Тука најпрво биле водените коњи, носорози, мамути и
слонови. Тигарот со сабјасти заби веќе се повеќе нестанувал. А потоа, и кога настапи уште поголем студ, се повлекле водените коњи и другите животни на што подобро на топлота од тие северни краишта, додека тигарот со сабјасти заби изчезнал сосем. Меѓу ѕверовите биле најповеќе влакнести мамути, мошутканот, бисонот,
дивите бикови и срните. Во умерените растенија се најдувало најповеќе погодности
за растенија од поладните краишта. Глечерите најпрво се пружале на југ до својата
крајна точка во четвртиот глациален период (околу пред педесетина илјади години), па потоа поново се повлекле“.
Се кажа: „А потоа, и кога настапи уште поголем студ, се повлекле водените
коњи и другите животни на што подобро на топлота од тие северни краишта“.
Па како што се повлекол животинскиот свет и човекот морал да се повлече.
Средоземниот Базен со Сахара им припаѓале на исто генетско- географско
подрачје за слон, бивол, камила, магаре..., животни кои не содејствуваат со на белата раса (говедо, коњ, овца, коза, свиња...), што важело и за растителниот свет.
Стр. 46: „Како што веќе рековме, уште не знаеме за оној предел во кој предците на мрките неолиѓани, почнувајќи од палеолитскиот степен, ја создавале своја-
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та култура. Постој веројатност дека негде во југо- западна Азија или во каков крај
кој е прекриен со Средоземно Море или Индијски Океан...
Сите тие рани оддели на човечката историја треба да се откријат. Материјал
за нив ќе се најдат веројатно во Мала Азија, Персија, Арабија, Индија или северна
Африка, а можда и под водите на Средоземно и Црвено Море или Индијскиот Океан. Пред дваесет илјади години или тука некаде отприлика (уште сме и премногу
малку во состојба да би можеле да послужиме ма со нешто друго до најгрубото одредување на времето) се растуриле неолиќани по својата Европа, по северна Африка и Азија. Тоа биле на оној ист степен на образување на кои и полинезијските
островјани во минатиот век, а во тоа доба тие претставувале најнапредни племиња
на светот“.
Сам поим Левант означува дека тој простор се левал- леал... со морска вода.
Стр. 50: „До сега говоревме сé за една историја без настани, за историјата на
вековите, историја на раздобјата и степените на развитокот. Ама, пред што би завршиле со тој дел на човечката повест мораме да се обзрнеме на нешто што е веројатно настан од првобитна, а првенствена од трагична важност за човештвото кое се
најдувало во текот на својот развиток. Тоа е пробивањето на Атлантикот во големата долина и постанокот на денешното Средоземно Море.
Читателот не треба да заборави како ние овде покушуваме да дадеме само
прости чинители кои тој лесно ќе ги сфати. Ама, секако и по нашите карти разните
раздобја, како и по нашите мапи за преисториските земјописи, има со самата сила
прилики доста со кои само се претпоставува. Последниот глационен век и појавата
на првите луѓе го утврдивме отпрлика на пред педесет до триесет и пет илјади години. Само, треба да се запамти тоа ‘отприлика’, што може да значи и пред шеесет
како и пред дваесет илјади години. Додека, поново, не е добро кога се кажува ‘мошне давно’ или ‘пред многу векови’ оти читателот тогаш не ќе знае мислиме ли
тука на стотина или на милиони години. Со тоа се подобри броевите. И овие мапи
овде не ја претставуваат вистината туку нешто слично на вистината. Цртите на земјата се изработени отприлика како што тогаш можеле да изгледаат. Тогаш всушност имало такви мориња и такви копнени маси. Ама, и г. Хорабин, кој тие мапи
ги цртал, и писателот, кој го навел тоа да го направи, претпоставувале дека ќе мора
да се греши донекаде. Ние не сме доволно геолози, како по повод на тие ствари би
можеле да се впуштаме во самостојни истражувања.Затоа, како во упатствата за после- глациалната мапа и мапата од пред 13 до 10.000 години пред Христо, воглавно
се држевме на длабина од 73 метри и на скорашните откопи. Ама, во едно се впуштивме и вон тие граници. Сосем е сигурно дека Средоземно Море на крајот на последното ледено или глационалното доба претставувала две- три затворени морски
котлини со ништо неповрзани или можда поврзани само со некаква бујна река која
од нив ја одводувала сувишната вода. Во источната котлина се најдувала слатка вода. Во неа се вливале Нил, Јадранската река, реката на Црвеното Море и можда
една река што слегувала измеѓу планините кои сега се Грчки Архипелаг, која доаѓала од едно многу поголемо море во централна Азија, што тогаш постоело. А исто
така е извесно дека во тоа доба неолиќаните лутале по тој сега изгубен средоземен
рај. (На тој простор живееле белата раса, која имала своја цивилизација..., Р.И.)
Разлозите кои не наведуваат во сé ова да поверуваме се добри и јасни. Средоземното Море сé до денес е море кое се испарува. Реките кои во него се вливаат
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не донесуваат доволно вода да го надохнадат неговото испарување од површината.
Водата од Атлантикот стално се прелива во Средоземно Море, додека една струја
на вода доаѓа така исто од Босфорот и од Црното Море. А Црното Море добива од
големите реки што во него вливаат повеќе вода отколку што е потребно; тоа е море
кое се прелива, додека Средоземно Море секнува. Спрема тоа е сосем јасно дека во
она доба кога Средоземно Море било отсечено како од Црно Море така и од Атланскиот Океан водата во него морала непрекинато да опаѓа, додека не се спуштило
многу пониско отколку што била надвор во океанот. Таков случај е денес со Касписко, а уште повеќе со Мртво Море.(Кумрам=к умрам=у мрам- мре-мрт=мртво,Р.И.)
Ако овие заклучоци се правилни, тогаш, таму, каде денес се најдува Средоземно Море, морале некогаш да се простира голема земја, и тоа земја со мошне
пријатна клима. Така тоа било за време на глациалниот век, само што ние не знаеме
баш точно колку време поминало од онаа промена, која ја навратила океанската вода во средоземјата котлина. Азијалинските и неолитските луѓе зацело се движеле
по долините и шумите од тие сега потопени краишта. Мрко- белите луѓе, средоземната раса, се допирала можда во таа изгубена средоземна долина доста далеку
со своите првобитни населби и со почетоците на цивилизацијата.
Неколкуте поттикнувачки наговестувања по повод на тоа дал У.Б. Рајт. Тој
држи дека во котлината на Средоземното Море се најдувале две езера, ‘едно езеро е
со слатка вода во источната вдлабнатина, кое истекувало во она другото што се најдувало во западното вдлабнување’. Занимлива е замислата што морало да се случи,
кога услед растопување на ледените слоеви океанот уште еднаш се подигнал, и кога неговите води застанале да се преливаат во Средоземно Море. Тој во почетокот
мал прилив морал подоцна да се подвижи до огромни размери, и тоа нарочито воколку каналот со одронување пополека се снижувал, а морето постепено се подигало. Дури и кога ја имаме на ум сета должина време што би било потребно со каква
огромна бујица да се наполни една ваква котлина, ипак веројатно тоа во секој случај би можело да се постигне. Тоа сé сега може да изгледа како некоја најдива претпоставка. Ако ја испитаме мапата на морското дно од Гибралтарскиот Мореуз,
гледаме дека тука се најдува една огромна долина која се искачува највисоко од
длабината на Средоземно Море, оди право низ мореусот и задопира за извесно одстојание дури и во плиткоста на Атлантикот. Таа долина или тоа ждрело веројатно
е последица на преливањето на окенската вода на завршетокот на споменатиот период на внатрешното натопување“.
Токму тоа ждрело објаснува, дека прагот меѓу Средоземното Море и Атлантикот до денес се одржал- флората и фауната од Атлантикот не преоѓа во морето.
Во Левантот, источниот дел на Средоземниот Базен,белата раса опстојувала.
„Ова поново полнење на Средоземно Море, што, според грубата хронологија која во оваа книга се употребува, се случило негде измеѓу 15 и 10 илјади години пред Христо, мора да претставувал еден од најголемите посебни настани во
пред- историјата на нашата раса. Ако овој подоцнежен датум е точен, тогаш примитивните почетоци на цивилизацијата, првите езерски населби и првата образованост можеле веројатно 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
биле таму каде сега се Јадранското и Црвеното Море“.
Левант до денес останал Левант-тој е само на пелазгиски=тн.словенски јазик
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Се кажа: „примитивните почетоци на цивилизацијата, првите езерски
населби и првата образованост можеле веројатно да се најдат околу она источно
левантско езеро, околу тоа море со слатка вода“.
Најстара цивилизација имало само во источното Средоземје:Сумер,Египет...
И од Источното Средоземие Белците стигнала во Индија...Кина...и Јапонија.
„Сосем одненадеж застанале океанските води да се пробиваат преку западните брегови и да јурат кон оние примитивни племиња. Езерото кое дотогаш им
било дом и пријател, им постанал непријател. Неговата вода почнала да се движи и
никако во тоа да не престанува. Населбите им биле поплавени; а водата неумољиво
ги гонила и при бегство. Ден за ден и година за година водите се ширеле по долините, гонејќи ги пред себе. Доста морало по некаде да бидат опколени со водата и
опфатени со стални повишување на тој славен потоп. На сé тоа немало граница.
Потопот надоаѓал сé побрзу и побрзу; се дигал поврв од дрвата, поврв бреговите,
додека најпосле не се исполни сета котлина на сегашното Средоземно Море, и не
ги заплисна планинските гребени на Арабија и Африка. Мошне давно, пред него
што свенувала зората на пишана историја, се случила таа несреќа.
Спрема тоа е можно во големата драма на човечкото општество се навлекол
и еден воден вео поврв на некои од нејзините најчаробни порани појави“.
Левантот бил дом за време на леденото доба со траење преку 0,5 милион години. Следи трагот од човекот како да изчезнал, затоашто негов дом бил Левантот.
Токму за овој потоп се говори кај белата раса дотаму до каде таа стигнала.
Стр. 112: „Во последните четири глави го зацртавме создавањето на просветените држави од примитивното неолитско земјоделство. Тоа почнало можда
пред 15.000 години, и тоа негде околу источното Средоземно Море. Во почетокот
постоела една хортикултура отколку агрикултура. Пред плугот се обработувњето
се вршело со мотика, и земјоделството во прв мах служела повеќе како додаток на
лов и старањето околу овците, козите и говедата, од што најнапред е семејното племе и доаѓало воглавно до своите потреби“.
Се однесува за белата раса,за која се бара врската на Левантот со Атлантида.
„овците, козите и говедата“ биле во врска со белата раса-таа била сточарска.
Стр. 126: „Тие списи се состојат од поголем број различни состојки. Првите
пет книги, Пентатеух, веќе мошне рано нарочито се почитувале. Тие почнуваат во
облик на каква општа историја со двострук извештај за создавањето на светот и за
создавањето на човекот, за раниот живот на расата, и големиот потоп, кога и пропанало сето човештво, освен неколку изабрани поединци. Таа приказна за потопот
се распрострала по сите стари преданија. Е можно дека во неа се најдуваат спомени
на она потопување на долината во која сега се најдува Средоземното Море, уште во
неолитскиот век. Или можда со тоа се чуваат спомените на каква голема пропаст во
ѓурѓијанска и во касписка област. Ископувањата откриле и вавилонска верзија, како за приказната за создавањето на светот и за потпот, и тоа уште од добата пред
еврејското повратување. Отука тврдат библиските критичари дека Евреите за време
на своето ропство дошли до првите глави на Светото Писмо, и тоа е на оние први
десет глави за постанувањето“.
Стр. 132: „Тогаш завладеало со Вавилон едно доба на историските истражувања и добата на науката. Уште ја чуствувале оние вавилонски влијанија кои го наведоа Сарданапал во Нинива да собере голема библиотека на старите списи.Ние ра-
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скажавме веќе како Набонид бил толку обземен со своите антикварски истражувања, да заборавил на одбраната на своето кралство од Кир. Сé, според тоа, се сложило да ги наведе протераните Евреи на испитување на својата историја, и оние во
пророкот Језекиљ надошле на одушевениот водител. Од ваквите скриени и заборавени списи што со себе ги имале, како и на родословието, на современите истории
за Давид, Соломон и за нивните други кралства, од приказната и преданијата, ја составиле и ја искитиле својата историја,па ја објавиле како за Вавилон така и за себе.
Во неа вовеле, веројатно од вавилонските извори, приказната за создавањето и за
потопот, доста од приказната за Мојсиј и поголемиот дел за Самсон. Една вест од
приказната за создавањето и една приказна за рајот, мада обете се вистинско вавилонско потекло, како да биле им познати на Евреите уште и пред прогонството. Кога
Евреите се повратиле во Ерусалим, во тој мах бил собран само Пентатеух во една
книга, а тек подоцна требало да настапи групирањето на останатите историски
книги“.
Се живело во Левантот, кој бил рај, што останало во вавилонските списи.
Харалд Харман,5 на стр. 24, пиши: „Митовите за потопот од вкупната област
на Црно Море се предаваат, ама најпознати се традициите на Истокот (Месопотамија, Блискиот Исток) и Запад (Јужна Европа). Најпознатиот грчки мит е приказната на Деукалион (син на Прометеус) и Пира (ќерка на Епиметеус, братот на Прометеус). Двата протагонисти ја преживуваат поплавната катастрофа, која Тесалија
ја опустошува. Вкупно се познати петнаесет различни верзии на грчките митови
(Frazer 1918: 146 ff.). Од тоа дванаесет го содржат мотив на спуштање на спасувачката лаѓа на падините на планината. Има три региони, кои во митовите го предаваат проприштето на поплавни катастрофи: пределот на Беотија и Тесалија и на
грчкото копно како и на Босфор јужниот излез на Црното Море“.
Се кажа: „Истокот (Месопотамија, Блискиот Исток) и Запад (Јужна Европа)“
и „пределот на Беотија и Тесалија и на грчкото копно како и на Босфор јужниот излез на Црното Море“.Нивно централно место било Источното Средоземје-Левантот
Во WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY PENNSYLVANIA, на
стр. 202, стои: „Во деновите на Ное, вели Библијата, еден голем потоп ги покрил
највисоките планини на Земјата и го уништил целиот човечки живот кој бил надвор
од огромната арка што ја изградил Ное (1. Мојсеева 7:1- 24). Многумина се потсмевале на овој извештај. Сепак, на високите планини се пронајдени морски школки. А
еден понатамошен доказ дека не во толку далечно минато се случил потоп од огромни размери е големиот број фосили и лешеви наталожени во заледените, калливи
талози. The Saturday Evening Post забележал: ‘Многу од овие животни биле совршено свежи, цели и неоштетени и сé уште стоеле или барем клечеле во исправена положба ... Според нашиот претходен начин на размислување- ова е една навистина
шокатна слика. Големи стада од огромни, добро нахранети животни кои не биле
посебно создадени за крајно студени услови, спокојно се хранеле на сончевите пасишта ... Наеднаш сите изгинале без некаков видлив знак на насилство и пред да
можат дури и да го проголтаат последниот залак храна, а потоа биле брзо замрзнати, и тоа толку брзо што секоја клетка на нивните тела е совршени зачувана’.
Ова се совпаѓа со она што се случило во големиот потоп. Библијата го опишува со овие зборови: ‘Бликнаа сите извори на големите бездна и се отворија окна5
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та небески’. Поројниот дожд, се засилил на земјата’, без сомнение, придружен од
студени ветрови во поларните региони (1. Мојсеева 1:6-8; 7:11, 10). Таму промената на температурата би била најбрза и најдрастична. Со тоа, различни облици на
живот биле проголтани и зачувани во замрзнатата кал. Таков можеби бил мамутот
што го откриле ископувачите во Сибир, кој се гледа на придружната илустрација.
Во неговата уста и желудник сé уште имало растителна храна, неговото месо можело дури и да се јаде кога било одмрзнато“.
Со цел да се спасат од замрзнување, Белците се повлекле на југ-во Левантот.
ПОДУНАВЈЕТО САМО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛЕВАНТОТ
Авторите говорат дека працивилизацијата на Европа била со потекло од Подунавјето. Бидејќи секој степен на цивилизацијата си имал свој развоен пат, а онаа
во Подунавјето била во готова- доразвиена форма, таа се развивала во Левантотот.
Првите истражувања биле како јонска колонија- само Левантско наследство.
Љубомир Кљакиќ,6 на стр. 16, пиши: „Љубомир Стојановиќ во првите три
книги Стари српски записи и натписи 1902, 1903. и 1905, објавил неколку записи за
манастирот Винча како место каде се пишат книгите (730, 731, 755, 758- 769, 768,
995), за списоците на книгите кои можат да се најдат во манастирската библиотека
(4582, 4583), како и во Нова Винча (1513, 2574, 2826).
Кога 1905. се појавила третата книга на знаменитата Стојановиќева збирка,
младиот доцент Милоје М. Васиќ се запознал со првите предмети на ископините на
локалитетот Винча. До тогаш, Васиќ обавувал археолошки истражувања во Велика
Градишта, Виминациум, на Жутото Брдо и другде. Објавувал и повеќе трудови од
областа на античката и словенската археологија. Првиот труд за праисторијата на
Винча го објавил 1906. година. Бидејќи 1908. ги објавил првите свои самостални
ископувања на тој локалитет, Васиќ ја објавил и првата студија за неолитска Винча,
која предизвикала големо внимание на светската археологија и сродните науки. Тоа
бил неговиот труд South- Eastern elements in the prehistoric civllization od Serbia,
објавен во угледниот Annual of the British School of Athens. Наредните ископувања
во Винча Васиќ ги објавил 1911- 1913, 1924. и 1929- 1934. година. Овие истражувања финансиски и стручно го подржувал Рускиот археолошки институт од Цариград (1911- 1913, студиско патување 1922. во Египет и на Крит), Народен музеј од
Белград 1924. и Чарлс Хајд 1929- 1934. Резултатите на овие истражувања Васиќ ги
публикувал во четворотомното издание Праисториска Винча. Објавувањето на веќе
припременото англиско издание на Васиќевата Праисторија на Винча го оневозможила Втората светска војна.
Милоје М. Васиќ од почетокот í се спротиставил на владеечката доктрина
тв. ‘нордиска’ школа во европската археологија. Доследно ја развивал аргуметацијата за Винча како јонска колонија. Клучот за разбирање на таа неолитска заедница
ја нашол во митовите за Хиперборјците и Аргонаутите, во Херодотовите вести, Хомеровите епови и, посебно, во скруполозните компаративни истражувања на Винча
и археолошките локалитети на Египет, Месопотамија, Троја и античката Елада. Неговата реконструкција на винчанската заедница и нејзината цивилизација била критички доследна, рационална одговорна и тотална: сите ‘спратови’ на животот на за6
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едницата за разматрани уз свест за нивната мултидимензионалност и повеќеструка
просторна и временска условеност. Методологијата на тогашната археологија есте
основно истражувачко срество на Милоје М. Васиќ, ама тој не се задоволувал само
со нејзините можности. Интердисциплинарната Васиќева методологија ни дава
право кога во неговиот опис на истражувањето на Винчанскиот цивилизициски корпус, да ја препознаеме филозофијата на историјата блиска на принципите на француската ‘новата историографија’. Оваа истражувачка врлина била интерпретирана
како мана и штетно особенство меѓу овдешните ‘нордиски’ критичари на Васиќевата теорија. Нив, изгледа, можело да ги збуни и Васиќевото расправање на рударскометалуршки прашања на винчанското општество, за што овој автор доста пишел
бавејќи се со рудникот Шупла Стена на Авала и неговото значење во таа епоха.
Анализирајќи го секојдневниот живот и верување на Винчанците, Васиќ нашол со
помош на резултатите на истражување на српската претхристијанска митологија и
религија. Чајкановиќевата анализа на култската употреба на житарицата, како и
неговата расправа за култот на мртвите кај Србите, Васиќ ги употребил за дешифровање на мошне сродните, можда и идентични, обичаји на старите Винчанци“.
Стои: „Доследно ја развивал аргуметацијата за Винча како јонска колонија“.
Јонската култура бил дел на културата на Левантот, која траела многу долго.
Од Левантот преселби во: „Египет, Месопотамија, Троја и античката Елада“.
„Нашиот истражувач, на самиот почеток на својот труд во Винча, ја обавестил јавноста за важноста на знаковите и натписите на винчанската керамика.Тој ја
застапувал теоријата дека овие знаци заправо се слова на неолитско писмо. Васиќ
прв пат скренал внимание на овие наоди и потреба на нивното понатамошно истражување во споменатиот членок објавен во Annual of the British School of Ethens
1908. година. Во врска со Васиќевото откритите на знаците и натписите на винчанската керамика, споменувам дека 1903. година Хуберт Шмит објавил компаративна
таблица за праисториските и античките писма: Тардош, Троја, егејско писмо, писмо
на египетската XII династија, протоегипетско писмо. Шмитовите истражувања, како и истражувањата на другите научници,биле ослонети на плодна пракса на истражувањата на древната писменост во науката на XVIII и XIX век. Васиќ посебно
пишел за знаците и натписите на керамиката на неолитска Винча во две членка објавени на германски 1910. и 1911. година. Во повеќето свои подоцнежи трудови за
Винча, Васиќ упорно го истакнувал значењето на ова откритие. Тоа секако не можело да наиде на разбирање во владеачката ‘нордиска’ школа и кај нејзините доктринарни застапници. До крајот на животот Васиќ водел борба со застапниците на
таа доктрина“.
Се кажа: „важноста на знаковите и натписите на винчанската керамика“.
Па тие не биле дечки шкртаници туку готови знаци-со развиток во Левантот.
„Ова убаво го покажува и неговата полемика со Артур Еванс. Еванс 1928.
година објавил книга The Palace of Minos II. Во неа ја изнел теоријата по која Минојската култура на Крит настанала под влијание на културата на Дунавската Долина, вклучувајќи го овде Бутмир и Винча, како и оние од подалечниот север, сé до
Саксонија. Васиќ 1929. година, во членокот Датирањето на Бутимир, изразил несложување со ова на Евансовата теорија. Како што Еванс својата теорија ја дефинирал анализирајќи С и Ц спиралата, два доминантни типови на критската спирала,
така и Васиќ нуди противаргументи повикувајќи се на исти материјали. Васиќ, на-
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кратко, ја сматра невтемелената претпоставка за влијанието кое од крајниот Север
достигнува до крајниот европски Југ и Егеј. Тој изричито тврди дека е обратна
претставата на овој тек на континталното прожимање на поадекватни стварни историски чинители. За него југ вршел плодотворно влијание на север, никако обратно.
Во белешката допишана по завршувањето на Датирањето на Бутимир, Васиќ
вака ја дефинирал сопстведната положба: ‘При завршетокот на овие трудови ми доспеале в рака две последни свески на часописот Gnomon, Bd. IV (1928) во кои, стр.
601 и понатаму, B.Fr.Matz, и прикажувачот, B.Schweitzer го прикажува делото на
Fr. Matz, Die Frukretischen Siegel, 1928.- и писателот Fr. Matz, и прикажувачот, B.
Schweizer, стојат, во колку што гледам од овој приказ, на гледиште дека ‘спиралната’ декорација во северните предели на Балканскиот полуостров и во соседните
му области е постара од оние во Егејот… Тие се послушни следбеници, без свое
лично убедување, учење на својата- германска- школа која, на жалост во ова
прашање застапува рѓава ствар.’
Во опозицијата спрема овие сфаќања Васиќ останал до крајот. Неговата Винча затоа и била сместена во периферното подрачје на временско- просторна зона
чиј ‘центар’ се најдува во Јонија. Тоа бил млад свет. Хронолошки младата Винча,
на која инсистирал Васиќ, делимично е резултат на ограничената тогашна наука, а
делимично неговиот свесен избор. Млада Винча, во потполност, можела да се вклопи во европската југоисточна културно- цивилизациска зона со нејзиното античко
средиште во Егејот. Неговите ‘нордиски’ критичари со право инсистирале на неубедливост на таа хронологија, свесрдно експлотирајќи во полемиката со Васиќ.
Чинително невтемелен на таа хронологија била за‘нордистите’ тврд основ за сите
други критички судови. Кога со текот на педесеттите години дошло до вистинската
револуција во археологијата, после откритието и експлоатацијата на радиокарбонската метода во утврдувањето на хронологијата (метод С- 14), било едноставно да
се тврди дека Васиќевата хронолигија не е добра. Меѓутоа, не била добра ни хронологијата на неговите ‘нориски’ критичари. Заблгодарувајќи на радиокарбонската
револуција, неолитска Винча е датирана на приодот од шестиот до вториот милениум п.н.е.“.
Васиќ бил во право со егејска Винча-Егејот бил левантски од леденото доба.
„Се поставува прашање зошто Васиќ до крајот инсистирал на младоста на
светот кој го открил. Некои разлози веќи ги наведов. Еве и една претпоставка. Можда Васиќ, определувајќи се за Винча како млад свет, имал на ум нешто многу поважно од својата теорија- самиот предмет на истражување. Со други зборови, можда погрешната хронологија била заштита за испитуваната цивилизација. Историјата на истражувањата на Винча можда може да ни даде одговор за основаноста на
една ваква претпоставка за истражувачката мимикрија. Како било да било, радиокарбонската револуција во потполност ја променила сликата на историското време,
ама и самата историска географија. Цивлизацијата на централниот Балкан денес
ужива висок статус на Прва или Стара Европа, а нејзиното влијание на сите четири
страни на светот е потврден во поширокиот европски, медитерански и анадолски
простор. Васиќевото компаративно изчитување на Хомер, Херодот, како и проповестите за Аргонаутите и Хиперборејците, те неговото трагање за потврдата на тие
антички вести во Винча, не изгубило ништо од својата истражувачка возбудливост.
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Тој модел на анализа не е исцрпен. Во основа, тој е поставен. Тоа е голема Васиќева заслуга“.
Бидејќи Дунав била гранично-подрачна река на север диви животни, а на југ
домашни животни, Подунавјето немало никаква важност- наследство на Левантот.
„Така и Евансовата теорија од 1928, спрема која Васиќ покажал озбилни резерви 1929, со радиокарбонската револуција се јавува како снажен аргумент во прилог на Васиќевата интерпретација на Винча и животот на таа заедница. Патот С и Ц
спиралата кој Еванс го нашол на Крит, почнал, ипак во Винча. Тоа значи дека и одговорот на прашањето за изворите на линеарното А и Б писмо од Крит, исто така
треба да се трага во Винча. Писмото кое е користено во неолитска Винча, било документирано во Васиќевите истражувања веќе 1906. и 1908. година. Ова писмо потекнува од VI-V милениум п.н.е. Затоа тоа денес се сматра најстаро на светот. Марија Гимбутас не остава ни трунка сумливост:
‘Врезаните вотивни предмети јасно говорат за постоењето на староевропски
линеарни знаци, и воопшто, мошне раната појава на писма. Од сега достапниот материјал може да се заклучи дека почетоците лежат на преминот од неолитското во
халколидско доба (доцно Старчево-Рана Винча во централниот Балкан), околу 5500
- 5000. год. пред н.е. Понатамошниот труд на писмото уште чека разјаснување (ама
да се види дисертацијата на Milton Winn, UCLA 1973, за анализата на знаците, книгата треба да се појави 1982)’
За систематизацијата и именувањето на Винчанското писмо како словно писмо, односно за трудот на нашиот научник Радивоје Пешиќ, поопширно ќе се говори подоцна“.
За тој степен на градежи и писмо морало да има неколку милениуми развиток. Не било можно сите тие да биле во готова форма- тие однекаде биле донесени.
Стр. 24: „Цивилизацијата на Винча се простира на север до денешна Будимпешта, вклучувајќи овде и долината Тиса и западните Трансилвански Алпи; на југ,
таа ја опфаќа областа до устието на Вардар во Егејско море, брегот и островата; на
запад Винчанската цивилизација се протегала до Горна Тузла, како што тоа го сматра денешната наука, ама е веројатно уште позападните дисперзија на нејзината материјална и духовна култура. Тоа го потврдуваат уште резултатите на истражувањата објавени на јадранските острови и во прибрежната зона, како и во Истра; тв.
impresso-cardium керамика од VI и V милениум п.н.е. со мотивните спирали, меандра и ‘сноповите на линија и разни геометриски облици’. Исти резултати даваат
истражувањата на Апенинскиот полуостров, за што подоцна ќе биде збор.На исток,
цивилизацијата на Винча го зафаќа горниот тек на Марица и Понтското приморје,
допирајќи се со цивилизацијата на Триполја. Најповеќе до сега познати археолошки локалитети оваа цивилизација се најдуваат во седните области на Дунавската
Долина (Гомолова, Белград, Винча, Бањица итн.), во долината на Морава, на подрачјето Косово и Метохија,во долината Вардар и Македонија, во Романија и Бугарија;
ама артефакти на материјалната и духовната култура на Винча се реконструирани
на Егејскиот брег, островата и понатаму сé до Анадол; се откриени во долината на
Тиса и нејзините притоки на север“.
„Цивилизацијата на Винча“ била до Левантот во кој била создадена крвната
група А на Белците која е за житарици- житарици немало северно од реката Дунав.
Север од реката Дунав била темната пчела, а на југ светлата- врска со Белци.
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„Кога 1908. година Васиќ ги отпочнал своите самостојни теренски истражувања на локалитетот Винча, Јован Ердељановиќ ја собирал етнолошката граѓа за
Шумадинците. Заблагодатувајќи на Ердељановиќ, денес располагаме со вести за
тогашната состојба на етнографските факти во селото Винча. Во неговата белешка
и граѓата која ја собрал останало зачувано и ова:
‘Гробјето на денешна Винча е на исто место на кое биле гробиштата на старата Винча. Селиштето е остаток на старата Винча. Тој е повеќе на Ошијанскиот
Поток, кај Чесма, која исто така останала од старото село. Велат, дека се познава
каде била ‘караулата’ кај старата Винча. Приказната за манастирот дека е од исто
време од кога е и манастирот Војловица, кај Панчево: таткото му ѕидал на Војиловиц ао синот на Винча.
Во Винча етничкиот состав е мошне разновиден: две стари семејства од
Ошијан. Ошијанците (меѓу нив Сандиќи, обете само малку куќи), има доста семејства од стара Винча и тие го прават јадрото на сегашните винчанско население.
Инаку има доселеници од разни страни: од Винча, од старото село кај Топчидер, од
југоисточа Србија. Тоа се познава по нивниот јазик.
И Feliks Kanic во книгата Das Königreich Serbien und Serbenvolk, прв пат објавена 1904. во Лајпциг, забележил некои основни податоци за Винча иу нејзината
историја. Kanic бележи дека ‘тука кај Винча е една четвртина кула на левиот брег
на Болечице’ која го ‘штити римскиот копнен пат’. Тој, исто така, се повикува на
Иларион Рукавац пишувајќи за историјата на манастирот. Се присетува и на заслугата на големиот везир Мехмед Соколовиќ, кој на својот близок роднина и пеќкиот
патријарх Макариј Соколовиќ, му дал дозвола да го обнови манасторот Винча.
Заклучувајќи го делот за манастирот на Винча, Kunic го забележал и следното: ‘бидејќи Србите денес не покажуваат повеќе никаква склоност кон манастирскиот живот, тешко е да се верува дека манастир Винча повеќе некогаш ќе биде обновен’. Одма потоа, овој автор соопштил и некои важни чинители за поблискиот на
Ритопек:
‘Како некој огромен тумулус се истакнува на видикот брегчето на кој се најдува живописните Ритопечки гробишта, со мала купола на црквата изградена 1870.
и со необичо обликовани крстови. Тука некогаш било збориште на келтските Трикорњани, кои во добата на Птоломеј се населиле во горна Мезија. После римското
освојување Tricornium бил еден од најјаките пунктови на Лимесот, од кои утврди
до денес се зачувани квадратни ѕидови на највисокиот југозападното брегче кај Болеч,оддалечено околу пола час ход. Таму 1815, по Милошевото наредување, е ископан еден ров да би се пресекла турската сообраќајница измеѓу Смедерево и Белрад, која на тоа место знатно се приближува на Дунав’ “.
Херодот, Мемоарите на царот Адријан и Прокопиј Подунавјето не го познавале-тоа било затрпано.Сé додека тоа не било откриено, за него ништо не се знаело.
Стр. 38: „Ама, да се вратиме на Васиќ. За попрецизното разбирање на Васиќевата позиција, истражувачките амбиции и прегнуќа, најдобро ќе се послужи со
мислењето кое за него го изрекол Милан Будимир 1951. година:
‘Колку ми е познато, проф. М.М. Васиќ бил прв во нашиот дел на Европа кој
се дигнал против нордизмот и кој карпатско- подунавската култура ја довел во врска со културата на Анадол и Источното Средоземје.7 Како што германските на7

Врска со Источното Средоземје, на кое í припаѓала Анадолија. Источно Средоземје дел на Левант.
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учници со својата активност готово подруг век господареле со европската наука,
нарочито во поглед на антиката и истокот, ќе треба уште труд и време да се изврши
ревизија на традиционалните сфаќања изградени во духот на нордизмот’.
Ова Будимирово гледиште не само да укажува на правецот кој треба да се
оди во намера да се разјасни Васиќевиот дециден став во завршните оддели на цитираниот труд за Винча, туку и оние негови ставови за очигледената неможност во
тој случај да се примени методологијата (староста на парите како аргумент за утврдување на староста на гробното место), која тогаш се користи во археологијата.
Будимир не случајно го изнел ова свое мислење за Васиќ. Оти, та иста 1951.
година, се појавила обемна студија Околу ‘проблематиката’ на Винча, труд на колективот во состав Ј.Корошец, А.Банец, М.Гарашанин и Д.Гарашанин. Целокупните резултати на Васиќевите истраживања на цивилизацијата Винча, овој археолошки колектив ја подвргнал на оштра критика. Тоа била критика на ‘нордистите’ и
нивната школа.
Утврдувајќи на почетокотна својот труд дека објавувањата на Васиќевите
‘резултати на ископување во Винча не ја исполнила надешта на археологијата’, колективот го објаснал и со разлог поради кои се лател на тоа критичарско предземање. Корошец, Бенац, Гарашанин и Гарашанин кажуваат:
‘Со својот став во прашање на праисториското наоѓалиште во Винча, проф.
Васиќ внесува сосем ново гледишта во археологијата воопшто, гледиште кои захтеваат оборување и ревидирање на сé она што е на поле на праисториската археологија воопшто досега направено. Самиот писател укажува на сите чинители кога кажува: ‘Откритието и проучувањето на Винча не води неминовно до изработка на
новиот научен систем на предримската Археологија во Југоисточна Европа’, или
‘Резултатите на ископувањата во Винча пружеле секој пат сé повеќе докази
против вообичаените ‘школски’ теории, а нарочито против датирањето на Винча во
неолитско доба.’ или
‘Решението на овие две прашања (датирање на Винча и потеклото на нејзините жители, оп. (пп) ја отклонила онаа варлива илузија (mirage neolitique), производ на локалниот патриотизам и националниот егоизам.’ и понатаму
‘Тој краен резултат на ископувањата на Винча ќе се привлече, несумливо, и
на внимание на класичната археологија. Од друга страна поново страната тој ќе ја
нагни на праистиричарите од Југоисточна Европа, своите проучувања на културата
на предримско доба во оваа област, да ги основаат на резултатите на грчката Археологија, што извесно ќе го зголеми научниот карактер на нивнииот труд’.
На овој начин проф. Васиќ се труди пред нашата и светската археологија да
го постави прашањето на ревизија на општите освоени заклучоци и гледишта на
прашања на рушење и оборување на сé она што тој ги назива школски теории, прашања на внесување на нов метод и нова систематизација во археологијата. Но дали
е оправдано поставување на така големи прашања и дали за тоа навистина има доволно основа ? На ова да би се одговорило е потребно нарочито критички да се осврнеме на методот на работа на проф. Васиќ, метод со кој тој дошол до такви резултати. При тоа е нужно, во првиот ред да се провери како и во која мера проф.
Васиќ го применил историскиот метод...’
На оваа критика претходело публикувањето на Васиќевата монографија Јонска колонија Винча 1984, монографијата Низ културниот слој на Винча I- II, како и
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неколку членоци за различните аспекти на винчанската култура во специјализирани часописи 1950 година. Да додадеме ли на ова и чинителот дека Васиќ, тогаш седудесетгодишник, 1947. година се вратил на Факултет и ја презел Катедрата за археологија, дека 1948. е избран за дописен, а 1950. година за редовен член на Српската академија на наука, тогаш го споменавме и вториот важен чинител кој треба
да се има во вид при прилика разбирање на милјето во кој е објавувана критиката
на колективот за неговиот труд, како и Будимировиот прилог за врлината на неговата теоретска позиција.
М.М. Васиќ своето мислење за предметот спорот го изнел во краткиот членок Диригиртана археологија, објавен пет години подоцна. Основниот проблем Васиќ го видел вака:
‘Од средината на минатиот век во ‘Праисторијата се појавила такавиканата
‘нордиска теорија’, која тврдела дека културата во Југоисточна Европа поникнала
во Германија, откаде се распрострала и на Југоисток. Дури се наведени и локалитети кои биле нејзини центри. Под заштита на авторитетот на таа теорија оберачки
е прифатена, оти му годела на националниот егоизам на југоисточната територија
на Балканскиот Полуостров, каде ‘Праистиријата’ уште не ни постела. Тоа не е чудновито ама жалосно кога сретнуваме и денес приврзаници на таа теорија која овде
í нанела на науката неспоредиво повеќе штета отколку корист. Има ли лек против
овие очевидни заблуди ? Наравно дека има, ама тој собир е и скопчан со долг и напоред труд.
Основната релација на која Васиќ инсистира и овде, есте врската измеѓу подунавската култура на Винча и културата на Егејските области. Тој оваа врска со
разлог го сматра несумлив. Наравно, установувајќи ја оваа врска тој не можел другчие да го разреши туку како однос кој се воспоставува со Јонската колонизација
во длабочината на балканското копно и Подунавјето. Со тоа, сматрал Васиќ, на најделотворен начин ја потврдува кулурната врска измеѓу Анадолија и Балканот во
праисторијата и античкото време. Подоцна датирањето на Винча, ама и културите
кои неа í претходат, Лепенски Вир и Старачево, покажуваат, меѓутоа, дека Васиќевата теорија овде е најслаба. Неговите ‘нордиски’ критичари- ќе се види- биле во
право напаѓајќи ја Васиќевата хронологија како најслабо место на неговата теорија.
Ама, ни хронологијата која ја понудиле ‘нордистите’, не го решила проблемот“.
Јонската колонизација била со Левантот- траење од 0,5- 1,0 милион години.
„Васиќ, меѓутоа, бил во право во поглед на својата основна поставка за кутурните, економските, индустриските, металуршките, трговските, уметничките, митолошите, религиозните и другите врски измеѓу балканската Дунавска Долина и
Јонија. Реконстрирајќи ја географијата на неолитскиот свет на Балканот, Анадолија
и соседните области, тој доследно се држел на документираните чинители за трговските и другите комуникации на тој свет.
Документирањето е единствена мрежа на водени комуникации во тој простор. Имагионарниот патник, тргнувајќи од Винча, со својот брод едноставно стигал во Црно Море пловејќи по Дунавската водена магистрала; од Црно Море можел
да вплови во Егејското, а оттаму во Синото или Јадранското море; во колку потребите налагале, можел да доплови до крајот на северопзападната точка на Јадранот
и, бидејќи би го совладал копнениот пат преку Истра, можел со реката Сава поново
да вплови во Дунав на Устието. Тогаш веќе бил дома во Винча. Ако ли се сетиме на
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бројните речни сливови кои ја поврзуваат Дунавската Долина со Јадранското и
Егејското Море, лесно ќе видиме дека нашиот замислен морнар од Винча имал на
располагање и бројни други можности. Тој го користел јантарскиот пат кој од Дунавската Долина, со Висла и Одра водел на Балтикот. Во II милениум п.н.е. трговската комуникација измеѓу Дунавската Долина, Јадранот и Егејот биле мошне живи. Цинбаритот од рудникот Шупла Стена се извозел во Троја и Анадолија, како и
на јадранските острови. На керамичките фрагменти, пронајден во Грабничка пештера на островото Хвар, е врежана најстарата позната претстава на брод во Европа. Тој артефакт е датиран во 2700. година п.н.е. Моноксил, вид на чамец од издлабено дрво, е користен на целиот матичен простир на Винчанската цивилизација,
од Дунавската Долина до Синото море и југот на Балканот. Византиските извори го
споменуваат моноксилот како пловило карактеридтично за Словените. Фрагменти
на Винчанските писма исто така се документирани на овој простор, што го потврдуваат и ‘сноповите линии и разни геометриски облици’, врежани во керамичките фрагменти најдени на јадранските острови. Овие фрагменти се датирани во
VI и V милениум п.н.е.
Жителите на неолитска Европа, значи нашите претци од Винча, ја користеле
оваа мрежа на речни, морски и континентални патишта. Тоа го потврдува Аполониј
Роданин во епот за Аргонаутите, а исто така и ‘таткото на историјата’ Херодот.
Прокопиј за Балканот пиши како за острово поради неговите импресивни водени
комуникации: Дунав, Црно, Егејско и Сино море го опокружуваат тоа копно. Јасон
и другарите добро се намачиле со тие речни, морски и континентални магистрали
во трагање за златното руно.
Подоцна истражувањата и попрецизната хронолоигија овозможени со радиокарбонската револуција, ги потврдиле начелниот Васиќев став. Исто така, тие
истражувања влијаеле Винча да го промени местото коего зазема во неолитската
географија: од јонската периферија каде во својата слика ја сместил Васиќ, Винча
се поместила во центарот на неолитската географија. Со тоа резултатите на истражувачката реконструкција најпосле постанал адекватен на стварните временски и
просторни домензии на својот предмет: Винча е Прва Европа. Изгледа дека на Прокопиј и надругите византиски експерти овој чинител не им бил непознат. Прокопиј,
имено, пиши дека Европа е само она што се најдува на Балканското острово, значи
јужно од Сава и Дунав. Тоа е владеечкото мислење во добата на Прокопиј и царот
Јустинијан, значи во VI век“.
Центар бил само Левантот, а Подунавјето погранично- Дунав гранична река.
Херодот...Цар Адријан, Цар Јустинијан со Прокопиј за тоа ништо не знаеле.
„Резулатот на овдешната ‘нордиска’ пресметка со Васиќевата теорија бил и
тој што значењето на Винча и нејзината култура прво е потврден во странство каде
аргументирано е докажано нејзиното ‘првенство’ во европската цивилизација,вклучувајќи го овде и ‘првенството’ во историјата на светската писменост. После Васиќевата смрт, иако Бранко Гавела продолжил да го застапува тој концептен модел,
нашата археологија ја ‘одрекла’ оваа истражувачка и имагинативна можност, иако
таа и овде можела да доведе до идентични резултати. Ова ‘одречување’ не било резултат на автономен истражувачки процес или развој на археологијата. Тоа е резултат на конечно воспоставување на доминација на ‘нордуската ’ догма. Затоа и де-
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нес се актуелни Васиќевите захтеви, кои во членокот на Диригованата археологија,
им ја упатил на овдешните застапници на ‘нордиската’ школа.
‘Пред сé, јас захтевам од приврзаниците на ‘нордиската теорија’ да покажат
ма кој археолошки локалитет во нашата област, кој не содржи ни еден елемент на
грчката култура...Другиот захтев е уште потежоки за нив.
Како смеат да се игнорираат Хередотовите податоци за реките во нашата област, кој тој ни ги бележи ? Зар Аргонаутите на Дунав и на Јадранското море е пука
измислица, а факт кој е лесно да се утврди на теренот ? Зар смееме да ги превидеме
Херодотовите податоци за Агатирсите или за Хиперборејците во врска со Делос,
дури ако се прими како точно дека тој за Хипербореците најповеќе дознал на Делос
? ’ “. (Врската била само со југот- Егејот, Р.И.)
Стр. 49: „Десет години после прогласувањето и устоличувањето на Гарашиновата ‘дефинитивна вистина’, значи 1961. година. Јован Тодоровиќ и Александар
Цермановиќ ја објавиле монографијата Бањица, населба на винчанската култура.
Двата автори овде ги публикувале резултатите на археолошките ископувања на локалитетот Бањица: 1955.- десет дена пробни ископувања, 1956.- осумнаесет роботни дена ископувања, 1957.- четирисет робатни дена на ископувања.
Интерпретирајќи ги резултатите на своите истражувања, двајцата автори објавиле и неколку важни запазувања за утврдените сличности или идентичности на
наодите од локалитетот Бањица, кој припаѓа на Винчанската култура, и артефакти
на Триполската култура. Тодоровиќ и Цермановиќ утврдиле сличност во начинот
на станување и архитектурата, во употребата на силоси за жити, како и во конструкцијата и намената на печката. Во врска печките, авторите нагласуваат дека нивната конструкција не се менувала низ целата праисторија, низ римскиот и словенскиот период. Триполската култура зафаќа област на денешна Украина до Црно море и
во науката се сматра подрачје на словенската праисториска заедница. Во документите со врски измеѓу цивилизацијата Винча и Триполје, во заклучното поглавје на
својата монографија, двата автори го кажуваат и следното:
‘Бањичките згради од вториот и третиот хоризонт можеме донекаде да ги
поврзиме и за куќата на Триполската култура во Украина како и за зградата на неолитската епоха во средна и западна Европа. Но, за нас е мошне важен чинителот
што слични правоагални куќи и поголеми димензии најдуваме мошне рано во егејската област. Во младата фаза на тесалискиот неолит во Димини фазата, на населбата Сскло и Димини, се најдуваат згради со правоаголен облик со повеќе одделенија, огниште и трем, кои се тип мегарон. Овој тип на зграда се појавува мошне
рано и во предна Азија, како на пр. во I и II слој на Троја’.
Во оваа монографија е објавен и резултат на примена на радиокарбонската
метода на наодите од Бањица. Испитувањето е обавено 1957. година на универзитетот Гронинген во Холандија. На основа на тоа, наодите од Бањица се прилично поуздани датирани во IV милениум, односно во годината 3648. п.н.е.. (± 160 години).
Со тоа е демантирана хронологијата на Винчанската култура која 1949. и 1959. ја
поставил В.Милојиќ и М.Гарашанин, критикувајќи и отфрлувајќи го Васиќевото
датирање на наодите од Винча.
Тодоровиќ и Цермановиќева ги соопштиле и своите наоди за знаците и натписите пронајдени на керамика на локалитетот Бањица, изложувајќи ги накратко
резултатите до кои дошол Васиќ, тие го навеле и трудот на Георгиев од 1941. За за-
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клучоците кои ги публикувал Георгиев кажуваат дека ‘треба да се пратат со опрезност и резерва’. Двата автори ја изложиле и Гарашаниновата теорија за ‘знаците
на сопственост’. За Гарашиновата теорија кажуваат дека е ‘без одредено толкување’. Посебно е важно мислењето на Тодоровиќ и Цермановиќ дека бројот на пронајдени знаци на Винчанската писменост од различити локалитети е ‘многу поголем, отколку што е публикувано, оти многу раководители на истражувањата не им
поклониле никакво внимание’. Тие, исто така, соопштиле дека на Бањица е најдено
‘преку сто фрагменти керамика со врежани знаци’, па така значајно е ‘дополнет
бројот од неколку десетина забележени знаци од Винча, како и од другите неолитски населби.’
Во Винча керамиката со украсени знаци се пронајдени на котите 1,6- 5,7 метри, ‘со неколку изузетоци на котата 6,4; 7,3 и 8,1’. На Бањица ситуацијата е слична: ‘најголем број фрагменти на керамика со знаци се најдени во I, II и III хоризонт на становање, а потоа неколку во IV и V хоризонт’, На основ на сопствените
истражувања на материјалите од локалитетот Бањица, како и на основ на компаративна анализа на материјалите од другите наоѓалишта, Тодоровиќ и Цермановиќева
заклучиле ‘дека овде не се работи за знаци на своина, туку за еден одреден и веќе
однапред означен симбол или поим, кој е изработен со помош на овие знаци’. Во
прилог на својот заклучок авторите наведуваат поедини знаци најдени на Бањица,
‘по облик истоветни со оние од Винча, како и од неолитските населби на Комадин
во Јаков, Калемегдан во Белград, Хртовица во Срем, Горна Тузла во северна Босна,
како и на најјужната точка на Плјосна Стена кај Ужице’. Заклучоците на ова поглавје, Тодоровиќ и Цермановиќева изричито тврдат:
‘На крајот сматраме дека за сега уште стојат значењата на М. Васиќ за овие
знаци, а кое тој го дал пред толку години. На мислење сме дека овие толкувања ја
усмеруваат студијата на идните пронајдувачи во овој правец.
На овој наш краток преглед, сакавме да ги запознаеме заинтересираните стручњаци за новите наоди и заклучоци како и да докажеме дека досегашните толкувања на овие знаци како знаци на своина не можат да се одржат во археологијата.’
Како прилог уз овој дел на монографијата на Баница- населба на винчанската култура, е објавен споредбен графички преглед на знаци на Винчанските писма
од локалитетот Бањица, Горен Град (Калемегдан), Горна Тузла, Корај, Арадац. Гомолова, Винча- Бело Брдо, Кормадин, Плјосна Стена и Ледина, како и три табли со
вкупно 89 знаци пронајдени на остатоците на бањичката керамика“.
Стр. 53: „Уште 1899. година Исак Тејлор ја објавил систематизацијата на античките и тв. ‘преистириски писма’. На неговата таблица се најдува споредбен преглед на пелашкото, етруртското, месапското, италијанското, окијското, умбришкото и латинското писмо. Идентичност на пелашкото и етрурското писмо, кое овде го
земаме како пример, била јасна покажана. Осумдесеттите години на XX век, е докажано дека пелашкото и етрурското писмо се деривати на винчанското, а нивната
сродност и идентичност со постариот источник од Винча ќе биде потврдена во трудовите на Р. Пешиќ“. (Пелашко=пелазгиско, Р.И.)
Бидејќи писмото било во готов облик, развојниот тек бил само во Левантот.
„Хумерт Шмит 1903. година публикувал компаративна таблица на знаци
најдени во Тордош, Троја, Егеј, Египет од добата на XII династија, како и знаци тв.
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протоегипетско писмо. Знаците од Тордош кои ги објавил Шмит, му припаѓаат на
комлексот на Винчанската цивилизација.
Милоје М. Васиќ 1908, 1910 и 1911. ги објавил првите трудови во кои ја публикувал археолошката документација со знаци и натписи од Винча. Во своите компаративни истражувања Васиќ овие знаци и натписи ги споредил со оние откриени во Троја, Египет и Крит и другде во медитеранската зона.
Гордон Чајдл, еден од најавторитетни праисторичари на првата половина на
XX век, брзо го сфатил фундаменталното значење на Винча за најраната човечка
историја. Е установена врска измеѓу Винча и Егејот, а посебно измеѓу Винча и рана
Троја, за Чајдл била прва скала во воспоставување на хронологијата на целата европска тв. ‘праисторија’.Во својата класична студија The Danube in Prehistory од 1929.
година, Чајдл утврдил дека знаците и натписите пронајдени во Винча и Тордош се
идентични. Тој, исто така, ја истакнал нивната истоветност со знаците и натписите
пронајдени на египетските вазни од ранодинастичкото и протодинстичкото време.
Чајдл, како и Васиќ, скренал внимание на сродноста на знаците и натписите од Винча и Тордош со оние пронајдени на Крит, Кикладите и во Троја.
На крајот на педесите и во текот на шеесетите години на XX век, како и во
доцните истражувања, е докажано хронолошкото ‘првенство’ на цивилизацијата
Винча. Затоа глобалната реконструкција на историјата довело до нова слика: културното влијание од област на Винча спрема Крит, Килканд, Троја, Египет и другите
гравитациски подрачја, вклучувајќи ги и Алпите, Пиринејското полуострово и британските острова на европскиот север“.
Наведените простори му припаѓале на Левантот за време на леденото доба.
„Систематизацијата и поузданото датирање на Винчанското писмо во периодот 5500- 5000. години п.н.е. претставува еден од најважните докази за оваа нова
интерпретација на историјата. Новите наоди од кои се дошло на крајот на шеесеттите, во текот на седумдесеттите и осумдесеттите години на овој век на подрачјето
на Балканот и во Дунавската Долина,предупредувајќи на потребата да се истражува
овој комплекс на прашања се поместува уште во подлабока минатост. Збор е за знаците откриени на локалитетот Лепенски Вир (протописмо на Лепенскиот Вир), во
пештерите на планината Бугар кај Слуњ, во селото Бела Вода кај Крушевац, како и
на палеолитскиот локалитет Љутовица кај Горен Милановац.
Гарашанин избегнува да се соочи со сложеноста на овој проблем. Тоа може
да се покаже на деталот каков што е неговото споменување таблицата од Тартарија.
Таблицата од Тартарија во Романија се откриени 1961. година. Тие припаѓаат на раната фаза на Винчанската цивилизација. Тогаш се појавила и монографијата
Бањица- населба на винчанската култура на Тодоровиќ и Цермановиќа, па очигледно дека овие двата автори не ни можеле да ги ‘земат во обѕир’ тие наоди, во секој
случај не пред 1963. година, кога за светската научна заедница резултатите на првите истражувања на овие таблици ги соопштил романскиот археолог Н. Власи. Од
друга страна, во тренутокот кога Гарашин ги соопштувал своите мислења за задачите на ‘понатамошните истражувања’ овие неолитски ‘знаци’, а тоа е 1973. година, трудовите за овој проблем веќе, покрај самиот Власи, ги објавил А. Фалкенштајн (1965), Владимир Милојчиќ (1965). М.С.Ф.Худ (1967), Е.Неуступни (1968),
Владимир Георгиев (1969), Јанош Макај (1969), Б. Николов (1970) и поново Јанош
Макај (1971).
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Во својот краток и површен осврт на неолитските знаци, слова и натписи,
Гарашанин го наведува Власиниот труд пишејќи за наодите од Тартарија. Исто така
го наведува Милојчиевиот труд, а Фалкенштајн само го споменува, не наведувајќи
ја и неговата студија.
Скренуваме внимание на чинителот дека ни после трудовите кои ги објавил
Милоје Васиќ, како ни после монографијата Бањица- населба на винчанската култура од 1961, во светската археологија не е отворена дебата како после објавувањето на наодите од Тартарија. Така Винчанската писменост доживеала да биде интерпретирана со посредство наодите на ободите на Винчанската цивилизација (од денешна Романија и Бугарија), ама не и на основ на прворазредните материјали од
своето епицентрално подрачје. Проблемот, наравно е многу посложен отколку што
на прв поглед изгледа, ама доволно е ако се констатира изостанок на озбилни
истражувања на оваа појава на неолитската цивилизација заправо во овдешната
официјална наука, посебно во археологијата, историографијата, лингвистиката и на
сродните дисциплини. До денес кај нас не одмакнало понатаму од она што како резултат на своите истражувања публикувал Васиќ. Затоа Гарашаниновото утрдување на задачата на ‘понатамошни истражувања’, како и кроки на тие истражувања
од 1973. година, претставува симулација. Винчанската писменост до денес не стекнала научен легитимитет во нашата официјалнма наука, а Гарашановата ‘конечна
вистина’ за ‘знаците на сопственост’ од 1951. и денес е владеечка.
Истата година кога Гарашанин ја објавил својата симулација ‘посебна обработка’ на знаци и натписи од Винча, Милтон Вин докторирал на Катедрата за археологија на Универзитетот во Лос Ангелес со дисертацијата за знаците на Винчанската култура. Исто така истата година, Марија Гимбутас објавила членок Стара
Европа 7000- 3500 г.пред Х. најраната европска цивилизација пред доселување на
Индо- европските народи. Пред тој членок, таа објавила неколку трудови од областа на балканската праисторија, а веќе следните, 1974. година се појавило првото
издание на нејзината книга The Goddnesses and Gods of Old Europe“.
Стои:„европска цивилизација пред доселување на Индо-европските народи“.
Бидејќи Индијците биле темни, а Белците бели, такви никогаш и немало. Па
ова се потврдува со доказот, од исто генетско- географско подрачје- Индија не можат да потекнат двете раси: белата и темната-белата била од Источното Средоземје
Пак,кинеско- индискиот бивол до новата ера доспеал само до Месопотамија.
Стр. 57: „Веќе видовме дека корпусот на винчанската писменост одавно стекнал меѓународен легитимитет и дека, истовремено, неговото постоење доследно
се негира во земјата на потеклото. Ипак, можело да се претпостави дека актот на
внатрешната забрана на корпусот на винчанската писменост, не ќе ги обврзува сите
наши истражувачи. Посебно не оние кои се вон досегот на внатрешната цензорските секири. Кога веќе не било можно во земјата, трудот на истражувања на винчанската писменост се продолжил во странство. Таа голема задача ја прифатил Радивоје Пешиќ, работејќи како професор и истражувач на италијанскиот универзитет.
Годината 1980. и 1985. тој ја вознемирил и заинтересирал академската јавност прво
во Италија, а потоа и другде по светот, соопштувајќи ги резултатите на своите анализи на етрурското писмо. Пешиќ покажал дека етрурското писмо е варијанта на
винчанскиот изворник, ја извршил првата систематизација на знаците од Винча и
докажал дека е во прашање до сега најстар познат систем на словно писмо. Ѓулио
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Ѓиралди го назвал Пешиќевиот труд ‘револуционерно откритие’, а печатот во Рим,
Атина, Ерусалим, Москва и другде, на овој настан му посветил голем простор. Во
тој тренуток, овдешната службена наука молчела“.
Подунавјето,Црно Море и Егејот биле дел на Источното Средоземје-Левант.
Бидејќи говедото и свињата со чумата и грипот, кои кај Белците предизвикале маласипаници и грип, поради што настанала вегетријанската крвна група А со
старост преку 15.000 г.п.н.е., Винча била само крајот на цивилизација на Левантот:
северено од реката Дунав немало домашни животни-тие во Европа биле балкански.
ПОТЕКЛОТО НА ЧОВЕКОТ
Х.Џ.Велс, на стр. 28, пиши: „Човековото потекло уште мошне е мрачно.
Често се наведува како Дарвин мислел дека човекот водел потекло од како на нему
сличен мајмун, како што на пример шимпанзото, орангутанот или горилото; ама,
тоа е така разбирливо како да би рекле да ‘водиме потекло’ од какви Хотентоти или
Ескими, кои така исто се една млада раса, па можда помлади но ние самите. Втори,
поново, свесни сме на ова примедба, кажуваат дека човекот води потекло од истиот
предок од кој и шимпанзото, орангутанот и горилото. Некои ‘антрополози’ се упуштиле дури и во довијање дека човештвото можда нема двоструко и троструко потекло; те така Црнецот да води потекло од предокот сличен на горилото, Кинезот
од некој ран орангутан, а ‘белата’раса од предокот близок на шимпанзото, и така
понатаму. Шимпанзото, по таа сјајна теорија, како некој понизок брат на Европјанин, и повеќе има право да биде во друштво и да склопува бракови со најдобрите
‘нордички’ семејства, но да речеме каков поодалечен Црнец или Кинез. Тоа се наопаки идеји, кои ги споменуваме само затоа одма да би ги отресле. Во почетокот се
мислило дека човечкиот предок живеел веројатно на дрво, ама сега преовладува
мислењето кај оние кои се повикани за тоа дека тој предок повеќе бил еден површински мајмун, додека сегашните мајмуни се развиле во правец на својот живот на
дрво од еден помал вид, навикнати на таков живот.
Ако човековиот костур се стави покрај горилиниот, нивната општа сличност
е така голема, мошне лесно би можело да се заклучи како и оној прв се развил од
таков ист тип како и другиот; и тоа со помош на развивање на мозокот и општото
пречустување. Ама, ако се влезе подлабоко во поедини разлики, тогаш тек ќе видиме дека тие два типа меѓусебно се оддалечуваат. Нарочита важност му се придавала баш во последно време на начинот на одење. Човекот оди со прстите и петицата; неговиот палец е главен ослонец во одот; како што читателот би можел и самиот да види ако ги разгледа своите отисоци од нозете на подот во бањата, и запази
каде му паѓа најголемиот притосок, кога отисците почнат да изчезнуваат. Кај него
палецот е крал на сите прсти.
Меѓу сите видови мајмуни едино кај видот макао палецот е развиен бар донекаде слично онака како и кај човекот. Бабуните одат со равни стапала и сите свои
прсти, употребувајќи го средниот прст како главен ослонец, слично на оној што постои кај мечката. А трите големи мајмуни поново одат со надворешната страна на
стапалото, многу другчие но што човекот оди.
Големите мајмуни живеат по шумите. Тие не одат често на тлото. Кај нив ја
нема онаа итрина што ја имаат мајмуните што живеат на дрво; ама, тие често се и
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обично горе на гранките. Горилото е најтешко и почесто на земјата. Кога се на земја, тие повеќето ги употребуваат предните удови, и при трчање се помогнуваат најповеќе со своите зглобови сосем друкчие отколку што тоа е кај човекот. Рацете им
се сразмерно многу подолгу отколку кај човекот. Во нишањето имаат свои одредени начини. Многу повеќе се нишат и одфрлуваат со раце но што прават мајмуните,
и не одлетуваат подалеку, како и оние, со скок со помош на нозете. Немаат опашка
да им помогне. Имаат свој посебен нарочито усовршен начин во нишањето. Човекот, меѓутоа, оди мошне добро и трча така брзо од тоа лесно да се наслутува неговото денешно површинско потекло. Тој никогаш не се ниша баш добро; најповеќе ако
се ползи пополека и опрезно.
По своја прилика, претходникот и на човекот и на прачовекот, што сега ќе
ги опишеме, бил на почетокот на кенозојскиот период некаков мајмун кој најповеќе по тлото живеел и трчал. Се криел порадо по камењарите отколку по дрвата,
како што сега го прави гибралтарскиот мајмун. По дрвата можел да се ниша прилично добро и стварите да ги држи измеѓу палците и прстите до него (како што тоа
умеат и сега Јапонците); ама, всушност, тој се привикнал на животот на тлото, по
што произлегол од уште пораните (мезозојски) предци кои живееле на дрво.
Никако не треба да се смести од умот дека камената книга треба уште низ и
низ да се прелистуваа. Неа ја проучувале само неколку нарастувања, и тоа само по
неколку луѓе од секое. Стварно во врска со тоа била испитана едино западна Европа. Може да биде и веројатно е дека има илјади недопрени наслаги во кои се најдуваат одломци и траги од човекот и неговите прататковци. Во Азија, во Индија или
Источна Индија, во Африка, лежат можда скриени баш најпотребните податоци. Во
Америка веќе изгледа помалку веројатно да би можело да се пронајде ма што во
врска со прачовекот. И она што ние денес знаеме за раниот човек, можеда биде тек
најситна трунка спрема она што наскоро ќе се знае.
Разни видови мајмуни како да се издвоиле при почетокот на кенозојскиот
период. Постојат извесен број олигоценски и миоценски мајмуни, чие узајмно сродство, како и сродство спрема првите прачовечки современици, кои сега ќе ги опишеме, тек има да се испитаат. Меѓу нив можеме да го споменеме дриопитек од миоценското доба, чија вилица била мошне слична на човечката. На бреговите на Сивалик од северна Индија се најдени остатоци на извесни интересни мајмуни, од кои
сивапитек и палеопитек покажуваат некои, тобоже, човечки црти. Проплиотек од
египетскиот олигоцен изгледа бил мошне интересентен створ. Тој бил ситен мајмун сличен на човекот, и голем како помала мачка; а веројатно стоел во иста линија со денешните антропидски мајмуни. И тој е близок на човечкото стебло.
По своја прилика, сите тие мајмуни, тие човекови сродници, употребувале
разни орудија. Чарлс Дарвин ги опишува бабуните како со камења разбиваат ореви,
како во ловот на инсекти се служат со мотки при пентерење на стените, и како се
тепаат со стапови и камења. Шимпанзото себе си прави од гранки како некој вид
колиба на дрво. Во Бонсел, во Белгија, е најдено исклесано парчиња од камења што
очевидно на нешто служело, и тоа во слоеви на олигоценското доба. Можда веќе
имало и на располагање за употреба орудија кај оние мезозојски предци од кои ние
изгледа да водиме потекло.
Меѓу најраните податоци за некаков створ што личи повеќе на човек но и
еден сегашен мајмун на земјата, се најдува извесен број на камења и кремени кои
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се грубо исклесани, и тоа во таков облик како би можело да се држи в рака. Ова
прво орудие (‘еолити’) често е така грубо и просто, да долго време со водела расправа околу тоа дали треба да се сметаат природни или вештачки производи. Меѓу
најраните пионири за ова друго гледиште бил и г. Харисон, трговец од Кент, еден
од оние скромни и предани проучувачи на кого британската геологија многу му должи. Геолозите најпрво му се ругале и потсмевале на неговите еолити, ама денес
научниот свет е на негова страна, признавајќи сега тобожно човечко потекло на
многу од неговите примероци.
Според геолозите, најрани од тие еолити доаѓаат од плиоценот- то ест, пред
првото глечерско доба. Можат да се најдат уште и низ цел прв интерглациален период. Ние, пак, не знаеме било за коски, било за икакви други остатоци во Европа
или Америка тобоже човечки битија од пред пола милион години, што би можело
да создаваат и да го употребуваат тоа орудие. Един е сумливиот изузеток извесен
катник, кој е пронајден во шлунката од горниот Плиоцен на Снек Крик, во Небраска, и за кои некои мислат дека му припаѓал на створот викан хесперопитек (западен мајмун). Забот е многу оштетен, и можда воопшто не ни припаѓал на каков
антропоид, туку на некое друго фосилно животно.
Ама, во Тринил, на Јава, во слоевите за кои се држи да одговоруваат или на
позниот плиоцен или на американското и европското ледено доба, се најдени растурени коски на такви битија какви би можеле да бидат оние од кои тие први орудија потекнуваат. Се најдени врв од еден череп, неколку заби и една бедрена коска.
Черепот покажува мозочен простор кој стои по големина на пат измеѓу череп на
шимпанзо и човек, ама бедрената коска припаѓа на створњето кое е потполно како
и човекот, во состојба и да стои и трча, и кој исто така може да ги употребува своите раце. Тој створ ниту е човек, ниту било каков мајмун од дрво како шимпанзо.
Тоа бил некој мајмун што оди. Природњаците го нарекле питекантропус еректус
(полу- човек- полу- мајмун што оди).
А од оние што европските еолити ги правеле ние немаме за сега уште никакви коски. За нивниот изглед можеме само да нагодуваме.
Кога тие први луѓе, или ‘пра-луѓе’, или ‘под-луѓе’ од пред четири или пет
стотини илјади години ја населувале Европа, во тој нивни свет имало мамути, носорози, водени коњи, гигантски даброви, бисони и диви говеда. Тука имало исто
така и диви коњи, а имало и тигари со сабјести заби уште во знатен број. Од лавови
или вистински тигари уште нема ни траг во тоа доба во Европа, ама имало мечки,
видри, курјаци и диви вепрови. Лесно е можно вистинскиот пра-човек играл по некогаш како шакалска улога спрема тигрите со сабјасти заби, те се прехранувал со
месо што се претекнувало од гозбата на тигарите.
После питекантропусот, првиот претставник на нешто што бар личи на прачовек во геолошката историја, за едно раздобје што траело стотини илјади години,
нема повеќе ни еден остаток од ма каква човечка или човечка слична коска. Ништо
човечко или пра-човечко не може да се најде, освен што непрекинато расте бројот
на камено орудие. А тоа постанува исто така и сé подобро. Тек кога допреме до наслагите за кои се тврди дека припаѓаат на другиот интерглациален период, 200.000
години позние, или 200.000 до 250.000 години пред денешното доба, нас ни ди доаѓа до рака едно друго парче коска. Тогаш наидуваме и на една вилица.

43
Таа вилица е најдена во една песочник близу Хајделберг,на длабина од триесет и седум метри испод површината, ама таа не е онаква како што нас ни е позната
да треба да биде човечка вилица, мада инаку во секој друг поглед како и кај човекот, едино што нема апсолутно никаква трага од брада; е помасовна отколку на човекот, и се мисли услед нејзината тесност не можел јазикот да има доволно место за
движење и за артикулиран говор. Тоа не е ни мајмунска вилица; забите неа и се човечки. Човекот на кому таа вилица му припаѓала го назвале и homo heidelbergensis
и paleoanthropus heidelbergensis, спрема различното мислење што разните автори го
имаат за неговото човечко или пра- човечко потекло. Тој живеел во светот кој не
бил далеку другчиј од оној свет во кој се движело она пра- човечко битие што употребувало прво орудие. Од слоевите каде таа коска е најдена се гледа дека тогаш
имало слонови, коњи, носорози, бисони, осови итн.; ама, веќе нестанувале тигарите
со сабјасти заби, додека по Европа се ширеле лавови. Орудието од тоа раздобје (познато како челеански период) знатно е посовршен одколку она од плиоценското
раздобје. Мошне добро е изградено, ама далеку поголемо отколку икакво вистинско човечко оружје. Хајделбершки човек спрема големината и масивниот карактер
на својата вилица морал да има мошне големо тело и огромни предни удови. Можда бил и влакнест и чуден не-човечки изглед.
Треба да превртеме лист уште за цели ваљда 100.000 години, па да допреме
до првите идни човечки или пра-човечки остатоци. Тогаш надоаѓаме на здробени
парчиња од некои цели черепи во една наслага, што му се припишува на треттиот
интерглациално раздобје, кој почнал отприлика пред 100.000 години и траел до
пред 50.000 години. Таа наслага е шлуњак, што можда добие со спирање на еден на
уште поран шлункаст слој, те тој остаток на череп можда стар како и првиот глациален век. Овие остатоци од коски, кои се откриени на Пилтдаун во Сјусекс, покажуваат битија кои уште мошне споро се воздигнуваат од пра-човечкиот степен.
Првите остатоци на тие черепи се најдени во првото копање на шлунакот за
друм во Сјусекс. Дел по дел, и другите одломци од тие черепи се насобрани од гомилата од шлунакот, додека не можеле скоро сите да се соберат воедно. Тоа е еден
дебел череп, дебела отколку кога и една од постоечките човечки раси, и нејзиниот
мозочен капацитет стои на средина измеѓу питекантропус и човекот. Го назвале
еоантропус, човек на праскозорје. Во истиот мајдан со шлунок нашле и заби од носорог, воден коњ и ножна коска од срна со некои траги на неа, што изгледа дека се
засекотини. Тука е најдено и некое чудно одрудие од слоновни коски во облик на
батине.
Меѓу растурените остатоци имало дури и една вилица, за која најпрво сосем
се држело дека припаѓа на еоантропус, ама како што подоцна почнало да се претпоставува, изгледало дека е од шимпанзо. Чудновито е налик на вилица кај шимпанзо, додека, меѓутоа, Сер Артур Кит, еден од најголемите авторитети во тие прашања, му ја припишува, после исцрпните анализи во својот дел на Старост на човечката раса, на оној череп со кој е најдена. Всушност и есте, само таа како вилица,
многу помала човечка по својот карактер отколку вилицата на знатно постариот
хајделбершки човек, ама нејзините заби во по нешто послични на забите на сегашните луѓе.
Поколебан со таа вилица, Др Кит не мисли дека еоантропус, и покрај своето
име, еден од створовите од непосредниот низ човекови предци. Многу помалку пр-
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етставува преминскиот степен измеѓу хајделбршкиот човек и неандерталскиот човек, кого наскоро ќе го опишиме. Тој мисли дека е само во сродство со вистинскиот
човеков прататко, онака како што е орангутан во сродство со шимпанзо. Тоа бил
само член на еден од многуте видови получовечки мајмуни, со нешто малку повеќе
отколку просечен ум, те ако и не припаѓал на најглавната линија, бар неа í бил
близок сродник.
После тој зрак светлост на овој череп, се прекинува поново низот за многу
векови, не пружајќи ништо друго до орудието од кремен, кој бидува постојано сé
подобар по својот квалитет. Нестанале сите коски од оние битија што ги делеле, сите ствари дрвени и кожни што ги употребувале; сé иструнало и пропаднало; и да не
се уште тие камења, за нив не би се знаело. Еден карактеристичен облик меѓу тие
камења е вообличен како стапало, со една равна страна грубо одбивена, а другата
страна изработена. Воколку вековите продолжуваа, археолозите вотолку подобро
се во состојба да разликуваат остругачи, сврдли, ножеви, џилити, камења за годење
и слично.
Напредокот сега е понагли; за неколку векови почнува обликот на рачната
секира да покажува одредено и јасно усовршување.
И тогаш доаѓаат приличен број остатоци. Од четвртиот глациален век ги има
најповеќе. Човекот почнува да ги населува пештерите и таму остава свои траги. Во
Крапина во Хрватска, во Неандертал близу Дизелдорф, во Спај, најдени се човечки
остатоци, черепи и коски од еден створ што извесно бил човек. Негде околу пред
50.000 години, ако и непорано, се појавил homo neanderthalensis (викан исто така и
homo antiquus и homo primigenius), еден на човек сосем слично битие. Неговиот палец не е по своја гипкост и употребливост сосем рамен на човечкиот палец. Со стас
бил нагнат напред и не можел да ја држи својата глава усправно како кај сегашните луѓе. Немал брада, и можда не бил во состојба да говори. Имало чудни разлики во глеѓот, сржната вдлабнатина и коренот измеѓу неговите заби и забите на
сите сегашни луѓе. Бил мошне збиен, и, навистина, не наликувал сосем на човекот;
ама, нема никакви против разлози на тоа и тој да не се приклучи на родот homo.
Неговото потекло зацело не доаѓа од еоантропус, вилицата му е мошне слина на хајделбершката вилица. Така е лесно можно понезграпниот и потежок хајделбершкиот човек илјади векови пред него, да бил од иста крв и раса“.
Стр. 32: „Во раната фаза, во третиот интерглационалното или меѓуледеното
раздобје, лутал по тие краишта извесен број помали човечки семејни групи (homo
neanderthalensis), а покрај нив тука биле веројатно и пониску човечки видови (eoanthropus),само што освен орудие од кремен не останало ништо друго како доказ дека
тогаш живееле. Можда тука имало и други какви видови способни да прават орудија; ама за тоа за сега можеме само да нагодуваме. Така исто е веројатно дека тие
употребувале и голем број разнолики дрвени орудија; како и дека по своја прилика
воочиле кај дрвата разни облици за разна употреба, те подоцна тоа го примениле на
камен. Ама, денес од тоа дрвена граѓа преостанало нешто. Можеме да правиме разни претпоставки за нивниот облик и начин на употреба.
Воколку климата се приближувала на врвот на суровоста, неандерталските
луѓе, кои, како што изгледа, веќе знаеле да се служат со оган, почнале за себе да
трагаат прибежишта под обронците на стени и по пештерите, и дека тука зад себе
оставале траги. До тогаш клечеле околу огнот под ведро небо и близу потребвната

45
вода. Ама, сега веќе биле доволно разумни да се прилагодат на понови и потешки
околности.
А ниските човечки видови,изгледа,сосем подлегнале на тешкотијата на четвртото ледено или гласциално доба. Најгрубото орудие наскоро веќе повеќе го нема.
Не само луѓето им прибегнувале на пештерите. Во овој период имало и пештерски хиени. Нив требало и да се истеруваат надвор и да се држат што подалеку
од тие пештери, во кои првите луѓе сакале да се настанат и склонат. За тоа изгонување и заштита несумливо им послужиле мошне корисниот оган. Првите луѓе, веројатно, не навлегувале во пештерата длабоко, оти немале со што да ги осветлуваат
нивните темни аглови. Влегувале внатре само колку им било потребно да се склонат од времето, а дрвата и храната ги слагале по склонетите агли. Е можно е со што
да ги затрпувале пештерските влезови. А да би можеле да влезат подлабоко во пештерата, морале да се служат едино со буктињи.
А што тие неандеталски луѓе ловеле ? Да би можеле да убијат такви гигантски ѕверови како мамути или пештерска мечка, па дури и срна, едино можно оружје
биле дрвените копја, дрвени тојаги и она големо парче од кремен што го оставале
зад себе, ‘шелеанско’ и ‘мустерианско’ орудие; а нивниот обичен плен веројатно
бил поситни ѕверови. Само, зацело јаделе и месо од разни големи животни кога за
тоа им би се дала прилика, пратејќи ги тие ѕверови можда кога би биле болни или
ранети после каква борба, или совладувајќи ги кога би угинувале или се најдувале
во некоја друга неволја до вода или мраз. Лабрадорските Индијанци убиваат со
стрели уште и сега северните елени кога ги најдат на непогодни места за премин
преку река. А во Ѓулиш, во Дорсет, е најден еден вештачки ров за кој се држи дека
била палеолитска клопка за слонови. За неандерталците знаеме дека овој плен еден
дел го јаделе таму каде би паднал; додека оние големи коски што содржат срж ги
носеле со себе назад во пештерата; те таму на тенане ги кршеле и јаделе; оти додека по пештерите се најдувале малку ребра и хрптенички пршлени, дотогаш таму
постоело цело мноштво искршени и расцепени долги коски. Кожите ги употребувале со нив да се обвијат, а и жените веројатно им се облекувале во кожи.
Знаеме исто така и дека биле деснораки како и денешните луѓе, оти левата
страна на мозокот (што служи за десна страна на телото) е поголема од десната.
Ама, додека задните делови на мозокот, кој раководи со видот, допир и телесната
енергија, е добро развиена, челните делови, кои стојат во врска со размислување и
говорот, компаративно се мали. Тоа бил еден мозок исто така голем како што е нашиот, само нешто другчиј. Овој вид човек имал зацело сосем другчиј менталитет
отколку што е нашиот; неговите поединци не само да биле попрости и пониски отколку што сме ние, туку еден сосем друг ред. Можда тие воопштоне се служеле со
говорот или пак говореле мошне малку. Кај нив како да не постоело ништо такво
што би можело да го наречеме говорен јазик“.
Па човекот немал врска со досега наведените- човек бил човек од почетокот.
Стр. 36: „Во Европа бар за неколку десетина илјади години преовладувал
неандерталскиот тип на луѓе. Низ вековите од кои сета историја ни се чини како нешто што вчера се случило, преовладувале полу- човечки битија. Ако хајделбершката вилица навистина припаѓала на некаков неандерталски човек, и ако нејзината
старост не е погрешно проценета, тогаш неандерталската раса траела подолго и од
двеста илјади години ! Најпосле, и тоа пред околу четириесет до дваесет и пет илја-
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ди години, и додека четвртиот глационален период почнал да попушта и преминува
во поумерена доба, на европската позорница се појавува еден другчиј вид луѓе, кој,
како што изгледа, го искоренила неандерталскиот човек.
Тој нов тип се развил веројатно во јужна Азија и Африка или пак во оние
потопени земји на средоземниот базен, те тек кога се собере нешто повеќе остатоци
и приберат малку повеќе податоци, луѓето ќе бидат во состојба да сознаат нешто
повеќе за тие свои порани периоди. Сега можеме само да нагодуваме каде и како, и
тоа паралелно со својот неандерталски сродник, тие вистински луѓе се појавиле како потомци на некој свој многу мајмунскиот прататко. Низ стотина векови тие во
таа уште непозната средина учеле совршено да ги употребуваат своите раце и нозе,
додека мозокот се развивал и по своја моќ и по големина. Во она доба кога првпат
ги запазуваме, стоеле веќе далеку над неандетралското ниво и во поглед на способноста и интелигенцијата, и веќе се поделиле на две или повеќе различни раси.
Овие придојденци не се доселиле во вистинскиот смисол на тој збор во
Европа, туку просто, и воколку од век во век климата се подобрувала, оделе по својата храна и растение на кои биле навикнати, и тоа сé додека тоа се распростирало
понатаму по новотворените територии. Ледот се повлекувал, вегетацијата напредувала, повеќе ловот бил од секој вид сé повеќе. Степските погодности, новите пасишта и жбунови со себе носеле бескрајни хорди од диви коњи. Етнолозите ги класираат тие нови човечки раси, и со сите познии раси, во иста специја во која сме ние,
а под заедничкото специфично име homo sapiens. Кај нив мозочниот простор и рацете биле сосем човечки, а забите и вратовите анатомски им биле истоветни со нашите.
Ние во овој период знаеме за два одредени вида од скелетни остатоци: првиот е од нив познати како кромањонска, а вториот како грималдинска раса; само
што сé тоа е она големо мноштво на човечки траги или орудија што ги најдуваме
било без човечки коски или без доволно коски, како што би можеле да го одредиме
нивниот вкупен физички тип. Можда постоело и повеќе подвоени раси отколку
што се само двете. Можда меѓу нив имало и премински типови. И потполни се костурите на еден главен тип на тие понови палеолитски луѓе, тие вистински луѓе,
најдени по прв пат во Кромањонската Пештера, те оттука и ги нарекуваат кромањонци“.
Стр. 39: „Појавата на тие потполно човечки постглациански пелеолитски
групи...овие вистински луѓе како не сакале са имаат икаков допир со неандераталската раса, па било со жените било со луѓето. Не постој никаков траг од какви мешање меѓу расите...“.
Бидејќи меѓу нив не се добил нивни меѓупроизвод, човекот бил посебен вид.
Во WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY PENNSYLVANIA,1999,
на македонски јазик,на стр.93, се наведува: „На пример, книгата The Social Contract
забележала: ‘Со еден или два исклучока, сите компетентни истражувачи на ова поле сега се сложуваат дека австралопитеците ... се всушност човечки предци’. The
New York Times објавил: ‘Австралопитекусот бил тој ... кој на крајот еволуирал во
Хомо сапиенс, односно современ човек’.А во Man, Time, and Fossile Рут Мур рекла:
‘Од сиот доказ, луѓето најпосле ги запознале своите долго време непознати, рани
предци’. Таа отсечно изјавила: ‘Доказот беше убедлив ... најпосле е најдена алката
која недостасуваше’.
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Но, кога доказот за што и да било всушност е слаб, или не постои или, пак,
се темели на голема измама, порано или подоцна тврдењето ќе падне во вода. Се
докажало дека тоа е случај со многу минати примери на наводите ‘човеколики мајмуни’.
Така било и со австролопитекусот. Понатамошното истражување разоткрило дека неговиот череп ‘се разликувалод черепот на луѓето во повеќе погледи а не
само во неговиот помал капацитет на мозокот’. Атономот Зукерман напишал: ‘Кога
се спореди со човечиот и со мајмунскиот череп, черепот на австралопитекусот по
изглед е убедливо мајмунски- не човечки. Да се тврди спротивното е исто како да
се тврди дека црното е бело’. Исто така, тој рекол: ‘Нашите наоди оставаат мало сомневање дека ... австролопитекусот не личи на Хомо сапиенс, туку на живите мајмуни и примати’. Доналд Јохансон исто така рекол: ‘Австралопитеците ...не биле
луѓе’. Слично на тоа, Ричард Лики рекол дека е ‘неверојатно нашите директни предци да се еволуциони потомци на австралопитеците’.
Дотолку денес би биле најдени некои живи австралопитеци, тие би биле ставени во зоолошките градини со другите мајмуни. Никој не би ги нарекол ‘човеколики мајмуни’.Истото е случај и со другите фосилни ‘братучеди’ кои личат на него,
како што е еден помал вид австралопитекус наречен ‘Луси’. За него, Роберт Џастро
вели: ‘Тој мозок не бил голем во апсолутна величина; тој бил една третина од големината на човечкиот мозок’. Очигледно, и тој бил само ‘мајмун’. Всушност, New
Scienist рекол дека ‘Луси’ имал череп ‘многу сличен на оној на шимпанзото’.
Еден друг фосил вид е наречен Хомо еректус- исправен човек. Големината и
обликот на неговиот мозок во нижиот род кај современиот човек. Исто така, Encyclopaedia Britanica забележала дека ‘досега откриените коски на екстремитетите не
се разлкикуваат од оние на Х[омо] сапиенсот’. Меѓутоа, нејасно е дали тој бил човек или не. Ако да, тогаш тој бил само гранка од човековата фамилија и изумрел“.
Се прикажани три черепи на австралопитекот, шимпанзото и човекот. Според изгледот,се потврдува, тие меѓусебно немаат ништо заедничко.(Х омо=умо,РИ)
„Неандерталецот (именуван според областа Неандер во Германија каде бил
најден првиот фосил) несомнено бил човек. На почетокот бил насликан наведнат,
со глупав изглед, влакнест и мајмунолик. Сега е познато дека оваа погрешна реконструкција се темелела на еден фосилен скелет кој имал тешка деформација поради
болест. Оттогаш биле најдени многу фосили од неандералецот кои потврдуваат дека тој многу не се разликувал од современите луѓе. Во својата книга Ice, Фред Хојл
навел: ‘Не постои доказ дека неандерталецот на некој начин бил инфериорен во
однос на нас’. Како резултат на тоа, неодамнешните цртежи на неандерталеци попримиле посовремен изглед“.
Неандерталците не оставиле свој наследник-со човек не дале меѓупроизвод.
„Друг фосилен вид на кој често се наидува во научната литература е Кромањонскиот човек. Наречен е така во локалитетот во јужна Франција каде што првпат биле ископани неговите коски. Овие примероци ‘практично не се разликувале
од денешните, па така дури и најскептичните морале да признатдека тие биле луѓе’,
рекла книгата Lucy.
Така, јасен е доказот дека верувањето во ‘човеколики мајмуни’ е неосновано. Наместо тоа, луѓето ги имаат сите одлики дека се создадени- одвоено и различно од кое и да било животно. Луѓето се размножуваат само според сопствениот
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вид. Тоа го прават денес, но го правеле и отсекогаш во минатото. Сите мајмунолики суштества кои живееле во минатото биле само тоа- примати, односно мајмуни, а
не луѓе. Фосилите, пак, од древните луѓе кои незначително се разликуваат од денешните луѓе, едноставно покажуваат разноликост во рамката на фамилјата. Токму
како што денес имаме многу варијанти кои живеат една покрај друга. Постојат луѓе
високи над две метра, а постојат и пигмеи со различна големина и облик на скелетот. Но, сите му припаѓаат на истиот човечки ‘вид’, а не на животинскиот ‘вид’ “.
За време на топлите периоди Белците од Левантот талкале низ Европа итн.
Па меѓу човекот и мајмуните има разлики-и затоа најбитна останала главата.
Х.Џ. Велс, на стр. 29, наведе: „Према геолозите...Черепот покажува мозочен
простор кој стои по големина на пат измеѓу череп на шимпанзо и човек...“.
За еволуционистите, капацитетот на черепот е основа за да се утврди потеклото на човекот. Од друга страна, за други автори, заради поголемиот череп, човекот се разликува од мајмунот. Затоа постојат умствени разлики. Јохен Блајкен и
други наведуваат, дека постои разлика меѓу човекот и мајмунот и тоа од времето на
постоењето на најраното(до сега познато) вештачко изработено камено орудие. Тоа
е старо повеќе од милион години. Кај животните, ниту кај „највисоките“ мајмуну
такво нешто не е забележано. Деникен споменува прва хомидна населба 500.000 години кога владеело леденото доба и за него прачовекот бил најителигентно живо
суштество на планетата, со што се потврдува одвоената еволуција на човекот од самиот свој сопствен почеток.
За Ентони Брајер и др. „основните одлики на човештвото- говорот, орудието
и моќта на прилагодување- постанало дел на човечката култура уште пред 250.000
години“. Сите овие наводи укажуваат дека човекот си имал одвоена своја оволуција и кај него многу рано се појавил говорот како највисок степен на развиток.
Па следи черепот на човекот не се променал не 250.000 туку 500.000 години.
Х.Џ.Велс, на стр. 38, пиши: „Овие придојденци не се доселиле во вистинскиот смисол на тој збор во Европа...Кај нив мозочниот простор и рацете биле сосем човечки, а забите и вратовите анатомски им биле истоветни со нашите“.
Се потврдува, човекот немал врска со човечките сродници-човек само човек.
Па Европа за време на ледено доба не била населена со човек- тој бил во Левантот.
КРВНИ ГРУПИ И ИСХРАНАТА
Петер Адамо,8 на стр. 26, пиши: „Приказната за човечкиот род е приказна за
опстанокот. Понаучно кажано, ова е приказна за тоа каде живееле луѓето и со што
можеле да се хранат таму. Тоа е приказна за храна, за изнаоѓање на храна и преселување за да се најде храна. Не знаеме точно кога почнала човечката еволуција. Неандерталците, првите човечки суштества што ги познаваме, можеби се развиле
пред 500 000 години, а можеби и порано“.
Човекот бил посебен род кој имал фетален череп, наспроти мајмуните со череп на одраснат цицач. Меѓу човекот и сите видови мајмуни има и други разлики
на другите делови на телото, што говори, човекот од нив не можел да потекне. Ова
се потврдува и со доказот, досега меѓу видот човек и сите видови мајмуни до денес
никој не успеал да добие нивни меѓупроизвод. Со ова се објаснува, човекот од са8

Петер Џ.Д’Адамо и Катерина Витни, Крвни групи и исхраната, Издавач Мак-Фит д.о.о. Скопје.
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миот свој почеток бил посебен вид. Па тој има 46 хромозоми, а сите видови мајмуни 48 хромозоми. Бидејќи тие не се совпаѓаат за меѓусебна размена на генетскиот
материјат, тие да се „парат“, никој не добил меѓупроизвод. Следи коњот со магарето, два посебни вида, се поблиску меѓусебно отколку човекот со било кој мајмун. А
и кај човекот првобитна крвна група била 0- другите се создале многу-многу подоцна, како спротивност на мајмуни, кои сите тн.човекови крвни групи ги имаат уште
од самиот свој почеток. Човекот за време на леденото доба со преку 0,5 милион години опстојувал во Левантот, кога би се појавил неандерталот кој бил само мајмун.
„Меѓутоа, знаеме дека првите почетоци биле во Африка каде сме се развиле
од човеколики суштества. Раниот живот бил краток, насилен и брутален. Луѓето
умирале на илјади различни начини, од инфекции, паразити, напади на животни,
скршени коски, породувања, и умирале млади.
На првите човечки суштества им било неверојатно тешко да си обезбедат егзистениција во ваква сурова околина. Забите им биле кратки и тапи, неприспособени за напад. За разлика од нивните конкурентни во синџирот на исхраната, немале
посебни способности во поглед на брзина, сила или подвижност. На почетокот, главната карактеристика што ја поседувале човечките суштества била вродената итрина, што подоцна прераснала во рационално размислување.
Неандерталците веројатно имале доста проста исхрана што се состоела од
диви растенија, ларви и остатоци од пленовите на крволочните животни. Почесто
имале улога на плен отколку на ловци, особено кога биле во прашање инфекциите
и паразитарните заболувања. Многу од паразитите, црвите и заразните микроорганизми во Африка не го поттикнувале имунолошкиот систем да произведува посебни антитела за нив, веројатно поради тоа што првите луѓе со крвна група 0 веќе
имале заштита од нив во форма на антитела наследени од самото раѓање“.
Според флората и фауната, Северна Африка со Средоземниот Базен им припаѓала на темните раси.И следи белата раса била повлечена во Средоземниот Базен.
Следи шема на која се зацртани: Човекови предци, како што се неандерталците 50.000 г.п.н.е; Првото појавување на Kro-Magnon огромен напредок на технологијата на ловењето 40.000 г.п.н.е.; Бројот на големите пленови се означува во
Африка: огромни миграции кон Азија и Европа- 20.000 г.п.н.е.; Се појавуваат радикални варијации според географијата- 40.000-10.000 г.п.н.е.; Неолитска или аграрна
револуција: првата масовна појава на групата А-10.000-3.500 г.п.н.е.; Миграција на
номадите од степите: се појавува групата В во Европа- 3.500-600 г.п.н.е.; Првото
мешање на општества со А и В крвна група- 500 г.п.н.е.- 900 г.п.н.е. И се објаснува:
„Историја на антропологијата на крвните групи. Почнувајќи од најраните
времиња, шемата покажува одредени човечки развојни етапи во однос на воведувањето на нови крвни групи. Интересно е што еволутивните промени во крвните групи имаат скоро библиска временска рамка. Кога сите биле крвна група 0 (најдолгиот временски период) и живееле на исто место, јаделе иста храна и вдишувале исти
организми, немале потреба од понатамошни промени. Меѓутоа, со зголемувањето
на бројот на населението и миграциите што следувале, варирањето се забрзало.
Следните крвни групи А и В се само 15 000- 25 000 години стари, а крвната група
АВ е уште понова“.
Крвната група А на Белците била создадена во Левантот само поради зарази.
Заразите биле од чумата и грипот на говедото и свињата, држени во Левант.
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„Како што човечкиот род се селел наоколу и бил принуден да ја приспособува својата исхрана кон променливите услови, така новата исхрана предизвикувала промени во органите за варење и во имунолошкиот систем неопходни за нивниот опстанок, а потоа за напредување во секоја нова околина. Овие промени се
огледуваат во развојот на крвните групи, кои, се чини, дека се јавиле во клучни периоди во човековиот развој.
1. Искачувањето на човечките суштества на врвот на синџирот на исхрана
(целосна еволуција на групата 0).
2. Промена од ловење- берење кои домаќински, аграрен начин на живот (појавување на групата А).
3. Спојување и мигрирање на расите од првобитната татковина во Африка
кон Европа, Азија и Америка (развој на групата В). (Белците од Левантот, Р.И.)
4. Модерното мешање на различни групи (појавување на групата АВ).
Секоја крвна група содржи генетска порака за однесувањето и исхраната на
нашите предци, и сега покрај тоа што сме далеку од раната историја, нивните карактеристики сé уште влијаат на нас. Познавањето на овие предиспозиции ни помага
да ја разбереме логиката на исхраната по крвна група.
‘0’ е најстара
Појавувањето на нашите Kro-Magnon предци околу 40000 год. п.н.е.е. ја издигна човечката раса на врвот на синџирот за исхрана и со тоа станале најопасните
суштества на земјата. Почнале да ловат во организирани групи; по кратко време
можеле да направат оружје и да користат алатки. Овие клучни изуми им дале сила
и супериорност поголеми од нивните природни физички способности.
Како вешти и опасни ловци, кромагноните набргу не морале да се плашат од
животните кои им биле ривали. Бидејќи немало кој да ги лови, нивното население
бргу пораснало. Протеините- месото била нивната основна храна и во овој период
дигестивните атрибути на крвната група 0 ја достигале својата највисока точка.
Човештвото напредувало хранејќи се со месо. За многу кратко време успеале да ги истребат крупните пленови во нивниот домен на ловење. Имало сé повеќе
и повеќе луѓе за хранење и така конкуренцијата за месо станала интезивна. Ловците
почнале да се борат меѓу себе и да ги убиваат оние што им навлегувале во областа
за која тие сметале дека е исклучитечно нивно ловиште. Како и секогаш, човечките
битија открија дека тие самите за себе се најголеми непријатели. Богатите ловишта
станале ретки. Почнала миграцијата на човечкиот род“.
Следи слика: Од југо-источниот дел на Северна Африка, откај Црвеното
Море, тргнало движењето на луѓето, и тоа: запад Африканци со крак Австралијанци; од центарот на афро-австралијанците се протега еден крак во Европа како Европјани, а другиот крак на десно Монголци кои се преселуваат во двете Америки.
„Од нивната древна татковина во Африка, раните ловци и берачи со крвна
група 0 се прошириле низ Африка и во Европа во потрага по нови извори на крупен
плен. Како што се соочувале со променливи услови во околината, почнале да развиваат модерни расни карактеристики“.
Темните раси имале заедничко потекло со животно афричко- индиско-монголски бивол- на Белците како сточари (говедото, свињата, коњот, овцата, козата...)
„Околу 30000 год. п.н.е. група ловци патувале сé подалеку во потрага по
месо. По промената на ветровите што го исушиле плодното ловиште во Сахара и
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кога претходно смрзнатите северни области се стопиле, почнале да се селат од
Африка кон Европа и Азија“.
Белците се селеле само со волски коли,а говеда немало во Африка-сé е јасно.
„Оваа преселба í ја даде на планетата основната популација, која беше крвна група 0, доминантата група дури и денес“.
Белците се селеле низ Азија и Африка со двете Левантски крвни групи 0 и А
„До 20000 год. п.н.е. кромагноните сосема ги населиле Европа и Азија и ги
намалиле огромните стада на крупен плен толку многу, што морале да изнајдат поинаква храна. Претражувајќи ја секоја нова област за каква било храна, веројатно е
дека луѓето- месојадци набргу почнале да јадат сé. Имале мешана исхрана што се
состоела од ситни овошја, ларви, ореви, корења и мали животни. Населението исто
така се зголемувало крај приморјето, езерата и реките што изоблувале со риби и
други видови храна. До 10000 год. п.н.е. луѓето ги населиле сите основни копна на
земјата освен Антартикот“.
Во Европа говедото било диво-Европа била населено со балканското говедо.
Овошјата, оревите...житариците и мешункастите биле на Белците со говедо.
„Миграцијата на првобитните луѓе кои климатските услови што не биле толку умерени резултирала во посветла кожа, помали коскена структура и порамна
коса. Природата со текот на времето ги приспособила на новите предели на земјата
што ги населиле. Луѓето отишле посеверно и развиле посветла кожа што била поотпорна на студот во споредба со темните. Посветлата кожа исто така била поспособна да го метаболизира видаминот D во предели со пократки денови и подолги ноќи“.
Наспроти белата раса,темните раси биле ниски и со други заеднички одлики
Во постудени предели луѓето морале да бидат повисоки, до дивови, затоашто покрупноста има релативно помала површина на кожата, од што зависи метаболизмот на секој организам, за повод на поекономична исхрана и подолговечност.
„Кромагноните набргу се исцрпиле; нивниот успех бил анатема. Преголемото население набргу го истрошило пленот. Некогашниот беспрекорен извор на крупен плен ненајдено се исцрпил. Ова довело до зголемена конкуренција за пространото месо. Конкренцијата довела до војна, а војната до ниви миграции“.
Со преселби на Белците тие со себе ги понеле своите животни и растенија.
„‘А’ е аграрна
Крвната група А најнапред се јавила некаде во Азија или на Блискиот Исток
меѓу 25000 и 15000 год. п.н.е. како одраз на новите услови. Се појавиле на врвот на
неолитскиот период, или новото камено време, што следувало по старото камено
време, или палеолитскиот период на ловци кромагнони. Земјоделието и припитомувањето на животните се главни карактеристики на оваа култура“.
Бидејќи Блискиот Исток немал говедо и свиња, тој не можел да учествува да
се создаде крвната група А. Па од говедото во Индија се создало зебу, кое се проширило во Месопотамија, но не и позападно. Следи зебу да има грбка полна со лој,
како што бил случај кај камилата. Ама и кај овцата на коренот на опашката и тртката да се складира лој. Дури свињата станала помала и со повеќе маст- од маста се
добива повеќе вода (однос 1 : 1), што не е случај од јагленохидратите и белковините, како неопхоност да се опстои на тие пусти предели. А и коњот станал помал.
Па крвната група А настанала во Леванот само заради говедото и свињата.
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„Одгледувањето на растенијата и животните измениле сé. Сега луѓето биле
способни да го надминуваат чистото преживување и за првпат можеле да се издржуваат. Така воспоставиле стабилни општества и постојани структури на живеење.
Овој радикално поинаков животен стил и огромната промена во исхраната и околната резултирале во една сосема нова мутација на органите за варење и имунолошкиот систем на палеолитските луѓе- мутација што им овозможила подобро да ги
поднесуваат и вараат култивираните житни растенија и други земјоделски производи. Се појавила крвната група А“.
Затоа било загонетно како е можно 168 Шпанци предводени од Франциско
Пизар во 1532. година да ја масакрираат војската од 80.000 Инки ? Се објаснувало
заради подобрата наоружаност со меч и челични штит во однос на Инките со дрвени стапови. Во новата книга Вилијам Мекнил како географски детерминизам ја
нарекува „радикална новата верзија“, каде се наведува ниту господ ниту интелигенцијата тоа не го направиле. Во делото „Пушки, бактерии и челик: судбини на човековите суштества“ билогот Џард Дајмонд од Универзитетот во Калифорнија (Лос
Ангелес) докажува дека Европјаните однеле разни бактерии како што се ситните
сипаници, со чија помош било уништено приближно 95% Индијанци. Тоа произлегувало од храната- одгледувањето на житни растенија и домашни животни. Приближно до 11000 години пр.н.е. сите во светот биле ловци и собирачи. Но набргу
потоа народите во областа на плодната полумесечина (денешен Ирак) и во Кина
почнале да се населуваат на тие подрачја и да произведуваат храна и така започнало да се складира храната. Напротив, ловците- собирачи, кои биле во движење, тоа
не можеле да го прават. Собирањето на храната значело вишок на храна. Тоа овозможувало зголемена популација од 10- 90 пати поголема отколку кај ловците- собирачи. Припитомените животни кај нив ширеле бактерии- легло на зараза.
Големите сипаници водат потекло од кравјите сипаници, малите сипаници
од говедската чума, а грипот од свињите и патките. Пак, Индијанците не биле одгледувачи на животни, а во Америка нив ги пренеле Шпанците. Значи, земјоделието и одгледувањето на животните било развиено во Евроазија, но не во АфрикаАмерика-Австралија. Во Евроазија растенијата добро раѓале, а животните лесно се
припитомувале. Во Австралија имало само едно растение за одгледување (Macademia nut). Во Америка вклучувајќи го предокот на пченката итн. имало недостатоксите биле мали, не вредело да се жнеат и предизвикувале сенска треска или алергија на кожата. Во Африка секое повредно житно растение потекнувале северно од
Сахара и ниедно не можело да ја премини пустината и да се приспособи кон јужната клима. Значи, 32 од 56 треви (овде спаѓаат оризот и пченицата) потекнуваат од
Евроазија, како што важело за домашните животни. Африка ја имала само кокошката бисерка, Америка само ламата и Австралија ниедно животно. Житните растенија и животни биле припитомени на Блискиот Исток и Медитеранот, а оттаму
пренесени во Евроазија. Пак за север- југ на Африка и двете Америки на житните
растенија од Андите и на ламите им одговарале вистинската ладна клима. Така тие
не можеле да се рашират во централна Америка и во топлите низини.
Според наводите, од Африка не можел да потекне човекот и таа била негативна варијанта за преселбите на народите во Евроазија. Тоа произлегувало од
тоа што таму немало вредни растенија и оттаму потекнувала само кокошката бисерка. Кога таму немало поволни услови за сите животни, отпаѓа можноста само таму
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да настанал човекот. И да се прифати претпоставката дека од мајмун настанал човекот, таа веројатност била поголема во евро-азиските простори каде имало мајмуни. Кога во овој поглед Африка не била привилегирана, отпаѓа можноста тоа да важи дури за потеклото на Белците. Со ова се потврдува дека тамошниот човек немал
важност за Евроазија и тоа сé дотогош до кога Црнците не биле населени во Египет
сé до со Месопотамија, каде оттогаш живееле двете раси...Овде е објаснета блискоста на континентите пред тие да постанат. Значи, центар на белата раса бил Средоземниот Базен откаде биле преселбите со животни и со нив се ширеле растенијата.
Токму затоа ловечките населенија биле поштедени од болести. Напротив, Белците
како одгледувачи на животни во Средоземниот Базен биле изложени на болести,
против кои се борел организмот на Белецот и тој создал свој имунитет, што било
непознато кај Монголите. И затоа тие масовно страдале.
Крвната група А кај Белците настанала само поради мутацијата од малите
сипаници од чумата на говедото, како и грипот од грипот на свињите, кои им биле
домашни животни на белата раса-таа за време на леденото опстојувала во Левантот
Со тоа што крвната група А настанала заради зараза од животни, таа е одбојна на исхрана со животинска храна, за што е потребно лачење на хлороводородна киселина која е неопходна да го активира пепсинот во желудникот за да се метаболизират животинските белковини. Ова било повод кај крвната група 0 се лачи
повисоко ниво на таа киселин во однос на А. Па крвната група А е вегетеријанска.
Бидејќи создавањето на крвната група А била поврзана со говедо и свиња
кои не се од исто генетско- географско подрачје со биволот, слонот, камилата, магарето...во Блискиот Исток (Месопотамија...) и Африка, таму не настанала крвната
група А туку во Левантот во Средоземно Море со водотечение од целата Европа...
Бранко Вукушиќ.9 на стр. 71, пиши: „Во книгата ‘Орион’ (1893) Тилак ја
утврдил хронологијата на создавање на ведските текстови, го поместил времето на
постанокот на овие текстови до најмалку 5. милениуми с.е. а постанокот и процветување на аријевската цивилизација во меѓугласиалниот период на старост преку
20 илјади години. Во книгата ‘Артичка прадомовина на Ведите’ (The artic homo in
the Vedas, (1903),Тилак брилијантно ја докажал тезата за северната (хиперборејска),
артичка прадомовина на Аријевците, прво-битната колевка на сите подоцнежни ариевски ограноци на аријевско етно-културно стебло. Потоа изворно ја изложил аријевската космогонија, ведската мудрост и фолозофскиот поглед на тој свет, шастре
(Srimad Bhadgvad-gita-Rahasya 1915). За таа книга Махатма Ганди рекол: ‘Неговото
ремек дело ќе остане ненадминато за уште долго време во иднината. Никој не превзел посовршени истражувања кои се издигнуваат од Bhadgvad-gita и Веда’ “. ...
Се пиши: „Индра сам господар е крава“-врска со крвна група А во Левантот.
Олга Луковиќ-Пјановиќ,10во насловот„Словени на останатите им дале збор“,
пиши: „Живанчевиќ понатаму продолжува, дека во ова истражување се вмешале и
антрополози. Така Retzius Anders...Тогаш отпочнало да се расправа за тоа, каде
Аријанците живееле. Претпоставката, дека нивната постојбина е Јужна Русија, е отфрлена поради несовпаѓање на флората; во Јужна Русија, имено, не успева сé она,
за што постој назив праиндоевропски. Според другата претпоставка, првобитен
аријански завичај, би се најдувал во Индија, или пак во централна Азија. Индија е
9

Branko Vukušić, O trojansko- slovenskoj misteriji. Pešić i sinovi, Belgrad, 2003.
Олга Луковић-Пјановић, Срби...народ најстарији, Дисије, Белград, 1990. (Преземено од интернет)
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земена во обѕир особено затоа, што и во денешниот хиндуски јазик се задржале
мошне стари јазични особини, но тоа гледиште, тврди Живановиќ, со обзир на флората и фауната, е одфрлено“.
Па белата раса немала врска со Кина, Индија и Јужна Русија, туку таа за време на леденото доба престојувала во Левантот, каде била содадена крвната група А.
Во Левантот се одгледувале говедата и свињите, од кои се дошло до зарази.
П.Адамо продолжува: „Населувањето во трајни земјоделски општества поставило нови развојни предизвици. Вештините потребни за заедничко ловење сега
се запоставиле во корист на нов вид на кооперативно општество. За првпат, одредена вештина во едно поле зависело од други луѓе што се занимавале со нешто друго.
На пример, воденичарот зависел од земјоделецот да му го донесе житото; земјоделецот зависел од воденичарот да му го сомели житото. Луѓето веќе не ја гледале
храната како непосреден извор или нешто привремено. Полињата морале да се садат и одгледуваат предвидувајќи ги идните жетви. Планирњето и соработувањето со
другите станало најважно. Психолошки, ова се карактеристиките што најчесто ја
одликуваат групата А, можеби уште една адаптација кон околината.
Генот на групата А почнал да се развива во раните земјоделски опшетства.
Генетската мутација што ја произвела групата А од групата 0 се јавила рапидно, толку рапидно што степенот на мутација бил четири пати побрз од оној на Drosofila,
обичната овошна мушичка и сегашниот рекордер !“
Рапидната мутација била од смртоносните зарази на малисипаници и грип.
„Каква би можела да биде причината за ваквата исклучителна стапка на човечка мутација од крвна група 0 кон група А? Одговорот е опстанок. Опстанокот на
најсилниот во пренаселено општество. Групата А се покажала како поотпорна на
инфекции што се чести во густо населени предели. Урбаните и индустријализираните општества набргу станале група А. Дуру и денес преживеаните од чума, колера и големи сипаници се претежно од крвната група А, а не од група 0“.
Па „Опстанокот на најсилниот во пренаселено општество“ од заразите.
„Со текот на времето генот за крвната група А се проширил надвор од Азија
и Блискиот Исток во Западна Европа, пренесен од страна на Индо-европејците кои
продреле длабоко во преднеолитиските населенија. Индо-европските племиња првобитно се појавиле во јужно-централна Русија и меѓу 3500 и 2000 год. п.н.е. се подвижиле јужно кон северно- западна Азија, создавајќи ги населенијата и народите
на Иран и Авганистан. Напредувајќи, навлегле уште позападно во Европа. Инвазијата на Индо-европејците всушност е првобитна револуција во исхраната. Внеле нови видови храна и навики на живеење во едноставниот имунолошкиот систем и дигестивен тракт на раните ловци и берачи. Овие промени биле толку коренити што
создале стрес во околината кој бил неопходен за ширењето на генот од групата А.
Како одминувало времето, дигестивниот систем на ловците и берачите ја изгубил
способноста да ја поднесува предземјоделската месна исхрана“.
Никогаш немало Индо-европјани, затоашто Индијците биле темни, а Европјаните бели-Белците од Источното Средоземје стигнале во Јапонија со градежи итн.
Па „јужно- централна Русија“ била црноморски дел, наследник на Левантот.
Бидејќи инфекциите биле преку животни, животинската храна не била за А.
„Денес, крвната група А е сé уште најчесто меѓу западно Европејците. Застапениста на крвната група А се намалува како што се движиме од зпадна кон
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источна Европа, следејќи г патеките на древните миграции. Народите со крвна група А се висококонцентрирани околу Медитеранското, Јадранското и Егејското море, особено во Корзика, Сардинија, Шпанија, Турција и на Балканот. Јапонците
имаат една од највисоките концетрации на крвната група А во источна Азија, заедно со доста висока концетрација на крвната група В. Крвната група А мутирала
од крвната група 0 како реакција на безбројните инфекции предизвикани од зголемувањето на бројот на населението и клучните промени во исхраната. Но крвната
група В била поинаква“.
Левантските народи биле „околу Медитеранското, Јадранското и Егејското
море“.Белците стигнале дури во Јапонија.Во Јапонија тие однеле градежи...писмо...
„‘В’ е урамнотежена
Крвната група В се развила меѓу меѓу 10000 и 15000 год. п.н.е. во пределот
на Хималајските планини, во денешните Пакистан и Индија.(крвна група В=Б,Р.И.)
Оттргнати од жешките, богати савани во источна Африка кон студените, сурови височини на Хималаите, припадниците на крвната група В можеби првобитно
мутирале поради климатските промени. За првпат се јавиле во Индија или во подрачјето на Урал во Азија, меѓу луѓе што биле мешанци на кавказки и монголски
племиња. Оваа нова крвна група набргу станала карактеристична за голем број племиња во степите, што во овој период го населувале евро-азиските рамници“.
Монголите биле во Источна Азија, откаде преминале во Америка. Во Кина
Белците стигнале, и оставиле мумии. На 19.1981. г. било јавено за настарата „кинеска“ мумија, стара 6.470 години. Следи мумијата била некаде околу 4500 г.п.н.е. Со
тоа што Монголите на запад се селеле еден милениум подоцна, каде претходно стигнале Белците, крвната група В би можела да настане некаде околу 3500 г.пр.н,е.
„Како што Монголците се ширеле низ Азија, така генот на крвната група В
се зацврстувал.Монголците се населиле на север, носејќи со себе култура заснивана
на одгледување и припитомување на животни- што се одразило и во нивната исхрана од месо и млечни производи“.
Монголите немале домашни животни, а коњот бил донесен само од Белците.
„Две засебни групи на крвната група В се јавиле како што навлегувале овчарските номади во Азија: аграрна, слабо подвижнаг група на југ и исток; и номадска,
воинствено општество што го освоиле северот и западот. Номаддите биле одлични
јавачи и навлегле длабоко во источна Европа и генот на групата В сé уште претставува силен доказ кај многубројни источно европски населенија. Во меѓувреме, целосно земјоделско ориентирана култура се раширила низ Кина и југоисточна Азија.
Поради природата на земјиштето што го одбрале за обработка и исклучителните
климатски услови во околината, овие луѓе создале и примениле софистицирани
ирагациони и земјоделски методи што чинело чудесен спој на креативност, интелигенција и инветивност“.
Земјоделството, наводнувањето, одводнувањето... било дело на Белците.
„Расколот меѓу воинствените племиња на север и мирољубивите земјоделци
на југ бил длабок и остатоци од него постојат дури и денес во јужната азиска исхрана што се користи многу малку или воопшто не користи млечни производи. Според азискиот менталитет, млечните производи се варварска исхрана, што и не се
среќна околност, затоа што исхраната што тие ја прифатиле не е адекватна за крвата група В.
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Од сите крвни групи, В покажува најјасно дефинирана географска распростетост. Протегајќи се како голем појас преку евро-азиските рамници до индискиот
потконтинент, крвната група В има многубројни претставници во Јапонија, Монголија, Кина, Индија, па се до Уралските планини. Од таму кон запад процентот опаѓа сé до најнискиот процент во западниот дел од Европа.
Малиот број на луѓе со крвна група В меѓу старите и западните Европејци се
резултат на западната миграција на азиски номадски племиња. Ова најобро може да
се види кај најисточните западни Европејци, Германци и Австријци, кои имаат неочекувано висок процент на крвна група В во споредба со нивните западни соседи.
Највисоката концетрација на групата В кај Германците е околу реката Елба, што во
древните времиња претставувала линија на поделба меѓу цивилизацијата и варварството“.
Повисок уддел на крвната грипа В било влијанието на Монголите (Готите...)
„Современите потконтинентални Индијци, кавкаски народи, имаат една од
повисоките концетрации на крвната група В во светот. Северно Кинезите и Кореанци имаат многу висока стапка на крвната група В, а многу ниска стапка на крвната група А“.
Токму во Северна Кина и Кореа Белците стигнале во најмал број.
„Карактеристиките на крвните групи на различните еврејски населенија одамна се од интерес на антрополозите. Општо, без разлика на националноста и расата, има тенденција кон натпросечна застапеност на крвната група В. Двете главни
еврејски секти, Ашкеназите и Сефардимите, имаат високо ниво на крвната група В
и се чини дека имаат малку разлика. Вавилонските Евреи од времето пред дијаспората значително се разликуваат од арапското наеление во Ирак, кои се претежно со
крвната група 0 (место на билискиот Вавилон). Оваа крвна група Евреи главно ја
има крвната група В, со извесно зачестеност на крвната група А“.
Евреите останале верски народ, во кого имало Белци, Црнци...и Монголи.
„‘АБ’ е современа
Крвната група АВ е ретка. Се појавила со мешањето на Кавкази од крвната
група А и Монголци од крвната група В. Помалку од 5% од населението има крвна
група АВ и оваа е најнова крвна група“.
Следи крвната група била на белата раса, а крвната В на Монголите.
„До пред десет или дванаесет века крвната група АВ не постоела. Варварските орди ја пресекле 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 цивилизавија се појавила крвната група АВ. Не постои доказ за постоењето на оваа
крва група постар од 900 или 1000 години, кога имало западна миграција на источните народи. Крвната група АВ ретко се наоѓа во европските гробови пред 900
год. н.е.. Испитувањата на ископини на предистириски гробници во Унгарија покажуваат изразит недостаток на оваа крвна група во лонгобардискиот период (4 до 7
век н.е.). Се чини дека ова укажува на фактот дека сé до овој временски период
европското население од групата А и В не контактакирале често, а ако контрактирале, тогаш не се мешале и немало мешани бракови.
Бидејќи групата АВ ја наследила толеранцијата и на А и на В, имунолошкиот систем има зголемена способност да произведува специфични антитела против
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бактериските инфекции. Овие исклучителна карактеристика на непоседување ниту
анти- А ниту анти- В антитела ги минимизира шансите за развивање на алергии
или други автоимунолошки болести како што се артритис, воспаление и лупус. Меѓутоа, постои поголема предиспозиција кон одредени вид рак бидејќи крвната АВ
реагира на сé што е слично на А или В како да е дел од себе, така што не произведува антитела.
Карактерот од крвната група АВ е повеќестран, но понекогаш и комлициран. Ова е првата крвна група што го има усвоено спојот на имунолошките карактеристики. Некои од тие облици ги чинат лицата со оваа крвна група силни, додека
другите се во меѓусебен конфликт. Можеби групата АВ претставува совршена метафора за модерниот животот: комплексна и променлива“.
Стр. 43: „Сличен е и случајот со лектините во храната. Едноставно речено,
кога јадете одредена храна што содржи лектини кои не одговараат на антигенот на
нашата крвна група, лектините почнуваат да аглутинираат крвни клетки во пределот на одреден орган или органски систем (бубрези, црн дроб, мозок, желудник
итн.)“.
Стр. 44: „За среќа, повеќето од лектините во исхраната не се толку опасни,
иако можат да предизвикаат разновидни проблеми, особено ако се непожелни за
одредена крвна група. Најчесто нашиот имунолошки систем нé брани од лектините.
Нашето тело отфрла 95% од лектините што ги примаме преку нашата вообичаена
исхрана. Но најмалку 5% од лектините што ги внесуваме успеваат да навлезат во
крвотокот, каде што реагираат и уништуваат црвени и бели крвни клетки...“.
Па имало прилагодување- само не смее да биде еднолична храна со лектини.
Стр. 79: „Луѓе со крвна група 0 не го користат гравот толку добро, иако на
оние од азиско потекло малку повеќе им одговара, бидејќи се навикнати на него во
нивната култура. Општо гледано, гравот го попречува метаболизирањето на други
важни хранливи материи, како што се оние што се наоѓаат во месото...“.
Белците со себе ги понеле мешункастите хранива, на кои создале навика. Таков вид мешункаста храна била и сојата-таа настанала од вид грав донесен од запад
Стр. 80: „Типот 0 воопшто не поднесува житни производи и треба да ги отстрани сосем од исхраната. Содржат лектини што реагираат со вашата крв и дигестивниот тракт и ја попречуваат правилната апсорција на корисната храна. Житните проиводи се главна причина за здебелување на лицата со крвна група 0. Глутеините во пченицните ’ркулци ги попречуваат метаболичните процеси кај типот 0.
Кај поефикасниот или бавниот метаболизам храната се претвора во енергија побавно и затоа се наталожува во вид на сало“.
Стр. 117: „Повеќето од млечните производи не се здрави за типот А,од едноставна причина што типот А создава крвни антитела на примарниот шеќер во полномасното млеко- D- galactosamine. Како што споменавме во Глава 2, D- galactosamine е основниот шеќер, што заедно со фукозата, формира антигени на типот В.
Бидејќи имунолошкиот систем на типот А е создаден да одбива сé што е слично на
типот В, антителата што ги создава за да се штити од антителата на типот В, исто
така ќе ги одбијат и полномасните млечни производи“.
Крвната група А била создадена од инфекција на цицачи (говедо и свиња)млекото е неподобно за крвната група А. Исто така, крвната група В била создадена само со преселби на Белци со своите домашни животни и допир со Монголи.
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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 одличен извор на протеини за типот А. Меѓутоа, треба да се има предвид дека не се
здрави 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 и за здебелување и дијабетес“.
Со лима гравот се потврдува, Америка немала врска со белата раса и нејзината крвна група А-Америка била блиско генетско-географско подрачје на Африка.
Стр. 121: „Типот А напредува многу добро на цереалии и може да го јаде
овој вид храна неколку пати дневно. Треба да одберете висококонцетрирани цели
жита наместо инстант или преработени. Во вашата исхрана треба да воведете просо, соино брашно, брашно од пченка и овес“.
Стр. 159: „Типот В е сличен на типот 0 во реакцијата на глутенот што се наоѓа во ељда и производи од цели зрна на пченица. Глутеинскиот лектин придонсува
кон проблемите што ги предизвикуваат другите видови храна кои го забавуваат метаболизмот. Ако храната не се вари ефикасно и не согорува за да го храни организмот, тогаш се таложи во вид на сало.
Самиот житен глутеин не го напаѓа типот В толку сурово колку што го напаѓа типот 0, но ако житото се додаде на пченка, леќа, ељда или кикирики, крајниот
резултат е исто толку штетен. Луѓето со крвна В кои сакаат да ослабнат задолжително треба да одбегнуваат жито“.
Крвната група А била вегетеријанска за житарици, мешункасти хранива..., а
не крвната група В: Белците биле и земјоделци, а Монголите само ловци и рибари.
Се кажа „Самиот житен глутеин не го напаѓа типот В толку сурово колку
што го напаѓа типот 0, но ако житото се додаде на пченка...“.
Бидејќи Средна и Јужна Америка биле споени со западно од реката Рајна во
Европа и Афтика, кои биле заедничко генетско- географско подрачје, а житариците
со пченката не биле подобни со крвната група 0 и В, пченката не потекнала од Америка. Ова се потврдува со доказот, што авторите за Александар Македонски пишуваат за пченкови полиња во Азија. Аријан, во книга прва, под IV, пиши: „...едно големо поле со пченка...пченката...“. Значи, пченка постоела за време на Александар.
Стјепан Антољак, на стр. 865, пиши: „Уште во 1974 година ние ја поставивме тезата, врз основа на изворни податоци од XI и XII век, за потеклото и ширењето на пченката од Азија преку Сицилија во Јужна Италија и во нашите земји, и
тоа во прв ред во пределите што ги заплускува Јадранското Море.
Во сегашниот труд, пак, ќе се обидеме целиот тој пишан изворен материјал
да го направиме веродостоен.
Меѓу нив се истакнува таканаречениот Радованов портал на катедрата на св.
Лориенц во Трогир, кој очиглдно укажува на познавањето на тоа растение од страна на градителот мајсторот на тој знаменит споменик.
Радован, по сé изгледа, бил Трогиранин, кој во 1240 година, за потребите на
тогашниот томашен бискуп Трегуан од Фиренца, го изработил тој портал, украсен
со релјефи. Притоа во него изрежал и растителни украси, меѓу кои се истакнува и
глетката на која ‘орелот ибива вепар’, а под челуста и зад задната нога на вепарот
се наоѓаат релјефно изработено растение со дебели и тркалезни зрна, кои секако
прилегаат во кочани од нашата пченка“.
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Бидејќи Викинзите стигнале од истокот во Америка, а пченката ја имало во
Западна Америка, таа во Азија не стигнала со Викинзите, туку таа во Америка била
однесена само со пловење кон исток по Patifik=пат тивик=тивок- Тих Океан. Со тоа
што С- 14 не е точен, пченката од 8.000 г.п.н.е. не можела да биде толку стара. Исто
така, се пиши за градежи многу стари со милениуми, а сé тоа можело да биде само
од изчезната флота на Александар Македонски. Па се говори за египетски хиероглифи, египетско балзамирање, вадење на срце (Семирамида)..., Перу според Перу
кој бил славен вон тн.словенски простори, бог на секајцата, громот и дождот, што
било најважно за белите Индијанци со крвна група А. Не само таму да се однесени
градежи (пирамиди...), таму се однеле и други нешта, и тн.грчко писмо- пелазгиско.
Стр. 161: „Се чини дека стресот, автоимуните нарушувања и консумирањето
на црвеното месо се поврзани кога е во прашање типот В. Ова се должи на фактот
што предците на типот В подобро се адаптирале кон други видови месо (немало
многу товени јуниња во собирските тундри!)...“.
Монголите биле само ловци и рибари. Па коњите им припаѓале на Белците.
Стр. 167: „Луѓето со крвна група В можат да јадат некои видови грав и мешунки, но повеќето видови грав, како леќа, наут, индиски боб или модар грашок,
содржат лектини што го попречуваат производството на инсулин.
Општо гледано, типот В од азиско потекло полесно поднесуваат грав и мешунки од останатите луѓе со крвна група В, бидејќи се навикнати. Но дури и Азијците треба да го ограничат нивниот избор на овој вид храна на само оние групи
што се многу корисни и да ги јадат умерено“.
Белата раса од запад се селела кон исток. И затоа следи и „навикнати“. Да не
се изуми, Ведите биле Белци, кои се селеле од запад. Па Белци биле и Персијците...
Стр. 168: „Кога типот В е добро избалансиран, односно кога следи соодветната диета, житото може да не претставува проблем.Меѓутоа, повеќето луѓе со крвна група В не поднесуваат жито. Житото содржи лектин што се врзува на инсулинските рецептори во масните клетки, што го попречува прилепувањето на инсулинот. Ова резултира во намалена инсулинска ефикасност и го спречува согорувањето на масните наслаги.
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 васкуларните болести, што понекогаш се нарекуваат огин на Св. Антониј, претежно со луѓе со крвна
група В што припаѓаат на еврејското население од источна Азија. ’Ржениот леб е
составен дел на нивната културошка традиција.
Пченката и ељадата се главни се главни фактори за здебелување на луѓето
со крвна група В. Повеќето од која било друга храна, овие две состојки приденесуваат за здебелување на метаболизмот, неправилности во лачењето на инсулин,
задржувањето на течност и замор.Повторно, клучот за типот В се наоѓа во рамнотежата.Треба да јадете разновидни жита и цереали.Оризот и овесот се одлични за вас.
Исто така би ве советувал да пробате крупника, што е многу корисно за типот В“.
Стр. 356: „Има многу национални и етнички групи кои имаат свои сопствени дистрибуции на крвни групи. Кај одредени изолирани народи, се среќава очигледно преовладување на одредена крвна група. Кај други народи дистрибуцијата
може да биде поизедначена. Во САД, на пример, поеднаквата застапеност на крвна-
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та група А и 0 се должи на масовното преселување.Во САД исто така има поголема
застапеност на крвната група В отколку во западноевропските држави што е веројатно резултат на населувањето на источните народи во Америка“.
Бидејќи крвната група А во САД била со преселби на Европјани,не Северноафриканци, крвната група А немала врска со Северна Африка туку со Левантот. Со
тоа што во САД била позастапена крвната група В, таа била монголска крвна група.
„За целите на оваа анализа, човечкиот род можеме да го поделиме на две
основни раси: етиопска и палеарктичка. Палеарктичката група понатаму се дели на
Монголи и Кавкази, иако повеќето луѓе се некаде помеѓу овие две групи. Секоја раса има физички карактеристики приспособени на условите и потекнува од одредена
географска локација. Етиопјаните, Африканци со темна кожа, најверојатно се најстарата раса и живеат во јужниот дел на Арабија и во Африка, јужно од пустината
Сахара. Палеарктичкиот регион се состои од северна Африка, Европа, голем дел од
Азија (освен јужна Арабија), Индија, југоисточна Азија и јужна Кина“.
Па крвната група А не настанала во Етиопија каде живееле Црнци, туку во
Левантот, каде била повлечена белата раса за време на леденото доба со траење од
0,5-1,0 милион години.Токму од Левантот сосе Источно Средоземје таа се раселила
„Според некои проценки, човечката миграција почнала од Африка кон Азија
пред околу 1 милион години. Во Азија, најверојатно етиопјанската раса се поделила на Монголци и Кавкази, но немаме доволно податоци за да можеме да кажеме
кога и зошто се случила оваа поделба“.
Бидејќи темните раси си имале заедничко потекло од пред да има континенти, белата раса со основа на крвната група А во спротивност на крвната група В на
темните раси била одвоена од темните. Крвната група 0 била заедничка, како што
биле крвните групи на човекот заеднички со крвните групи на видовите мајмуни.
Само крвните групи кај мајмуните биле од својот почеток- кај човекот А и В нови.
„Секој од овие основни раси има своја татковина, географска област каде е
најприсутна. Татковината на Етиопјаните била Африка, на Кавказите Европа и северна Азија, а на Монголците централна и јужна Азија.
Со преселување и со вкрстување на човечките групи се јавиле подгрупи на
населенија кои живееле на границите на овие татковини. На пример, во пределот
околу пустината Сахара, Блискиот Исток и Сомалија имало мешање на Африканци
и Кавкази. Во Индија се јавило мешање на Кавкази и Монголци. Овие групи, кои
подоцна се одделиле на безбројни, понекогаш привремени подгрупи, биле изложени на влијанието на болести, исхрана и климатски услови. Подгрупите постоеле со
илјадници години во просторите меѓу древните татковини. Иако како резултат на
миграциите крвната група 0 се проширила насекаде низ светот, подоцнежните крвни групи се јавиле кај овие подгрупи на вкрстени раси“.
Црнците биле од Африка,каде дошле Белците-овие не потекнале од Африка.
„Можеби има повеќе физички разлики меѓу Африканците и другите раси, но
разликите меѓу крвните групи на Кавказците и Монголците се поистакнати, што е
одличен повод за разгледување на расните стереотипи“.
Црнците имале подебели коски, се помускулести- тркачи на долги патеки ...
„Би било погрешно да мислите дека првите луѓе со крвна група 0 биле примитивни. За време на кромањонскиот период имало поголем интелектуален развој
отколку во било кој друг период. Кромањоните ги создале првите општества и ги
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поставиле првите ритуали. Иако генетското наследство на крвната група 0 потекнува уште од раната предисторија, таа сé уште е релативно успешна, што се должи на
нејзината едноставност и голема застапеност, дури и денес, на животински протеини во исхраната. Првиот обид да се опишат расните и националните карактеристики со употреба на крвните групи бил од страна на брачниот 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.(Македонски фронт,РИ)
Додека работеле со мултинационална војска и многубројни бегалци со разновидно етничко потекло, Херсфилдови систематски ја внесувале крвната група,
расата и националноста на пациентите. Секоја група имала над 500 испитаници.
Откриле на пример дека крвната група В била застапена кај Англичаните со
7,2%, а кај Индијците 41,2%. Крвната група В поретко се јавувала кај западно Европејците отколку кај балканските Словени, кај кон оваа група била поретко отколку
кај Русите, Турците и Европејците, кои пак имале пониска застапеност од Виетнамците и Индијците. Дистрибуцијата на крвната група АВ имала слична застапеност, со најниско ниво кај западно Европејци од 3 до 5% и највисоко кај Индијците
со 8,5. Во Индија 8,5% од населението има крвна група АВ, што е невројатно високо за ретка крвна група која во светот е застапена со само 2 до 5%. Ваквиот висок
процент на крвната група АВ веројатно се должи на местоположбата на Индија, која се наоѓа на патот меѓу освоените западни држави и источната татковина на Монголците“.
Крвната група В била монголско- индијска; крвната група А на Белци.Со крвната група А Белците од Источното Средоземје дошле во Индија, Кина и Јапонија.
Бидејќи во Индија е највисок уддел на крвна група АВ, од запад таму дошле
Белците, каде имало „мешање“ на Белци и Темни-немало никакви Индо- европјани.
Монголско-ндијскиот биволот до новата ера доспеал само до Месопотамија.
„Случајот со крвната група 0 и А бил обратен од оној на В и АВ. Крвната
група А била застапена со околу 40% кај Европејците, балканските Словени и Арапи додека била доста ниска кај Африканците, Виетнамците и Индијците. 46% од
тестираното англиско население имало крвна група 0, додека кај тестираните Индијци оваа крвна група била застапена со само 31,3%.
Современите податоци (кои претежно се засноваат на информациите од крвните дарители), вклучувајќи анализи на повеќе од 20 милиони луѓе ширум светот.
Но овие бројки само ги потврдуваат податоците на Хирсфелдови. Во тоа време ниту едно научно списание не ги објавило нивните резултати, и во текот на повеќе од
30 години овој важен научен труд беше занемарен.
Се чини дека нема голем интерес за откривање на историјата на човештвото
по пат на анализи на крвните групи“.
Во книгата, Вилијам Бојд,11на стр.432, има табела со крвни групи- проценти:
Земја
Град
0
А
В
АВ
Азиски Индијанци Гоа
29,2
26,8
34,0
10,0
Азиски Индијанци Бенгал 32,4
20,0
39,4
8,1
Кинези
Хуанг-Хо Р. 34,2
30,8
27,7
7,3
Кинези
Пекинг
30,7
25,1
34,2
10,0
Јапонци
Токио
30,1
38,4
21,9
9,7
11

A.L. Kreber (1972), Antropologija danas, Vuk karadžić, Belgrad.
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Јапонци
Киото
29,2
38,0
22,2
10,6
Бидејќи крвната група била создадена само поради чумата на говедото и
грипот на свињата кои кај Белците предизвикале малисипаници и грип, секаде каде
што стигнала белата раса луѓето се високи, по телото обрастени, со коса со тенки
влакна, со брада со повеќе шилци (Монголите брада како на јарец со една шилка) ...
Бидејќи и дувачките инструменти им припаѓале на белата раса,и тие се како доказ...
ЖИВОТ И ПРЕСЕЛУВАЊЕ НА БЕЛАТА РАСА
Во WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY PENNSYLVANIA, на
стр. 203, има слика: „Замрзнат мамут откриен во Сибир. После илјадници години,
во неговата уста и желудник сé уште имало растителна храна, а неговото месо можело да се јаде кога било одмрзнато“.
Сите оние кои не се повлекле на југот, во Источното Средоземје, замрзнале.
Тие останале во Левантот додека тој не се потопил со морска вода. Потопувањето
траело долго време. Како што се полнел Левантот, почнале преселбите на Белците.
За Потопот стои во Гилгамешовиот еп, што било преземено и од Библијата.
Х.Харман, на стр.20, пиши: „Голем потоп околу 6700 п.Хр., едно мини ледено доба меѓу 6200 и 5800 п.Хр., тогаш едно брзо затоплување околу 5800 п.Хр. ...“.
Неговото опишување се однесува за Црното Море, кое било од Средоемно
Море (Средоземниот Базен, Р.И.) одвоено- авторите: William Ryan и Walter Pitman.
Во книгата Мориња, карти и луѓе, во насловот Земја и нејзините мориња T.F
Gaskell, на стр. 14, пиши: „Количините на вода...Време на овие периоди на отопување може да се одреди со помош на фосилните остатоци и методот јагленород- 14,
кој е поточен за поблиску време (последните 20.000 години)...“.
Во WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY PENNSYLVANIA, на
стр. 96, пиши: „На пример, да го земеме радиојагленородниот ‘часовник’. Оваа метода на јагленородно датирањеја развиле научниците од целиот свет во периодот
од две децении. Таа била нашироко поздравена заради точното датирање на ракотворбите од човековата древна историја. Но, потоа во Упсала (Шведска) била одржана една конференција на светски експерти, вклучувајќи радиохемичари, археолози и геолози за да разменат забележувања. Извештајот од нивната конференција покажал дека основните претпоставки на кои се темелеле мерењата не се достојни за
доверба во поголем или помал степем. На пример, тоа открило дека стапката на
формирање на радиоактивен јагленород во атмосферата не биле доследни во минатото и дека оваа метода не е веродостојна во датирањето на предметите од околу
2.000 пр.не.е или пред тоа.
Задржи на ум дека е даден вистински веродостоен доказ за човековата активност на Земјата, и тоа не за милиони години, туку за илјадници. На пример, во The
Fate of the Earth читаме: ‘Само пред шест или седум илјади години ... се појавила
цивилизацијата и ни овозможила да изградиме еден човечки свет’. The Last Two
Million Years наведува: ‘Во Стариот свет повеќе од критичните чекори во земјоделската револуција биле преземени меѓу 10.000 и 5.000 пр.н.е.’ Исто така, таму се
вели: ‘Човекот оставил пишани записи само за последните 5.000 години’. Фактот
дека фосилниот запис покажува дека современиот човек се појавил на Земјата на-
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еднаш и дека, како што е познато, веродостојните историски записи се понови, е во
склад со библиската хронологија за човечкиот живот на Земјата.
Во тој поглед, забележи што навел во Science В.Ф. Либи, нуклеарен физичар
кој е добитник на Нобеловата награда и еден од пионерите во датирањето со радиојагленород: ‘Истражувањата во развојот на техниката на датирање се состоело од
две етапи- датирање на примероците од историските и од предисториските епохи
на секоја поединечно. Арнолд [еден соработник] и јас го доживеавме првиот шок
кога нашите советници нé информираа дека историјата се протега наназад само
5.000 години ... Читате изјави со содржина дека тоа и тоа општество или археолошко наоѓалиште е старо 20.000 години. Прилично одненадеж дознаваме дека тие
бројки, тие древни векови, не се точно познати’ “.
Херберт Џорџ Велс, на стр 26, пиши: „Во еоценскиот период постоеле цели
низи тревојадни ѕверови, од кои ни еден до денес не се одржал. Такви биле унитатерите и титанотерите. Нив ги замениле поспособни тревопасни животни, кога
тревата застанала да се шири во светот. А како непријатели на овие се појавија цели ројеви на првобитните кучиња, од кои некои биле големи како мечки; а први мачки, нарочито еден вид (смилодон), мал крвожеден створ, со очњаци големи како
ножеви, првобитни оштрозабни тигар, кој подоцна требало да ја достигне сегашната големина. Во Америка миоценските наслаги покажуваат многубројни видови камили: полужирафи полукамили со долги вратови, варијации измеѓу газели и камили, лами и вистински камили. Северна Америка канда скоро целиот кенозојски период била отворена и во лесен допир со Азија, па кога најпосле глечерите од големото ледено доба, потоа Берингов Мореуз, се појавил да ги раздвои тие два големи
континтални предели, во Стариот Свет останале последните камили а во Новиот
Свет ламите.
Во еоценот се појавиле првите слонови со своите долги губици, и тоа во северна Африка; вистинските слонови сурли се создаваат во миоценот, те после, со
секој век, постанувале сé подолги“.
Се потврдува, северна Африка немала врска со белата раса, која за време на
леденото доба се повлекла во Левантот чиј простор им припаѓал на темните раси, а
ним им припаѓале и просторите во до со Америка, која немала врска со белата раса.
Х.Џ.Велс, на стр. 35, пиши: „Примитивниот дивјак бил и тревождер и месождер.Како храна му служеле лешници, буквици, слатки костења, ореви и жир.Имал
диви јаболка, диви круши, диви черешни, диви огразди, трновачи, оскоруши, трњини, капини, тисовци, шипки и глогињи, драгушици, печурки, поголеми и помеки
пупки од лисја, така викани ‘паднати ѕвезди’, меснати, сочни, слични на шпаргли
изданоци или подземни стеблана лабија и слични растенија, како и други поскластици од растителниот свет. Потоа имал птичји јајца, млади птици, мед и саќе од
диви пчели.Имал дождевњак, полжави и жаби (овие две последни посластици уште
секогаш високо ценети во Нормандија и Бретања). Имал риби, мртви и живи, и
школки на течна вода; рибите лесно можел да ги фати со своите раце, па и да плива
и рони по нив. Крај морските брегови би имал риби, мекушици и морски растенија.
Би можел да има многу од поголемите птици и помали цицачи, до кои би дошол лесно со годење со камења или со дрво, или пак поставувајќи прости замки. Би имал
змија, слепиќи и ракови. Би имал разни црвчиња и инсекти, големи ларви од кукци
и разни гасеници, каде на пазарите ги продаваат поврзани или осушени. Главен и
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најхранлив предметза исхрана биле без сумливост коски исчукани во тврдо и песковито тесто“.
Стр. 46: „Како што веќе рековме, уште не знаеме за оној предел во кој предците на мрките неолиќани, почнувајќи од палеолитскиот степен, го создавле својот
културен развиток. Постој веројатност дека негде на југо-западна Азија или во некаков крај кој е прекриен со Средоземно Море или Индискиот Океан (а додека неандертлците со оној свој тежок живот уште живееле во студената клима на глациална Европа) предците на белите луѓе ги усовршувале своите груби вештини од подоцнежниот палеолитски период. И така, отпрликаза некои стотини векови, и додека ловците на собови уште прилично ненапредни услови живееле по француските,
германските и шпанските степи, напредните племиња од југо- исток, кои живееле
под подобри околности, се усовршувале во земјоделството, учеле како да го развиваат својот начин на работа, припитомувале кучиња, добиток, и, во колку климата
на север се ублажувала, а полутарски сé повеќе ги задобивала своите тропски обележја, се померувале понатаму на север“.
Во топлите периоди Белците од Левантот и Источното Средоземје талкале
низ Европа. Следи тие таму оставиле цртежи на животни (мамути, коњ итн.), писмо
..., што се гледа кај авторот на стр. 41 и 42. Овде е битна коњската глава и писмото:
„Обоен шлунок (од Азилијанската Епоха)“- тоа било намерно измешано за смисолот да не се прочита.Па јазикот на Белците бил варварски=пелазгиски=тн.словенски.
Се наведе: „...припитомувале кучиња...се померувале понатаму на север“.
Па преселбите биле само од југ на север. Ова се потврдува и со доказот, што
најстари населби се на југот,а вон источното Средоземје тие се сé помлади и помлади. Следи генетско-географска оддалеченост само од југ на север, а не обратно.
Генетско- географска оддалеченост била како преселбите: Вардар- Морава...
„Интересно би било да дадеме овде еден краток преглед на животот на европските неолиќани пред него што се појавиле металите. Светлоста на тој живот ни
паѓа од разни страни. За нив, на пример, останува на сите страни нивниот смет, додека на поедини места (нарочито на данскиот брег) од тој смет се насобрале огромни гомила. Поединиод своите луѓе, мада не сé од ред, ги сохранувале со многу
внимание и почести, те поврв на нивните гробови нагомилувале цели брда од земја.
Тие брда се оние гомила што денес се по Европа, Индија и Америка се појавуваат
во многу краишта. Во врска со тие хумки или и независно од нив, подигнувале големи камења (мегалити), и тоа било поединечно, било во групи, и од кои се најпознати примерци во Вилтшајр (Stonehenge)12 и Бретања (Karnak). На поедини места
уште можат да се видат и траги на нивните села.
За време на мошне сувата зима во Швајцарија 1854. година е најден прв пат
еден богат извор податоци за неолитскиот живот. Тогаш вода на едно езеро се спуштило на дотогаш незаптемена низина, те открило темел на преисториски населби
на колци од неолитското и раното бронзено доба. Населбата била подигната над водата на оној ист начин, како што тоа и денес се работи во Селебеј и по други места.
Не само дека од тие прастари скелина зачувани на дрвена граѓа, туку во тресетните
наслаги испод нив е пронајдено и големо мноиштво на дрвено, коскено, камено и
земјино орудие и украси, остаток од храна и слични ствари. Е откриено дури и делови од мрежа и одело.
12

„Британска измама на векот:Стоунхенџ е изграден само пред 60 години“-објавена и на 18.08.2015.
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Слични населби постоеле во Шкотска, Ирска и по други места. Во Ирска се
становало по езерските населби уште од преисториско доба, па сé до оние денови
кога Џемс I владеел во Англија, и каде О’ Нил од Тирон се борел против Англичаните пред што шкотските колонисти дошле да ги заменат во Улстер Ирците. Одбранбената вредност на тие езерски села била мошне голема, а покрај тоа во таквиот живот над течната вода имало и здраствени предности.Веројатно дека тие населби на колци од Швајцарија не служеле како склоништа за најголемите заедници
што во тоа доба постоеле. Тоа биле домови на патријахални групи. Веројатно дека
на други места по плодните долини и по отворените простории имало веќе многу
поголеми групи на домови отколку по тие брдски долини. Во Вилтшајр во Англија
постојат траги на такви едни големи групи на семејства. Остатоци, на пример, од
камениот круг во Евберн, близу могилата кај Силбериа, беа некаде ‘најубави мегалитски руини во Европа’. Тие мегалити се состоеле од два круга камења во уште
поголем круг и јарак во зафат на простор од единаесет хектари. Оттаму оделе два
поплочени пата, секој по два и пол километри долг, на запад и на југ од една и од
друга страна од брегот Силбери. Брегот на Силбери е најголема преисториска вештачка могила во Англија. Сразмерно тоа верско и општествено средиште, на кое сега луѓето сосем заборавиле, укажува на усредсредени напори и на заеднички интерес на еден знатен голем број на луѓе, мада тие можда се најдувале надалеку разасути по запад, југ, и по средина на Англија. Е лесно можно тие да се собирале во
некоја нарочита доба на годината на некој вид примитивен саем. Можда и сите заедници учествувале како во градење на могилата така и во довлечкување стени.
Швајцарските жители на колци, баш спротивно, изгледа дека живееле во посве подвоени и себе доволни села.
Тие езерски жители по своите начини и по знаење биле знатно понапредни,
а веројатно и по времето доста подоцна од оние порани неолиќани од данскиот и од
скотскиот брег, кои гомилале брежулки од шкољки и живееле можда и порано од
10.000 година пред Христо. По езерските населби се живеело непрекинато од 4000
или 5000 години пред Христо, па скоро до историско доба. Тие луѓе кои зад себе
оставале сметлишта спаѓаат во најварварските меѓу неолитските племиња; нивните
камени секири биле груби, а освен куче други домашни животни немале. Езерските
жители имале покрај куче средна големина уште и волови, кози и овци. Подоцна, и
во време на проближување на бронзеното доба, имале и свињи. Меѓу нивните отпадоци преовладуваат остатоци од говеда и кози; а, со обѕир на климата на тој крај во
кој се најдувале, има веројатност и оние животни преку зимата ги склонувале по
своите згради на колци, и дека во нив припремале зимница. Веројатно е дека тие
животни живееле со луѓето по истите куќи, како што тоа е денес по швајцарските
‘шалети’.
Кравите и козите по своја прилика се молзеле по куќите, и веројатно млекото во нивното домашно стопанство имало онолка иста важна улога како и денес кај
швајцарските брѓани. Ама, за сега уште не сме сигурни во тоа. Млекото не е природна храна за одраснатите. Кога прв пат почнало да го употребуваат, мора да им
изгледало прилично чудно. Подоцна, до една стална количина млеко од кравите и
козите можело да дојде тек после нарочито одгледување. Постојат мислења дека
употребата на млекото, сирењето, маста и другите млечни производи се појавило
кај луѓето тек подоцна, и тоа кога почнале да се бават со номадскиот живот. На пи-
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сателот на овој дел му се чини дека заслугата за откритието на млекото би требало
да му се признае на неолитскиот човек. Само, ако тие млекото воопште го употребувале, го држеле по лонците од печена земја, оти веќе умееле да прават грнчарии.
Тие нивни грнчарии изработувани со раце и тоа на груб начин, те оттука ги нема
оние убави облици што можат да се видат кај грнчариите работени на точак.
Своите животни намирници ги дополнувале со лов. Убивале и јаделе срни,
кошути, бисони и диви вепрови. А јаделе и лисици, чие месо има мошне тежок мирис, те не би го употребувал за храна баш секој, нарочито кој живее во еден свет
каде има во изобилие сé и сешто. Доста е чудно дека не јаделе и зајачина, мада тоа
им било на дофат насекаде. Се држи дека го избегувале како храна, онака исто како што се вели дека и денес го избегнуваат некои дивјаци, оти се плашат дека месото од еден така плашлив створ да ги направи кукавици.
Малку се знае за нивниот земјоделски живот. Не се најдени никакви рала, ни
мотики. Орудијата биле од дрво, па пропаднале. Неолиѓаните одгледувале и јаделе
пченица, јачмен и просо, додека за зоб и ’рж ништо не знаеле. Своите зрна ги пржеле и мелеле меѓу камења, те ги оставале во лонци, со нив да се хранат кога затреба.
За лебот знаеме дека им бил извонредно чврст и тежок, оти по тие наслаги се најдени неговите округли и плоснати парчиња. Очевидно дека не знаеле за квасец. А
кога немало квасец, тогаш значи дека немало ни превриен пијалок.
Ја имале оној ист вид пченица кои ја одгледувале и старите Грци, Римјани и
Египтјани, а имале и еден египетски вид пченица. Према тоа изгледа дека нивните
предци било ја добиле, било ја пренеле од југо- исток. Средиште за распростирањена пченица се најдува негде во источниот предел околу Средоземното Море.
Еден негов див вид уште и сега се најдува околу брегот на Хермон. Тоа што швајцарските езерски жители ги засејувале со пченица своите мали парчиња земјиште,
е само продолжување на еден од прастарите работи во човештвото на незапамтеното време. Од тоа оддалечено средиште за расејување на семето морало да се пренесува од век на век. Во прататковските земји од југо- исток луѓето ја сееле можда
веќе со илјади години пченицата. Сите оние племиња на Стариот Свет, кои допреле
до неолитскиот степен, ја сееле и се хранеле со пченицата.Кај американските Индијанци, земјоделството морале да се развива независно после отцепувањето од жителите на Стариот Свет. Тие немале никаква пченица: одгледувале пченка, зрно на
новиот свет. Езерските жители се хранеле уште и со грашок и јабока дивијачки,
едини јаболка кои тогаш постоеле, оти уште тогаш немале вакви како денешните,
до кои се дошло по пат на гаење и одбирање“.
Се кажа: „Средиште за распростирањена пченица се најдува негде во источниот предел околу Средоземното Море“. Тоа било само во Левантот. Околу него се
и најстарите цивилизација,кои пченицата ја чувале во силоси за следните употреби.
„Оделото им било воглавно од кожа, а правеле и грубо платно. Се пронајдени дури и крпи од тоа ленено платно. Мрежите им биле направени од лен; за кудеља и кудељно јаже до тогаш не знаеле. Со појавата на бронза се зголемил бројот на
нивните игли и накит. Со доста разлог можеме да веруваме во својата коса трпале
многу што што, а ја носеле во големи чупи причврстени на игли од коски, подоцна
и од метал. Ако својот суд би сакале да го донесеме на основа тоа што не било вајарство, резбаријата на сликарството, тие својата облека или не ги украсувале, или ги
украсувале со крпици од материја, со точкички, вплетени нацрти или некакви слич-
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ни на вообичаените украси. Пред појавата на бронзата кај нив нема ни траги од
клупички и маси. Неолиќаните веројатно клечеле на земјиниот под. По тие езерски
станови немало мачки, а глувците и стаорците уште не биле приучени на човечките
станови. Кокошкините квачења уште не се слиле со останатите познати звуци од
човечкиот живот, ниту домашното јајце се појавило на трпезата.
Главното орудие и оружје кај неолиќаните е секирата, а потоа лакот и стрелата. Шилците на стрелите беа од кремен, убаво изработени и чврсто приврзани за
дршката. Тлото се припремало за сеење со обичен коц или коцна кој бил насаден
еленски рог. Рибата се ловела со јадица или харпун. Тоа оружје стоело веројатно по
внатрешноста дома, од чии ѕидови виселе мрежи за птици. По подот од иловача,
или од утапкана говедска балега (со слични подови какви денес се најдуваат по индиските колиби), стоеле лонци, ќупови и исплетени котарици во кои се чувало
зрнестини, млеко и слична храна. Некои од лонците и тавите виселе обесени на ѕидовите за петлјата од јажина. Во еден крај на собата биле сместени животни, кои со
својата телесна топлина допринесувале внатре во зима да биде потопло. Децата ги
истерувале кравите и козите на паша, те пред вечер ги враќале назад пред што волците и мечките би застанале да се шуњат.
Како неолитскиот човек имал лак, веројатно имал и музички справи од струни, оти ритмичкото зујање на тетивите можело да упатува скоро неизбежно на тоа.
Имал и земјени добоши преку кои била разапната кожа; а така исто можда добоши
ги правел разапнувајќи кожа преку шупливите стебла. За ѕвиждалки од коски се
знаело уште во палеолитско доба. За трсковите свирала би можело да се мисли дека
се скори пронајдок. Не знаеме каде човекот почнал да пее; ама, сигурно умеел да
свири, и како веќе располагал и со зборови, без сумливост се појавувале и песни.
Само, веројатно во почетокот едино слободно пуштал да му ечи гласот без икакви
зборови, онака како и денес можат да се слушнат италијанските селани кога по
своите плугови така пеат. Зимата после мракот седел во својата куќа, говорел и пеел, и правел орудие служејќи се со допирот отколку со видот. Осветлувањето морало да биде бедно, и тоа понајповеќе од оган со огниште. Во селото имало и лето и
зима секогаш оган. За луѓето потпалувањето на огнот претставувало доста тешко
прашање, те лесно не пуштале да се угаси. Тие села на колци понекогаш би ги задесила и каква голема неволја, оти огнот би им се распалил и предизвикал пожар.
Во швајцарските наслаги можат да се видат податоци и за такви несреќи“.
На Балканот, откаде и преку биле преселбите имало куќи со цел инвентар,
како што била Породинската куќа-Балканците ги имале сите музички инструменти.
„За сé она што знаеме треба да им заблагодариме на податоците на остатоците на швајцарските населби на колја. А какво било општото обележје и целокупниот оној човечки живот, кој тогаш се ширел заедно со напредокот на шумите од
југ и исток по Европа, додека собовите изчезнувале ? Очевидно дека тука пред нас
се најдува еден начин на живот кој од својот палеолитски степен одделен со голем
премин на илјадогодишното усовршување. Со какви чекори човекот се подигнал од
тој степен, можеме само да нагодуваме. Од онаа своја положба, кога облетал како
ловец околу стадата и околу крдата на дивите говеда и овци, најдувајќи се тука во
друштво со песот, човекот со неосетни степени се развил до чуство на своина спрема животните, те на тој начин склопил пријателство со својот соучесник песот. Го
научил да го враќа стадото кога би отишло и премноги далеку; а умот доволно веќе
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му се просветлил на стадата да им најде подобра паша. Животните ги затворал во
долините, во такви заградени простори, каде бил сигурен дека поново ќе ги најде.
Така постепено ги припитомувал. Неговото земјоделство можда почнало баш со
оставање на сточна храна за зимата. А без сумливост почнал да жние пред што научил да сее. Тамо, во непозната земја на своето потекло од југо- исток, почнало
уште неговиот палеолитски предок прв пат со необезбедено снабдување со месо од
ловот да го заменува со корења, плодови и диви семиња. Прашање е, меѓутоа, дали
на икој степен, воопшто, примитовниот човек бил месојадец“.
Се кажа: „А какво било општото обележје и целокупниот оној човечки живот, кој тогаш се ширел заедно со напредокот на шумите од југ и исток по Европа“.
После леденото доба низ Европа се ширеле шумите..., а тек потоа и луѓето.
Во Левантот се одгледувале домашните животни,се сеело житарици и друго.
Тие со преселбите носеле домашни животни, како и растенија кои ги сееле...
„Најпосле почнал некако и да сее.
Како што покажал Џ. Фразер во своето монументално дело Златна гранка,
едно од најосновни и најзанимливи чинители во развитокот на човечкото општество е тоа што во примитивната неолитска свес нераздвојно се вплела идејата за сеењето со идејата на човечкото жртвувување. Тоа бил еден сплет дечкото сонувачко,
на бајките наклонет примитивен мозок, кој со никакво логично размисливање не би
можел да го објасни. Во светот од пред 10.000 години, кога год би дошло добата на
сеење, се принесувале човечки жртви. Тоа не се сведувало само на жртвување на
каква лоша или отфрлена личност. Се жртвувало обично некакво одбрано момче
или девојка, најчесто некое младо створење, со кое се постапувале со длабоко уважување и почитување сé до самиот тренуток на жртвување. Таквото створење обично се сматрало како некаков бог или крал. Од сите поединости на убијање се создал нарочит обред со кој раковале стари и мудри луѓе, и кој е освештен со бескрајно вршење низ векови,
Тоа човечко жртвување, или тек некој негов траг, се појавува секаде каде
год допрел човекот и каде поминал низ почетни степени на земјоделството.
Сите тие рани почетоци морале да се случат во оние краишта на светот кои
археолозите тек требале да ги испитуваат. Долго после тие започетоци се појавиле
неолиќаните, кога човештвото се најдувало само на неколку илјади години пред зората на своето пишано предание и запамтената историја. А најпосле во човечкиот
живот се појавила и бронзата, и тоа без икакви големи потреси или прекини, давајќи ја при војувањето предноста на оние племиња што први би ја употребувале. А
пишаната историја се појавила уште порано отколку што железното оружје дошло
да ја замени бронзата во Европа.
Тие денови веќе се појавила и некоја просто примитивно тргување. Бронзата
и бронзеното оружје, такви ретки и тврди камења како што е нефрит, злато со своите пластични и украсни можности, амберот со својата прозрачна убавина, па кожата, мрежата од кудеља и платно, сé тоа се трампело и крадело, те преминувало од
рака во рака, од еден крај на светот на другиот. Веројатно е да се тргувало и сол.
При храна само со месо можело уште и да се опстане без сол; ама при употреба на
зрнаста храна била потребна исто како и на тревнопасните животни. Хопф вели дека во Судан недавните години се воделе меѓу пустинските племенски огорчени
племенски војни само заради тоа во чии раце ќе бидат фезанските солни наслаги.
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Така со измени, уцени, данок и насилно грабнување се преминувало во неосетните
степени едно во друго. Тоа што сакале луѓето добивале онака како што можеле“.
Па од „своето потекло од југо- исток“ преселбите биле за рудното богатство.
Е.Цангер,13на стр.216, пиши: „За време на Египет ...Археометалургија-експерт Џемс Мили додуште утврдил, дека на Кипар се ископувало како главен испорачател на крајот на бронезното време во никој случај помалку руда отколку порано,
туку многу повеќе. Ама Мили веќе пред години на тоа укажал, дека квалитетот на
бакарот на крајот на бронзеното доба брзо опаднал. Дотогаш бил обработуван скоро чист бакар, кој требало да потекнува од оксидните рудници. На крајот на 13. век,
обработувале ковачите исто така нечист, сулфиден бакар, и овој всушност го имало
на Кипар во големи количини“.
Стр. 102: „Ако ние во сегашната состојба на знаење...околу 3000 п.н.е. брзо
се рашири употребата на бронза, една легура од бакар и до десет проценти калај...“.
Стр. 254: „Потоа Асува сојузот...Под околностите на Троја...од недостаток
на одредени метали, пред сé на бакарот и на калај, беше повод Ахаја да трага нови
рудници исто така на Црно Море...“.
Бидејќи бакарот не бил квалитетет, значи кршлив, се трагало квалитетен бакар, како и калај со кого се правела бронзата-каде била калајна руда,имало населби.
Х.Џ.Велс, на стр. 44, вели: „После долгото време уз агат и амбер се појавува
меѓу коскениот накит и златото, кое, како што се чини, бил од металите прво познато. Нарочито се богати во злато предисториските остатоци на Ирска. Отпрлика
пред 6000 до 7000 години неолиќаните почнале на поедини места да употребуваат
бакар, правејќи од него орудие по истиот узор по кој било правено и каменото. Бакарот го лиеле во калапи кои ги изработувале според каменото орудие. Е можно тој
бакар се најдувал прво во пречистена состојба, па тогаш со ковање му го давале саканиот облик. Прочистениот бакар може и денес да се најде во Италија, Унгарија,
Корнвал, а исто така и многу други места. Ама за орудие на чистиот бакар е полош
од кременот, оти на него не може да се одржи оштрицата. Помешан бакарот со калај (така да биде до една десетина калај), многу е тврд. Подоцна (во броеви ќе се
упуштаме) луѓето пронашле начин да дојдат до бакар и до неговите руди. Како што
мисли Лорд Евбери, е можно тајната за топење откриле така што при градење на
огништето кување ставале и парчиња на бакарната руда меѓу камењата кои за таа
сврха ги употребувале.
Во Кина, Корнвал и на други места бакарната и калајската руда се најдуваат
во една иста жица. Во Унгарија бакарот може да се најде заедно со антимонот. Така
старите ловци повеќе случајно во работата, отколку со некоја своја вештина, откриле подобра и појака бронза, која е смеса од бакар и калај. Бронзата не само од бакарот да е почврста туку мешавината измеѓу бакарот и калајот е полесно како за
спојување така и за преработка. Такавиканото орудие ‘од чист бакар’ во себе содржи една мала пропорција на калај,ама никакво орудие од самиот калај не е познато,
ниту има некаков податок од кој би се видело дека раниот човек знаел за калај како
посебен метал. Во швајцарските наслаги, кои заостанувале зад жителите на колови,
е најдено грумење на калај, а се знае дека под XVIII династија калајот е увозен во
Египет од странство. Мошне е тешко да се разликува калај од антимон. Добар дел
на бронза од Кипар содржи во себе антимон. Добар дел на она што изгледа дека е
13
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калај всушност е антимон. Старите сакале да добијат калај, ама всушност добивале
антимон и сметале дека тоа е калај. Во Шпанија е пронајдено едно место на која
била преисториската топилница на бакар, а на разни други места има материјали од
такви топилници. Начинот на кој тогаш се лиело, како што тоа од овие остатоци
може да се види, само ни го потврдуваат споменатото мислење на Лорд Евбериј. Во
Индија, каде обилно се најдува заедно бакар и цинк се дошло до туч, една мешавина на тие два метала.
Промената во навиките и методите, што била предизвикана со појавата на
бронзата, беше всушност така незнатна бронзени секири и други предмети долго да
се лијат по калапите изработени спрема облиците на истото она камено орудие, кое
требало да биде со него потиснато.
Најпосле луѓето почнале да топат и железо, и тоа можда не порано пред три
илјади години во Европа, а нешто пред тоа во Мала Азија. За железото се знаело
давно пред тоа време, ама само за метеорско железо. А како тоа што на повеќето
им е познато, метеорските камења се состојат од железо или никел. Тоа било ретко,
и се употребувало обично за накит или за маѓии. А кога луѓето еднаш ја научиле
вештината на топењето, веќе повеќе немало никакво нарочито чудо кога се дошло
и до железо. Тоа се топело на оган од јаглен, а се изработувало со загревање и коење. Прво се употребувало за поситни ствари, додека со постепени револуции не почна од него да се прави, покрај други потреби, и оружје. Сé тоа ипак не допринело
да се измени општиот карактер на човечката околина. Скоро исти оној секојдневен
живот што средените неолиќани го воделе пред 10.000 години, го воделе на почетокот на осумнаесеттиот век и селаните по зафрлените краишта на Европа.
Обично се говори за каменото доба, бронзеното доба и железното доба во
Европа; само, би била омашка која би можела да не одведе на погрешен пат, кога
сите тие доби во историјата би ги поредиле така како да се од иста важност. Многу
по правилно би било да се рече дека постоеле:
1.- Рано палеолитско доба, кое траело мошне долго;
2.- Подоцнежно палеолитско доба, кое не траело ни за десетти дел на предходното; и
3.- Доба на култивирање, доба на белите луѓе во Европа, започнало таму
пред 10.000 или најповеќе 12.000 години, и во него неолитскиот период претставува само почеток, додека тоа трае само уште секогаш. Елиот Смит предложилона
прво доба да се нарече ‘палеоантропско’, а се после него ‘неоантропско’ “.
Каде имало руда, прво таму се вадела рудата, и таа се носела во источното
Средоземје каде рудата се топела. Потоа, каде била рудата, таа таму се топела. Со
ова се потврдува, сета Европа била населена од источното Средоземје, а преселбите
биле вршени од и преку Балканот со источносредоземни домашни животни. Следи
при таквите преселби се носеле низ Европа житарици,мешункасти култури и друго.
Х.Џ.Велс, на стр. 44, пиши: „После долгото време...Отпрлика пред 6000 до
7000 години неолиќаните почнале на поедини места да употребуваат бакар...“.
Следи белата раса се селела кон Исток патот на Сонцето- таму се преселиле.
Во Средна Азија биле ископани над стотина тела. Тие биле стари околу
четири илјада години. Тие биле извонредно добро сочувани како да биле погребани
пред само неколку дена. Тие им припаѓале на белата раса. Тоа го видел Виктор Мајер, професор по кинески јазик на Универзитетот во Пенсилванија во музејот на ки-
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нескиот град Иримки. Таму под стаклото лежеле телата на едно семејство: маж,
жена и дете на возраст од две- три години. Тие биле облечени со долга темновиолетова волнена облека и чизми од кожен ѓон. Овие примероци биле откопани пред
една деценија, а според кинеските стручњаци, тие биле стари од над три илјади години. Со овие мумии во гробниците од бронзениот период се наоѓало и шише со
цуцла изработено од виме на овца, закопано заедно со едно тримесечно бебе. Тие
им припаѓале на белата раса со руса кадрава коса, долги носеви, вдлабнати очи и
долги черепи. Овде станува збор само за дел од над стотина тела ископани последните две децении, во централно- азиската област Ксинџијанг. Телата потекнувале
од 2.000 г.пр.н.е. меѓу абластите Тјан Шан во северозападна Кина и Таклимакан на
југ. Тие морале да потекнуваат од југот од каде се ширела белата раса. Бидејќи тие
биле погребани во сувата и каменаста пустина, нивните тела бргу се исушиле, додека косата со кожата и останатото ткиво во голема мерка останале неоштетени. Во
старите кинески текстови од второто столетие п.н.е. укажуваат на скитачки номади
Јуези и Висуни14 со живеалиште во близината на кинеската граница на далечниот
запад. Се мислело, како Белците во Кина го вовеле тркалото и железните предмети.
Во областа Кицилчока биле откопани вкупно 113 тела и со датирањето со јагленород-14 и стилот на шарите на керамичките садови најдени до телата, тие биле погребани околу 1.200 г.пр.н.е. Повеќето биле закопани на грб со свиткани колена за
помал простор на гробницата, обложени со тули од кал. Нивната облека била со
живи бои, а некои носеле и кожни палта. Претежно мажите биле со руса или светло
костенлива коса, а жените и долги плетенки. Кај едно девојче е откриена сина тетоважа на рачниот зглоб.15Во гробницата постоеле предмети за секој дневниот живот:
грнчарија, дрвени чешки, коскени игли, куки, ѕвоничиња, векни и друга храна. На
локалитетот во близината на градот Субаши, западно од Кицилчока, од петтото
столетие била откопана една жена со шилеста црна шапка, долга шеесеттина сантиметри. Некои тела биле закопани и со торбички со мали ножеви, како и растенија
веројатно со лековити својства. На еден човек имало трага од хирушка интервенција на вратот, а раната била сошиена со конец од коњско влакно. Се знаело уште
дека во третото столетие од н.е. опишаниот лекар Хуатуо во тоа време вадел или
лекувал болни органи, како спротивност на тогашната хирургија на древната кинеска медицинска традиција кога здравјето зависело од рамнотежата на природните
сили на телото. Испитувајќи ја облеката под микроскоп, антропологот Ајрин Гуд
од Универзитетот во Пенсилванија исткаениот материјал бил од грубото горно руно на овца или коза. Материјалот бил бојадисан со сина, зелена или кафеава боја и
ткаен во дијагонална шара, што укажува на релативно софистициран разбој. Таа техника била карактеристично европска, зашто слични фрагменти, од проближно
истиот период биле откриени на некои локалитети во Германија, Австрија и Скадинавските земји.16 Тоа морало да биде поврзано кога во тоа време се преселувале
Пелазгите со својата балканска овца и коза во тамошните недонаселени простори
на Европа и наведените простори во Азија. Парчето дрво се сметало како дел на тркалото на кола. Тоа било изработено со составување на три паралелни штици, а потоа на надворешните рабови обликувано во форма на круг. Коњски запреги со ре14

Па бидејќи Јуези и Висуни истогласно значат на тн.словенски јазик, двата поими биле пелазгиски.
На Балканот се применувало тетовирањето на делови на телото. Вака биле опишани Траките итн.
16
Европа била населена од/преку Балканот.А и тогаш имало преселби од/преку Балканот низ Европа
15
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чиси идентично тркало се користени во Украина уште пред пет илјади години.17 И
други предмети укажуваат дека јавале коњи: узди, камшици, стапови и дел од коњски оглавник. Исто така бил познат тохарскиот јазик во централна Азија од третото столетие. Во пештерите западно од Иримки има тохарски записи и слики на горди витези со густа црвена брада и европски лица. Според некои автори, тохарскиот бил сличен на келтската и италијанската јазична група, познат само од ракописите пронајени во областа на Таримскиот Базен, сега дел на автономната област
Ујгур, од пред 1.500 години или подоцна. Тие тогаш биле чисто бело расни луѓе.
Белците во Азија како преселници се претопиле од побројните монголски жители.
Но до денес во Ујгур се среќаваат луѓе со руса коса и светол тен. Затоа ДНК од ткивата и коските на телата ќе бидат споредувани со крвта и косата на локалното население.
Според други автори, една цивилизација била откриена на дното на Јапонското Море. Со археолошките проучувања во Средна Азија и Јапонија во последните години бил утврден бел свет. Авторот Виктор Мајер пишел за населувањето
на европеидната раса низ Евроазија. Најглавните откритија во археологијата биле
направени во 1.995 година. Тогаш, крај бреговите на јапонскиот остров Окинава
бил откриен добро зачуван древен град. Тој се простирал на место од 311 кв. милји
под дното на океанот. Огромни патишта, свечени плоштади, пирамидални построења,преполни со модерна архитектура.Професорот Масаки Кимура, гоеолог од Универзитетот Рјукум во Окинава, бил првиот научник со заклучок, дека „таков монумент може да биде направен само од луѓе со висока технолошка култура“. Било
докажано, дека врската на овој град и на потопените области во Азија биле тн.
„кинески пирамиди“. Над сто се најдуваат во планинскиот реон Шамди, на 60 км
југозападно од градот Сианг (Северна Кина). Најголема од сите била „Белата пирамида“, со размер 305 м височина и 487 м ширина на основата. Официјално Пекинг
не се изјаснил за ова откритие, оти создавачи на најдревната култура во Азија била
од европеидните дојденци, а не домородци. Не случајно, Гоби и Такли Макан продолжуваат да бидат затворени воени зони. Кинеските научници уште не објасниле
зошто во Синдзајн до ден денес биле зачувани имињата на градовите и географски
имиња како Бугар, Куча, Бакракс, Дупан, Кан Тегри, Булгак курган итн. Ова докажува за цивилизацијата која зад себе оставила уникантни пирамиди, со мумии, откриени во Алтај и Таримскиот Базен. Во 1.980 година, при раскопувањето крај мртвите градови Нија и Лупан, ујгурските археолози откриле над 120 одлично зачувани мумии на европеиди, а возраста била определена меѓу четири и пет илјади години. Генетските и антрополошки анализи ги определиле како луѓе од каквказкиот
тип, припадници кон тн.„понтска група“, т.е. очигледно од реонот околу Црно
Море во древноста. Овие биле мумии на Белци, а нивните положби во гробовите
биле типични за тн.„Јамна култура“ по Северното Прицрноморие, со високи шапки
и елбетици како специфични орнаменти од тракиските предели, коњски седла и
стремени (во ова време непознати и во Кина и Европа). Вакви гробови во Северна
Бугарија се јавуваат и во втората половина на првиот милениум н.е., формата на
черепите се со европеидни черепи, а височината на скелетот достига 190 см ! Сево
ова било во спротивност со Готите, кои биле „ниски монголоиди“, како што биле
Прабугарите. По смртта на Атила, името Хуни брзо било заменето со Бугари. За17

Јужна Русија му припаѓала на Егејот кој бил дел на Левантот.Бригискиот коњ бил дури во Египет
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тоа во периодот од 20- 3 ст.пр.н.е. опстоил натписот од страна на „господарската
раса“, наречени потомци во океанот на древната цивилизација.
Секако, овие биле Пелазги. Се спомнаа келтската и италијанската јазична
група. Бидејќи таквите јазици се повеќерасни, а нивните автори ја кријат вистината,
се наведуваат автори од тн.словенска јазична група за тохарски јазик (денешно
македонско презиме Тохареви од за токарско занимање). За авторите лингвистиката беше шокирана порано во нашето столетие кога длабоко на исток на денешната
територија на Кина се откриени тохарските текстови, кои укажуваат, меѓу другото,
на јазик (на семантички план) близок до балтословенската групација.
Олга Луковиќ- Пјановиќ. Во насловот Милош Милојевиќ, пиши дека на 19.
февруари 1981. г. ја донел “Chicago Tribune” следната вест за „Најстарата ‘кинеска
мумија’, од која се гледа, дека таа не преставувала жена со кинески тип, туку руса
жена на белата раса...“. Peking...6,470-year-old…Xiwiang region of norwest China…“.
Александат Милинковиќ18 пиши: „Во 1985 година Јапонецот Кикачиро Аратака, ронејќи на далечина од 150 метри од јапонскиот остров Јонагуна и на длабочина од 25 метри, пронашол огромна камена структура во облик на пирамиуда.
Од тогаш и покрај тешкотиите поради климатските услови, непрекинато се
вршени истражувања. Дури во 2000- та година е прогласена за службено археолошко открититеи наоѓалиште.
Од 1990 година со истражувањата раководи господинот Масаки Кимура, доцент по океонографија на Универзитетот Рјукју во Јапонија. Неговите наводи потврдуваат дека се работи за градба од човечко потекло, дури 200 метри, широко 150
и високо 20 метри. Пронајдените делови на објектот очигледно се правени со човечка рака.
Истражувањата ја покренале дилемата; дали откриената пирамида е доказ и
показ која и претходела на митската Атлантида !?
Најважен документ на пирамидата се знаците запишани на каменот, врежани, исклесани, слични на пиктограмите на уште недешифрираната стела најдена
крај островот Окинава. (Окинава=окина ва: ва-на-та, Р.И.)
Стелата е со јасни видливи црти и непознато писмо,досега не дешифрирано“
Се приложени слики на: Јапонецот и пирамидата; Делови на подводниот мегалоплис крај островото Јонагуна; Систем на дренажа; Глава на склуптура која потсетува на мегалитите од Воскресенските острови; Стела најдена крај островот
Окинава со непознато и недешифрирано писмо. (Писмото било пелазгиско, Р.И.)
Ристо Ивановски,19 на стр. 7, пиши: „...Професорот Хозе Антонио Чавез од
Католичкиот универзитет во Арекуипа, колега на Рајнхарт, успеал од телото старо
500 години да извади ДНК. Се докажало дека девојчето потекнува од домородните
Американци веројатно од племето Нгобе од Панама, но дека дели и генетски обрасци со луѓе од Тајван и Кореа, потврдувајќи ја на тој начин хипотезата дека најраните Американци дошле од Азија...“.
Монголите биле од источна Азија- Белците со крвна група А од Средоземје.
Па монголските Индијанци живееле како Монголи во шатори, а белите Индијанци имале градежи (пирамиди...куќи...), традиции од Источното Средоземје, а
такви биле оние во Месопотамија, Египет како и Балканот (...Македонија, Елада...).
18
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Александар Милинковиќ, Пирамиди, книга на најстари тајни, Белград, 2008 (Преземено од друг)
Ристо Ивановски, Атлантида- фалсификат на Солон и Платон, Битола, 2006 (Самостојно издание)
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ИСТОЧНО СРЕДОЗЕМЈЕ
Источното Средоземје како најблизок дел на Левантот бил со најстара цивилизација. Следи колку се оди на исток и на север, таа била само помлада и помлада.
Х.Џ.Велс, на стр. 76, пиши: „Такви промени на населбите, такви номадски
освојувања, и поново утанчаностите, што е сé воочливо па таа мена на човечката
историја, нарочито се запазува во пределот околу Тигар и Еуфрат, кој е отворен од
секоја страна пред оние големи простории што не се доволно суви да би биле пустињи, ни доволно плодни на ним да би се развило просветено население. Прв народ што образувал можда први градови во тој дел на светот бил народ на Сумерите.
Тој народ бил составен веројатно од црнопурасти луѓе сродни на Иберјаните или
Дравидите. Сумерците се служеле со некој вид писма кои би ги врезувале во иловача, и таа нивна азбука е дешифрирана. Нивниот јазик бил сличен при некласифицираните каквказки јазични групи отколку и еден друг сегашен јазик. А тие јазици
поново можат да се доведат во врска со баскискиот и би можеле да претставуваат
она што некогаш било нашироко распространета примитивна јазична група, која се
пружала од Шпанија и западна Европа, па до источна Индија на југ до средна
Африка.
Ископувањата кои ги вршел во текот на недавната војна капетанот Р.Камбел
Томсон во Ериду, откриле една рана неолитска земјоделска состојба уште пред
пронаоѓање на пишењето и употребата на бронзата. Во тоа пред-сумерско доба веќе се жниела жетвата со српови од иловача.
Сумерците ја бричеле главата и носеле проста волнена облека слична на туниката. Најпрво се населиле по долниот тек на големата река и недалеку од Персискиот Залив, кој се пружел во тоа доба за околу двеста и повеќе километри понатаму од сегашниот врв. Сејс, во своето дело Вавилонски и асирски живот, држи дека
на 6500 години пред Христо Ериду се најдувал на морскиот брег. Сумерите ја појачувале плодноста на своите полиња, пуштајќи низ прокопот да јури вода, те така
постепено постанале мошне вешти хидротехнички инжинери. Имале добиток, магарина, овци и кози, ама не коњи. Од нивните групици на блатнени колиби создале
градови, со храмови во облик на кула“.
Бидејќи имале магарина, врската и со камили, Сумерите како Белци само со
закосени очи, како што биле Египтјаните, биле дел од белата раса, која за време на
леденото доба престојувале во Левантот. Следи коњот бил однесен од Балканот, кој
бил донесен и во Египет со Хиксите. И погребалните коли на фараоните не биле
влечени од египетските говеда со различен начин на протегање на роговите туку со
балканските- бригиските, а Бригија била коњарска, со рогови наднесени на главата.
„Иловачата осушена на сонце претставувала голем чинител во животот на
тој народ. Камења имало малку или немало во долните делови на тигарската и
еуфратската долина. Ѕидале со опеки. Киповите ги правеле од иловача и од земја;
цртале, а наскоро почнале и да пишат, по тенките црепести колачиња од иловача.
Не изгледа дека имале хартија или да употребувале пергамент. А книгите и забелешките, па дури и писма нивни, се најдувале на парчиња на глина.
На својот главен бог Ел-лилу (Енлилу) му соградиле во Нипур голема кула
од цигли, за кој се мисли дека неа споменот е зачуван во приказната за Вавилонската Кула. Изгледа дека биле поделени во држави на поедини градови, кои меѓу себе
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војувале и низ многу векови ја зачувале својата војна способност. Војниците им носеле долги копја и штитови, а се бореле во густи редови. Сумерите победувале. За
долго време вистински над Сумер незагосподарила ни една туѓа раса. Ја развивале
својата просветеност, својата азбука и своето бродарство низ време можда двапати
толку колку што има од христијанската ера до денес. А тогаш почнале да попуштаат пополека пред семитските народи.
Од сите познати царства првото го основал врховниот божји свештеник на
сумерскиот град Ерех. Тоа се простирало, според еден запис во Нипур, од Долното
(Персиски Залив) до Горното (Средоземно или Црвено) Море. Траги на тој простран историски период, таа прва половина век култивизација, се затрпани меѓу
блатните гомила на еуфратската и тигарската долина. Тука и расцветале првите
храмови и се појавиле првите свештенички владетели за кои човештвото знае.
Од оние народи што семитски говореле, се појавиле на западниот крај на таа
земја на номадските племиња, кои тргувале, се бореле и заробувале Сумерците низ
многу нарастувања. Тогаш најпосле се подигнува меѓу тие Семити еден голем водач, Саргон (2750. година пред Христо) кој ги обединил, те не само што ги покорил
Сумерците, туку и својата власт ја проширил од Персискиот Залив на исток до Средоземно Море на запад. Само неговиот народ се викал Акадци, неговото царство го
назвал сумерско- акадско царство.
Од добата на Саргон па до четвртиот или третиот век пред Христо, а за време од пред две илјади години, семитските народи имале првенство на скоро сиот
близок исток.Само, мада Семитите победиле и им дале крал на сумерските градови,
простата семитска образованост ја надјачала сумерската просветеност. Дојденците
ја научиле сумерската азбука (‘климатска’) и сумерски јазик, не воспоставувајќи
никаква сопствена семитска азбука. За тие варвари сумерскиот јазик постанал со
обележје на знаење и моќ кај варварските народи во Европа на Средниот Век. А таа
сумерска наука располагала со голема животна снага, оти нејзината судбина била
да помине низ долги низови на војни походи и промени, што отпочна сега во долината на тие две реки“.
Семитите како Црнци немале своја азбука- без таква пронајдена на Црнци.
Стои: „...сумерскиот јазик постанал...“-семитските јазици станале мешавина.
„Кога народот на сумерско- акадското царство ја изгубило својата политичка и војна чврстина, започнало од истокот свежа навала на еден војноборен народ,
Еламити,додека од запад насрнале семитските Амориќани, те така тие меѓу го згнечиле сумерско- акадското царство. Еламитите биле народ со непознат јазик и раса,
‘ни Сумерци ниту Семити’, како што кажува Сејс. Средишниот град им бил Суза.
Нивната археологија со поголем дел претставувал уште неоткопан мајдан. И како
за тоа вели Х.Џонстон, држи дека тие по својот тип биле негроиди. А една јака негроидна жица вистински и постои кај современите жители на Елам. Амориќаните,
пак, биле од она исто стебло од кое Аврам со подоцнежните Евреи. Амориќаните
се населиле најпрво таму каде се најдувал едно градче на горниот тек на реката, по
име Вавилон. После стогодишното војување тие постанале господари сé до Месопотамија под кралот Хамурабиј (2100. г. пред Христо), кој основал прво вавилонско царство.
А тогаш поново настана едно време мир и безабедност, со опаѓање на вистинското јунаштво, додека не почнале за другите сто години нови номади да ја пре-
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плавуваат Вавилонија, донесувајќи со себе коњи и војни двоколици, и воспоставувајќи во Вавилон својот сопствен крал. Тоа сега биле Каситите“.
Стр. 79: „Времето протечено од добата на царството на Саргон I па до победата на Александар над Вавилон било, да нагласиме, како што долго време од Александар Велики до нашето доба. И пред времето на Саргон I луѓето биле населени
по сумерската земја, живееле во организирана заедница со уреден земјоделски живот, и тоа бар исто толку долго доба. Изин и Ларса се појавуваат во историјата, после нив е веќе безкрајна минатост.
И на писателот и на читателот е да ја сфатат смислата на тие временски размаци. Половина на текот на целокупната човечка просветеност, како клучевите на
сите нејзини главни установи, треба да се трагаат во добата пред Саргон I“,
Стр. 80: „Околу пет илјади години или и порано пред Христо изчезнуваат
трагите на тие примитивни народи, и на позорницата се појавуваат првите Египќани. Првиот народ бил спореденбено на понизок степен култура и градел колиби;
подоцна веќе бил попросветен неолитски народ, ѕидал згради од опеки и дрво, место првобитните колиби, и употребувал камен. Наскоро потоа преминале во бронзено доба. Се служеле со пишење со помош на слики, кои биле исто толку развиени
како и сегашната азбука кај Сумерците. Веројатно во горен Египет провалил преку
Аден од јужна Арабија некој свеж народ, кој мошне споро продирал кон делтата
Нил. Др Валис Баџ говори за нив како за ‘освојувачи од Исток’. Ама, нивните богови и нивните обичаи, како и нивното во сликите пишано, биле всушност многу другчии од сумерските. Една од најраните познати боженски фигури есте фигурата на
боженствениот воден коњ, кој веќе со само тоа е сосем одредено афрички“.
Стр. 81: „Во таа друга историја од преку 4000 години, на тоа многу долго
време отколку што има да владее Александар Велики до сегашното доба, би можеле да наведеме сега извесна широка мена на развиток. Една таква мена, која почнува со Менесовата консолидација на северното и јужното кралство и достигнува врв
во IV династија, била позната како и ‘старо кралство’. Оваа IV династија ја одбележува едно раздобје на богатство и сјај. Нејзините монарски биле обземени со страст себе да си подигнуваат споменици како тоа никогаш ни пред ниту после не можело да биде. Огромни масивни три пирамиди од Гизех ги подигнале Кеопс (3733.
година пред Христо), Кефрен и Мигерин, владетели на таа IV династија. Големата
Кеопсова пирамида е висока 150 метра, а страните неа и се по 330 метри долги.
Пресметано е (кажува Валис Баџ) таа да тежи 4.883.000 тони. Сите тие камења ги
довлекле воглавно човечки мускули до своето место. И тие бесмислени и скоро неверојатни надгробни гомила се подигнати во добата кога инжинерската наука била
тек во повој. Тие низ три долги владевини толку ги исцрпиле египетските извори,
да земјата останала како со војна опустошена.
Историјата на Египет од IV до XV династија е историја на сукоби измеѓу наизменични престолници и супарнички врски, историја на делби на повеќе кралевства и поновни обединувања. Тоа е, така да се рече, една внатрешна историја. Неа
често ја називаат со феудално доба. Овде би можеле да споменеме само дека должење на низ тогашни фараони Пепи II владеел девеесет години, што е најдолга позната владевина во историјата. Овој оставил зад себе многу записи по ѕидовите. Со
Египет најпосле се случило она што се случувало така често со просветеноста од
Месопотамија. Египет го покориле номадските Семити, кои ја засновале ‘пастирка-
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та династија Хиксос (XIV), домашните Египтќани најпосле ги протерале од земјата.
Таа наезда се случила веројатно додека цветело уште она прво Вавилонско Царство, кое го основал Хамбурабиј; ама, уште мошне непоуздано е познат точниот
однос во датумите измеѓу раниот Египет и Вавилон.Тие странци од земјата ги истерало народното востание тек после долгото ропство. Египетскиот дух бил во состојба да го обедини само омразата спрема страниците“.
Се кажа: „...Египет го покориле номадските Семити, кои ја засновале ‘пастирката династија Хиксос (XIV)...“.
А бидејќи Хиксите во Феникија, Месопотамија, Арабија и Египет го донеле
коњот, тие биле Бриги, кои Филип Македонски ги приклучил кон Македонија. Според Херодот, Бригите ги создале Ерменија и Анадолија, дури Бригите ја создале и
Фригија. Херодот вели, египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.) истакнал, Фригите биле попаметни од Египтјаните. Бидејќи Фригија и западно од неа на Балканот
биле простори за смокви и маслинки, чии услови за виреење се непогодни за одгледување на коњи, како и за говеда, говедото било пелагонско, а коњот пелистерски.
Како што Пелагонија тогаш била најговедарска,таа тоа останала сé до денес.
„После таа осободителна војна (околу 1600. година пред Христо) настанал
во Египет голем период на благосостојба, кој, е познат како Ново Царство. Египет
постанал голема и обединета војничка држава, која својата војска ја испраќала и до
Еуфрат. Така започнала најпосле борба измеѓу египетските и вавилонско- асирската моќ. Тие две големи држави како дотогаш биле повеќе оддалечени една од друга, па не војувале; ама, сега сообраќајните врски меѓу луѓето дошле дотаму војските можат да маршираат од еден речен слив до другиот.
За едно време Египет во тој сукоб имал предимство. Тотомес III и Аменофис
III од XVIII династија (во петнаесеттиот век пред Христо), владееле од Етиопија до
Еуфрат. Тие два крала се издвојуваат нарочито во египетската историја од различни разлози. Биле мошне предземителни во подигнување на зградите и оставиле
многу споменици и натписи. Аменофис III основал во Луксор и допринел многу за
Карнак. Во Тел-ел-Амарни е пронајдена маса на писма од кралските преписки од
вавилонските, хититскитеи другите владители, вклучувајќи го и оној на Тушрат кој
ја зазел Нинива. Тие фрлат цел сноп светлост на политичките и општествените прилики на тоа посебно доба. За Аменофис IV ќе имаме подоцна да говориме малку
повеќе, ама на кралицата Хатос, една од најчудните и најспособните египетски владетели, немаме простор овде подолго да се задржиме. Таа е претставена на своите
споменици во машко одело и со долга брада, која служела како некој знак мудрост.
Зад тоа настапило кратко раздобје на сиријската владевина над Египет, а потоа низ наизменични династии, меѓу кои можеме да ја забележиме XIX чиј член
Рамзес II, голем градител на храмови, кој владеел шеесет и седум години (околу
1317. до 1250. пред Христо), и за кого некои мислат дека бил оној Мојсиев фараон.
Можеме да ја забележиме и XXII династија, чиј е Шишак (околу 930. пред Христо)
го ограбил Соломоновиот Храм. Извесен етиопски освојувач од горниот Нил основал XXV династија, чија влада престанала 670. пред Христо, пред новото Асирско
Царство што го створиле Тиглат Пилесер III Саргон II и оној веќе споменат Сенахериб. И тогаш Вавилон прв пат завладеал со Нил.
Деновите ма на каквата египетска надмоќ над странските народи се приближувала на својот крај. Домашната власт се воспоставила поново заедно на времето
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под Псаметих I од XXV династија, додека Неко II го повратил за извесно време старите египетски поседи во Сирија сé до Еуфрат, кога Медијанците со Халдејците напаѓале на Нинива. А од тие задобиени краишта Небухандезар II големиот халдејсќи
крал, библиски Небуханднезар, после падот на Нинива и Асирците ги истерал поново Некo II. Како што подоцнаќе видиме, Небухаднезар тогаш Евреите, кои биле
во сојуз со Неко II, ги истерал во ропство во Вавилон.(Само според Библијата, Р.И.)
Кога во шестиот век пред Христо Халдеја подпаднала под Персијците, дошол ред на Египет. Него подоцна една побуна го направила независен уште за шеесет години.Најпосле 332. пред Христо тој го поздравил со добродошлица како свој
освојувач Александар Велики, и од тогаш владеат со ним странци, прво Грци, потоа Римјани, тогаш со ред Арапи, Турци и Британци, сé до сегашната названа- независност. Тоа е накратко историјата на Египет од својот почеток. Прво историјата на
едно осамености, а потоа сé повеќе вплеткување во работите на другите народи, во
колку познатни сообраќајните олеснувања ги доведувала народите на светот во сé
тоа поблискумеѓусебен допир“.
Никогаш немало Грци туку само Македонци со Александар Македонски.
„Историјата на Индија, која сега треба овде да се раскажува, уште попросто
отколку и овие неколку кртатки редови за Египет. Дравидните народи во долината
Ганг се развивале напоредо и во истиот правец во кој и сумерското и египетското
општество. Во северна Индија се пронајдени печати мошне слични на печатите на
Сумер.Ама, е прашање дали пораните индиските заедници некогаш доспеале до тек
на висок степен на општествен развиток, до кој дошле Сумер и раниот Египет. Зад
себе оставиле малку споменици и не доспеале до вештината на пишење. Во тоа старо доба, се чини, во Индија немало никакви војувања од страна на Семитите“.
Како Белците се оддалечувале од Источното Средоземје, тие заостанаувале.
„Некаде околу Хамурабијевото доба или подоцна, една гранка Аријци, која
тогаш владеела над северна Персија и Авганистан, продреле во Индија низ северозападните премини. Тие стоело во блиско сродство со предците на Медијците и
Персијците. Нивниот пат претставувал низ победи, додека не преовладале над сите
мрки жители северно од Индија, и не ја прошириле својата управа и влијание над
целиот полуостров. Ама, под нив никогаш не дошло до вакво обединување на сите
на Индија. Нивната историја е историја на војноборните кралеви и републики.
После заземањето на Вавилон, и во добата на своето ширење, персиското
царство ја распростирало својата граница и преку Индите. Подоцна Александар Велики одел во својот поход дури и до границите на оние пустињи што го раздвојуваат Пенџап од Ганговата долина. И со тие прости податоци ќе ги оставиме за некое
време на историјата на Индија.
Во меѓувремено и додека во Индија и на место каде се сретнувале Азија,
Африка и Европа се развивал тој трострук систем на просветување на белите луѓе,
се развила и ширела една друга и сосем другчие просветеност од тогаш плодната,
но сега сува и пуста долина Тарим, а и со падините на планината Куен- лун, па се
простирала во два правци, низ текот на реката Хуанг- хо, и подоцна долината Јангце- кјанг. Малку што за сега знаеме од кинеската археологија. По разните краишта
на таа земја е најдено камено оружје, а на ископините во Хонан и Манџурија знаеме по нешто и за образованоста на каменото доба во тој дел на светот. Тамошните
луѓе не изгледа да биле многу подругчии од сегашните жители од Северна Кина.
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Живееле по селата во одгледување на свињи. Употребувале камена секира и правоагловни ножеви, а врвовите на стрелите им биле од кремен, коски и школки.Умееле да предат и да прават земјени садови, кои во многу случаеви е истоветно со нивните денешни садови. А независно од тие незнатни податици, нашето сегашно познавање на таа рана просветеност дошло од уште послабо испитаната книжевност.
Очевидно, таа цивилизација била уште од својот почеток и непрекинато монголски
тип. До зад добата на Александар Велики малку во неа е со траг на некаков ариски
или семитски, а уште многу помалку хамитско влијание. Сите тие влијанија до тоа
време припаѓале на еден посе друг свет, свет на одвоени планини, пустињи и диви
номадски племиња. Кинезите изгледа својата просветност ја создавале само за себе,
или спонтано, без ничија помош, додека новите писатели мислат дека имало измеѓу
нив и стариот Сумер извесни врски. Во хонанските ископини појавата на нарочит
тип на обоени земјени садови, кој е сличено на грнчариите најдени на неколку порани лежишта на средна и западна Азија и на источна Европа, наговестуваат можност на еден таков културен допир. Се разбира дека обете, и на Кина и на Сумер,
се издигнале изнад онаа основна скоро по све распространета рана неолитска образованост; само што таримската долина и долен Еуфрат со огромни пустински и
планински препреки толку раздвоени да ја исклучуваат секоја помисла за ваквата
селидба или размена меѓу тие народи, кога тие еднаш се усредсредиле“.
Белците од Источното Средоземје стигнале до Источна Азија на Монголите.
„Можда вакво движење на образованоста од север се сретнала со какво слично движење од југ. Мада кинеската просветеност посве е монголска ипак не значи
дека неа едини се оние нејзини корени кои се најдуваат на север. А ако таа просветеност се зачела прв пат во таримската долина, тогаш таа не е другчија отколку
останатата просветеност (вклучувајќи ја тука мексиканската и перуанската), настанале на хелиолитската образованост. Ние Европјани ја познаваме уште мошне слабо етнологијата и преисторијата на јужна Кина. Кинезите се измешани таму со такви со нив слични народи, како што се Сијамците и Бурмезите, и изгледа како тие
тука да се допираат и со дравидските народи и Малајците.
По кинеските извори поново сосем е јасно дека постоеле две почетоци на
нивната просветеност, и на југ и на север, и дека онаа кинеска просветеност што во
историјата се појавува на две илјади години пред Христо е плод на еден долг низ
сукоби, вплеткувања и мешања измеѓу јужната и северната образованост, од кои јужната можда била и порано развиена. Е можно дека јужните Кинези спрема северните ја одиграле онаа улога која Хамитите или Сумерците ја играле спрема ариските и семитските народи од запад, или која дравидните староседелци ја играле во
Индија спрема Аријците. Меѓу нив се најдувале можда првите земјоделци и првите
градители на храмови. Само што од тие занимливи преисториски глави за сега се
знае така малку овде на неа не можеме да се задржуваме подолго.
Главните туѓница кои се споменуваат во раните кинески летописи, биле уралско- алтајски народ од северноисточната граница, Хуните, против кои војувале извесните од нивните порани цареви.
Кинеската историја на европските научници уште слабо е познаваат. Нарочито се недоволни нашите податоци на нејзините рани извори. Од околу 2700 па до
2400 година пред Христо владееле во Кина пет цара, кои изгледа беа некои скоро
неверојатни узорни битија.
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Зад тие пет први цара следи низ династии, за кои податоците се сé поточни и
поубедливи вотолку тие се од скорешен датум. Кина има да ни раскажува приказна
една историја на погранични војни измеѓу населените жители и номади. Кина, со
овие да започнеме, била како и Сумер и Египет, земја на градски држави. Обликот
на владеењето најпрво се состоел од владеење на многубројни крала. Под еден цар
после постанале тие доста неврзано феудални, исто како што било тоа и кај Египќаните. Потоа подоцна, слично на Египќаните, дошло до централизирано царство.
Како двете најголеми династии во феудалниот период се споменува Шанг (1750. до
1125. пред Христо) и Чо (1125. до 250. пред Христо). Бронзените садови од добата
на оние порани династии, убаво и сјајно, со своите нарочит стил, постојат уште. Не
може да биде сумливост дека таму владеела една висока образованост уште пред
времето на Шанг-династијата.
Подоцна историчарите на Египет и Кина можда поради симетрија, говореле
за раните мени на нивната народна историја, како да се случувало под разни династии кои биле слични на оние од подоцнежните царства, па и под таквите рани ‘цареви’ како што тоа бил Менес (во Египет) и како што се првите пет цара (во Кина).
Кај пораните династии може да се види многу помалку централизаторска моќ отколклу кај подоцнежните. Едино онакво единство какво што во Кина постоело под
Шанг-династијата повеќе било едно верско отколку едно вистинско политичко единство. ‘Син на Небото’приносувал жртви за сите Кинези. Постоеле една заедничко
писмо, заедничка просветеност, и во Хуните заеднички непријател од северо- западните граници. (Ман=човек: ман=мен=мин до мина=луѓе- сумерски лу=човек, Р.И.)
Последниот член на династијата Шанг бил суров неразбирлив владетел, кој
се спалил самиот себе жив во својата палата (1125. пред Христо) после одлучниот
пораз што му го нанел Ву-Ванг, основач на династијата Чо. Ву-Ванг при таа прилика, покрај народната побуна, го потпомагале и југо- западните племиња.
Под Чо- царевите Кина била за едно време слабо обединета. Онака исто слабо обединета како што тоа бил случај и со Христијанството во средниот век под папите. На место на династијата Шанг, сега Чо царевите постанале врховни свештеници во земјата, присвојувајќи извесно право на врховен надѕор. Ама, таа лабава
врска, заснована на обичаите и чуствата, и кои ги одржувале царствата на окуп, постепено ја изгубила својата власт над луѓето. Хунските народи од север и од запад
ја усвоиле кинеската просветеност, ама не и смисолот за нејзината единство; а феудалните кнезови застанале да се сметаат независни.
Во своето дело Кина и Лига на Народите, Лианг Чи-Чао, еден од кинеските
претставници на Париската Конференција 1919., тврди дека измеѓу осмиот и четврттиот век пред Христо во Хуанг-хо и Јанг-це долината постоело помалку отколку
пет до шест илјади помали државички со околу дванаесет моќни држави кои над
нив владееле. Земјата патела од непрекинати војни (‘век на конфузија’). Во шесттиот век пред Христо големите непријателски сили бие Ц-и и Ц-ин, како северните
Хуанг-хо државата, и Ч-у, која претставувала знатна сила во Јанг-це долината. Конфедерацијата против Ч-у дала повод за една лига која одржувала мир низ стотина
години. Таа лига ја покорила и вклучила во себе и Ч-у, те направила општ договор
за разоружување. Така се создал темел со новото мирољубиво царство.
За железото во Кина се сознало во некое непознато доба, ама железното оружје почнало општо да се употребува тек околу 500 години пред Христо, то ест на
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двеста, триста и повеќе години бидејќи веќе влегло во употреба во Асирија, Египет
и Европа. И железото во Кина го донеле веројатно од север Хуните.
Кралевите Ц-ин ги избркале последните членови на династијата Чо. Тие ги
дочепкале и светите жртвени бронзени троножци, те така биле во можност да ја
преземат на себе и царската должност при принесување на жртви на небото. На тој
начин се воспоставила династијата Ц-ин. И таа владеела далеку поснажно и постварно но икоја пред неа.
За владеењето на Ши-Хуанг-ти (што значи ‘прв универзален цар’) од оваа
династија се сматра обично дека со неа е обележен крајот на феудалната и поделена Кина. Изгледа дека на исток одиграл онаква обединувачка улога каква што Александар Велики можел да одигра на запад. Ама, тој живеел, и тоа единство што тој
го создал било трајно, додека, како што тоа ќе го раскажеме, царството на Александар Велики по неговата смрт се распаднало. Ши-Хунаг-ти, покрај останатите свои
напори во правец на заедничка работа, организирал и градење на големиот Кинески
ѕид против Хуните.Само, одма после неговото владеење почнала граѓанската војна.
Која се завршила со воспоставување на династијата Хан“.
Монголите живееле во шатори. Градежите (пирамиди...ѕидови) биле на Белците, кои ги однеле во до Источна Азија- тие од источно Средоземје и таму дошле
„По таа династија Хан се развило царството вон своите првобитни речни
долини, Хуните биле стварно обуздани, и Кинезите почнале да продираат на запад,
додека најпосле не почнале да сознаваат како постојат просветени раси и другчија
просветеност отколку што е нивната.
Околу 100 години пред Христо кинеската моќ се проширила преку Тибет до
во западен Туркестан. Со помош на караваните од камили, Кинезите тргувале со
Персија и со западниот свет.Толку за сега ќе мора да биде доволно за нашиот осврт
на Кина. А подоцна ќе се вратиме на одредени одлики на нејзината просветеност.
А што се случувало по останатите делови на светот низ тие илјади години,
додека човекот преминувал чекор по чекор од варваризмот на хелиолитската образованост кон посветеност во средините на стариот свет ? Северно од тие средини,
од Рајна до Тихиот Океан, северначките и монголските народи, како што веќе рековме, исто така учеле да употребуваат метали. Ама, додека просветеноста така ја
усредувале, луѓето од големите рамници стекнувале навики за селидби, те се развивале од степен на еден спор лутачки живот кон потполно сезонскиот номадизам.
Јужно од цивилизираната зона Црнците по централна и јужна Африка напредувале поспоро, и тоа, како што се чини, повеќе под влијание на наездата на белите племиња, кои, доаѓајќи од средоземните области, го пренесувале постепено со
себе обделувањето на земјиштето со употреба на металите. Тие племиња допреле
до Црнците од двете страни: една преку Сахара на запад како Бербери, Тауреги и
слични, кои ќе се измешат после со Црнците и створиле таква лажно- бела раса како што се Фуласите; а другата уз Нил, каде Баганди (гандиски народ) од Уганда, на
пример,можда во себе содржи по некоја состојка на далечното бело потекло. Афричките шуми биле тогаш погусти, и се простирале на исток и север од горниот Нил.
По островите на Источна Индија, пред три илјади години, веројатно биле распространето населени залутани групици на палеолитските Аустралоиди, кои долутале до таму во оние незапамтени векови, кога една скоро единствена копнена врска постоела од источна Индија па сé до Аустралија. Во Океанија островите биле
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уште ненаселени. До ширењето на хелиолитските народи по тихоокеанаските острови, и тоа со помош за море погодните кенои, дошло многу подоцна во човековата
историја, а најрано на илјада години пред Христо. А уште подоцна дошле на Мадагаскар. Убавината на Нов Зеланд залудно чекала на луѓе. Најповеќе живи битија на
нему беа моа, еден голем ној слична а сега изумрена птица, и малата киви, во кои
тек се најосновни зачетоци на крила, а пердувите неа í се слични на чекинасти
влакна.
Една група на монголоидски племиња во северна Америка до сега посе била
отсечена од стариот свет. Тие се ширеле пополека на југ, ловејќи безбројни бисони
од рамницата. Кај нив сосем од основа се учело новата земјоделска основа на пченка, додека во Јужна Америка ја имале заради своите потеби да ја скротат ламата, и
во Мексико, Јукатан и Перу да изградат три посебни просветености засебни и занимливи типови.
Како луѓе допреле до јужниот крај на Америка, таму постоеле уште гигантски лењивец (megatherium) и (glyptodon).
Тие американски примитивни просветености можат да ни бидат од голема
помош за разбирање не човечкиот развиток. Сé додека не ги уништиле европските
пронајдувачи на крајот на петнаесеттиот век после Христо, тие ги чувале истите
поими и начини што изчезнале од искуството на стариот свет на пет до шест илјади
години пред Христо. Уште не дошле до своето железно доба, металургијата им била најпрост вид, а своите основни метали, бакар и злато, се најдувале во природна
состојба.На високиот степен било во нив, каменереството, грнчаријата и плетивото,
а биле и необично вешти фарбари. Како што давно нестанала примитивната цивилизација од стариот свет, и кај овие заедници можело да се види блиската врска измеѓу принесувањето на човечки жртви и разни работи во добата на сејање и жетва.
Само додека во стариот свет тие првобитни идеи биле поблаги и се менувани со
многу други, во Америка достигнале висок степен. Во верските украси на нивните
змии бил главниот симбол.Таа американска просветеност изгледа дека се развивала
битно во земјите кои ги стегале свештениците, а нивните војни поглавици и мирнодопски водачи стоеле под строга управа на законските одредби и протолкуваните
знамења.
Свештениците астрономската наука им ја усовршувале до висок степен на
точност. Тие ја познавале својата година подобро од Вавилонците. Во јукатанската
цивилизација се развил и некој вид пишење на најработните видови, така виканата
азбука на Маите.Во колку сме биле во состојба досега да ја одготнетниме, со неа се
служело за одржување на еден точен и сложен календар, околу кој ја трошеле свештениците својата умна снага. Уметноста кај Маите- просветеноста била нарочито
развиена. Некои од простите перуански скулптури не потсетуваат на сумерските
работи, ама Маја- граддивото не личи што икогаш стариот свет го сторил. Тоа се
воздигнува во својот начин на обработка до голема убавина. Нешто најслично на
тоа градиво мада не баш блиско, би можело да се најде во извесни јужно- индиски
резбарии. Тоа не зачудува со својата голема пластичност на моќ и своја совршеност
во нацртот; ама, во ист мах и збунува со својата чудновитост и гротескност, и некој
вид безумна заплетеност и вообичаеност. Многу од мајанските записи повеќе личат
на цртежи на слабоумните по европските лудници, но икаков друг производ на стариот свет.Како мајанскиот ум се развивал во некој друг правец, а не како ум на ста-
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риот свет, па дошол до другчие сложување на мислите, и како дека навистина,
спрема сфаќањето на светот, и не бил воопшто јако трезвен ум“.
Митолошки од Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот Хермес...
Стои:„простите перуански скулптури не потсетуваат на сумерските работи“.
И: Најслично „би можело да се најде во извесни јужно- индиски резбарии“.
„Дека се заблудила американската просветност доведува во врска со идеата
на општата душевна пометеност, дава повод само нивната бесомучност во пролевање на човечката крв.Ацтечката (мексиканската) просветеност пролевала крв, и се
приносувале човечки жртви на илјада годишно. Со мозоците и животните на нивните чудни свештеници владеел чинот распарување на живи жртви, отргнување на
живо срце. Јавниот живот и сезонските свечености, сé се вртеле околу тие фантастични страшни фикс- идеи“.
Темните раси (Црнците, Индијците и Монголите) биле канибалисти. Бидејќи во Месопотамија живееле Белци и Црнци, црнечките традиции (канибализмот и
обрежувањето) било прифатено и од Белците. Јадење на човечко месо се среќавало
и кај Скитите (Херодот). Следи вадење на срце и крв било во врска со Семирамида.
„Мајанската азбука не само да се режела на камен, туку со неа се сликало и
цртало по кожите. Тие ракописи се обоени со светли бои, и имаа некоја чудна сличностсо обоените слики на евтини новини за деца, какви сега се продаваат по Европа и Америка. И тука се појавува една иста фигура со варијации, како да се раскажува некоја приповетка.Во Перуанската зачеток на писменоста бил потиснат со некој чуден и сложен начин за одржување на податоци со помош на јазли приврзани
на врвци со различни боји и облици. Се вели дека на тој начин можело да се соопштуваат дури и закони и наредби. Тоа се називало квипус. Мада на квипус може
уште да се наиде по музеите, вештината за неговото толкување е сосем изгубена“.
Белите Индијанци и со крвната група А, за која биле потребни говедото и
свињата, кои никогаш таму ги немало, потекнале од Источното Средоземје. Следи
таму имало египетско балзамирање, египетски хиерогифи и грчко писмо. И градежи... богот на грмежот, секајцата и дождот Перун до Перу-се славел на Казвказјето.
„Кинеската историја, како што не известува Л.Ј. Чен, тврди дека сличен начин на бележење со помош на јазли се употребувало и во Кина пред него што таму
е пронајдена азбуката. Перуанците пронашле и како да прават мапи и употребувале
пресметалки.
Кога Шпаните дошле во Америка, Мексиканците ништо не знаеле за Перуанците, како ни Перуанците за Мексиканците. Ако меѓу нив и имало порано икакви
врски, биле изгубени и заборавени. Мексиканците никогаш не чуле за компирот,
кое било главно перуанско јадење. На 5000 години пред Христо Сумерците и Египќаните веројатно дека знаеле исто така малку едни за други.Америка стварно околу
6000 година била заостаната зад стариот свет“.
Секаде каде што била белата раса имало градежи (пирамиди...), писменост...
Стр. 88: „Први покушувања се појавиле несумливо во рибарењето, кога луѓето по лагуните и по малите заливи ги учеле основните елементи на морепловството. Со бродови се пловело можда и по оние левантски езера, пред него што се
вдлабнатото Средоземно Море се наполнило со вода од Атланскиот Океан. Кеноите претставуваат битен дел на хелиолитската образуваност, и со неа се поместувал
кон топлите води од Средоземно Море, додека најпосле не доспеал и до Америка.
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На Еуфрат и на Тигар, кога тие две реки на 7000 години пред Христо се вливале во
засебни устија на Персискиот Залив, постоеле не само кенои, туку и сумерски чамци и лаѓи.
Сумерскиот град Ериду, кој тогаш се најдувал на врвот Персискиот Залив
(сега од него се одвојува двесто триесет и пет километри алувиум), по морето веќе
имал свои лаѓи. А на источниот крај на Средоземно Море наидуваме исто така докази за потполно развиен поморски живот пред шест илјади години. Во тоа доба
имало можда кенои по морињатаи меѓу островите на поблиската Источна Индија.
Има слики од прединастичкиот и неолитското доба во Египет, на кои се гледа прилично големи лаѓи од Нил кои можеле дури и слонови да пренесуваат“.
Па за да имало „потполно развиен поморски живот пред шест илјади години“, него морал да му претходи уште неколку илјади години развиток. И на градежиите и писменоста во Црно Море со Подунавјето (Лепенски Вир...) морало да
има развоен период.Со тоа што тие постојат готови, развојот бил само во Левантот.
„Поморците морале мошне брзо да се уверат за нарочната слобода и можностите, кои лаѓите им пружеле. Со неа можело да се плови од острово до острово.
Никаков крал ни поглавица не бил во состојба да прогонува со и мала сигурност
каков чун или лаѓа; а секој заповедник на брод бил самостоен крал. Морепловците
увиделе дека им е лесно да се вгнездат по островите. Тука можеле себе да создадат
луки, да се бават со извесно земјоделство и риболов; а струката и главното занимање им биле, се разбира, прекуморски патувања. Во повеќето случаеви тоа не било
трговачко патување, туку многу често гусарски испад. Во колку луѓето ги познаваме, мораме да заклучиме дека првите морнари плачкале каде тоа можело, а тргувале кога се морало.
Бидејќи бродарството на стариот свет се развивало напоредо по топлите и
мирни води на источното Средоземно Море, по Црвено Море, Персискиот Залив и
западниот рог на Индискиот Океан, за сето време се задржале извесни одлики по
кои за последните четири стотини години знатно се разликуваат од окенските едрењаци, со оние нивни пространи едра. ‘Средоземното Море е такво,- кажува Тор,.да во него може каква едрилица да лежи со денови неподвижно, додека бродот со
весла мошне лесно може да премине преку мирните води. Бреговите и островата на
сите страни се при раце, како во случај на бура може меѓу нив да се побара заклон.
Спрема тоа, во тоа море веслата постанале главно орудие за бродарење, додека уредувањето на веслата при градењето на бродовите било главно прашање. И додека
над западна Европа преовладуваат средоземски народи, лаѓите на јужниот тип градени се и по северните брегови, каде имало доволно ветер за едрата и каде од веслата не би имало помош на брановите кои таму се несовладливи големи.
‘Вештината на веслањето може да се зачува прв пат на Нил. Чамците со весла можат да се видат и по првите насликани египетски споменици, каде едни лица
веслаат свртени кон клунот, а другите поново веслаат со лица кон крмата. Веслањето е веројатно вршено уште и порано. Хиероглифското чен означува две раце
кои ги опфаќаат веслата во став на веслање, а хиероглифите се создадени во најраните векови. Спомената положба во веслањето престанал да се употребува веројатно уште и порано (2500 год. пред Христо), мада уште сликаат онака на спомениците од тоа доба. Па спомениците од 1250. г. пред Христо веслачите се претставени
сосем јасно како веслаат со лицето према крмата, мада веслата ги држат така како
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да веслаат во обратен став, а што изгледа, поради тоа, што египетските уметници
маханичко го употребуваат оној хиероглифски обрт на кој раката им навикнала. По
тие релјефи се гледа на бродовите од Нил по дваесет веслачи,а на лаѓите на Црвено
Море по триесет. Во пораните релјефи тој број знатно се менувал, зависејќи можда
од прострорите на уметниковото расположение.’ (Прамец=клун, Р.И.)
Народите на арискиот говор се појавиле на море подоцна. Најрани лаѓи по
морињата биле сумерските и хамитските; а одма зад овие пионери следеле и семитските народи. Феничаните, семитски народ, воспоставиле долж источниот крај на
Средоземно Море низ независни приморски градови, меѓу кои се Акр, Тир и Сидон
биле најглавни. Подоцна ги прошириле своите патувања и на запад, те ги основале
Картагина и Утика во Северна Африка. Можда феникијските бродови по Средоземно Море биле уште на 2000 години пред Христо. И Тир и Сидон најпрво се најдувале на островите, каде лесно можело да се бранат нападите“.
Феникијците биле Пелазги со пелазгиски (тн.Олимписки) богови- не Црнци.
„Ама, пред што би преминале на поморските подвизи на оваа голема морнарска раса, мора да се забележи едно мошне важно и занимливо гнездо поморци,
чии остатоци се откриени на Крит.
Овие први Критјани биле од раса слична на шпанските и западно- европските Иберијанци, како и мрко- белите луѓе од Мала Азија и Северна Африка. Нивниот јазик не е познат. Таа раса постоела не само на Крит, туку и на Кипар, во Грција,
Мала Азија, на Сицилија и во јужна Италија. (Мрки само како исончани, Р.И.)
Низ долги векови, и пред уште што белоликите северначки Грци се прошириле на југ низ Македонија, биле просветен народ. На Крит во Кнос се најдени највеличествени рушевини и остатоци. Спрема нив Кнос би можел да ги фрли во засенок сите останати населби. Само, мада Кнос е главен град на таа егејска просветеност, не треба да се пренабрегне дека Егејците на врвот на својата моќ имале и
многу други градови и широк опсег на влијание.
Неолитските остатоци од Кнос се стари, ако не повеќе, бар колку прединастичките остатоци во Египет.Бронзениот век започнал на Крит во ист мах како и во
Египет. Сер Флајндерс Питри нашол во Египет садови кои ги припишува на првата
династија, и за који изјавува дека се увезени од Крит. На Крит поново се најдени
камени садови, амајлии и печати, кои потврдуваат дека имало врска со нилската
долина дури и пред историските династии. Се најдени камени садови со облици карактеристични по IV династија (која градела пирамиди), а не може да има сумливост дека жива трговска врска се одржувала измеѓу Египет и Крит во добата на XII
династија. Така тоа траело сé до на 1000 години пред Христо. Е јасно дека таа
островска просветеност која се појавила на критското земјиште стара бар колку и
египетската, и дека на морето се пуштила веќе мошне рано, на околу 4000 години
пред Христо, пред што отколку на историската позорница стапиле било Семитите
било Аријанците.
Големните денови на Крит не настапиле така рано. Тек на околу 2500 години пред Христо изгледа дека Крит се обединил под еден владетел. Тогаш тука почнало едно време благосостојба и мир на кој немало рамни во историјата на стариот свет.Обезбедени од наезди, живеејќи во дивна клима, тргувајќи со секоја просветена заедница на светот, Критјаните можеле да ги развиваат на мир сите вештини и
пријатности во животот.
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На Кнос и немало толкав град, колку пространа палата за кралот и неговиот
народ. Не бил дури ни утврден. Кралевите, изгледа, секогаш се викале Минос, како
што кралевите на Египет се нарекувале Фараони. По различните грчки легенди се
најдувал крал од Кнос како Крал Минос, кој живее во Лавиринт и таму држи страшно чудовиште, полу- човек и полу- бик, Минотаур, за чија храна им удрил на
Атињаните данок во момчиња и девојки. Тие приказни се составен дел на грчката
книжевност, и биле познати од секогаш; ама ископините во Кнос тек за задните неколку десеттина откриле колку тие легенди се близу до вистината. Критскиот Лавиринт бил величенствена зграда, совршена и раскошна како ниедна друга на стариот
свет. Во неа наидуваме на водени цевки, на капатила и слични угодности, како се
сматрале до сега последни совршености на денешниот живот.“(Таур=та ур/аур,Р.И)
Крит најповеќе постигнал во својот развиток, како наследство на Левантот.
„Земјаните садови, ткаечки изработувачки, вајарството и сликарство кај овој
народ, па нивните работи од драг камен и слонови коски, работа во метал и мозаик,
толку се убави, да не би отстапило пред очите други од тој вид што е изработен до
сега во човештвото. Тој народ сакал многу свечености и позориште. Нарочито бил
обземен со голема страст за борба со бикови и гимнастички забави.Женското одело
им било по својот стил чудно ‘викторијанско’. Жените им носеле мидери и набрани
халјини. А располагале и со едно писмо кое уште не е одгонетнато.
Денес донекаде се вообичаило дека за тие успеси на старите Критјани се говори како за некое чудо, како тој народ дека е со неверојатни уметнички подобности, кој живеел во праскозорје на просветеноста. Ама, добата на нивната големина
паѓа давно веќе зад тоа праскозорје, дури на 2000 години пред Христо. Им тебало
многу векови да допре до својот врв во уметноста и занаетите. Ни нивната уметност, како ни нивниот раскош, не се така големо чудо, ако се помисли дека тие низ
3000 години биле обезбедени од најезди и дека за илјада години живееле во вистински мир. Од век во век можеле нивните ракотворби да се усовршуваат во својата
вештина, а луѓето и жените стекнувале сé поутенчени вкус. И луѓето ма која раса,
за подолго време вака обезбедени, би можеле да развијат многу смисла за уметничка убавина. Сите се раси уметнтички, кога им се даде можност. По грчката легенда, покушал во Крит Дедал на направи прва машина за летање. Дедал (мудар пронајдувач) претставувал како некој вид стручњак на збир механички вештини. Би
било занимливо да се впуштиме во претпоставките колку вистината отприлика би
можело да е легендата за восочните крила, кои се истопиле и во морето се втопил
син му Икар. (Грци- Хелени и грчко- хеленско, Р.И.)
Најпосле кај тие Критјани настапиле извесни промени во животните околности. По морињата застанале да се појавуваат со своите моќни морнарици и други
народи, Грци и Феникијци. Ние не знаеме што сé довело до пропаста и кој неа ја
предизвикал. Негде околу 1400 години пред Христо Кнос бил оплачкан и запален.
Мада животот после тоа на Крит се одржувал прилично поволно уште за некои четири векови, дошол на 1000 години пред Христо, тоа ест во добата на асирската надмоќност на Исток, последниот удар на Палатата во Кнос тогаш била разорена и
повеќе никогаш наново не изградена ниту населена. Е можно тоа било дело на варварските Грци, тие групи племиња од север, тие придојденци на Средоземно Море,
и кои говореле аријански, и кои можда го збришале Кнос, како што ја збришале и
Троја. Легендата за Тезеј ни раскажува за еден таков напад. Со помош на Ариадна,
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Миносова ќерка, Тезеј влегол во лавиринтот (под кој веројатно се замислувала палата Кнос), таму го убил Минотаурот. (Лавиринт=ла виринт - н = вирит, Р.И.)
Илијада кажува сосем јасно дека Троја пропаднала затоашто Тројанците
краделе грчки жени. Современите писатели, од досегашните поими, покушале да
изведат како Грците на Троја нападнале себи да би го обезбедиле трговскиот пат за
Колхис, или пак заради такви некои препредена трговска корист. Ако е тоа така, тогаш навистина творците на Илијада ја скриле мошне вешто побудата на својата
ќуд. Само што е таман толку разбирливо кога вака се говори, како и кога би се кажало дека Омировите Грци отишле во војна со Тројанците, далеку однапред да си
обезбедат една станица за багдадската железница. Омировите луѓе биле еден здрав
и варварски аријански народ, со оскудни поими за трговијата и ‘трговските патишта’. Тие отишле во војна со Тројанците оти веќе им досадила и премногу таа кражба на жени. Од легендата за Минос и според податоците од остатокот во Кнос, сосем е јасно дека Критјаните грабеле и краделе момчиња и девојки било за робови,
било за борци со бикови, за атлети, или можда и заради жртвување.Со Египќаните
се најдувале во пристојни трговски врски, а е можно не увидувале како да развијат
поголема снага кај грчките варвари, со кои ‘тргувале’ насилнички, те оттука и навикнале себе на меч и оган. (Омир без х- кај Бригите=Брзјаците без х, Р.И.)
Друг еден народ кој се појавил на морето уште порано од Грците, биле Феникијците. Тие биле големи поморци, оти биле големи трговци. Нивната населба
Картагина (која ја основал Тир на повеќе од 800 години пред Христо) најпосле постанала поголема отколку и еден од старите фенички градови. Сидон и Тир веќе и
пред од 1500 години пред Христо имале свои населби по афричкиот брег.
Картагина била исто така непристапна на асирските и вавилонските чети.
Благодарувајќи на долгата опсада на Небухаднезар II околу Тир, постанала најголема поморска сила каква што светот дотогаш икогаш видел. Таа го присвоила западното Средоземно Море за себе, и би ја заробувала секоја лаѓа која би можела да се
дочепка западно од Сардинија. Римските писатели окривуваат за големи ѕверства.
Таа војувала со Грците на Сицилија,а подоцна (во вториот век пред Христо) војувала и со Римјаните. Александар Велики спремал планови како да ги покори;ама, како што тоа ќе го кажиме подоцна, тој умрел пред него што можел тоа да го оствари.
На својот врв Картагина располагала со милион жители, дотогаш веројатно
со нечуен број. Тоа население било повеќето индустриско. Нејзините ткаеини биле
познати широко на целиот свет. Исто како и својата поморска, ја одржувала и знатната копнена трговија со средна Африка“.
Бидејќи Феникијците биле поморци, никој како нив, тие биле само Фени=
Пени: а + пени = Апенини. Па Италија била само венетска, како Далмација: Млет...
„Овде би можеле да заприметиме дека во Африка сé до персиските победи
над Египет немало домашна камила. По сé изгледа дека камилата како теглечки добиток е воведена во северна Африка после арапските наезди во седмиот век после
Христо. Затоа патот преку пустињата бил многу тежок. Ама, на пред 3000 до 2000
години пустињата Сахара не била толку сува и неплодна како денес. Според врежувањата по стените би можеле да се создаде теорија дека пустињата од оаза до оаза
се поминувала на волови и воловски коли, а можда и на коњи и магарина“.
Белците од Источното Средоземје се движеле со говеда, а коњите не биле јавачки. Следи коњската кола била само прилагодена магарешка кола- никако инаку.
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Токму Бригите со својот коњ и говедо се движеле на просторите на смокви и
маслинки, чии услови не се погодни за говедо и коњ, доспеале дури во Египет. Ова
се гледа и со погребалните коли на фараоните- нив ги влечеле бригиските говеда.
„Положена вака измеѓу афричката позадина и морето, Картагина им продавала на сите народи околу Средоземното Море црнечко робје, слонова коска, метали, драги камења и слично. Обработувала на шпанските мајдани бакар. Нејзините
лаѓи излегувале дури и на Атлантикот, те броделе на север долж португалскиот и
шпанскиот брег сé до Каситерида (островото Сили или Корнуола, во Англија), оттука да се донесе цинк“.20
Се кажа: „Каситерида (островото Сили или Корнуола, во Англија)“
Меѓутоа, Каситерида биле места каде се вадел каситер, кој не бил цинк туку само каситер=коситер=калај=Zinn-таму се вадело калај кој со бакарот до бронза.
„Ханон околу 520. година пред Христо направил едно патување кое уште секогаш се сматра како едно најзначајно светско патување. Тој Ханон (ако би можеле
да му веруваме сочуван на грчки превод неговиот извештај под наслов Хановото
пловење) тргнал со афричкиот брег јужно од Гибралтарскиот Мореуз дури до границата од Либерија. Имал шест големи лаѓи. Главна задача му била да основа или
утврди извесни картагински станици на мароканскиот брег. Потоа се упатилна југ,
па ја основал населбата во Рио де Оро. Оставајќи ја зад себе Сенегалската Река отпловил понатаму. За седум дена патниците преминале преку Гамбија. Најпосле се
истовариле на едно острово. Само што го напуштиле во паника, оти мада денот бил
полн со тропски шуми, ноќата слушнале звуци од фрула, добоши и гонгови, додека
небото се зацрвенило од пламенот од запалените шипраги. Низ целиот остаток нивното патување покрај брегот кој го поминувале бил во грден оган од запалена шума. Од бреговите се сливале цели огнени реки, додека најпосле не се подигна оган
така високо скоро да го допирал небото. После три дена пристигнале на едно острово каде се најдувало едно езеро (Острово Шербро). А во тоа езеро стоело поново едно друго острово (Меколијево Острово), и на него се најдувало диви и влакнести луѓе и жени, ‘кои толкувачите ги називале горила’ “.
Бидејќи темните раси немале дувачки инструменти, фрулата била на Белци.
„Бидејќи фатиле неколку женки од тие ‘горила’, а што веројатно беа шимпанзои, Картагинците тргнале назад во Јунонин храм само кожи од своите заробеници, оти тие на нивната палуба се покажале како неверојатни дивјачки гости.
Херодот раскажува за едно уште почудно феничко поморско патување, кои
долго се сумњало, додека сега го потврдуваат некои археолошки податоци. Тука
Херодот кажува како фараонот Неко од XXVI династија им наложил на извесни
Феничани да ја отпловат Африка, и дека тие, тргнувајќи од Суецкиот Залив на југ,
навистина најспосле се повратиле кон Ниловата делта преку Средоземно Море.
Скоро три години им требало тој свој пат да го довршат. Секоја година би се истоварувале, би засејале жито и зачекале жетвата,па тек потоа го продолжувале патот.
Големите фенички трговски градови се најиразити раните појави на оној
нарочит дух за трговија и разменување, кои семитските народи му го дале на човештвото како свој прилог. Додека феничките семитски народи се ширеле по море,
Арамејците, еден друг со нив сличен семитски народ, за чие заземање на Дамаск
20

Х.Џ.Велс, на стр. 123, пиши: „Во последните шест глави...Од Кина веќе се донесувала свила, од
Средна Африка слонова коска, а од Британија калај во средиште на тој нов живот на светот...“.
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веќе говоревме, се развивале по арапските и персиските пустињи на караванските
патишта, те во западна Азија постанувале главен трговски народ. Порано постоела
и една развиена поморска трговија од Црвеното Море во Персискиот Залив кон југ.
Во јужна Африка недавно се најдени по стените стари бушмански слики, кои по
својот стил и начин на обработка се јако слични на сликите на палеолитските луѓе
од источна Шпанија, каде се гледаат бели луѓе, како носат на главата нешто сосема
слично на асирскиот накит“.
Следи Белците од центарот- Источното Средоземје дошле до Источна Азија,
откаде Монголите преминале во Америка, а и во Јапонија, дури и во јужна Африка.
Стр. 106: „Во стариот свет таквата состојба на стварите, во кој свештениците ја држеле во своите раце сета власт, престанало да постои пред дваесет и пет векови; ама, во Америка дури и до пред илјада години можело да се најде уште едно
примитивно свештенство како со своите жртвеници владее над една целокупна
просветеност. Тоа било во средна Америка и во Јукатан. Во Мексико свештеничкиот свет се најдува под една монархија која била во многу нешто слична на вавилонската монархија. Храмот и палатата стоеле така да се рече едно покрај друго. Во
Перуанската владеел, поново, еден боженски монарх сличен на фараонот. А во сега
изчезната мајанска просветеност, која зад себе оставила така дивни рушевини по
шумските прашуми од јужно Мексико и Истмус, свештенички сталеж одржувал крвожедна и строга надмоќ. Секаде на светот свештенството во својата доба доаѓало
до својот врв, те му отстапило место на другите сили. Едино мајанското свештенство допрело најпосле до крајниот развиток, до последната претерана карикатура
на свештеничкиот систем. Тие својот календар го разработувале толку, додека од
него најпосле не постана како некоја збрка на скриени бележници. Својот жртвен
обред го отераа до највисокиот степен во чулното возбудување. Нивното вајарство,
мошне вешто и обработено, во себе носи некој чуден недостаток, со нешто лудачко
во своите украси“.
Се наведе: „Во Перуанската владеел, поново, еден боженски монарх сличен
на фараонот“. Пред тоа се кажа за египетско балзамирање, египетски хиероглифи...
Стр. 126: „Историјата за населувањето и ропството на Израелевите деца во
Египет е доста тешка. Постој еден египетски запис како фараонот Рамзес II населил
извесни семитски народи во земјата Гошен. Тука се тврди тие дошле во Египет поради глад. Ама, за животот и успехот Мојсиев не постојат никакви египетски податоци воопшто. Нема никакви забелешки за каквата чума во Египет или закаков фараон, кој се удавил во Црвеното Море. Во приказната за Мојсиј има и такви црти
кои во себе носат митолошки особини, па и еден од најзанимливите тренутци во
неа, како мајката го скрила во ковчегот од рогозина, исто така од некоја стара сумерска легенда“.
Се говори за Египет. Ама и „како мајката го скрила во ковчегот од рогозина,
исто така од некоја стара сумерска легенда“. Па сé било од Источното Средоземје.
ЈАЗИКОТ И ПИСМОТО НА СРЕДНОЗЕМНОМОРЦИТЕ
Белата раса, за време на леденото доба, со траеење од 0,5- 1,0 милион години, била повлечена во Левантот. Во тој повеќестотински илјади година Белците опстојувале, каде се развивал нивниот јазик, писменост, и сите други традиции. Ова
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било повод, за сé што имале Белците нивните развојни процеси се одвивале токму
во него.Следи во готова доразвиена форма биле градежите (пирамидите...), јазикот,
писменоста итн. Дури се добива впечаток, Белците дошле од некоја друга планета...
Х.Џ.Велс, на стр. 96, говори за Пишењето: „Најважното од сé што се случувало тие педесет или шеесет векови на општествениот развиток, беше пронајдувањето на пишењето и неговото постепено завземање на големата важност во човечките работи. Како се дошло до едно ново орудие за човечкиот ум, до огромното
проширување на неговиот опсег на делатност, до едно ново средство за продолжување. Видовме како разработувањето на артикулираниот говор во подоцнежното
палеолитско и пораното неолитско доба им дало на луѓето душевен ослонувач за
сложената мисла, како и знатното проширување на нивната моќ за соработување.
За извесно време изгледа дека тој нов добиток ги фрлил во засенок нивните порани
успеси во цртање, а можда донекаде ја сузбил употребата на покретите. Ама, цртањето наскоро поново се појавило, било со него нешто да се забележува, било да
послужи за знакови, или пак од самото задоволство во цртање. Пред вистинското
пишење се појавило пишење со помош на слики, како што тоа е и сега кај американските Индијанци, кај Бушманите, и другите диви и варварски народи по сите делови на светот. Во својата суштина тоа е цртање на поедини предмети и чинови, а
потпомогнати со хералдички назначувања на особните имиња, како и потезите и
точките кои треба да претставуваат денови, раздалечувања и количини“.
Стр. 97: „Сумерското пишење со помош на слики, применувано на иловача,
и со мали шилци кои се тегобно и неточно правиле криви знаци, брзо се изродило
со вообичајни притискувања клинести знаци во извесно скоро нејасни наговестувања на она на што се сакало да му се даде облик. Тоа што така лошо цртале, им помогнало на големо на Сумерците да научат како се пиши. Тие брзо допреле до кинеските пиктограми, идеограми и фонограми, па и понатаму од тоа.
На повеќето луѓе им е познато загонетнување со ребуси. Тука зборовите се
претставуваат со слики, ама не со помош на слики на оние ствари што самите тие
зборови ги претставуваат, туку сликите и други ствари кои исто така се изговоруваат. Сумерскиот јазик бил мошне погоден за такво претставување. Очигледно, тоа
бил јазик со често долги и повеќесложни зборови, составени од одредени и непроменливи слогови, додека многу од тие слогови секој посебно биле имиња на опипливи предмети. Така клинестото пишење лесно се развило во пишење со слогови,
каде секој знак е ознака за по еден слог.
Како наскоро Семитите го покориле Сумер, тие тој систем со помош на слогови го освоиле за својот јазик. Така постепено тоа писмо постанало вистинско писмо со ознаки за гласови. Исто така го употребувале и Асирците и Халдејците. Само што тоа кај нив не било со помош на слогови. Низ многу векови оваа клинеста
азбука преовладувала во Асирија, Вавилон, и воопшто на блискиот Исток; а нејзини остатоци можат да се распознаат по словата на нашата денешна азбука“.
Црнците немале писмо и тоа досега кај нив не е пронајдено-писмо на Белци.
„Само, за тоа време се развивал во Египет и брегот на Средоземно Море
уште еден друг систем на пишење. Неговите почетоци веројатно можат да се најдат
во свештеничкото пишење со слики (хиероглифи) кај Египќаните; а тоа, исто така,
се развило на вообичаен начин со еден дел во систем на гласовни ознаки. И како
што тоа го гледамне по египетските споменици, хиероглифското пишење се состои
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од украсни ама вкочанети и работни облици. За такви употреби како што е пишењето на писма, чување на рецепти и слично, египетските свештеници употребувале
еден многу попрост и поточен облик: хиератично писмо.
Напоредо со тие хиератични, се развило и едно друго, со потекло делимично
од хиероглифите, а сега за нас изгубено писмо, кое го усвоиле разни египески народи околу Средоземно Море, како Феничаните, Либијаните, Лидијаните, Критјаните
и келтските Иберијани и го употребувале за работни сврхи. Извесен број на слова е
позајмен од подоцнежната клинеста азбука. Тоа измешано писмо во рацете на страците постанало, така да се рече, отсечено од својот корен, те ги изгубило скоро сите
траги на своите порани сликовити одлики. Престанало да биде пиктограмско или
идеограмско; и постанало просто чист систем со гласовни ознаки: азбука“.
Келти=Гали биле Бриги.Р.Гревс пиши: „... Древната ирска азбука, како и таа
на Друидите во Галија, сета била именувана спрема дрвото (бреза, јасен). Таа била
со фригиско потекло и се сложува со пелашката и латинската...“. (бригиска, Р.И.)
„Околу Средоземното Море постој извесен број такви азбуки, кои меѓусебно
во многу се разликувале. Би можело да се забележи дека феничанската азбука (а
можда и други) биле без самогласници. Е можно и дека тие мошне чврсто ги изговорувале своите сугласници, и да имале прилично неодредени самогласници, како
што кажуваат дека е случај денес со племињата на јужна Арабија. Е лесно да се верува и дека Феничаните ја употребувале најпрво својата азбука не толку заради пишењето, колку за поедини почетни слова во своите работни пресметки и записи.
Една од тие средоземни азбуки долго после Илијадиното доба, допрела и до
Грците, кои одма се дале на работа да ја удесат како би ги изразувале јасно и убаво
гласовите на нивниот сопствен висок развиен ариски говор, но најпрво се состоел
од согласници, па неа Грците í додале и самогласки. Тие почнале да пишаш заради
подобро сеќавање, и како би се помогнало и утврдило преданието на нивните песници. Те така пишаната книжевност почна како рекичка после да се претвори во
цела поплава“.(Не Грци туку Хелени од Хелиос=Илиос-ил: „Ил врне, ил грме, Р.И.)
Стр. 143: „Ама, поновата Стара Грција, за која сега говориме, живее уште
можно видливо во човечката образованост и установите, оти говореле со убав и
најиразит ариски јазик, сличен на нашиот сопствен, и оти ја усвоиле средоземската
азбука и ја усовршиле со додавање самогласници, така читањето и пишењето постанале сега на вештините лесни за учење и употреба, те голем број луѓе можеле да
ги совладат и остават записи за подоцнежните векови“.
Стр. 328: „Веќе сме ги опишале особеностите на кинескиот јазик и писмо.
Јапонското писмо е изведено од кинеското, ама се состој од знаци, со кои може побрзо да се пиши отколку кинески. Голем број на тие јапонски писмени се идеограми земени од кинески, па се употребуваат исто онака како во кинескиот; од друга
страна има во јапонскиот извесен број знаци кои се употребуваат за означување на
одредени слогови. Има јапонски писмени знаци за слогови налик на сумерските, за
кои говоревме во една порана глава. Ако јапонското е исто толку незграпно како и
некогашна клинеста азбука, тоа ипак не е толку неспретно како кинеското писмо.
Во останатото, во Јапонија во свое време се јавува движењето за примање која е од
западните азбуки. Кореја на тоа поле отишла чекор понатаму што, земајќи го кинеското писмо како основица, разработила азбука во вистински смисол на зборот. Со
изузетност на ова писмо на далниот исток, сите начини на пишење, кои денес во
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светот се употребуваат, се засниваат на темел на средоземните групи азбуки, те несравнено полесно да се научат и совладат отколку кинеското писмо. Додека другите народи сразмерно мошне лесно ги учат знаците, на кои може сé да се запиши
што се сака на својот мајчин или на друг кој познат јазик, Кинезот мора да научи
грдна количина сложени знаци за поедини зборови, па и поедини групи на зборови.
Мора да учи не само поедини знаци секој за себе, туку и разн начини групирање на
тие знаци, кои се различни спрема мислите кои сака да ги изрази. Затоа мора да се
запознае со цел низ класични дела. Поради тоа во Кина има додуше многу луѓе кои
ги познаваат значењата на извесни знаци за зборови, кои често се употребуваат во
секојдневен живот; од друга страна, тамо се мошне малку чија писменост е доволно
да можат да разберат каков поголем одделок во новините, а уште помалку оние,
кои при читањето можат да ги сфатат поедините на танане преливите во изразите и
мислите. Тоа исто важи и за Јапонија, додуше во нешто помала мера. Нема збор и
меѓу читатлите на европските народи да постои силна разлика како и поголем број
книги кој воопшто умно пристапен на овој или оној читател, така и во поглед на
степенот во кој поедини читатели добро сфатата и разбират она што го прочитал.
Меѓутоа, тоа нема никаква врска со способноста на читање како такво, туку зависи
само од богатството на речникот и општото образование на поедини читатели.
Напротив, Кина која сака да дојде на степен, каков што одговара на Европјанинот
кој течно чита, мора во таа сврха да направи несразномерно поголем напор во поглед на трудот и времето. Воспитувањето на мандарините во Кина се состој со најголем дел во тоа што ги учи на читање“.
Се кажа: „сите начини на пишење, кои денес во светот се употребуваат, се
засниваат на темел на средоземните групи азбуки“.
Бидејќи Белците стигнале во Кина и Јапонија, таму има писмо од Источното
Средоземје.Па во јапонското писмо, кое се гледа во филмовите, има мноштво руни.
Х.Џ.Велс, на стр. 91, пиши: „Најпосле кај тие Критјани...Е можно тоа било
дело на варварските Грци, тие групи племиња од север, тие придојденци на Средоземно Море, и кои говореле аријански, и кои можда го збришале Кнос...“.
„Илијада...Омировите Грци биле еден здрав и варварски аријански народ...“.
Херодот, Тукидид, Платон... пишат за варвари и Пелазги. Варвари биле Хелените во Јонија, Македонците...Тие пишат, Хелените говореле варварски, кој бил
пелазгиски, а и тн.Хомеров јазик. Следи варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Е позната Вавилонска Кула како Небокатница=небо катница. И Небухаднезар=небу хаднезар... Ова у во небу е бригиско=брзјачко дативно. Дури за човек на
сумерски бил лу- множина луѓе. Арапите имаат темен вокал- не кафез туку каф’с ...
На просторите на Месопотамија и Египет живееле две раси: Белци и Црнци.
Х.Џ.Велс, на стр. 77, пиши: „Кога народот на сумерско- акадското царство ја
изгубило својата политичка и војна чврстина, започнало од истокот свежа навала
на еден војноборен народ...И како за тоа вели Х.Џонстон, држи дека тие по својот
тип биле негроиди. А една јака негроидна жица вистински и постои кај современите жители на Елам. Амориќаните, пак, биле од она исто стебло од кое Аврам со
подоцнежните Евреи. Амориќаните се населиле најпрво таму каде се најдувал едно
градче на горниот тек на реката, по име Вавилон. После стогодишното војување
тие постанале господари сé до Месопотамија под кралот Хамурабиј (2100. г. пред
Христо), кој основал прво вавилонско царство“..
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Стр. 115: „Робовите уште од најраните времиња се употребувани и да веслаат по галиите...Фараоните обично ловеле робови по Нубија како за своите походи
во Сирија би имале црнечки трупи...“.
Е.Цангер, на стр. 127, има слика на Црнец: „Нубискиот народ за време на
египетското Ново Царство се претставува со црна боја на кожата...“.
Па постоел дворасен јазик на Белци и Црнци- тој бил сиријскиот арамејски.
Х.Џ.Велс, на стр. 93, вели: „Големите фенички трговски градови...Арамејци,
еден друг на нив сличен семитски народ...“.
Стр. 118: „6) Први трговци...Трговци во вавилонскиот и асирскиот свет понајповеќе биле семитските Арамејци, тие предци на модерните Сиријци...“.
Стр. 130: „Приказна за војувањата, за верските судири...арамејска Сирија...“.
Стр. 125: „Сите книги што го сочинуваат Стариот Завет зацело постоеле, и
тоа многу во сегашниот облик, бар сто години пред христовото родување. Повеќето
од нив биле уште во доба на Александар Велики (330. години пред Христо) веројатно признаети како свети списи...“.
Првите списи биле пишани на арамејскиот јазик, кои во Александрија биле
преведени на Птоломејов коине- сите други биле пишани на Александријски коине.
Стр. 132: „Низ неколку векови остаток нивната книжевност е зачувана во
облик на посебни книги кои разнолико се почитувале. Некои од подоцнежните книги сосем се јасно во составот постанале после ропството. А сета таа книжевност била прекриена со извесни свои мисли водилки. Таква мисла, на која дури и оваа книга во поединости í противречи, сака целиот народ да е составен чистокрвни Аврамови деца. Потоа таа мисла за обеќањето што Јехова му го дал на Аврам дека ќе ја
воздигне еврејската раса изнад сите други раси; и трето, постанала вера дека Јехова
е најголем и најмоќен меѓу племенските богови, па потоа дека е врховен бог над
сите други богови, и најпосле дека тој е едини вистински бог. На крајот меѓу Евреите, како и меѓу народот, завладеало уверување дека тие се избран народ на еден
бог над својата земја“.
Ова е според Библијата, која е со цел да има Еднобожци=Евреи, а такви станале и Феникијците кои како Фени=Пени[Апени]=Вени-Венети биле само Повеќебожци на чии врвови на бродовите била поставена глава на коњ: Пастув-Посејдон.
За Алдо Маса, во неговата книга „Феникијците“, тие ги славеле боговите од
гората Олимп, со главен бог Зевс. Брајер и др. пишат: „Овде биле најзанимливи
приказните за боговите и хероите. Овие легенди, чиј средишен лик бил Гилгамеш,
мошне многу потестувале на Хомер. Наведеното се потврдува и со Полибиј, според
кој во договорот за сојуз склучен 215 година меѓу Ханибал и Филип V боговите на
Картагинците имале пелазгиски имиња (Зевс, Хера, Аполон, Дајмонот на Картагинците, Херакле, Арес, Тритон, Посејдон, Хелиос, Селена, Геа и други). Текстот
бил буквален превод на пунски текст од договорот. Овој е потврден доказ дека Пуните (Феникијците и нивните Картагинци) биле Пелазги, на чиј Хомеров=тн.словенски јазик се говорело на Апенинскиот Полуостров.
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.
Х.Џ.Велс продолжува: „Нарочито на Феничаните морал да му изгледа и мошне лесен и привлечен премин во јудејството после падот на Тир и Картагина. Нивниот јазик бил сличен со еврејскиот. И можда поголемо мнозинство на африкан-
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ски и шпански Евреи се вистинско потекло. Исто така ја примиле и многу Арапи
еврејската вера, и во јужна Русија, како ше ќе видиме подоцна, имало и монголски
Евреји“.
Бидејќи народот е едно расен- Белци=Пелазги, верата е повеќе расна- Евреи.
Стр. 136: „Тие примитивни коли ги влечеле волови. Раните Аријанци не јавале ниту спрегнувале коњи; канда малку што имале со коњи. Неолитските Монголи биле биле коњари, а неолитските Ариајнци кравари. Се хранеле со говедина, а
не со коњско месо. Тек после многу векови почнале да употребуваат теглечки добиток. Богатството им се мерело по кравите...“.
Белците со пелазгиски јазик биле говедари со крвната група А која била вегетеријанска.Нивниот коњ станал монголски-монголска кревна група била В(месо).
Стр. 139: „Тие рани Грци од Илијада се жилави војници, но недисциплинирани. Нините борби се збрка на поединечни судири. Тие имаат коњи, ама немаат
коњица. И коњите, кои се една прилично скорашна приновост кај Аријците, се употребуваат во борба за влечење на грубите војни двоколки. Коњот е уште новина, и
веќе и затоа скоро ужас. А за обично теглење, како што тоа од Илијада може да се
види, се употребуваат уште воловите“.
Стр. 137: „По тие гозби се појавуваат поедини обдарени да ‘играат будали’.
Тие тоа го чинеле без сумливост да ги разположат и наведат на смеа своите пријатели; ама, тука бил и еден друг вид луѓе, вид важен за свое доба и уште поважно за
историчарите. Тука се извесни пеачи кои ги опејувале настаните и приказните, тоа
се барди или рапсодисти. Тие барди (гуслари) биле по сите народи кои аријски
говореле. Тие настапувале како последица и како еден понатамошен чинител при
развитокот на говорниот јазик, кој претставувал во неолитско доба најглавен успех
за човечкиот напредок...“.
„Како и повеќето човечки ствари, тоа бардско предавање се развивало најпрво пополека, а потоа побрзо. И во добота кога почнала бронзата да се појавува во
Европа, веќе немало ни еден ариски народ без бард и без нивното предание. Во нивните раце јазикот постанал така убав како одвај дека кога ќе биде. Тие барди претставувале живи книги, живи истории, биле чувари и творци на новото и помоќното
предание во човечкиот живот. Секој ариски народ има по еден долг низ песни сочувани на тој начин сé до нашето доба, има свои саги (тевтонски), свои епови (грчки), свои ведски наративни песни (од стариот санскритски).(Белци еден народ,РИ)
Во тоа доба немало уште пишење. Кога тие вештини се пренесле прв пат во
Европа, како тоа ќе го кажеме подоцна, мора да се направило премногу спори, троми и безживотни, со неа да се запишат сјајни и убави ризници на човечкото памтење. Пишењето најпрво служело за пресметка и допирливи ствари. Бардите и рапсодистите уште долго цветеле и после појавата на пишење. И тие, вистински, се одржале како минстрели (народни пеачи) во Европа сé до во Средниот Век.
На несреќа, нивното предание не било постојано како забележано. Тие го
менувале и преработувале, имале за неа свои тренутци кога тоа било на глас како и
нејзината мена на заборав. Према тоа ние имаме сега само сосем изменети и преправени остатоци од она усмена книжевност на преисториското доба. Еден од најзанимиливите и најобавестени меѓу тие преисториски ариски состави се зачувала
во грчката Илијада. Некој ран облик на Илјада кажувал веројатно на илјада години
на Христо, и тек можда околу седум или шест стотини години пред Христо бил тој
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прв еп запишан. Со неа многу се бавеле во својство на писатели и поправувачи, мада грчкото предание му се припишува само на еден слеп бард по име Хомер, на кого му се припишува и Одисеја, по склоп на многу другчии и со дух и изглед. Е можно дека од ариските пеачи биле слепи луѓе. Според професорот Џ.Л. Мајрс, бардите ги слепеле нарочито како им би оневозможиле да се одвојат од племињата.
Г.Л. Лојд видел во Родезија еден свирач од некоја група вроденички играчи, кого
неговиот поглавица го ослепил од тој ист разлог. Словените своите барди им давале име слепец.
Првобитната верзија на Илијада била постара отколку Одисеја. ‘Илијада како потполна песна е постара од Одисеја’,кажува професорот Џилберт Мереј, ‘мада
градбата во Одисеја, претставувајќи повеќето со праисториски фолклор, е постара
од икаква историска градба од Илијада.Само,настаните во Илијада и Одисеја,начинот на животот кој таа го опишува духот кој се огледа во делата отаде,припаѓаат на
последните векови на преисториско доба.Тие саги, епови и веди ни пружаат, покрај
археологија и филологија, трет извор за обавестување за тие изчезнати времиња“.
Илијада била пишана на варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов
јазик кој бил само тн.словенски. Таа, од 3 век п.н.е., во Александрија била на коине.
Стр. 142: „Санскритската епика ни раскажува приказна слична на онаа која
послужила како основ за Илијада, приказназа белиот народ, кој се храни со говедско месо- и тек подоцна стекнува тревнојадни особини- а кој слегол од Персија во
равницата на северна Индија и го освоил пополека својот пат кон Инд. Од Инд се
раширил по Индија. Ама, во колку се ширеле, многу што попримиле од победените
мрки Дравиди. Изгледа дека го изгубиле и своето бардско предание. Старите стихови, кажува г. Бас, ги пренесувале, воглавно, жените по домаќинствата“.
Белата раса со своето говедо од Источното Средоземје стигнало во Индија...
Бикот бил претставен како Зевс=Зебу, а Пастув=Посејдон, дури и во Индија.
„Усмената книжевност на оние келтски народи кои продирале кон запад, не
е зачувана така потполно како кај Грците или кај Индијците. Таа била забележана
на многу векови подоцна, и оттука, како и варварска, примитивна англиска Беовулф, го изгубила секој јасен траг за добата на селидбата во земјата на некое порано населени народи. Ако Преаријанците во неа воопшто се појавуваат, тоа е само
како некој вид вилински народ од ирските приказни. Ирска, најповеќе одвоена од
сите други заедници кои келтски говореле, најдолго и ја задржала својот примитивен живот. Таин, ирска Илијада, го опишува говедарскиот живот во кој се употребуваат уште војни двоколици, како и војни кучиња, додека главите на побиените се
носат обесени околу коњските вратови. Таин е приказна за еден грабнувач на добиток. И овде, исто така, се појавува оној ист општествен поредок кој е и во Илијада. Поглавиците седат и се гостат по големите дворани, себе си ги градат тие дворани, и тука им пеаат бардите и раскажуваат приказни, и пијат и се опијануваат.
Свештениците не се запазуваат така многу, ама постој некој вид чаробници кои
прорекуваат и гатаа“.
Келтите со фригиски=бригиски традици..,како и фригиско=фризиско говедо.
Стр. 143: „Во позадина зад самите Грци стоеле со нив сличните Македонци
и Траки; на левото нивно крило Фригијците преминале преку Босфор во Мала Азија“. (Не Грци туку само Хелени-Хелени било со големо х, а варвари со мало в, Р.И.)
Хелените во Јонија биле варвари (Херодот).Па варвари биле и Македонците.
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Стр. 150: „Ни нивната вера не била ариска. Тие ја обожувале божицата Велика Ма. Фригијците го задржале својот јазик сличен на грчкиот, ама и тие биле занесени на таа таенсвтена вера; и многу од таа таенствена вера и таенствен обред,
што завладеал во подоцнежно доба со Атина, по сé било со потекло фригиско (ако
не трачко)“.
Стр. 143: „Во позадина зад самите Грци стоеле со нив сличните Македонци
и Траки“.
Стр. 175: „Во многу книги се тврдело дека Филип бил човек неверојатно циничен и неубуздао похлепан...Демостен атински демагог и беседник, и човек безобѕирен во беседништвото...Демостен...Во една од Филипките...си дава одушки:
‘Филип, тој човек...’ ... ние знаеме точен чинител дека Македонците биле
ариски народ мошне сличен на Грците, и дека Филип веројатно бил најобразовен
човек на своето доба. Таков бил оној дух во кој се пишело неповолно за Филипа“.
Се потврдува, Македонците биле Пелазги (Јустин) како што биле Хелените.
Стр. 150: „Фригијците го задржале својот јазик сличен на грчкиот“, а пред
тоа се кажа: „Грци стоеле со нив сличните Македонци и Траки“.
Следи Хелените, Тракијците, Македонците и Бригијците биле само Пелазги.
Со Филип Македонци Бригија и Пеонија влегле во составот на Македонија.
Иво Вукчевиќ21 пиши: „Постојат докази дека словенската населба можда датира уште од времето на почетокот на старата Грција. Никој друг до самиот Тојнби
приметува дека некои географски имиња од период имаат нарочит словенски филтер. Тој, всушност, сумња дека ‘древните Пајонци можда всушност биле некој од
народите кои говореле со словенски јазик’ “. (Пајонци=Пеонци со Пео, Р.И.)
Х.Џ.Велс, на стр.164, пиши: „Низ тоа време се појавува Персија како сојузник час еден, час друг сојуз.Околу половина на четвртиот век пред Христо, почнува Грција да биде свесна на едно ново влијание во нејзините работи. Тоа било влијанието на Филип од Македонија.Македонија сега,навистина,се издигнува во позадина зад таа неизлечива поделена Грција, како што се Медијците и Персијанците се
воздигнале зад халдејското царство.Ќе дојде доба кога грчката свест да се сврте, така да се рече, со тие свои препирки,те во заедничка зебња да ја мотри Македонија“
Стр. 170: „Платон држел во својата Академија предавање. Пред крајот на неговиот живот му дошол младинец со убав изглед од Стагира во Македонија, по име
Аристотел, кој бил син на личен лекар на македонскиот крал, и човек со ум сосем
другчиј отколку што бил било во големиот Атињанин. Тој природно се однесувал
сумљичиво спрема имагинативната волја, додека спрема секој утврден чинител покажувал големо почитување и сфаќање. Подоцна, после Платоновата смрт, тој
отворил во Атина школа во Ликеон, каде поучувал, и тоа критикувајќи го Платон и
Сократ со извесна жестина. Додека тој учел така, препорачувајќи го ропството и
уставните крала, се пружала веќе сенка на Александар Велики над грчката слобода.
Пред тоа, Аристотел бил низ повеќе години учител Александров на дворот на Филип Македонски“. (Александар Македонски- за Рим Велики, Р.И.)
Стр. 176: „Филип бил старински крал, половина крал, половина водач, прв
меѓу своите војници, од стариот северно- ариски тип. Војската која тој во Македонија ја основал, се состоела од општа регрутирана пешадија и благороднички коњички одред кој ги називал ‘другарите’. Народот се состоел од земјоделци и ловци,
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и бил донекаде склон на пиење, ама погоден за дисциплина и добар за војување.
Ако народот бил и малку едноставен, државната управа била и умна и подвижна.
Дворски јазик низ неколку нарастувања бил атички (атински) грчки. Тој двор бил
во доволна мера просветен да би можел да му даде склониште и да му пружи забава на великаните, каков што бил Еврипид, кој таму умрел 406. пред Христо, и уметникот Зеуксис. Што повеќе, Филип, пред стапувањето на престолот, неколку години провел во Грција како талец. Располагал онака со добро одгледување какво
што е во Грција во тоа доба можело да даде. Спрема тоа сосем добро го познавал и
она што би можеле да го назовеме со Исократовата мисла, мисла за еден голем сојуз на грчките држави во Европа, која над источниот свет би владеал исто така и
колку неспособна била атинската демократија со својот устав и предание, да се користи таа погодност што, така да се рече, пред него лежела, и тоа само затоа што
таа била погодност која требало со некој да се подели. Додека тоа Атињаните или
Спартанците би значело и на една ‘гомила странци’ треба да им се пружи она иста
предност, која би требало да им припадне само на граѓаните. Тоа би значело да се
спуштат и да бидат еднакви и другари со Македонците, со тој народ од кој ‘ние не
добиваме ни еден роб како што ни треба’ “. (Зеуксис=Зелксис=зелк до зелкар, Р.И.)
Стои: „Дворски јазик низ неколку нарастувања бил атички (атински) грчки“.
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 хеленски...“. Па имало само хеленски јазик (коине) и атички говор, но ништо грчко.
Со наводот се потврдува, во Елада во II век во употреба бил само атичкиот
говор, кој бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски.
Значи, понатамо во римско време се пишело на пелазгиски=тн.словенски јазик. 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.
Па Херодот пишел на јонски јазик- тој јонски јазик бил службен во Атина.
За да се потврди дека коине немал врска со Атика и Атина еве го доказот:
Х.Џ.Велс, на стр. 284, пиши: „Латински јазик не располагал со доволно умна
вредност, не обфаќал доволна оригинална книжевност и наука...Само средиштето
на хелинизмот не била Грција туку Александрија. Менталитетот негов повеќе не
одговорал на слободниот дух и говор на Аристотел и Платон...“.
Херодот...Платон, Аристотел... пишеле на јонски јазик- тогаш немало коине.
Милутин Миланковиќ, на стр 65, пиши: „Убавина на таа жена...Клеопатра ...
Говорела совршено, грчки, латински, арапски, еврејски, коптски и персиски...“.
Генадиј Гриневич пиши за исти знаци со исто значење во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот Розета. Тој текст на македонски јазик бил одгонетнат од
македонските автори со на битолски говор како бригиски=брзјачки говор од 21 век.
Бидејќи македонскиот говор бил со такви знаци, атинскиот јазик бил на јонски јазик со слова од Милет. Вавиот јазик со писмо биле и кај Филип Македонски.
Х.Џ. Велс, на стр. 193, пиши: „Во птоломејските, македонски и грчки управувачи нашле Египќаните власт далеку поомилена и поснослива отколку што била
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и една од пораните со кои се запознале откако ја изгубиле самоуправо царство. А
повеќе изгледа дека Египќаните победиле политички и ги присоединиле Птоломејците, отколку Македонците управувале со Египет. Овде сега поново појако било
египетското политичко поимање отколку покушувањето да се елинизира управата.
Птоломеј постанал фараон боженски крал, а неговата управа го продолжила старото предание на Пепи, Тотомес, Рамзес и Неко. Александрија под врховните фараоновиот надѕор имала устав како и грчките градови. Атичкиот грчки јазик постанал
дворски и службен јазик. Грчки постанал наголемо општ јазик на воспитаниот свет
во Египет, па тамошната еврејска заедница нашла за потребно својата Библија да ја
преведе на грчки јазик, бидејќи веќе многу од самиот нивни народ не беа во состојба да го разберат еврејскиот. Атичкиот грчки јазик низ повеќе векови пред и после
Христо бил од Јадранот па до Персискиот Залив јазик на сите образовани луѓе“.
Се кажа: „Атичкиот грчки јазик постанал дворски и службен јазик“.
Ова не е точно, затоашто во Атина службен бил јонскиот со слова од Милет.
Ова го потврди и Х.Џ.Велс- тој ќе говори за Апостол Павле, кој го познавал коине.
Исто така, хеленизмот е само по смртта на Александар, а коине бил хеленски јазик.
Па еврејскиот бил сириски арамејски јазик, а грчки само коине- Птоломејов јазик.
Стр. 194: „Е занимливо да се запази колку пополека се подобрувал механизмот на умниот живот...А во светот од 300. години пред Христо немало ништо слично. Александрија тек тек требала да ја создаде својата прва граматика и прв речник. Оваа книга пред вас се пиши, да речеме, најнапред како ракопис...“.
Бидејќи сите дела преведени и пишани на коине биле по 300-та г.п.н.е., сé е
јасно.Илијада, која Александар Македонски ја обожувал, на коине била од 3 в.п.н.е.
Стр. 197: „Музејот и библиотеката претставувале само една од трите страни
на трострукиот град Александрија...Евреите...Веќе напоменавме дека тие нашле за
потреба своите списи да ги преведат на грчки...“. (Грчки=коине, Р.И.)
Стр. 297: „Наскоро се појави втор голем учител, кого многу современи
истражувачи го сматраат вистински основач на христијанството: Савле од Тарз или
Павле. Изгледа дека Савле му било еврејско име, а Павле римско име. Бил римски
граѓанин и изгледа дека бил човек со повеќе образование, ама кадекаде со ограничен дух отколку Исус. Додуше, некои еврејски писатели тоа го порекуваат. Секако
многу учел кај еврејските учители. Бил добро упатен во александриското хеленско
богословие, а се служел со грчкиот јазик. Некои истражувачи на класиката најдуваат дека грчки јазик му бил доста несовршен. Тој не се служел со грчки јазик, како
што се говорело во Атина, туку со александријскиот грчки, а со овој владеел лесно.
Уште долго време отколку што слушнал за Исус Назареќанин, веќе работел како
верски теоретичар и учител. Во приказните на Новиот Завет се јавува од почетокот
како жесток критичар и противник на назарените“.
Се кажа: „Тој не се служел со грчки јазик, како што се говорело во Атина,
туку со александријскиот грчки“.
Се потврдува, имало два јазика: атинскиот јонски и александријски коине.
Ова се докажува и со дативот- коине имал датив, а во Елада немало датив.
Фараоните говореле на пелазгиски. Потоа бил создаден староегипетски како
дворасен јазик. Птоломеите со коине го замениле староегипетскиот, а и него го реформирале до коптски-тој бил пелазгиски.Исто направил Константин Филозоф- тој
од коине ги остранил семитските зборови, и се дошло до пелазгиски=тн.словенски.
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Х.Џ.Велс, на стр. 260, пиши: „Заблагодарувајќи на своите патриотски предрасуди...Меѓутоа, во рамките на една историја на светот, римската империја веќе не
е од толкаво претерано значење. Тоа царство преживеало некои четири векови до
своето распаѓање. Византиската империја не била негов вистински продолжувач,
туку претставувала обновена хеленска држава на Александар Велики. За време на
речените четири векови траење на римското царство имало доба на подвоеност, па
и потполно се расуло. Строго земено, во тие четири векови одвај ако била двеста
години благосостојба...“.
Бидејќи хеленска Елада била Пелазгија,а Еладците говореле само варварски,
кој бил пелазгиски=тн.словенски јазик, и Македонците биле само Пелазги (Јустин).
Во Источното Римско Царство народен јазик бил варварски- службен коине.
Стр. 264, пиши: „Со смртта на Марко Аурелиј...Доволно е ако од тоа доба
споменеме само неколку цареви, кои, изгледа, биле поспособни од останатите владетелина тоа доба, а такви цареви н. пр. биле Септимиј Север, Аурелиан и Проб.
Септимиј Север бил Картагинец. Неговата сестра цел свој век не научила латински.
Усред Рим управувала со својата домашна послуга со пунски јазик...“.
Стои: „Усред Рим управувала со својата домашна послуга со пунски јазик“.
Пунскиот јазик бил само пелазгиски- таа го разбирала јазикот на Римјаните.
Стр. 261: „Нерон (година 54. до 68. после Христо) ...Римското население по
своја нарав јасно се одвојувало од етрурската крв...“.
Етрурците биле Пелазги, со својот бог Перун, кој станал и тн.словенски бог.
Стр. 270: „Како трет знак на општо незадоволство...Уште од давните времиња била верата на старите Египќани сета исполнета со ваква надеж во бесмртност;
а видовме колкав мах на обожување на Серапис и Изида зел во Александрија. Воскрснувањето стародревните мистерии на Деметра и Орфеј, толку прираснало за
срцата на средоземната раса, создавајќи некој вид теократија (свештеничка влада)“.
Стр. 298: „За време на ова слабо расветлено време во повеста на христијанството, изгледа дека христијанските обреди примиле извесни примеси од обожувањето на Митра од една страна и од обожување на Серапис, Изида и Хора од друга
страна. Од митризмот изгледа дека христијанството го примила славењето недела,
денот на сонцето, наместо еврејската сабота...“.
Стр. 299: „Уште познатни биле примесите на александријското обожување,
кое продрело во христијанските обреди и идеологијата. Природно христијаните во
лицето на Хор, кој бил Сераписов син, и кој при тоа е сматран како вистински Серапис, нашле по аналогија јасно објаснување за мислата која им ја изнел Свети Павле. Од тоа па до изедначувањето на Марија со Изида, до нејзиното подигнување
на степен божество и покрај јасните Исусови зборови за мајката и браќата...“.
Следи Кришна во Индија, Хорус во Египет и Хор склавински=тн.словенски.
Љубомир Клакиќ, на стр. 66, пиши: „Херодот во Историјата наведува дека
старите Египќани, сé до владата на Псаметих, верувале како се најстар народ на
светот. Тогаш Псаметих утврдил дека најстар народ всушност се Фригијците или
Фрижаните. Од тоа доба, во Египет го почитувале ова сознание, признавајќи ги
Фрижаните или Фригијците дека се најстари. Фригијците, како тоа го наведува Милан Будимир,‘дошле во Анадол од Централниот Балкан’.22Според Бидимир и други
22

Херодот пиши, Бригите ги создале Ерменија и Анадолија. Па се говори и за Фригија. Бригија Филип Македонски ја приклучил кон Македонија. И мноштво традиции на Турците останале бригиски.
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истражувачи, овие Фригијци им припаѓаат на Пеластите, автохтони балкански старинци. Пишејќи за населението на Илирик во предримско доба, Иван Лучиќ исто
така говори за Пеластите, повикувајќи се на достапни извори. Лучиќ наведува дека
во Илирик живееле Тирени, Келти, Хенети, Истри, Либурни, Илири, Нести,Манији,
Енхели или Енхелији, Орици, Далмати и други народи. Херодот, како што е познато, исто така пиши за Пеластите, обавестувајќи не и за Арганаутите, Хиперборејците, Лидија, Лиѓаните, Македонците, Неурите, Троја и Тројанците, Фригија и Фрижаните, Енетите или Венетите и други“. (В + Енети = Венети, Р.И.)
Стр. 187: „Тоа е Херодотовата приказна за Хекатеј...Од оптиката на материјалната култура, на оваа можност не упатува и Грахам Кларк, кој заклучува дека
херојскиот свет на Веда е сосем близок на Микенската култура и, додавајќи помалку патриотски, преданието на Келтите...“.
Во прилог е бригиското дативно у во Индија (Ману, Меру...Зебу), Кина Бату
-кан..., Јапонија аину + в + л + к = влакину, а расата аину била обрастена со влакна.
Па дури до денес бригискиот, како прајазикот на белата раса, го содржи м (сум), с
(си) и т (ет): јас сум, ти си, тој ет=ит. Овие до денес се во македонскиот јазик, но не
во тн.несловенски јазици. Токму тие тн.несловенски јазици се повеќерасни јазици.
Според Јустин Македонците биле Пелазги.За Херодот и Тукидид Елада била
Пелазгија. Хелените говореле варварски=пелазгиски- само тн.словенски јазик.А тн.
старогрчки (коине) бил само Александријски Птоломејов јазик- само од 300 г.п.н.е.
Дионисиј пиши, Римјаните говореле варварски и пелазгиски- латински 240 г.п.н.е.
Бидејќи ваква била состојбата авторите кријат, токму што пишел Дионисиј.
Дионисиј23 наведува: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно
варварски, ниту пак апсолутно грчки (хеленски, Р.И.), но претставува мешавина од
двата, поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“. Од ова произлегува дека
Римјаните говореле со јазик кој „поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“.
Се гледа дека јазикот бил еолско наречје кој бил хеленски, а Хелада била Пелазгија. Кон ова да се надоврзе и она што рекол Херодот: „Еолците биле и се нарекувале Пелазги“. Бидејќи пелазгискиот јазик бил варварски, овде во игра се вклучени само три говори на пелазгискиот (варварскиот) јазик кои како говори меѓусебно биле разбирливи.Овде е чудно,зошто поимот варварски се употребува за говор.
Истото се случило и за поимот пелазгиски. Ова говори дека постепено старите поими се потискале, а нивното место го заменувале со други. Токму во ова време немало латински јазик.Латинскиот следел по коине, во 3 век п.н.е., како негова „копија“.
Х.Џ.Велс, на стр. 303, пиши: „Во светската историја...Константин...Грчки
знаел малку или никако...“.
Стр. 305: „Изгледа дека Константин...бидејќи слабо знаел грчки, морал да се
задоволи со тоа да ги прати гестовите, расположението и нагласокот на поедини говорници, од нив да би направил заклучоици во текот прењата...“.
Стр. 314: „Западноевропските писатели...Исто така е точно дека Константин
Велики не знаел грчки и дека Јустинијан говорел со туѓ нагласок...“.
„Додека на запад дошло до потполем слом...Ќе биде дека и во Јустинијановите жили, како и во Константиновите, течела словенска крв...“.
Тогаш постоеле личности со името Герман- Герман бил и тн.словенски бог.
Ова објаснува, Склавините говореле тн.словенски јазик, кој бил и илирски.
23

Историчарот Дионисиј (60 г.п.н.е.- 7 г.н.е.) бил од Халикарнас- Римјаните биле Варвари=Пелазги.

101
Според Нестор(11-12 век),Русите потекнале од Илирија24- само од Балканот.
Следи она што се учи Словените потекнале од Заткарпатите се однесувало
за учењето на Русите, кои потекнале од Заткарпати, што била Илирија на Балканот.
А и во Романија се говорел само варварски=пелазгиски, како Римјаните (Дионисиј).
Пак, овој варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик бил наречен Хомеров.
За Хомеровиот јазик пишеле повеќе македонски автори. Се наведува што
истакнал П. Кречмер: „Ниедно културно богатство не е толку трајно и долговечно
како што е јазикот. Особено се непроменливи и постојани имињата на местата, дури и тогаш кога населението се променило“. Во тој смисол е значајно научното сознание за постоење на блискост на македонскиот современ јазик со Хомеровиот јазик, односно на словенските јазици со јазикот од постарите лексички наслојки во
Хомеровиот еп „Илијада“. Тоа, своевремено, уште во далената 1815 година го утврдил германскиот лингвист Л. Ф. Пасоф, а веќе во 1845 година неговиот труд за Хомеровата лексика е преведен на англиски од Х. Џорџ и објавен во Њујорк.25Во својот труд Пасоф утврдил дека голем слој од Хомеровата лексика во „Илијада“ и припаѓа на лексиката од словенскиот јазичен сојуз. Бидејќи македонскиот јазик припаѓа на овој сојуз, а според повеќе истражувања античкиот македонски јазик бил
истороден со пелазгискиот како најстар балкански јазик,сосема е оправдан заклучокот дека Хомеровиот јазик е навистина близок до современиот македонски јазик во
одредени лексички елементи кои се зачувани во постарите изданија на „Илијада“.
Наведеното го потврдил и грчкиот лингвист Тсиоулкас (Чулкас).Тој, во 1907
година, напишал дека Славо-Македонците во Лерин говореле ран Хомеров јазик.
Па и затоа тој се „самоубил“- поради вистината многу биле истребени. Бидејќи
Еладците биле заведени од Европјаните, тие до денес си го истребуваат својот тн.
Хомеров јазик, кој бил варварски=пелазгиски=тн.словенски- венетски=илирски. А
ова било само повторување на она што се случило со сите тн.не-словенски народи.
Критјаните во 1913 година го разбирале бугарскиот, но не грчкиот јазик. А
ова може да се види и во Букурештанскиот договор,во член V: „...Формално е договорено Бугарија отсега да се воздржи од каква и да е претензија врз островот Крит“. Токму овој Критски јазик бил тн.Хомеров.Следи тн.грчки, а без тн. само грчки.
Од наведеното произлегува, јазикот на Белците во Левантот бил пелазгиски.
ОДРОДУВАЊЕ НА ЕВРОПЈАНИТЕ ОД СВОЈОТ ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК
Овде е битно да се одгонетни, како дошло до одродување на белата раса од
својот пелазгиски јазик,кој бил само тн.словенски јазик-само со повеќерасни јазици
Па во Месопотамија, Арабија и во Египет живееле две раси: Белци и Црнци.
Следи луѓете на двете раси говореле со своите јазици- писмо имале Белците.
Прво се пишело одвоено, па заедно на камен...26 со еден заеднички јазик. Таков бил сиријскиот арамејски јазик и староегипетски јазик. Тие биле дворасни на
Белци и Семити. За доказ може да послужи јазикот на фараоните, кој бил јазик на
24

Милутин Миланковиќ, на стр.151, пиши: „Валјало да се реши и прашањето...Во сведочанствата на
школата во Винковци се споменува како наставен предмет и ‘илирски’ јазик, а во сведочанствата на
реалката во Панчево ‘српски’ јазик...“.Па значи, илирскиот јазик бил само пелазгиски=тн.словенски.
25
L. F. Pasow, Lexicon of the Greek Language, 1845.
26
Пример се наведува Каменот Розета во Египет на три јазика: староегипетски, коине и македонски.
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белата раса. Во служба бил вклучем староегипетски, со чија реформа до коптски јазик, кој бил пелазгиски=тн.словенски јазик- Константин Филозоф до црковен јазик.
Х.Џ.Велс, на стр. 67, пиши: „Еврејски, арапски, абисински, старо-асирски,
старо-фенички и читав низ сродни јазици се групираат заедно како огранок од тој
првобитен јазик, кој се нарекува семитски.
Ние гледаме каде во самиот почеток на запамтената историја (а тоа ќе биде
околу четири илјади години пред Христо и порано) народите што говореле ариски
и народи кои говорат семитски доаѓа до војувања и трговија меѓусебно во најжив
допир, и тоа околу и уз источниот крај на Средоземно Море. Ама, нас основните
разлики кај првобитните ариски и семитски јазици не обврзува на верување дека
пред историскиот период во неолитско доба илјада години морало да владее скоро
потполна подвоеност измеѓу народите што говореле ариски и семитски“.
Се вели за две групи на јазици на Белци и Црнци во Источното Средоземје.
„За овие другите изгледа дека живееле било во јужна Арабија, било во северно- источна Африка. Оние народи кои говореле со вистински семитски јазик, како
и оние со вистински ариски, веројатно дека во раното неолитско доба живееле така
да се рече во посебни светови“.
„Посебни светови“ во сé биле Црнците во црна Африка во однос на Белците.
„Веќе со помала еднодушност говорат филозофите и во третата група на јазици, за хамитската група, за која едните кажуваат дека се разликуваат, а другите
дека е сродна со семитската група. Појако, меѓутоа, е она мислење по кое постоела
некоја првобитна врска измеѓу тие две групи“.
Се говори само за сродност со семитската група, но не со ариската група.
„Хамитската група зацело е многу попострана и многу разнолика јазична
група од семитските или ариските, додека поново семитските јазици очевидно повеќе припаѓаат на едно семејство и имаат повеќе меѓусебни сличности отколку што
тоа е кај ариските. Семитските јазици можеле да постанат како каква специјализирана прото- хамитска група, онака исто како што и птиците постанале од една нарочита група, како што цицачите настанале од некојадруга група влекачи. Би била
мошне привлечна хипотеза, само без икаков вистински основ ниту каква оправдувачки чинител, како би претпоставиле дека првобитната и груба предачка група на
ариските јазици од прото- хамитските јазични облици се издвојуваат во некое уште
порано доба отколку што се подвоиле и се специјализирала семитската група.
Како народите на хамитските така и на семитските јазици припаѓаат воглавно на средоземната раса. Меѓу хамитските јазици спаѓаат стариот египетски и коптски, па берберско јазици (јазици на брѓанските народи на северна Африка, маскираните Туарези и други такви народи), и така виканата етиопска група на афричките јазици во источна Африка, вклучувајќи го тука и јазикот на Галасите и Сомалисите. Овие хамитски јазици тогаш можда зрачеле од какво средиште на афричкиот
брег на Средоземно Море, и можеле да се простираат поврв на тогаш постоечките
територијални конексии далеку возападна Европа“.
Бидејќи семитските јазици имале врска со Црнците во Африка, сé е јасно.
Романските јазици биле наследство на латински, пелазгиско- семитски јазик.
„Би можело да се примети дека сите тие три големи групи на јазици, ариски,
семитски и хамитски, имаат една заедничка црта која не дели ни со еден друг јазик,
а тоа им е граматичкиот род. А дали тоа има многу вредности како доказ на каква
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нивна заедничка оддалеченост на потеклото, тоа прашање кое би можело да ги занимава повеќе јазичарите отколку обичниот чинител. А со тоа ипак не влијае на јасните докази за мошне долгата и голема стара преисториска подвоеност на оние народи, кои говореле со тие три разни групи јазици“.
Стои: „сите тие три големи групи на јазици, ариски, семитски и хамитски“.
Ако ариските јазици би биле на Белци(Белести=Пелести=Пелазги) и хамитските на Црнци,какви би биле семитските јазици ?Само јазици со повеќе ариски=пелазгиски=тн.словенски одлики во кои има-ло и хамитско=црнечко- мешани јазици.
Па семитските јазици биле дворасни на: Белци (Пелазги) и Црнци (Семити).
Од сирискиот арамејски јазик произлегол новоперсискиот- таков немало до
515 г.п.н.е. Коине како Александријски Птоломејов јазик произлегол од староегипетски, а латинскиот од коине само како вулгаренкоине=народенкоине- 240 г.п.н.е.
Стр. 319: Додека царот Ираклиј покушал да воспостави ред во опустошената
Сирија- тоа било после смртта на Хозрој II, а пред заклучувањето на конечниот мир
со Персија- му донесле некоја необична порака. Донесителот на оваа порака измакнал низ царската предстража кај Бостра, во пустињата јужно од Дамаск. Писмото
било пишано на арапски, во она време уште слабо познат семитски јазик на скитачките племиња на јужната пустиња. Секако Ираклиј го сослушал само усмениот
превод на тоа писмо, и при тоа лесно е можно дека и преведувачот на своја рака
додал и неколку презриви опаски“. (Арапскиот јазик бил нов- само тогашен, Р.И.)
Стр. 333: “Во доба на развиените држави...Под Трајан постанала римска покраина која се викала Арабија. Таа ја опфаќала плодната област Хаурана и се простирала сé до Петра...“.
Арапскиот бил вулгарен арамејски јазик- тој бил дворасен јазик како коине.
Па во Источното Римско Царство службен бил христијанскиот јазик коине.
Харолд Ламб,27на стр. 274,пиши:„Веќе имал средство за општење; грчкиот...
трговски говор...Тие можеле да читаат авеста, светото писмо на јазикот Зенд или
староперсиски, кое раскажувало за вселенските битки меѓу двете сили, оние на доброто и на злото,во кои секој поединец морал да се бори а спас...“.(ненароден, Р.И.)
Х.Ламб бил заведени од Куртиј Руф-доказ:коине станал само трговски јазик.
Се говори за староперсиски кој бил пелазгиски и новоперсиски кој бил наследник на арамејскиот. Меѓутоа, коине било дело само за време на Птоломејците.
Следи врската на новоперсиски и коине,како и нивна блискост со арапскиот.
Бидејќи латински бил од коине, исто така, тој бил дворасен. Латински не било дела на некој Латин или Римјанин туку само на Греикот (Гркот) Лив Андроник,
кој во 240 г.п.н.е. го создал латинскиот јазик.Токму затоа тој не бил народен-мртов.
Х.Џ.Велс, на стр. 265, пиши: „Катоновите современици уште ги презирале
Грците и грчкиот јазик. Сега во тој поглед многу што се променило. За владата на
царот Антониј Пиј грчки јазик толку е ценет како н. пр. на оксфортскиот или кембриџскиот универзитет во скората минатост, за владата на англиската кралица Викторија. А и тогаш луѓето кои се бавеле со изучување на грчкиот јазик и книжевност се покажувале спрема својот предмет со колку празни страхопочитувања, толку
и со практични несфаќања.Изучувањето на грчката книжевност било грдно распространето. Се пишани многубројни критики и силни толкувања. Наголемо í се дивеле на грчката книжевност, ама слабо кој вистински го сфатил духот на хеленството.
27
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Аристотеловите запазувања толку се ценети од силното дивење го заборавие да ги
користат неговите методи за понатамошни научни испитувања. Треба да се нагласи
дека Аристотеловата наука во Рим мада таму се читала на грчкиот оригинал, претставувал само семе фрлено на гол камен. Напротив, сириските и арапските преводи
на Аристотел уште читани илјада години подоцна биле од најплодно влијание на
арапската просветеност. Ама, бар во Рим, во она доба изучувањето на грчкиот јазик
и под неговото влијание, повеле повеќе сметка за естетскиот развој на самата латинска книжевност. Бидејќи Грција имала свои епски песници, Римјаните сматрале
дека и тие мораат да пеат епови. Добата на владеењето на царот Август било во латинската книжевност доба не слепото подражување на Грците. Во својата ‘Енејида’
Вергилиј, со колкава скромност толку и со храброст, а секако доста вешто, покушал на своите сонародници некој латински ‘пандан’ на Илијада и Одисеја“.
Бидејќи Римјаните говореле само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, преводот бил на вулгарен коине- народен коине. Следи во коине биле внесени
домородни зборови. Па во Италија живееле Пелазги, Венети и Илири=тн.Словени.
Исто така,нахнадно во латински биле внесени уште 10.000 коински зборови.
Стр. 268: „Како на неплодното тло на римската материјална благосостојба
морале да ја укинат физиката и биологијата...Х.Стјуарт Џонс вели:
‘...Јулие Цезар ги обдарил римските граѓани со учители на слободни вештини; Веспазиан во Рим основал катедра за грчко и латинско беседништво...“.
Стр. 284: „Латински јазик не располагал со доволно умна вредност, не обфаќал доволна оригинална книжевност и наука...“.
Во Римското Царство службен бил латински-народен варварски=пелазгиски.
Стр. 282: „Атиловата престолнина повеќе личела на голем логор...И кај Хуните се одржувал обичај со приредување на големи седанки во најголемата одаја на
дворецот. Тој обичај владеел и кај старите Аријанци и Монголи. На тие Атилови
седенки својски се пиело. Приск ни ги опишува бардите, кои пееле пред Атила.
‘Се рецитирале стихови, кои биле спеани во славата на Атиловото јунаштво
и неговите подвизи...Два пеливани, еден маварски, а другиот скитска народност,
наизменично би го насмејувал примитивниот собир со разни движења на лицата, со
смешна носија, со скаредни движења и шаливи пренемагнување на неможен јазик,
кој бил некоја неразбирлива мешавина латински, готски и хунски. Целата дворана
се тресела од громовитата и необуздана смеа.Самиот Атила, усред таа галама, останал ладен, озбилен и достоинствен“.
Се кажа: „кој бил некоја неразбирлива мешавина латински,готски и хунски“.
Кај авторот го нема варварскиот, кој бил пелазгиски- тој бил тн.словенски.
Со наводов се потврдува, дека авторите ја кријат вистината, дека латински и коине
не биле народни, и затоа денес тие се само мртви. Ова било и само затоа што народен јазик на Римјаните им бил варварски=пелазгиски, како што им бил и на Балканците, Малоазијците...Нивните лаги не завршиле со народниот пелазгиски јазик и
двата дворасни службени јазици латински и коине, затоашто тие лажат и за јазикот
на Готите кои биле само Татари=Бугари со богот Асен- името е често бугарско итн.
Римскиот историчар Прискус (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.)
„мешајќи се со разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу
себе го говореле својот варварски јазик“.
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Па следи јазикот на Балканците бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.
Платонов=тн.словенски. Исто така, и јазикот на жителите на Панонија бил варварски=пелазгиски=тн.словенски. А на Готите=Татарите бил само готски=татарски.
Посебен бил хунски и готски јазик во однос на варварски јазик на Белците.
Х.Џ.Велс, на стр. 313, пиши: „И во источното царство настанало пореметување во просветното потекло. Само што овде тоа не било толку разлог на општествениот расул; тоа во прв ред било последица на верската нетрпеливост. Јустинијан ја затворил (годината 529.) атинската школа; меѓутоа, тој тоа го направил во прв
ред од разлог да ја ослободи супарницата новата школа која ја отворил во Цариград
а кој се најдува под непосредно царево влијание. Новиот наставен латински ред на
унивезитетот на запад, кој инаку сé поживо застанал да се развивам, ниту располагал со сопствени учебници, ниту имал сопствена книжевност на која би можел да
се наслони. Затоа тој поредок со сила на околноста, и ма колку тоа да му било од
богословските разлози непријатно, зависел од старолатински класики и од латинските преводи од грчката книжевност. Оттука тој наставен поредок сочувал подоцна на поколенијата од тие дела каде и каде што само по себе му била намерата“.
Бидејќи „тоа во прв ред било последица на верската нетрпеливост“, што во
„прв ред“ била меѓу Склавините=Повеќебожци со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик и Римјани (Ромејци) со државен латински и христијански јазик- коине,
„Јустинијан за затворил (годината 529.) атинската школа“ која била само хеленска=
повеќебожна со јонски јазик. Па тој бил варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Бидејќи Јустинијан бил само христијанин сé забранил од повеќебожеството.
Стр. 315: „Не сакаме да покушаме...Под Хозрој I (531.- 579.), државата на
Сасанидите ја доживеале последната мена на сила и моќ. Хозрој бил Јустинијанов
современик и во многу личел на овој цар...Годината 549., Хозрој им направил услуга во толку што во договорот за примирје склучен со Јустинијан, внел одредба според која на овие филозофи им е одобрено повраќање во Грција, обезбедувајќи им
дека нема да бидат казнети за проповедување на својата незнабожачка филозифија,
како ни за симпатиите кои за некое време ги покажувале спрема Персија“.
Па Јустинијан бил прв христијански цар кој сакал да го обедини царството.
Во Европа имало Христијани со латински и Повеќебожци со варварски јазик
Склавините=Повеќебожците го обожувале Хора=Хорс,а Христијаните Исус.
Такви биле Меровингите со балканско потекло, претходници на Франки со
македонско потекло.Следи Меровингите биле со христијански правец од Цариград.
Па тие како такви носеле долги коси, а кога го примиле католицизмот се стрижеле.
Стр. 358: „Веќе порано говоревме за поедини кралства...Втора варварска држава од тој вид била фрушко (франечко) кралство. Тоа кралство се зачнало во областите на денешна Белгија, па подоцна се проширила на југ сé до Лоара и покажала
повеќе снага и чврстина од сите останати. Тоа кралство била вистинска држава која
се издигнала од општиот слом. Најпосле таа држава и дошла до замашна и силна со
политичко значење. Од нив подоцна настанале две големи сили на современа Европа: Франција и Германијна. Фрушката држава ја основал Клодвиг (владетел од 481.
до 511.), кој ја отпочнал како незнатен крал во денешна Белгија, па после ја поместил својата јужна граница скоро до Пиринејите. Своето кралство го поделил на
четворица синови, ама покрај оваа поделба Фрузите го одржувале своето единство.
Војните водени меѓу браќата околу исклучиво превласт повеќе го здружувале на-
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родот, отколку што го подвојувале. Многу поголема опасност по единството претставувало постепеното латинизирање на Фругите во западните краишта на државата...“.
Фруги=Фриги=Бриги со фризиско=бригиско говедо, кои биле Повеќебожци,
го примиле католицизмот, во кого службен јазик бил латински. Бидејќи источно од
Франција се говорат готски јазици, а Готите биле Монголи, овде за нив се говори.
Стр. 275: Веќе ги споменавме Хуните...Поедини народи имале готово потполно исти обичаји, така е тешко и готово неможно да се прави јасни разлики меѓу
нив. Мошне сличен однос владеел меѓу монголските народи кои живееле северно и
севернозападно од Кина. Тешко може да биде некоја нарочита сумливост за тоа дека Њунг-Ну, Хуни и подоцна Монголите некогаш сите му припаѓале на истиот народ, а дека и Турците и Татарите водат потекло од таа монголска мешавина на народи. Калмуците и Бурјатите подоцна се одвоени ограноци на истото племе. Како
што на запад го усвоивме послободно и пошироко значењето на името Скити, така
овде ќе го употребиме називот Хуни како општа и заедничка ознака на сите тие
племиња“.
Стр. 277: „Западно од Хуните, отаде на Дон, се наидува на чисто северноевропски племиња, Готи, кои од својата домовина скадинавските земји, се рашириле
во правец југоисток. Готите биле народ на теутонската раса. Веќе го забележавме
нивното преминување преку Балтичкото Море на картата, на која прикажавме населби на постарите ариски народи на Европа. Овие Готи продолжиле да продираат
низ Русија во југоисточе правец. Нема сумливост дека се измешале со Скитите,
спуштајќи кон Црно Море. Во текот на тоа свое продирање тие ги искористиле
пловните реки, покажувајќи со тоа дека не ги заборавиле своите преданија на балтичките морнари. Во првиот век после Христо, Готите се делеле на две главни
племиња: на Остроготи или Источни Готи, кои живееле меѓу Дон и Дњепар, и на
Визиготи или Западни Готи,28 кои живееле западно од Дњепор. За време на тој
прв век после Христо уште владеел мир на широко пространите равници. Само, човештвото од година во година се множело, а веќе наголемо се чуствувало вриење
кај поедини племиња. Во вториот и третиот век после Христо изгледа дека стално
имало обилни водени талози, така пасиштата биле мошне издашни.29 Во четвртиот
век како климата поново да се променила и како да настанале големи суши. Тревата се проредила, се појавил недосататок во сточната храна, и поради тоа настана
ново движење на скитачките народи“. (Скити според скитање, Р.И.)
Готите како Монголи имале дебели влакна на косата и тие биле мали. Нивниот род бил Амал=а мал затоашто тие биле мали. Тие своите господари ги закопувале како Монголи со својот коњ- јазикот бил готски, а не варварски=пелазгиски.
Стр. 279: „Први озбилни напади на германските племиња во римската империја во третиот век после Христо...Готите. Веќе споменавме дека тој народ едно
време живеел во јужна Русија, каде со реката Дњепр бил поделен на Визиготи
(Западни Готи) и Остроготи (Источни Готи)...“.
Стр. 308: „Веќе во текот на претходните глави...Шпанија и еден дел јужна
Франција бил под власта на Визиготите, додека Свевите владееле северозападниот
агол на Пиринејскиот Полуостров. За вандалското кралство во Африка веќе говоревме.; Италија уште римска по своето население и по своите обичаи, им била пот28
29

Готите никогаш не биле паморци. Остроготи остро напаѓале и Визиготи добиле виза за премин...
Готите како Монголи биле коњари, кои се бореле за пасишта.Тие не биле говедари-не биле Белци.
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чинета на Остроготите. Во Рим повеќе немало цар. Теодорих I основал династија
на готските кралеви, а неговата власт се протегала далеку оттаде на Алпите, до во
Панонија, а на другиот брег на Јадранот ја опфаќала Далмација и допирала до Србија. А на исток од готското кралство уште биле неоспорени господари царевите на
исток, кои станувале во Цариград. Бугарите во она време уште беа монголско номадско племе коњаници, кои се најдувале во краиштата околу Волга. Ариските Срби,
спуштајќи се со патот на брегот на Црно Море, се сместиле во некогашната постојбина на Визиготите. Турско- финското племе, Унгарци, во ова доба уште не
продрело во Европа. Лонгобардите живееле во краиштата јужно од Дунав“.
Стр. 316: „Во врска со Хозрој слушаме прв пат за Турците, дотогаш непознат хунски народ од средна Азија, кој, се тврди, прво му бил Хозројев сојузник а
потоа сојузник на Цариград“. (Хозрој I (531.- 579.), Р.И)
Стр. 321: „Освен тоа, во шестиот век се запазува како во краиштата северно
од Каспиското Езеро се поместуваат извесни хунски племиња, денешни Татари и
Турци. Меѓутоа, во овој случај повеќе се работи на одливање повеќе население отколку за вистинска селидба на цели народи...“.
Стр. 358: „Веќе порано спомнавме за поедини кралеви, кои основале разни
варварски племиња што вршеле повеќе или помалце одредена власт над овие или
оние краишта, а на рушевините скрхани руски царства. Ги споменавме Свевите и
Визиготите во Шпанија, кралството на Остроготите во Италија и италијанско- лонгобардско кралство, настанати кога Јустиниан ги протерал Остроготите и после
големата зараза на чума...“.
Бидејќи Монголите (Готи, Авари...)не биле сточари, многу страдале од чума.
Херодот пиши, Бригите ја создале Анадолија и Ерменија. Потоа следи и до
Фригија. Па и затоа Фригите=Бригите биле само Пелазги- со ист јазик, традиции ...
Хамер30 за 13 век вели: Мехмед Караман „на престолот вовел мошне битни
промени во пописите за порезите.Овие дотогаш во целото Селџутско царство биле
напишани на персиски јазик. Мехмед Караман го помешал турскиот со персискиот
и нарочито во книговодството, помешано од двата јазика, по кој уште и денес се
водат пописите на османовата ризница нарочито со лошото писмо и јазик“.
Мехмед Караман само го монголизирал=турцизирал новоперсискиот јазик.
Се истакна: „...уште и денес...“: денес (1836 година) „лошото писмо и јазик“.
За време на Ататурк се отстранувале персиски..., а се внесле турски зборови.
Одродувањето било и со латинскиот јазик. Бидејќи него народот не го разбирал, се правеле вулгарни (народни) латински. Таков бил Франковиот. Тој бил
католички јазик. Вакви вулгарни латински имало низ Европа. Па со Лутер и протестантски јазик, со кого се обединале Германците, иако Германи имало и католици.
Стр. 427: „Една од непосредни последици најпосле пронајдената печатарска
вештина била појавата на безброј примероци на Св.Писмо...Почнало да се пишат
книгите и за народот. Од четиринаесеттиот век стварно и почнува историјата на
европската книжевност во вистинскиот смисол на зборот. Поедини месни наречја
набрзо му го отстапија местото на заедничките и општи книжевни јазици на поедини народи. Се развиле еднобразни и чисти нижевски јазици: италијански, англиски,
француски и шпански, а нешто подоцна и еднообразовни германски јазик.31 Сите
30
31

Joseph von Hammer, Historija Turskog Osmanskog Carstva, Nerkez Smailagić, Zagreb, 1979.
Во Германија за „книжевен јазик обично се сматра Лутеровиот превод на Св. Писмо. Прим.прев“.
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овие јазици, постепено со употреба се утанчувале и усовршувале во поглед на јасноста и јадровитоста на изразите. Најпосле достигнале степен на кој во филозофските расправи во секој поглед биле кадри да ги заменат грчки и латински јазик“.
Се потврдува, јазиците не биле народни туку само службени како латински.
Стр. 428: „Реформата...Човекот од народот во Европа на она време обично
бил склон како против тежа на авторитетот на римската црква да го истави Св. Писмо, кое тек што го добил во шаката. Тоа во прв ред било настојувањето на Мартин
Лутер (1483.-1546.) славниот водачна германските протестанти во цела Германија,
светот срицал страна по страна тек преведената и отпечатена Библија...“.
Следи германскиот јазик бил протестантски, а имало Германци и католици.
Западно од Германија се говорат романските јазици- романскиот бил романски. Источно од Франција готски. Прилог Пекинг=пе (град) кинг=кениг (владетел).
Х.Џ.Велс, на стр. 285, пиши: „Тоа оди во прилог на заклучокот дека во распадот на западното- римско царство помалку биле по среди туѓински освојувања и
потиснување на една народност со друга, отколку што тука се работело, многу повеќе, за политичката и општествената револуција. И во некои краишта на швајцарскиот кантон Валис (Валес) и во кантонот Граубинден (Гризон) се зачувало наречје
во своите основни облици се сведуваат на латински јазик. Уште е понеобично, меѓутоа, што во Дакија и околните краишта, кои денес поголемиот дел í припаѓаат на
Романија се зачувал латинскиот јазик, и ако Рим е тек сразмерно подоцна ги освоил
тие краишта и набрзо поново ги изгубил“.
Бидејќи латински не бил народен јазик, Римјаните говореле само варварски=
пелазгиски=тн.словенски. Дури Романија била тн.домовина на тн.Словени, и во неа
црковно- словенскиот јазик бил службен во послените векови. Па и затоа Романците биле само одродени тн.Словени, и тоа било само за време на последните векови.
Да не се изуми, Македонија била до реката Дунав. Исто така, имало српско
предание, препеано на модерен српски јазик, според кое Смедерево и Белград биле
во Македонија. Ова го променал Цојне, кој го внел поимот балкан за Балкански Полуостров. Јустин запишал, Македонците биле Пелазги-па Пелазги биле и Еладците.
Според Вотсон, Романците биле латинизирани Словени- тие биле нов народ.
Па наспроти Романците биле Унгарците, чиј јазик имал монголска основа.
Х.Џ.Велс, на стр. 68, пиши: „Право на северо- исток од ариските и семитските предели морал некогаш да се шири еден друг нарочит јазичен систем, што сега ја претставува групата на јазици позната како туранска, или уралско- алтајска
група. Таа група вклучувајќи го и лапонскиот од Лапланд и самоједскиот говор од
Сибир, потоа јазиците: фински, унгарски, турски или татарски, манџурски или монголски. Како група уште не така исцрпно била проучена од страна на европските
филолози, те нема уште доволно докази дали ги вклучува или не и корејскиот и јапонскиот. Х.Б. Хелберт издал една споредбена граматика на корејскиот и извесни
дравидни јазици во Индија, да би се докажал со неа блиската врска која меѓу нив се
најдува“.
Стр. 283: „После неговата смрт, Хуните изчезнале од историјата. Се измешале со народите меѓу кои живееле. По своја прилика веќе дотогаш биле силно измешани, те готово биле повеќе Аријанци отколку Монголиди. Конечно не се населиле во Унгарија, како што тоа обично се мисли, мада секако во таа земја оставиле
многу свои потомци. Отпрлика после сто години дошол од исток во Унгарија друг
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еден хунски или со Хуните измешан народ- Авари. Нив ги потиснал Карло Велики
во текот на годината 791. до 795. Претците на денешните Унгарци уште подоцна
дошле на запад. Биле турско- финско племе. Унгарскиот јазик спаѓа во угро- финска гранка на уралско- алтајската група јазици. Уште околу годината 550., Унгарците живееле на Волга, а во својата денешна постојбина се доселиле околу годината 900. Само, ние тука и премногу измакнавме, а треба поново да се вратиме на
Рим“. (Унгарци=Маџари, Р.И.)
Во 19 век меѓу Врање и Шар Планина биле колонизирани Татари, Черкези....
Тие денес се познати како Геги. Од вкупно Албанци 90% се Геги и 10% Шкиптари:
Гегите го носат белото кавказко капче (кече),кое се носи воглавно вон Шкиптарија.
Денес мноштво Геги имаат монголски одлики: темен тен, дебело влакно на
косата, повисоко ниво крвна група В, како и мешаната АВ меѓу Европјани и Азијати,со монголски традиции итн.Следи Гегите со Шкиптарите меѓусебно не општеле,
не стапувале во бракови...Гегите со својот јазик не се разбираат со Тоските=Шкиптарите. Па во Шкиптарија Тоските на југот за Гегите на север велат, тие се Дивјаци.
Гегите и Шкиптарите ги обединал Ј.Б.Тито во СФРЈ со шкиптарскиот јазик.
Албанскиот јазик нема зборови на еден јазик на еден народ туку зборови на
четири јазици од четири народи. Шкиптарскиот јазик има зборови од грчки, романски, словенски и татаро-турски јазик (Густав Мајер).Па тој бил и монголски јазик.
Па Албанците се борат за исламска Велика Албанија,против Православните.
Во Елада се говорел само варварски=пелазгиски=тн.словенски. Ама се мислело дека коине бил еладски јазик. Па од тн.византиски христијански јазик коине
се направил вулгарен коине и тој како еладски јазик станал службен од 1868 година
Така Пелазгите се одродиле од својот јазик: тн.словенски темен вокал постои во јазиците на Франција, португалскиот, романскиот, влашкиот и албанскиот.
ЕГЕЈСКАТА ИЗМАМА ЗА АТЛАНТИДА
Насловот „Егејската измама за Атлантида“ е преземен од Лоза- 10 јули 2015
Даглас Кењон (ISNB- 978- 608- 4502-17-3), во Забранета историја, пиши:
„•Сите учевме дека рибите се претвориле во водоземци, водоземците станале влекачи, влекачите се претвориле во птици, а птиците во цицачи. Но, тоа е многу
полесно да им се објасни на децата во училиште, отколку да се докаже. Дарвинизмот е единствената научна теорија која се предава во целиот свет, а сé уште не е докажана.
• Гигантското и мистериозно лице кое гледа од областа Сидонија на Марс,
уште од своето откривање во 1981 година ветува изнаоѓање докази дека не постои
единствено на Земјата интелигентен живот во универзумот. Една група научници
кои самите себеси се нарекоа ‘Мисија Марс’, осигурува доволно докази за да може
аргументирано да се тврди дека објектите во Сидонија се остатоци од древна цивилизација, на таква која имала наука и технологија многу поразвиена од нашата.
• Бројни древни истражувања предупредуваат на можна катаклизма во иднина- можеби дури и за време на нашиот живот. Ако е вистина дека оние кои не
можат да учат од грешките на историјата се осудени да ги повторуваат, тие таинствени пораки од нашето минато лесно можат да се покажат како нешто што можеме да го игнонираме само на сопствена грешка“.
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Издадено од Аквариус:

Под 19. Поглавје е насловот: „Егејската измама за Атлантида
„‘Дали големата приказна на Платон била само обична сага
за неважен грчки остров ?’ Франк Џозеф
Иако повеќето истражувачи Атлантида ја поврзувале обично со Атланскиот
Океан, на што укажуваат повеќето докази, некои теоретичари понекогаш островот
го сместуваат на помалку бизарни локации, речиси секогаш со скриени причини.
Најновото од тие ексцентрични толкувања донекаде прифатено меѓу професионалните археолози и историчари, веројатно затоа што не навлегува во нивните модерни предрасуди кога станува збор за прекуокеанските патувања во времето пред
антиката.
Теоријата пред Првата светска војна прв ја изнесол соработникот на списанието ‘Журнал на хеленската наука’, К.Т.Фрост, кој Атлантида ја преселил од
Атланскиот Океан на медитеранскиот остров Крит. Од тогаш неговата хипотеза ја
проширувале главно грчките научници, Галанопулос, Маринатос и други, што веројатно не треба да нé чуди, и го вклучува и егејскиот остров Санторини, во древните времиња познат како Тера. Нивното заговарање на грчки идентитет на Атлантида, било најнов обид на непријатната шовинистичка склоност на некои научници
сопствените корени да ги поврзат со изгубената цивилизација.
Такви ненаучни мотивации за сместување на Платоновиот остров токму во
татковината на истражувачите, не придинесува во потрагата. Но, скриените мотиви
кои моментално ги поттикнуваат стручњаците од сите националности (во денешно
време, главно Американците) на инсистирањето дека Крит или соседниот остров и
Атлантида се едно исто, се уште поштетни. Затоа е важно да се сфати зошто Атлантида сакаат да ја објаснат со помош на теорија која станала позната како Минојска
хипотеза.
Тера била дел од минојското комерцијално царство, а ископувањата на Санаторини (нејзиното денешно име) откриле висок степен на рана цивилизација како
што таму некогаш цветала. Малиот остров всушност е вукланска планина која
експлодирала слично како ерупцијата Кракатау, и својата лава ја исфрлила во морето. Се кренал ѕид од вода, висок шеесетина метри, кој се урнал врз Крит и ги
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уништил околните населби, а потресите кои следеле многу го оштетиле Кносос,
главниот град во внатрешноста. Минојците таа природна катастрофа толку ги исфрлила од рамнотежа, што не успеале да организираат делотворна одбрана пред
микенската агресија, па нивната цивилизација ја снемало, делумно апсорбирана од
страна на грчките освојувачи. Искористувајќи ги тие настани до кои дошло повеќе
од илјада години пред неговото време, Платон ги искористил Крит и/или Тера како
модел за Атлантида, како аналогија за неговата идеална држава.
Иако Тера е многу помала од неговата Антлатида и се наоѓа во Егејско Море, а не во Атлантскиот Океан, како што тој нагласува, и уништена е седум илјади
и осумстотини години по пропаста опишана во дијалозите, тие очигледни разлики
се отфрлаат со претпоставка дека Платон едноставно десет пати ги зголемил податоците во својата приказна. Тврдат дека тоа го направил намерно, за да се добие
грандиозна приказна и дека неговите бројки биле погрешно преведени од египетските изворници.
Постојат тврдења дека Атландиѓаните и Минојците граделе величествени
палати и моќни градови, управувале со таласокрациите (поморските царства), практикувале култ на столбови, тргувале со благородни метали и користеле слонови за
своите работи. Постојат детали кои го покрепуваат таквото толкување.Еумелос, кого Платон во делото ‘Критија’ го споменува како прв крал на Атлантида по Атлас,
се повторува на минојскиот остров Мелос, а исто така се споменува на натпис на
архаичен грчки на самата Тера, кој го носи неговото име.
Минојските теоретичари и натаму ја побиваат можноста за сместување на
Платоновиот остров во Атланскиот Океан, бидејќи само во Егејското Море се случувало релативно мали копнени подрачја нагло да ги снема под површината, како
што е градот Хелис во Коринтскиот Залив.Азорите се исто така исклучени како можна локација; наводно не е познато дека каков било остров во тоа подрачје потонал
во минатите седумдесет и две илјади години. Бројните легенди за дамнешни поплави, особено вавилонскиот еп за Гилгамеш, се наведуваат како литерарни докази за
уништувањето на Тера. Дури и концентричниот систем на градби во главниот град
на Атлантида, како што го опишал Платон, и денес може да се види во водите на
заливот Санторини.
Точно дека Тера, како и Атлантида, била вукански остров и дел од напредната таласократија, која ја снемало откако главната планина експлодирала и потонала во море. Но ако појдеме подалеку од тие општи споредби, Минојската хипотеза почнува да се урива. Тера била помала колонија на минојската цивилизација, мало предградие, а не главен град, како што тврдат дијалозите за Атлантида. Микенските влијанија од Грција навистина ја истиснале минојската култура од Крит, но
се чини дека промената на големо, ако не и сосема, била ненасилна; сигурно немало ништо слично на Платоновата војна меѓу Атлантида и Атина, која беснеела по
медитеранскиот свет.
Минојците никогаш не се ни обиделе да ја заземат Италија или Либија, ниту
се заканувале со напад на Египет, што наводно правеле Атлантиѓаните. По сé што
научниците успеале да дознаат за нив, Минојците биле крајно мирољубив народ,
повеќе заинтересиран за комерцијални отколку за воени освојувања, а Атлантиѓаните се прикажани како агресивно воиствени. Водечкиот писател за таа тема, Кенет
Кароли, заклучува: ‘Претпоставката дека Тера била Атлантида главно почива само
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на нејзиното катаклизмичко уништување, а Платоновата приказна многу повеќе се
занимава со војувањето на двата непријателски народи, отколку со катастрофата
која после ги уништила и двата народи.’
Случај на замена на идентитетите
Минојците имале силна морнарица за да се борат против гусарите и да ги зачуваат отворени патиштата за меѓународна трговија, но нивните градови на Крит
не биле опколени со високи ѕидини или бедеми од кој било вид; споредете ги Кносос или Фаистос со вооружените тврдини и дебелите бедеми што ја опколувале Атлантида. Тие водечки градови на минојскиот Крит биле изградени во склад со архитектонското начело на правоагална мрежа, за разлика од концетричните кругови на
градење во Атлантида. Некои теоретичари тврделе дека таков концетричен план
навистина виделе под вода, внатре во заливот што настанал во заливот што настанал откако вулканската планина Тера се урнала во морето.
Но, Дороти Б. Виталиано, угледен геолог, специјализирана за вулкани при
американското геолошко друштво, тврди дека подземната топографија на Санторини ‘не постоела пред ерупцијата на вулканот во бронзеното доба; ја создале наредните активности кои ги кренале камените острови среде заливот, на кои во 1926
година им е дадена прилично големо количество копно. Било какви траги пред топографијата одамна би биле закопани под куповите лава чии највисоки делови се
креваат од тие острови.’
Очигледно поновите геолошки формации погрешно се сметани за древен
град. Градбите поставени на концетрични кругови преовладувале, но не во медитеранското подрачје, туку во Атлантикот, како што се кружните храмови на Канарските Острови и Стоунхенџ во Британија.
Кароли нагласува дека ‘главниот град на Антлантида лежел на огромна рамнина опкружена со високи планини на големиот остров’. Тера не се вклопува во
тој опис.
Критјаните и Тераните не ги обложувале со метал своите подови, ѕидови и
столбови, а Платон вели дека Атлантидаѓаните го правеле тоа. Платоновиот опис
на храмот на Посејдон дава слика на градба со ѕидови покриени со метал, декоративни кули и најмалку два столба обложени со метал. Сето тоа звучи како фенички
храм од бронзеното време.
Атлантида имала меѓусебно поврзани канали и се наоѓала блиску до морето;
Фаистос и Кносос се копнени градови и немаат никакви канали. Ништо такво слично не постоело во Кносос или во некој друг минојски град. Ниедна од тие егејски
локации немала пристаниште, бидејќи нивни лесни бродови можеле да се извлечат
на плажа, за разлика од океанските бродови на Атлантида, за кои биле потребни
пристаништа со големи длабочини, споменати во делото ‘Критија’.
Во секој случај, пристаништето какво што го опишал Платон не е можно да
се изградиво источниот дел на Средоземното Море, бидејќи неговиот главен канал
би бил загаден со застоена вода, без измена на плимата и осеката што доаѓа ‘надвор
од Херкуловите столбови’. Само тој податок е сосем доволен доказ дека опишувал
вистинско место на Атлантикиот Океан, а не на Егејското Море.
Минојскиот остров Мелос, кој во Платоновите дијалози е поврзан со кралот
Еумелос, толку е мал што никогаш не би можел да биде локација на главниот град
на големо кралство. Всушност, од делото ‘Критија’ дознаваме дека Еумелос владе-
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ел со подрачје кое било најблиску до Херкуловите столбови под името Гадес, денеен Кадис, на атланскиот брег на Шпанија. Во тоа Платон е сигурен. Треба многу
фантазија, а фактите и да не ги споменуваме, за да се пресели Еумелос на брегот на
Егејското Море. Иако е тоа единственото име споменато име во дијалозите, кое навистина се појавува во источниот дел на Медитеранот, ниеден друг крал на Антлантида нема аналогија во тој дел од светот.
Островот Атлантида наводно бил богат со благородни матали; Крит и Тера
ги имаат многу малку. Потоа, тука е очигледен факт дека Крит не потонал во морето, додека Атлантида наводно е потоната. Вуканската планина на Тера навистина
потонала во Егејско Море, но островот и денес постои; во делото ‘Критија’, и градот и островото се сосема уништени.
Фактот дека атлантидската и минојската цивилизација извршувала ритуали
со бикови, ништо не докажува, бидејќи тоа животно на сличен начин е почитувано
во Грција, Египет, Асирија, во Анадолското царство, и во Иберија, уште во неолитско, па дури и во палеолитско време.
Океанот на потонатите острови
Побивајќи ги теоретичарите на минојската култура, кои тврдат дека никакви
поголеми копнени маси не потонале во Атланскиот Океан, во 1931 година островите Фернандо Наронха биле предмет на судир меѓу Велика Британија и Португалија
сé додека не потонале после еднонеделни сеизмични активности. А ни Атлантида
не била единствен остров- град кој го снемало под површината на Атлантикот. Географската карта на Јанониус од 1649 година го содржела Уседом, некогаш познат
трговски центар, што го проголтале морските бронови. Истиот остров пет века претходно го споменал арапскиот картограф Едриси. Всушност, градчето за кое станува збор било Винета на северозападниот дел од островот Уседом, блиску до
островот Руген во Северното Море. Севернофризискиот остров Рунгхолт, иако не
толку голем како Уседом, исто така некогаш бил населен пред да потоне отприлика
во исто време.
Се разбира, ниеден од тие острови не може да се идентификува како Атлантида, но сите тие докажуваат дека потонувањето на Атлантида во никој случај не
било геолошко невозможност кога станува збор за атлански остров.
Лавиринт на погрешни информации
Што се однесува до легендата за потопот која се појавува во епот на Гилгамеш, во Стариот Завет и во древните митови, не можело да го предизвика уништувањето на Тера, бидејќи митот за поплавата во цивилизациите на Блискиот Исток се
јавува од почетокот на постоењето на Сумерите, а тоа било повеќе од илјада години пред пропаста на минојскиот Крит. Грчките преданија за Терас, митскиот основач на Тера, немаат заеднички елементи со приказната на Платон, ниту било каква
врска со нешто што би можело да потсетува на Атлантида.
Минојската хипотеза била толку во мода меѓу археолозите во текот на 1970те години, што славниот океанограф Жак Куско потрошил многу време, енергија и
речиси два милиони долари, што ги осигурала владата на Монако, за пребарување
на длабочините околу Санторини. Во Егејското Море го привлекла модерната теорија осмислена за побивање на Платон, не за објаснување на неговите дела, но Куско не нашол ништо слично на Атлантида.
Збрки на датуми
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Додека на прв поглед и од далечина Минојската хипотеза може да изгледа
одржлива, почнува да се распаѓа штом човек пријде поблиску. Практично, во ниеден дел егејската Атлантида не одговара на отворениот Платонов опис, а исто така
ја побиваат доказите од геологија, историја и компаративната митологија. Како последен обид за спасување барем на дел од своето толкување, заговорниците на теоријата за Крит тврдат дека Платон користел само општи значајни настани на Тера,
како неодредена, историска рамка за опис на своите идеи за совршена култура под
измислено име Атлантида.
Но, ни во тоа немат право, бидејќи диалозите ја прикажуваат Атлантида како непријател на Платоновата идеализирана држава. Така, често се повторувало дека ја измислил Атлантида како пример на ‘идеално општество’. Во секој случај,
идеалниот град што го опишува Платон,Мегаре, е со квадратна форма, а не кружна.
Но потребен е само еден доказ за да се собори со еден потег Минојската хипотеза. Камен темелник на кој се потпираат поборниците на оваа теорија, бил датумот на потонување на вулканот на Тера, бидејќи токму тоа е катастрофата, тврдат
тие, која во 1485 г.п.н.е. ја уништила минојската цивилизација. Заканувачки гасовити бранови, кои се урнале врз бреговите на древниот Крит, и потресите кои ги
урнале неговите градови, ги следела грчката војска која ја искористила природната
катастрофа за да завојува со дезорганизираните Минојци, туркајќи ги во мрачно доба од кое никогаш не се извлекле.
До клучниот датум се дошло со процесот на дупчење на замрзнати примероци. Караоли објаснува: ‘Замрзнатите примероци откриваат ‘врвна киселост’ во
време на големите ерупции, бидејќи пепелта паѓа врз ледените покривачи и делува
на нивната хемија. Долгите примероци, извлечени со помош на шупливи цевки кои
се користеле за дупчење (на стотина метри длабочина), извадени на Гренланд и на
Антартик,се прегледани за да се утврди каква била климата во минатото на Земјата.
‘Со анализа на хемискиот состав на тие примероци, можат да се најде ‘врвна
киселост’, а тоа е видливо со голо око, како темни линии во мразот што ги направила пепелта која одамна паднала’, вели тој. ‘Некои од тие примероци, главно оние
од Гренланд, имаат годишни слоеви, налик на годови или наталожени замрзнати
наслаги на дното на езерото. Најстариот од тие ‘долги примероци’ изваден е во
1963 година во Кампот Центуриј, во северен Гренланд. Со години тоа бил единствениот доволно стар примерок, и детално е проучуван за да го открие времето на
ерупцијата на Тера.’
Сега се смета дека ерупцијата на Тера била меѓу 1623 и 1628 г.п.н.е., речиси
сто и педесет години порано отколку што велат минојските теоретичари. Важноста
на тој противуслов целото нивно толкување го претвора во безвредно, бидејќи минојската цивилизација не ја снемало по природна катастрофа. ‘Според сите показатели’, вели Кароли. ‘Минојците не само што ја преживеале ерупцијата, туку својот
врв го постигнале после неа.’
Заговорниците за Атлнатида во Егејското Море се повикуваат на египетската историја заради потврда,но и тука наидуваат на контрадикција кога станува збор
за нивното тврдење дека минојската цивилизација ја уништила ерупцијата Тера.Фараонот Аменхотен III испратил пратеници во градовите на Крит и го нашол населен
речиси цел век после наводното уништување. Египетските записи се потврдени кон
крајот на 1970- те години, кога ископувањата околу Кносос откриле докази за по-

115
стоењето на минојската култура во 1380 г.п.н.е. Тоа се сто години и по првобитниот неточен датум на ерупцијата на Тера и претпоставеното уништување на егејската цивилизација, наведениот извор на Платоновата приказназа Атлнантида.
Тврдењето на Кароли изгледаат убедливи: ‘Така Минојската хипотеза останува без војна, без поморска цивилизација уништена од катастрофа, со погрешен
вид на катастрофа, со погрешен датум, и никакво мрачно доба кое произлегло од
тоа. Што ни преостанува ? Според мене, не многу’ “.
За дали постоела Атлантида имало многу истражувања, а и објавени книги.
Дури имало и такви, во кои се говори, за потекло на цивилизација низ целиот Свет.
АТЛАНТИДА- ФАЛСИФИКАТ НА СОЛОН И ПЛАТОН
Ристо Ивановски,32 на стр, 49, пиши: „Вил Дјурант кажува: Берозус, вавилонски историчар, за Сумер пишел негде 250 г,п.н.е. само низ легенди, расата чудовишта предводени од Оаенес, кој излегол од Персискиот Залив. Тој (околу 280 г.п.
н.е.) со сигурност ги опишува поединостите во врска на создавањето на светот и
раната историја на човекот.Прв крал на Вавилон,кој го избрал богот владеел 36.000
години. Од почетокот на светот, до големиот Потоп поминале 691.200 години.
Босниќ наведува: ‘Цицеро (106- 43. пред новата ера) забележал во своето
‘De Divinatione’ (‘За боженството’) дека, да речеме, бабилонските свештеници тврделе дека ‘поседуваат споменици, кои го зафаќаат периодот од 470.000 години’ !
Според Миланковиќ, ‘времињата со снег и мраз биле тие што во науката се
викаат ‘ледени доби’. Човечкиот род преживеал неколку такви ладни бранови, а годината 478.000. пред сегашноста го изгубивме неговиот траг потполно, или човекот
уште не бил или не можел да го разликуваме повеќе од сродните животни...“.
Стр. 61: „Се говори дека меѓу 9.570- 9.564 г.п.н.е. потонала Атлантида. Просторот каде што била Атлантида се зацртува токму во Атланскиот Океан, до Гибралтар, кој до потопите не бил под вода. Таму се простирал островот Атлантида. Затоа може да послужи еден запис од Платон. Според него, се појавиле страотни земјотреси и течење на вода. Атлантида (во Атланскиот Океан) излезнала. Потоа, во
морето на тоа место не минувале бродови, заради плиткоста. Робинсон- Вилсон кажуваат за ‘Атлантида како митско острово со голема површина’. Прв пат го споменува Платон, а Солон за него говорел дека некој египетски свештеник нему му рекол дека островот го задесил земјотрес, кој потонал во морето 9.000 години пред
неговото доба.
Средоземниот Базен постојано се потопувал, а процесот завршил до околу
4.000 г.п.н.е. За неговото потопување најважна била Гибралтарската Врата како
широк премин од 12,8- 37 км. Тој се создал во плиоценот (до 11 милиони години).
Од двете страни, теснецот е ограден со карпест масив Гибралтар (424 м.) и Јебел
Муса (856 м.), познат како Columnae Herculis (Херкулови столбови). Длабината расте од запад кон исток. Со ’ртот Трафалгар (300 м.- Гибралтаски праг, заштитник
на Средоземно Море), тоа е одвоено од Атланскиот Океан со посебен растителен и
животински свет, како и со Тарифон (760 м.) на влезот на истокот со 1.000 м. надморска висина. Постои морска струја од површината до длабина од 25 м. што е насочена кон исток и има просечна брзина од1 м/секунда.
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Овде стои: ‘Со ’ртот Трафалгар (300 м.- Гибралтаски праг, заштитник на
Средоземно Море), тоа е одвоено од Атланскиот Океан со посебен растителен и
животински свет’. На ова треба да се надоврзе наводот: според испитувањата на
дното на Атлантикот направени од шведскиот научник П.В. Колбе на длабина од
3.600 м. открија организми кои можат да растат само во слатка вода. Тоа значи дека
тие дошле со слатките води, со Потопот. Во прилог е пишувањето на Босниќ: ‘Едни
наоѓале на атланското дно алги, кои едино можат да настанат во речните текови’.
Иако со Потопот се повишило нивото на морињата со слатка вода, кои со себе
понеле ‘организми кои можат да растат само во слатка вода’, а со (‘Гибралтаски
праг, заштитник на Средоземно Море)’, понатаму ‘тоа е одвоено од Атланскиот
Океан со посебен растителен и животински свет’. Со ова се потврдува најбитното,
во Средоземното Море ‘растителен и животински свет’ им припаѓал само на водотечението од водените сливови на источното Средоземје. Ова говори, тоа немало
врска со просторите западно од Египет и западно од јужна Италија. Овој Исток се
совпаѓал со постојбината на Белците.
Очигледно е дека Гибралтар има различна длабина. Од шпанска страна длабината е 45- 80 м., а од африканската околу 50 м. На запад од влезот, длабината е
54 м. Сето тоа покажува, дека се кренало нивото на Атлантикот за околу 90 м., по
што Средоземниот Базен се потопил и се претворил во море. Тоа се потврдува и со
потопувањето на Англискиот Канал започнувајќи некаде од околу 10.000 г.п.н.е., а
чии длабини кај Деверската врата изнесува 30 м., а кај западниот приод околу 100
м. Споредувајќи ги длабините од 30. кај Англискиот Канал со оние на влезот на Гибралтар од околу 54 м. и морската струја со длабина од 25 м. се докажува дека тогаш протекла океанската вода во Средоземниот Базен.
Значи, на овие ниски простори се кренале за длабинската разлика само до 90
метри, колку што се кренало нивото на Атлантикот.Бидејќи состојбата е ваква, а
ваквите длабини се истражени, отпаѓа можноста на тие простори на Атлантикот да
постоела Атлантида, за која прв говори Солон, а неа ја популаризирал Платон. Со
тоа што се говори за популаризирање, што не било наследство на народното предание, ова говори дека таа била дело во најново време, почнувајќи со Солон.
Лејтон вели дека според сеизмолошките мерења, се верува дека седиментниот покривач на морското дно е дебел скоро 800 метри, како резултатот на таложењето низ милиони години, односно околу 2,5 см на секои 3.000 години Заради
слични таложења, покриени, или прикриени се разни потонати предмети.
Бидејќи ваква се наведувањата, а во дното на Атлантикот се говори дека биле пронајдени стени, карпи, камени блокови, како тие да биле дело на човечка рака,
а овде се говори за покривач на дното кој е ‘дебел скоро 800 метри’, отпаѓа веројатноста, дека Атлантикот имал врска со митологијата. Ова се гледа по тоа што
12.000 : 3.000 = 4 пати х 2,5 см = 10,0 см. Бидејќи дното од 12.000 г.п.н.е. било покриено само со 10 см талог, а никаде не се видени ѕидини на град, ниту населбни
градежи, во Атлантикот немало живеалиште кое би било под вода. Сé ова говори,
Атлантикот со неговите острови немал ништо со Белците, туку со Црнците. Овие
со Индијците и Монголите биле со заедничко потекло“.
Се потврдува, се работело само за потопувањето на Средоземниот Базен.
Дека тоа море не постоело доказ била јагулата-се мрести во Саргашко Море.
Како се полнел Средоземниот Базен со вода од Левантот бегало населението
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Стр. 294: „За потеклото на Атина Босниќ цитира: ‘...Во Египет, во Делти, на
чиј врв се дели текот на Нил, се најдува провинција Саиттика чиј најголем град е
Саис, во кој се родил кралот Амаси. Според жителите, потеклото на градот се должи на една божица, која на египетски се викала Неит, како што тие тврдат- Атена.
Жителите на Саис се големи пријатели на Атињаните, оти, на извесен начин, се ист
род...’.
Се наведе дека Солон пренесува што нему му било речено во Египет: ‘... ама
вие тоа не го знаете, оти преживеаните во текот на многуте генерации умирале, на
жалост, ненаучувајќи го писмото. Некогаш, о Солоне, пред големиот број колежи
што ги направила матната вода, Републиката на Атина била најдобра во војната, а и
во сé. Со неа владееле најдобри закони, а и се припишува и најубави подвизи и
најубави институции за кои сме сознале од вистинските кажувања...’
Па наведеното никогаш не било пред Солон.
Дури: ‘...изчезнал и островот Атлантида кој морето го проголтало: затоа тоа
море уште е непловно и неистражено. Пловидбата ја спречувале големите плиткости од блатото кое останало од островот што потонало во морскатадлабина...’ Ама
на тие простори ни траг од Атлантида. Просторите до Гибралтардо денес се најплитики.
Кај Солон стои: ‘...Атлантикот. Тоа море тогаш било пловно и имало еден
остров испред оној влез што се вика- како што вие кажувате- Херкулови столбови.
Островот бил поголем од Либија и Азија заедно... кој се протегал покрај тоа- тотално море... а земјата на целото заокружување, вистински континент.На тоа острово, Атлантида’...‘ја учврстил победата и од ропството ги спаси народите уште непокорени и благодарно ги ослободи сите други, кои живееле од Херкуловите столбови па наваму!...’...‘некој Евенор со жената Леукида. Тие имале само една ќерка
Клито. Кога девојката била за мажење, мајката и таткото се смешале, а Посејдон заљублен, лежи со неа, а да би го утврдила ридот на која живееле, го опкружи со неизменични прстења на море и копно, како неа не би можеле да пријдат луѓе, оти во
тоа доба уште немало лаѓи за пловидба’...‘...Тој метал, кој сега само го споменуваме, некогаш бил повеќе од споменување, жолт бакар, метал кој се копал на многу
места на островот, а тоа време, бил драгоцен и од самото- злато !‘
Се наведе: ‘На тоа острово, Атлантида’...‘ја учврстил победата и од ропството ги спаси народите уште непокорени и благодарно ги ослободи сите други,
кои живееле од Херкуловите столбови па наваму!..’ Робовите се среќаваат во Египет, во кој сé е по 4.000 г.п.н.е., а Атлантида пред 10.000 г.п.н.е. Од 10.000 до 4.000
г.п.н.е. поминало преку 6.000 години. Очигледни се приликите, кои постоеле во
Платоново време.
Пак, меѓу ‘Либија и Азија’ е само Средоземно Море, кое било Средоземен
Базен. Ова говори, никако не се работело за Атлантикот. Се кажа: народите ‘живееле од Херкуловите столбови па наваму !’ Па ова било на просторите на источното
Средоземје. Леукипа=леу кипа. Леу е лев, левано=леано. Она што се лее, кипа. Токму се лее кипот, на Кипар=Купар. Бакарот се копал на Кипар. Овој бил најбогат со
бакар=мед, ‘жолд мед’. Бакарот бил за кип=куп (со куп=Скупи). Кипар се најдувал
само во леваното=Леванско Езеро, кое било во источниот Средоземен Базен. Богот
Посејдон бил феникиски. Врската била со Феникија“.
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Стр. 297: „Босниќ пиши: ‘како се оддалечуваме од местото на хипотетичките катаклизми, значи, од местото каде некогаш цутела цивилизацијата на моќните
Атлантиди, народните преданија губат на интензитет’...‘Што повеќе одиме на
исток, потопот е сé послаб...Иранската света книга ‘Зенд Авеста’ наведува дека водата била во висина на човечки раст, а во преданијата на древната Кина останала
забележана појава кога ‘морето го прекрило тлото да потоа пополека би се повлекло кон југоисток’ ’Кон ова да се додаде дека се создавало Средоземно и Црно Море, а во нивна близина е Касписко Море со Кавказ. Се говориза помали поплави и
преданија. Со ова се потврдува Белците со својата митологија биле во источното
Средоземје. Токму преданијата за Потопот биле поврзани со Прометеј, кој бил на
Кавказ. Кога се повлекле водите по Потопот, тие слегле на врвот на планината Парнас. Со Ноевата лаѓа бил врвот Арарат. На Кавказ и на Вавилон, што важи за Египет, централно место им било само источното Средоземје. Значи, митологијата само се дотерувала“.
Стр. 299: „Босниќ пиши: ‘Во понатамошното излагање Платон ја опишува
Атлантида како плодна земја, во која стигале најразлични растенија, овошје и зарзават, земја со многу сочни пасишта и шуми во кои живееле многу диви животни,
меѓу нив дури и- слонови. Атлантида била богата и со реки и езера во кои биле мошно многу најразлични риби’.
Денес, кога е многу потопло во однос пред 12.000 г.п.н.е., на Пиринеите нема слон, што морало да важи и за Атлантида, тн.сосед на Приниеите...“.
Слонот бил животно на темните раси, никако на Белците со крвна група А.
Стр 308: „Џејмс Луис Томас Чарлмерс Спенс, познат како Луис Спенс...
Стр. 310: „И веднаш треба да се каже дека Платон немал намера неговата
приказна за настаните на Атлантида да бидат алегорија или пак мит. Тоа старо објаснување апсолутно е исфрлено од оваа книга. Постои причини неговата приказна
да се смета дека е повеќе базирана врз факти, отколку на пример Хисториа Бритонум од перото на Џеври од Монмаут, во која честиот историски материјал се меша
со преданија. Без сомнение Платон ја слушнал приказната од египетскиот извор и
не постои причина за сомневање дека приказната е напишана во добри намери, како што се напишани и другите приказни од домашните времиња во кои историјата
се втопува во преданието“.
Стр. 333: „Исто така, на друго место сум истакнувал дека општиот архитектонски план на градот Атлантида, како што го пишел Платон, бил широко копиран.
Добро е познато дека планот и распоредот на големите градови од дамнешни времиња често биле пренесувани во нивните колонијални населби и многу места и во
Европа и во Африка се чини дека биле копирани од атлантскиот модел.
Од нив најистакната е Картагина, чиј план речиси е идентичен со планот на
Атлантида. Навистина и Атлантида и Картагина имале рид со цитадела опкружена
со зони од земја и вода, канал до морето и мостови преку зоните, утврдени со кули.
Во двата случаја доковите биле под покрив, градовите опкружени со три ѕида, и
двата имале големи резервоари за снабдување со вода за пиење и бањи, двата града
ги штител голем ѕид кон морето, кој го покривал влезот во пристаништето.
Тој кружен план, ‘остров во островот’, порано бил мошне распространет во
западна Азија. Хано, патник во Картагина, открил таков план во тој регион и несомнено постоел и во Америка, особено во древниот план на ацтечкиот град Мексико
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Тенохтитлан и на други места. (Тенохтитлан=тенохт и тлан=тлан: тенохт=тенокт, а
+ тлан=Атлан, Р.И.)
Исто така се поставува прашањето за присуството на пирамидите на Атлантида.Не изгледа веројатно дека можело да се најдат таму,но веројатно пирамидите
во Египет и во Америка е само подоцнежно сеќавање на светиот рид на Атлантида“
Стр. 338: „Ахмед Босниќ, ‘Атлантида- највеќа мистерија прошлости’...“.
Стр. 340: „Д- р Имамовиќ приповедал на занимлив начин. Нуди вистински
аргументи. Поставува вистински димензии на рамките во кои треба парче по парче,
да се вклопи во мозаикот на Атлантида.
- Како професор на историја на стариот век, веројатно често сте во прилика
да размислувате за изчезнатата цивилизација на нашето минато. Дали размислувавте за старата тајна- Атлатида ?!
-Да. Атлантида можеби е најатрактивно прашање кога се говори за загонетките на одамнешното минато на нашата планета.Таа го преокупирало вниманието и
на еден од најголемите умови на човештвото, Платон-и, заправо заблагодарувајќи
нему,прашањето на Атлантида добило-научна димензија.(Платон=плат он=ан, Р.И.)
- Први Платонови сознанија за Атлантида потекнуваат од грчкиот филозоф,
атински законодавец Солон, кој сторијата за изчезната земја ја сознал од египетските мудреци некаде околу 583. година пред новата ера, во провинцијата Саитика,
во градот Саис, во Делта. Како е познато, египетската цивилизација е една од најстарите во светот и чувала многу записи за тајните на човекот, поврзани во Египет,
Солон,а подоцна и Платон, најповеќе ги заинтересирало кажувањато за изчезнатата
земја- легендарната Атлантида. (хисторија=х и сторија=стори=созрее=заврши: стор
=с тор-и, стору, сторот твој, простор=про стор=с тор, Р.И.)
- Дали тие, навистина верувале дека Атлантида е историски факт, значи, дека постоела ?
- Според изворната граѓа може да се каже дека Платон навистина верувал во
нејзиното постоење. Што повеќе, тој во своето дело и точно го назначил каде е таа,
заправо, се наоѓала (Атлантик), ја опишал нејзината цивилизација и, конечно изчезнувањето. Да, својата приказна Платон ја темелел на автотентични документи, како што се записите на главните плочки и камени столбови, кои имал прилика и сам
да ги види во Египет.
- Освен Платон, дали и останатите антички филозофи верувале во постоењето на Атлантида ?
- Најголем број верувал. Меѓутоа, биле и спротивни мислења. Еден од противниците на таа теза за постоењето на Атлантида бил Аристотел, ама треба да се
знае дека Аристотел и Платон биле непомирливи противници. Сосема, значи, е можно, а јас верувам дека заправо така и било, дека наклоноста кон Платон, Аристотел го оспорувал и постоењето на Атлантида !...“.
АТЛАНТИДА- ПРИКАЗНА ЗА ПОТОПУВАЊЕТО НА ЛЕВАНТОТ
Африка како континент била со посебно генетско географско подрачје.
Germain Bazin,33 на стр. 10, има слика. „Карта на претисториски пештерски
наоѓалишта на Запад- според делото Frobenius, “Geschichte der afrikanischen Kultur”.
33

Germain Bazin, Povijest umjetnosti, Od prethistorije do naših dana, Naprijed, Zagreb, 1968.
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На картата се гледа едно заокружување на најужниот дел на Африка, во кое
се најдувале пештерите. Едно такво заокружување има до Левантот на Арапскиот
Полуостров. Следи едно заокружување до Црвеното Море. Потоа едно заокружување западно од него во Северна Африка до Средоземното Море. Едно зад него на
средина на Северна Африка, и едно отспроти Пиринејскиот Полуостров. Наспроти
него до Средоземно Море, на Пиринејскиот Полуостров, има едно заокружување.
И северно од него во Франција, на Атлантикот, има уште едно заокружување,
Заокружените пештери во Северна Африка им припаѓале на соседот-Левант.
За време на леденото доба Белците биле повлечени на југот- во Левантот.
Х.Џ.Велс, на стр. 29, пиши: „Според геолозите, најрани од тие еолити доаѓаат од плиоценот- то ест, пред првото глечерско доба. Можат да се најдат уште и
низ цел прв интерглациален период. Ние, пак, не знаеме било за коски, било за икакви други остатоци во Европа или Америка тобоже човечки битија од пред пола
милион години, што би можело да создаваат и да го употребуваат тоа орудие. Един
е сумливиот изузеток извесен катник, кој е пронајден во шлунката од горниот
Плиоцен на Снек Крик, во Небраска...“.
Стр. 30: „Кога тие први луѓе, или ‘пра-луѓе’, или ‘под-луѓе’ од пред четири
или пет стотини илјади години ја населувале Европа...“.
Па од „тобоже човечки битија од пред пола милион години“ немало трага.
Белците живееле на југ- време на леденото доба преку 0,5 милиони години.
Милутин Миланковиќ, на стр. 193, пиши: „Многу понатаму во минатоста се
дошло со анализата на радиоактивните минерали ...Затоа календарот на Земјината
минатост заснован на тој метод оди од 35 милиони години пред сегашноста и достига до 1900 милони во давната минатост. За новиот век на Земјината историја тој
не ни дал никакви подотоци. А тој нов век за нас е најинтересен, оти тек во него на
Земјата се појавил првиот човек и во него се одиграле големи настани на ледените
доби, кои оставил длабок траг на лицето Земјино“.
Стр. 210: „Моите пресметки го говореле ова: за време на карбонскиот период на минатоста ... Тогаш астрономските промени на Земјините патувања и нагибот
на нејината оска го диференцирале тоа ледено доба во неговите фази, а измеѓу вториот и третиот бран студ се појавил човечкиот род во Европа“.
Стр. 213: „Не сум доспеал вас на тоа да ве предупредам, ама, јемечно, за
време на нашиот лет сте виделе голема област на Европа и северна Америка покриени со длабок снег и лед. При понатамошниот пат во минатоста ние сме виделе
како тие краишта поново зазенелиле, брзо после тоа да бидат застртани со бел плашт. Неколку пати тоа се поновувало, и тие времиња на снег и лед биле оние што во
науката се вика ‘ледени доби’. Човечкиот род преживеал неколку такви ладни
бранови, а годината 478 000. пред сегашноста го изгубивме неговиот траг сосем,или човекот ште немало или не можевме да го разликуваме повеќе од сродните животни“.
ПетерАдамо, на стр. 26, пиши: „Приказната за човечкиот род...Неандерталците, првите човечки суштества што ги познаваме, можеби се развиле пред 500 000
години, а можеби и порано“.
Бидејќи човечкиот род бил само човечки, кој токму некаде тогаш се скрил.
Човечкиот род отсекогаш постоел- Белците биле повлеченени во Левантот.
Сé она што не се повлекло на југот се замрзнало и умрело- а и неандерталот.
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Во прилог се наведува што Х.Џ.Велс,на стр. 38, пиши за современиот човек:
„Тој нов тип се развил веројатно во јужна Азија и Африка или пак во оние
потопени земји на средоземниот базен...“.
Па Белците биле повлечени на југот,во Средоземниот Базен-исток Левантот.
Стр. 50: „Читателот не треба да заборави како ние овде покушуваме да дадеме само прости чинители кои тој лесно ќе ги сфати...Затоа,како во упатствата за после- глациалната мапа и мапата од пред 13 до 10.000 години пред Христо, воглавно
се држевме на длабина од 73 метри и на скорашните откопи. Ама, во едно се впуштивме и вон тие граници. Сосем е сигурно дека Средоземно Море на крајот на последното ледено или глационалното доба претставувала две- три затворени морски
котлини со ништо неповрзани или можда поврзани само со некаква бујна река која
од нив ја одводувала сувишната вода. Во источната котлина се најдувала слатка вода. Во неа се вливале Нил, Јадранската река, реката на Црвеното Море и можда
една река што слегувала измеѓу планините кои сега се Грчки Архипелаг, која доаѓала од едно многу поголемо море во централна Азија, што тогаш постоело. А исто
така е извесно дека во тоа доба неолиќаните лутале по тој сега изгубен средоземен
рај“.(На тој простор живееле белата раса, која имала своја цивилизација..., Р.И.)
Стр. 51: „Ова поново полнење на Средоземното Море...измеѓу 15 и 10 илјади години пред Христо...примитивните почетоци на цивилизацијата, првите езерски населби и првата образованост можеле веројатно да се најдат околу она источно левантско езеро, околу тоа море со слатка вода“.
Па Белците опстојувале во Левантот во кого се развила првата цивилизација.
Наспроти Белците во Левантот биле Црнците кои живееле во црна Африка.
Х.Џ.Велс, на стр.86, пиши: „По островите на Источна Индија, пред три илјади години, веројатно биле распространето населени залутани групици на палеолитските Аустралоиди, кои долутале до таму во оние незапамтени векови, кога една
скоро единствена копнена врска постоела од источна Индија па сé до Австралија...“
Се говори за исто потекло на темните раси од пред да имало континенти.
Во Атласот, на стр. 116, се говори за плеистоцен, со почеток пред милион
години. Траење еден милион години. Во делот на Живот на земјата се наведува:
„...Во топлите времиња во рајнобласта живеел нилски коњ...“.
Х.Џ.Велс, на стр. 46, пиши: „Како што веќе рековме...шпанските степи...“.
Ристо Ивановски наведе: „... Со ’ртот Трафалгар (300 м.- Гибралтаски праг,
заштитник на Средоземно Море), тоа е одвоено од Атланскиот Океан со посебен
растителен и животински свет...“.
Се потврдува, западно од реката Рајна, во Атлантикот и Африка растителниот и животинскиот свет им припаѓал само на темните раси- без крвната група А.
Х.Џ.Велс, на стр. 30, пиши: „Кога тие први луѓе, или ‘пра-луѓе’, или ‘подлуѓе’ од пред четири или пет стотини илјади години ја населувале Европа, во тој
нивни свет имало мамути, носорози, водени коњи, гигантски даброви, бисони и диви говеда. Тука имало исто така и диви коњи...“.
Стр. 39: “Тие вистински луѓе од палеолитскиот век, кои ги замениле неандерталците, доаѓале во едно поблаго поднебје, те дека и тие употребувале пештери
и склоништа на своите порани претходници, ипак повеќето живееле под ведро небо. Тоа бил еден ловачки народ, и некои или сите од нив се бавеле со лов на мамут
и див коњ, како и на елени, бисони и див бик. Нарочито јаделе многу коњско месо.
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Во еден голем логор под ведро небо во Солитре, каде изгледа дека тие ги одржувале низ многу векови своите годишни собири, се мисли дека останале коски на
околу илјада коњи, и тоа покрај еленски, мамутски и бисонски коски. Веројатно дека се селеле по коњските стада, стадата на мали и брадовити пони од тоа доба, секаде каде тие стада би оделе по својата паша. Би се држеле уз окрајки на некој од
таквите стада, те необично би се извештиле во познавање на нивните навики и диспозиции. А поголемиот дел на својот живот на тие луѓе, мора да биде, и проведувале баш во посматрање на разните животни“.
Се потврдува, бизонот, говедото и коњот им припаѓале на Белците. Бидејќи
Монголите од Источна Азија во Северна Америка се префрлиле околу 13.000 г.п.
н.е. и тие коњот го презеле од Европјаните, коњот во Монголија бил однесен само
од Источното Средоземје. Така тој постанал монголски коњ, а Монголите коњари.
Во Егејската измама за Атлантида, на стр. 217, се говори: „Постојат... и користеле слонови за своите работи...“.
Х.Џ.Велс, на стр.61, пиши: „Ама, меѓу многубројните...Кај повеќето човечки
подвидови во источна Азија и Америка, мада не кај сите, сега е заедничко: жолтеста кожа како кај биволот, правата црна коса, и често високи коски на лицето...“.
Покрај слонови било и со магарето, кои им припаѓале на темните раси. Исто
било и со биволот кој бил монголски, индијски и афрички. Исто така, и Александар
Македонски забележал иста сорта грав и крокодил во реката Инд и Нил. Х.Џ.Велс,
на стр. 85, пиши: „Околу 100 години пред Христо кинеската моќ се проширила преку Тибет до во западен Туркестан. Со помош на караваните од камили, Кинезите
тргувале со Персија и со западниот свет“. Следи со камили се тргувало од Арабија
кон Север покрај Кавказието на скитските простири, а Скитија била до над Индија.
На овие простор имало пусти, пустињи, коноп (Скитите), темен чај, свила и друго.
Следи јужно од реката Дунав да е светлата пчела како белата раса луѓе,а северно од
реката Дунав темната пчела како темните раси-на југ лен, житарици, мешункасти...
Заради различните генетско- географски подрачја на животните на Белците
настапиле значајни промени: говедото станало зебу со грбка со лој;свињата станала
помала и помасна; кај овците се складира лој на трката и коренот на опашката- маста е како резервна храна и произведител на 100% вода; коњот постанал монголски.
П.Адамо, на стр. 356, пиши: „Има многу национални и етнички групи кои
имаат свои сопствени дистрибуции на крвни групи. Кај одредени изолирани народи, се среќава очигледно преовладување на одредена крвна група. Кај други народи
дистрибуцијата може да биде поизедначена.Во САД,на пример,поеднаквата застапеност на крвната група А и 0 се должи на масовното преселување.Во САД исто така има поголема застапеност на крвната група В отколку во западноевропските држави што е веројатно резултат на населувањето на источните народи во Америка“.
Бидејќи крвната група во САД била со преселби на Европјани а не Северноафриканци, крвната група А немала врска со Северна Африка туку со Левантот.
„За целите на оваа анализа, човечкиот род можеме да го поделиме на две
основни раси: етиопска и палеарктичка. Палеарктичката група понатаму се дели на
Монголи и Кавкази, иако повеќето луѓе се некаде помеѓу овие две групи. Секоја раса има физички карактеристики приспособени на условите и потекнува од одредена
географска локација. Етиопјаните, Африканци со темна кожа, најверојатно се најстарата раса и живеат во јужниот дел на Арабија и во Африка, јужно од пустината
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Сахара. Палеарктичкиот регион се состои од северна Африка, Европа, голем дел од
Азија (освен јужна Арабија), Индија, југоисточна Азија и јужна Кина“.
Па крвната група А не настанала во Етиопија каде живееле Црнци, туку во
Левантот, каде била повлечена белата раса за време на леденото доба со траење од
0,5-1,0 милион години.Токму од Левантот сосе Источно Средоземје таа се раселила
„Секој од овие основни раси има своја татковина, географска област каде е
најприсутна. Татковината на Етиопјаните билаАфрика, на Кавказите Европа и северна Азија, а на Монголците централна и јужна Азија“.
Домовина на Етиопјаните била Африка- крвната група А била од Левантот.
Крвната група А е вегетеријанска, а Црнците не биле земјодлци. Нивни животни, а и на Индиците и Монголите, биле биволот, слонот, камилата и магарето.
Во Атлантида се говори и за слон- тој не бил од подрачје за крвната група А.
Ристо Ивановски за Атланида пиши: „...Прв пат го споменува Платон, а Солон за него говорел дека некој египетски свештеник нему му рекол дека островот
го задесил земјотрес, кој потонал во морето 9.000 години пред неговото доба“.
Стр. 277: „Атлантида- мит, или реалност. Ова се однесувало за потонатото
кралство што било пронајдено во близина на Кипар. Во објавенииот напис стои:
Група американски научници тврдат дека го пронашле легендарното потонато кралство Атлантида во водите покрај Кипар,но кипарскиот археолог со високо реноме,
сепак е скептичен.
Тимот истражувачи на чело со Роберт Сармаст употребувал сонарна технологија (хидролокатор) така што добил слика за морското дно во источниот дел од
Медитеранот.
- Убеден сум дека ја пронајдов Атлантида. Сонарното снимање на морското
дно покажува дека меѓу Кипар и Сирија има ѕидини долги 3 километри, подигнати
од човечка рака, како и канали, на длабина од 1.500 метри ! Има околу 60 специфични точки што се во согласност со Платоновата приказна за Атлантида. Тоа не може да биде чиста коинциденција, вели Самараст.
- Од друга страна, главниот археолог вработен во владата на Кипар, Павлос
Флуренцос, скептично реагира изјавувајќи дека за такво тврдење треба да се приберат повеќе докази.
Сармаст (38) кој во минатите две- три години се обидуваше да го лоцира изгубениот град од филозофот Платон, на јавноста í се обрати од неговиот истражувачки брод Флаинг Етерпрајс, во шестдневно снимање на морското дно. При истражувањето, тргнал од податоците претходно собрани од две екипи (Руси и Французи) што претходно го испитувале овој дел од Средоземјето. Поклопувањето на димензиите и на кординатите што ги добивме со нашиот сонар, со оние дадени од
Платон, се толку евидентли што ако ова не е Атлантида, тогаш сигурно е најголема
светска коинциденција, изјави тој.
Испитувањата на деловите на морското дно покажуваа дека тоа некогаш било над нивото на морето, вели Сармаст и додава дека засега не може да достави
други докази, во форма на тули или малтар, зашто предметите лежат закопани под
неколку метри наслаги и тоа на длабочина од 1.500 метри.
Платон ја опишува Атлантида како остров во западното море, што воопшто
се толкува како Атланскиот Океан. Според него, земјотрес предизвикал потопување на островот. Митолошката Атлантида во нејзино време била високоцивлизирана
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земја, а во легендите стана поим за утопија. Англискиот филозоф Френсис Бекон
книгата издадена во 1627 г. во која зборува за идеална држава, ја наслови како ‘Нова Атлантида’. (‘западното море...како Атланскиот Океан’, Р.И.)
Кипарскиот археолог Флуренцос изјавува:- Митот за Атлантида со векови го
окупира вниманието на научниците. Се верува дека таа е некаде во Атланскиот
Океан. Древните цивилизации во Медитеранот, како Минојската на Крит, изчезнала во голема вулканска ерупција и земјотреси. Тоа значи дека Атлантида сепак може да биде во овие ареали.
Според легендата островот изчезнал во текот на 24 дена, а тоа се случило
некаде пред 9.500 години пред настанот да биде запишан од Платон“.
Во Егејската измама за Атлантида, на стр. 223, се вели: „Што се однесува до
легендата за потопот која се појавува во епот на Гилгамеш, во Стариот Завет и во
древните митови, не можело да го предизвика уништувањето на Тера, бидејќи митот за поплавата во цивилизациите на Блискиот Исток се јавува од почетокот на постоењето на Сумерите, а тоа било повеќе од илјада години пред пропаста на минојскиот Крит. Грчките преданија за Терас, митскиот основач на Тера, немаат заеднички елементи со приказната на Платон, ниту било каква врска со нешто што би
можело да потсетува на Атлантида“.
Бидејќи Сумерите биле Белци само со закосени (бадемлии) очи како Египтјаните, нивно заедничко потекло било од Левантот кој се потопил со морска вода.
Во Егејската измама за Атлантида, на стр. 222, се вели: „Фактот дека атлантидската и минојската цивилизација извршувала ритуали со бикови, ништо не докажува, бидејќи тоа животно на сличен начин е почитувано во Грција, Египет, Асирија, во Анадолското царство, и во Иберија, уште во неолитско, па дури и во палеолитско време“.
Х.Џ.Велс, на стр.124, вели: „Покушавме...слика со какви возбудени и мркооки посматрачи од Крит, како и денес Шпанците, ја посматраат борбата со бикови,
во кои борците против биковите носат чакшири, а се опашени чврсто, баш како и
денешните тореадори“.
Носител на традициите... било само Источното Средоземје. Значи, Левантот.
Бикот бил Зевс кој се почитувал во Источното Средоземје, што било пренесено и во Индија. Следи Зеус=Зевс=Зебу: с=генетив со у=бригиски=брзјачки датив.
Говедото и коњот од Балканот било пренесено низ Европа со преселби до Шпанија.
Европските домашни животни се балкански. Исто така, и традициите итн.
До денес ја нема лозата во Русија и западно од неа во Данска и Скадинавија.
Ова говори, до денес Европа сé уште не е донаселена со балкански растенија итн.
Па Европјаните дури имале Тројанско потекло. Следи Бриг=Бриж=Фриж до
бригиско=фригијско=фризиско говедо- Викизите ги носеле роговите на тоа говедо.
Келтската писменост била фригиска, ф=б, со Бригија=Фригија=Фризија, а
први населби на Европа се правеле од Феникијците, кои трагале рудно богатство.
Е.Цангер, на стр. 43, пиши: „Ако Ахијава ја означува микенска Грција...1924
... (од) Емил О. Форер (1894- 1986)...На крајот на неговиот живот ги објавил Емил
Форел неговите триесетгодишни истражувања за триилјадогодишните старите контакти меѓу Феникијците, Гренланд и Мексико во еден обемен манускрипт“.
Па авторите пишат, дека Атлантида имала врска со феникијската Картагина.
Тоа се потврдува, Атлантида била градена како Картагина- во Платоновото време.
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Во Егејската измама за Атлантида, на стр. 216, се наведе: „Тера била дел од
минојското комерцијално царство, а ископувањата на Санаторини (нејзиното денешно име) откриле висок степен на рана цивилизација како што таму некогаш цветала...Искористувајќи ги тие настани до кои дошло повеќе од илјада години пред
неговото време, Платон ги искористил Крит и/или Тера како модел за Атлантида,
како аналогија за неговата идеална држава“.
Х.Џ.Велс, на стр. 90, пиши: „На Кнос и немало толкав град, колку пространа
палата за кралот и неговиот народ…ама ископините во Кнос тек за задните неколку
десеттина откриле колку тие легенди се близу до вистината. Критскиот Лавиринт
бил величенствена зграда, совршена и раскошна како иедна друга на стариот свет.
Во неа наидуваме на водени цевки, на капатила и слични угодности, како се сматрале до сега последни совршености на денешниот живот“.
Се кажа: „зграда, совршена и раскошна како ниедна друга на стариот свет“.
Е.Цангер, на стр. 161, пиши: „Околу 1700 п.н.е...Во следното помладо време
на палати (1700-1400) постанале до четириспратни згради, чии рушевини уште денес се гледаат. Исто така градовите растеле понатака; тие биле пред сé на брегот, и
образувале основа за трговија со грчкото копно, со островите Тера, Мелос, Наксос,
Кеа, Кос, Родос и Кипар како и со Милет, Книдос и Сирија/Палестина и веројатно
исто така со Италија...“.
Во Егејската измама за Атлантида, на стр. 217, стои: „Минојските теоретичари...Бројните легенди за дамнешни поплави, особено вавилонскиот еп за Гилгамеш, се наведуваат како литерарни докази за уништувањето на Тера. Дури и концентричниот систем на градби во главниот град на Атлантида, како што го опишал
Платон, и денес може да се види во водите на заливот Санторини“.
Е.Цангер, на стр. 162, вели: „Минојското владеење со Егејот останал покрај
избивањето на вулканот на Тера (Санаторино), еден мал остров северно од Крит, во
годината 1628 п.н.е. ...“.
Во Егејската измама за Атлантида, на стр. 220 се вели: „Критјаните и Тераните не ги обложувале со метал своите подови,ѕидови и столбови,а Платон вели дека Атлантидаѓаните го правеле тоа. Платоновиот опис на храмот на Посејдон дава
слика на градба со ѕидови покриени со метал, декоративни кули и најмалку два столба обложени со метал. Сето тоа звучи како фенички храм од бронзеното време“.
Картагинците биле Феники со пелазгиски богови (...Посејдон) кој бил претставен како пастув.Па врвови на нивните бродови имале глава на коњ, кој во Феникија сé до со Северна Африка бил бригијски со главен центар Пелагонија со Баба...
Х.Џ.Велс, на стр. 92, пиши: „Друг еден народ кој се појавил на морето уште
порано од Грците, биле Феникијците. Тие биле големи поморци, оти биле големи
трговци. Нивната населба Картагина (која ја основал Тир на повеќе од 800 години
пред Христо) најпосле постанала поголема отколку и еден од старите фенички градови. Сидон и Тир веќе и пред од 1500 години пред Христо имале свои населби по
афричкиот брег“.
Во Егејската измама за Атлантида, на стр. 217, се кажува: „Иако Тера е многу помала од неговата Атлатида и се наоѓа во Егејско Море, а не во Атлантскиот
Океан, како што тој нагласува, и уништена е седум илјади и осумстотини години
по пропаста опишана во дијалозите, тие очигледни разлики се отфрлаат со претпоставка дека Платон едноставно десет пати ги зголемил податоците во својата при-
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казна. Тврдат дека тоа го направил намерно, за да се добие грандиозна приказна и
дека неговите бројки биле погрешно преведени од египетските изворници“.
Дури Е.Цангер, на стр.281, пиши за значењето на „...Atlantis- една легенда...
Платонов извештај за потонатата Атлантида заснована на египетските извори и со
преведувачка грешка лесно,ама со тешки последици, би можела да се крие искривена верзија на историјата на Тројанската војна...“. (Таа би била во Мала Азија, Р.И.)
Од изложеното се заклучува, важност имало Источното Средоземје- Левант.
З а к л у ч о к
Леденото доба траело од 0,5- 1,0 милион години. Следи белата раса била повлечена во Левантот, која таму одгледувала домашни животни. Поради чумата на
говедото и грипот на свињата кај Белците се предизвикале малисипаници и грип од
кои Индијанците во Америка изумреле 95% кои ја имале само крвната група 0. Па
токму од тие болести кај Белците настанала крвната група А која е вегетеријанска.
За потврда дека Левантот во Источното Средоземје се потопил е доказот јагулата, која се мрести во Саргашко Море. Ако би имало Средоземно Море, таа ќе
се мрестеше во него. Како се оддалечувале континтите сé повеќе и повеќе, јагулата
патувала сé подалеку и подалеку. За доказ дека нивото на морињата се кренало за
90 м доказ е тунот- тој не патува по Англискиот Канал кој тогаш уште и непостоел.
Бидејќи континентите биле споени, Црнците со Индијците и Монголите биле со заеднички потекло. „Во топлите времиња во рајнобласта живеел нилски коњ“.
Следи западно од реката Рајна сосе Африка и западно во Америките немало услови
да опстојува белата раса со своите домашни животни (говедо и свиња) да настане
крвната група А на белата раса која се ширела до со Јапонија- денес таму е 38%.
Ова говори, Атлантида со цивилизација на белата раса не можела да биде во Атлантикот туку таа била само приказната која се однесувала за Левантот каде Белците
имале своја цивилизација со градежи, писменост итн. Така Белците за ваквите потопи си имале свои приказни кај Сумерите и источно-секаде каде што тие стигнале.
Бидејќи кај Гибралтар има праг кој не дозволува да навлезе флора и фауна
во Средоземно Море, живиот свет во Средоземно Море бил од водотечението по
кои се движеле јагулите.Па тоа било од истекувањето на Црното Море сосе Европа.
Бидејќи Левантот бил во Источното Средоземје, најразвиена цивилизација
имало во Крит со Месопотамија и Египет. Нивни традиции ги има во Кина, Јапонија а и Америка кај белите Индијанци со египетски хиериглифи, балзамирање итн.
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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. A ova va`i i za Zmejova Dupka, koja e navedena vo Ilijada pokraj 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 87 na makedonski jazik. A i ovaa 88- ta kniga e vnesena vo internet.
Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se odnesuvaat za moeto likvidirawe, so montiraniot maratonski sudski proces so vkupno trinaeset presudi, gubej}i
go sporot tesno 6 : 7 zaradi korumpiranoto pravosudstvo i obvinitelstvo. Duri i Narodniot pravobranitel, za kogo rabotniot odnos ne bil ~ovekovo pravo. Vme{anite sudii, obviniteli i pravobraniteli bea nagradeni i denes se na najvisoki polo`bi. Sledi izgubiv pravo na vrabotuvawe od 20.05.1991. Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni~ija pomo{. Duri sum so
niska penzija i so 42% minal trud. Site navodi vo tie devet dokumenti se objaveni vo moite
knigi na krajot na knigite kako dodatok. Bidej}i jas ne bev mo}en da se spravam so samovolnicite i silexiite vo dr`avava, mene mi preostana svojot gnev za moeto uni{tuvawe da go
vnesam vo knigite. Otsekoga{ sum gi registriral neprijatelite na makedonskoto zemjodelstvo, sto~arstvo so veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci, samovolnici, silexii...
Pa sudskiot maratonski proces be{e politi~ki- bev ~len i kandidat za pratenik od
VMRO-DPMNE, koj trae{e od maj 1991 do noemvri 1996 godina- da se izma~i tu`itelot za
toj da umre. Za pobrgu da se zavr{i sudskiot spor, mi go potkupija advokatot- toj `albata ja
zakasna samo za eden den da go izgubam sporot. Jas kako neuka stranka i samiot se `aliv do
Vrhovniot sud, vra}aj}i go predmetot vo prvobitna sostojba. Mojot predmet vo Vrhoniot sud
so godini go krie{e prviot bratu~ed na generalniot direktor na ZIK"Pelagonija"- so nego
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bevme dvata na konkurs- site sudii ne glasale isto, soop{teno od eden sudija od sudskiot sovet koj glasal za mene. Bidej}i Direktorot ne podnel programa za razvoj na Kombinatot, go
tu`iv. Toj Kombinatot go rasturi i propadna. Negoviot bratu~ed go proglasija za kodo{-sekoj nego mo`e da go pro~ita... Koga zapo~nal da raboti Narodniot pravobranitel, podnesov
svoj predmet. Kako dokaz deka sudskiot proces 100% bil politi~ki, Pretsedatelot na Izvr{niot sovet na R.Makedonija ja zadol`i Trudovata inspekcija- Bitola. Taa mu podnese izve{taj na Kabinetot na Pretsedatelot (akademik prof. Nikola Kqusev),deka nema dokazi i
fakti. Namerno od site sudski odluki toj ne postoe{e- jas morav sporot da go izgubam.
Kaj Narodniot pravobranitel me primi edna Albanka, o{tetena na obrazot..., i taa
mi re~e: predmetot na akademik prof. Nikola Kqusev bil partiski- taa sega e vo Vladata.
Vo nejziniot predmet stoe{e: gubeweto na raboten odnos ne bilo ~ovekovo pravo- a vsu{nost toa bilo najosnovoto ~ovekovo pravo. Predmetot go potpi{a Presedatelot na Narodniot
pravobranitel Branko Naumovski. Toj potoa postanal duri i Pretsedatel na Ustavniot sud,
pa sledi i da se penzionira. Bidej}i od nego za mene nemalo pogolema sviwa, sè dodeka toj
be{e vo Narodnoto pravobranitelstvo i Ustavniot sud, tie bile najgolemi sviwarnici.
Od ovie yverovi }e ostanev bez penzija- imav pod 15 godini minal trud. Blagodarej}i ñ na Germanija, kade rabotev kako nau~en sorabotnik vo Bavarskiot zavod za sto~arstvo
4 godini (4.11.1972 do 4.11.1976), a za penzisko samo 3 godini, 3 meseci..., tolku pla}av, jas mo`ev da ispolnam 15 godina za tehnolo{ki vi{ok vo Agencijata za vrabotuvawe na Makedonija. Sledi u{te so mojata prva kniga vo 1998 godina da pi{uvam samo za Evropa- obedineta,
kako i za obedinuvawe na 100% Makedonija, da se vratat site Makedonci nazat, da se vratat
Nemakedoncite od kade {to bile doneseni, da se registriraat site predavnici, kodo{i itn.
Vo "Dnevnik" ima{e so mene intervju-toga{ soop{tiv deka jas ja tu`iv dr`avava vo
Strazburg- toga{ bev prv Makedonec. Isto taka, izjaviv, vo Sviwarskata farma ima ~uma.
Od Strazburg be{e prateno pismo so sudski materijal. Me|utoa, pismoto stignalo vo Skopje, vo po{tensko sanda~e na gospo|a-vrabotena vo ZOIL "Makedonija". Bidej}i taa za mene
pro~itala vo "Dnevnik" telefonski me pronajde- jas pismoto go zedov od nejzinoto rabotno
mesto. Vo Strazburg baraweto ne se prifati: R.Makedonija dotoga{ (april 1997 godina) ne
bila potpisnik na konvencijata, pominale 6 meseci od poslednata odluka na Vrhovniot sud.
Bidej}i ostanav bez raboten odnos moj prv bratu~ed osum godini go ubeduvav da proizveduva dobito~na hrana- 4 godini rabotev kako nau~en sorobotnik vo Bavarskiot zavod za
sto~arstvo vo Grub do Minhen i doktorirav ishrana vo Viena-mu obezbediv plasman i mnogu
ubavo rabote{a. Samo od edna farma zaraboti preku 400.000 GM-me izigra i 100% propadna.
Potoa toj samovolno von {talata izgradi objekt i silosi- tie }e ostanat grobnica.
Vo RO "Bentomak"- Kriva Palanka, so svojot aktiviran bentonit, imav proizvodi
so dodatok na urea za proizvodstvo na belkovini vo meso, mleko... kaj pre`ivni `ivotni (govedo, ovci, kozi); samo so bentonit za spre~uvawe na acidoza i zgolemuvawe na masta na mleko kaj pre`ivari; spre~uvawe na prolivi i smrdea od izmetot kaj site `ivotni..., a bea predvideni i drugi proizvodi. Duri proizvodot so urea predlo`en od Zemjodelski fakultet, a
toga{ vo nego be{e i Institutot za sto~arstvo, predizvika masovno truewe (naduv...) kaj goveda za goewe vo ZIK "Pelagonija"- Bitola- farma s. Dobromiri so preku 300 goenici samo
zatoa{to bentonitot ne be{e aktiviran, {to jas go spre~iv so aktiviraweto na bentonitot
zgolemuvaj}i ja apsorcionata sposobnost na bentonitot.A i Veterinarniot fakultet, so koj
be{e i Institutot za veterinarstvo, tvrde{e deka i koko{kite ja koristele ureata za zamena na belkovinska dobito~na hrana- napolno nepoznatost- laici. Pa taka nie od R.Makedonija i R.Srbija ja istisnavme Rafinerijata INA- oddel Kutina so svoi isti proizvodi. Bidej}i tie ne mi isplatija ni{to, samo me izigraa..., so niv prekinav- tie 100% propadnaa.
Na moj predolg Fabrikata za kvasec i alhohol- Bitola priprema{e preparat za potsiruvawe na mlekoto "Kvasko", vo pogolema koli~ina za tvrdo sirewe- masovno vo upotreba.
Navedenite institucii nemaa kadar; jas sè nivno prezemav- me mrazea i se odmazdija.
Redovno pi{uvav vo "Nova Makedonija" ... deka na nisko stru~no nivo po sto~arstvo,
veterinarstvo i polodelstvo... e nastavniot kadar od Zemjodelski i Veterinaren fakultetSkopje so svoite instituti, a kako i Vi{ata zemjodelska {kola- Bitola. Posebno za sto~arsko- veterinarnata banda koja so svoi idejni proekti za sè i se{to go unii{ti sto~arstvoto.
Sledi,prijavuvaj}i se na konkursite, samo zaradi mene, niv gi rasturaa-samovolnost.
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Samo za pe~atewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000 evra...Slednite knigi se
pe~ateni kompjuterski, vo mal tira`, so tro{ok okolu 100 evra. Probav da dobijam sredstva
od Ministerstvoto za kultura,za knigite do br. 4. Me|utoa, jas za vlasta koja be{e vo slu`ba
na neprijateli na makedonska Makedonija i makedonskite Makedonci bev nepodoben...
Koga po~nav da se bavam i so istorija a i so biolo{ki metodi, mojata nepodobnost i
vo istorijata se odrazi. Iako samo jas imav pi{eno za `ivotot na Makedonecot Georg Kastriotis, a Albancite kako falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Institutot za nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo ~est na tn.Skenderbeg, mene ne me
povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da bidam proglasen i za "laik".
Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36 bea vrateni nazad,
od pod broj 39 pove}e ne gi ispra}am. So niv ne se slo`uvam-nikoga{ nemalo narod Sloveni.
Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat doktorat do tn.prof.
Ovoj veterinaren lekar so svoite kolegi veterinari od Veterinarniot institut se
nositeli na zloto, koga tie si dozvoluvale vo dr`avava da se uvezuvaat bolni od leukemija
(leukoza) kravi i junici, na zemjite im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie
gi likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme bez kravi-do denes sé u{te kupuvame.
Se vinovni i za {irewe na bruceloza kaj ovcite, ~uma, auecki... kaj sviwite i drugi bolesti.
Tie likvidirale farma so 200 ovci frizijki i 2.000 izraelski ovci avasi. A i drugi farmi.
Tie samo za da zarobotat, iako nemale kuni}i videno, farma so 2.500 majki-rodilki vo s.Qubojno- Prespa podignale. Bidej}i ni{to neznaele, 100% porodenite im skapale, pa umrele.
Vo "Dnevnik" izjaviv, deka vo Sviwarska farma ima ~uma, i zatoa sviwite se vakciniraat.Direktorot na Veterinarniot institut se javi do vesnikot, i izjavi deka nema ~uma...
Jas isprativ predmet so kogo potvrduvav deka ima ~uma, koja e zabraneta vo Evropa, a toj so
svoite kolegi ja la`at dr`avata- za da zarabotat sviwite gi vakciniraat... Isto taka, toj vo
bitolska televizija, ~ij sosopstvenik e }erkata na "vet.lek.od VZ[", me navreduva{e i poni`uva{e sè samo za interes, a samo na {teta na dr`avava- vakvi yverovi od du{ata gi mrazam. Koga Hrvatska ja primija vo Evropa, svinsko meso od nea e zabraneto da se izvezuva. Pa
istiot problem e so Srbija. Sledi samo Makedoncite (}e) stradaat od ovie Makedonomrzci.
Pa istite se vinovni za {irewe na stafilokokozata kaj potro{a~ite preku svinsko
meso. Sledi od Sviwarskata farma vo Kumanovo vo Kvasarata- Bitola da zabolat preku 24
potro{a~i na svinsko meso i od Sviwarskata farma s.Porodin preku 100 lu|e vo ZK "Pelagonija", od koi dve `eni te{ko- uterus, a Veterinarniot fakultet redovno se slu`i so lagi.
Vo 1984 god. вo R.Makedonija od fabrikite za dobito~na hrana ima{e organizirano
masovno truewe na dobitokot so zapra{ena p~enka so `iva, a preku sto~arski proizvodi lu|eto. Jas prijaviv. Pак, пrotiv mene be{e Veterinarniot institut... i Ministerstvoto za
zemjodelstvo- vlasta. Toa se zata{ka, a po pravilo se koristi zapra{ena p~enka vo ishrana.
Skoro po pravilo ima truewe od aflatoksini i fuzarium od p~enka kupena od Srbija so dolga vegetacija sobirana vo zima i naprolet. Od fuzarium vo Sviwarska farma s. Porodin ~esto zabele`uvav kaj prasiwata doen~iwa vulvovaginitis... {to se zaskriva{e od
Veterinaraniot institut- Skopje ili toa ne go znaele. So zamena na p~enkata so na{ ja~men
i dodavawe antibiotik za 14 dena iz~eznuva{e pojavata... Bidej}i ja~menot e nezamenliv vo
ishrana na sviwite, za niv mora da se proizveduva ja~men vo dr`avava, a taa ne e za p~enka i
p~enica.Mora da se vratime na proizvodstvo na na{i kulturi (ja~men,’r`, oves...) od {to narodot `iveel, da ne postaneme zavisni od uvoz na semiwa i zabrani genetski smeneta hrani.
Ni e potrebna nezavisna kontrola,a ne zavisna-delovna od Veterinаrniot fakultet.
Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19 vek, vo nea nema reonizacija- reon najdobar za govedarstvo bil/e bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo.
Pod HMS "Stre`evo" ne se proizveduvaat visoko dohodovni kulturi so navodnuvawe ({e}erna repka, dobito~na hrana...) tuku ekstezivni mnogu nisko dohodovni kulturi bez navodnuvawe (p~enica, ja~men, maslena repka, son~ogled...), so {to sistemot se pravi neopravdana
investicijata.I na smetka na bitolsko se razvivaat drugi delovi-vkupna {teta za dr`avata.
Osven dobito~na hrana (p~enkova sila`a na celo rastenie- po ha se proizveduva pove}e energija i belkovini) da se proizveduva {e}erna repka (steblo za zamena na p~enka kaj
sviwi... i koren i list za pre`ivari) i soja koja kako i drugite kulturi zahtevaat povisoka
relativna vlaga vo vozduhot, {to postoe{e koga go ima{e Bitolskoto Blato do 1963 godina-
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od nego so mileniumi naselenieto opstojuvava{e od riba..., ptici, trska itn. Bidej}i vo
Bitolsko ima pove}e iljada hektari soleni povr{ini, koi se slaboplodni, tie da se povratat so obnovuvawe na Bitolskoto Blato vo ribnici, razvivaj}i go i turizmot vo Bitolsko...
ZIK "Pelagonija" be{e jugoslovenski rekorder po polodelsko proizvostvo... Sledi
po nalog na OK SKM da bide nazna~en direktor po zemjodelie nivno lice- makedonomrzec...
od s. Buf. Pa toj na Kombinatot mu go uni{ti sto~arstvoto, ovo{tarstvoto, lozarstvoto
itn. Sè {to toj zapo~nal sè uni{til. Potoa kako funkcioner na SKM postanal generalen
direktor, a i samo toj go raspadnal Kombinatot.Ostanal samo zemjodelskiot del- ZK "Pelagonija".Kako laik za zemjodelskoto proizvodstvo toj go douni{til Kombinatot. So privatezacijata vrabotenite gi izbrka od rabota, Kombinatot se douni{ti i toj se opkla~ka. A bidej}i toj nikoga{ ne bil sposoben,Kombinatot drugi go prezele za toj da se douni{ti bez zemjodelsko proizvodstvo kako {to se slu~i so AIK "Lozar"- bez lozarstvo i ovo{tarstvo. I
mesto Kombinatot da ima najmalku edna krava po hektar pod HMS "Stre`evo", zna~i 20.200
kravi, duri i 60.600 kravi, toj nema da ima ni 5.000 kravi- sporedi i so Indijec 20.000 kravi.
Taka mesto od Kombinatot da `iveat preku 5.500 semejstva kako vo 1976 godina, od nego }e
`iveat 650...semejstva. Od na~inot na privatizacija najbogata Bitola si postanala najbedna.
Pa od koga toj dojde vo Kombinatot do denes i zasekoga{ }e nema niedna investicija.
Istata grupa na veterinari,vo vrska so s.Porodin, dvapati u~estvuva{e vo podigawe
i rekonstrukcija na Sviwarska farma- podigaweto be{e so pogre{na tehnologija i bez tehnolo{ka povrzanost, a rekonstrukcija napolno proma{ena investicija... Pa novite gazdi
na akciite nea ja zatvorile i }e ja prodadat. Tie sredstva, subvencite itn. se nosat von Bitola. Akcionerite se samo pla~ka{i i zlo~inci vrz narodniot imot-}e strada samo Bitola.
Dr`avata mora da donese zakon nejzinite sredstva da se samo namenski- investicii.
Eve go i dokazot: denes ni{to nema bitolsko- sè bilo/e skopsko i na Skopjani- istoriski Skopje bil bez zna~ewe. Vo Makedonija gradovi bile Solun, Bitola (centar) i Ohrid.
Ne samo Evropjanite da ja sozdavale i pi{ele istorijata,toa go ~inat i Makedonci-zlostor.
Da ne se izumi deka na Makedoncite im e potrebno Skopsko Pole i Bitolsko Pole
za ishrana na slednite generacii, a ne za betonska grobnica Skopja i bitolski grobi{ta na
aerodrom vo Bitola, a samo toj imal drena`a- grad i grobi{ta samo na makedonski ridovi.
Skoro sekoja godina, od 1990 godina, redovno se javuvav na konkursi na Zemjodelski i
Veterinaren fakultet, so Institutot za sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {kola, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo poradi mene gi rasturale konkursite ili si izbiraa interni lica,so neobjaveni doktorati, so temi za matura,
duri bez nieden objaven samostoen trud, nitu kniga. Tie se samoupravni interesni zaednici.
Sledi Pravosudstvoto, Obvinitelstvoto i Narodniot pravobranitel so mene se ismejuvale.
Pak, izborot se vr{i na mangupski na~in- mesto da ima eden stav za izbor na docent,
von- i redovenprofesor, ima tri stava.Za podobro prestava na izborot, e slednava postapka:
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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