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ВОВЕД

„Книгата,Света крв, Свети грал1 била објавена во Англија 18.јануари 1982.2

Пет недели подоцна, 26. февруари, излегла во Соединетите Американски држави.

По објавување на книгата во двете земји најдовме усред нешто што повремено ли-

чело на некој вид циркус. Сме напишале книга за која знаевме дека ќе биде кон-

троверзна во некој поглед. Очекувавме дека ќе биде критикувана на вообичаен на-

чин- во книжевен  поглед, од страна на теолозите  и  историчарите  кои  неизбежно
моравме да ги предизвикаме- ама не очекувавме  внимание поголема од оние кои
мнозинство изданија обично добиваат.На својата збунетост и пометување, меѓутоа,

одеднаш постанаваме толку чуени (поточно,познати) како лично да сме извеле coup

d’etat во Ватикан. Не само пишаните приказни, туку книгата добила статус осведо-

чена  шокатно-стравична  приказна-  вистинска  новинска  приказна  која  стварно  се
појавила на насловните страници на разните листови. Тоа било, додуше, време на
затишје: било доста мирно во Полска, ниедна јавна личност не била  устрелана веќе
некое време, а Аргентина уште не извршила инвазија на Фолкандите. Во недоста-

ток на нешто покатастрофално, ние постанаваме миленици на медиумите. Одгово-

рите и реакциите попримиле олујини размери, плуштејќи по нивините, на нашите
издавачи и агенти, како и нам самите. Спектарот на одговорите бил толку широк да
се чини дека е збор за потполно различни книги. Една крајност чинела реакциите
со кои нашата книга се величела како ‘најголемо дело на столетието’- суд кои, на
жалост, ние не се усудуваме да го делиме. На спротивната страна се најдувале изј-
авите со кои нам, иако така не јадровито, се ставало на знаење дека лесно би може-
ло да се случи она најгоре. Ретко во скората издавачка историја толку многу Дон
Кихот со толку жар уришал на една мала ветрењачка.

Бес со големото дело бил предизвикан на Бибисевиот (BBC) Омнибус, во кој
Бари  Норман  (Barry Norman) го интервирал покрај нас и Хру Монтифјори  (Hugh

Montefiore), бискуп  бирмигенски  (Birmingham)  и  историчарката  Марина  Ворнер
(Marina Warner).  Помалку наивно, со покроност на овци кои ги водат на колење,
сме го прифатиле повикот да се појавиме во таа емисија. Продуцентот нас искрено
не уверувал  дека ќе учествуваме  во една дискусија  која ќе ни овозможи озбилно
преиспитување на заклучоците на нашата книга. Во тоа време никако не можевме
да знаеме дека дефиниција  дискусија на нашиот продуцент била помалку збркана.

Спрема нашата сопствена дефиниција, се чинило дека сме влетале не во дискусија,
туку во замка на некаква најнова ad hoc инквизиција.Бидејќи Бари Норман го изнел
краткиот преглед што само  оддалеку личело на нашата книга, г-ѓицата Ворнер и
бискупот почнале овласно, збрда-здолови, да наведуваат еден напред смислен спи-

сок оптужби доволно долг да го оправда тренутниот аутодафе3 на нашата книга ка-

ко и нас самите. Да  употребиме  друга  метафора,  на нас  се  одненадеж  се  срушил
блиц-криг. Широките воопштувања и цепидлачките ситници налетале на нас како
вистинско Луфтвафе (Luftwaffe) составено од зун-зара. Можевме да ја обориме ис-

тотака секоја, а ги оборивме, всушност, мошне многу.  Потребно е, меѓутоа,  само

1 THE HOLY BLOOD AND THE HOLY GRAIL By Michael Baigent, Richard Leigh and Henry Lincoln

1982 by Baigent, Leigh and Lincoln- Random House LTD. New York; 2005, Metaphysuca, Beograd.
2 Книгата на авторите се пренесува. Насловите остануваат исти. Ќе се види сé било македонско.
3 Аутодафе  (auto-da-fe/port./;actus  fidei/lat./)=свечено  спалување  на  еретикот,  безбожник,  вештица,

Евреи и нивните книги во средниот век. Самиот израз звучи „чин вера“ (прим.прев.)
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еден трен со глас надуен призвук на авторитет покаже една книга- да ја жигоса ка-

ко неодговорна, неуверлива, бедно документирана или, просто, лоша. Е потребно
многу подолго време за побивање на такви оптужби. Тоа мора да се чини точка по
точка, уз  наведување примери. Мора да се вплетнува  во безначајни поединости и
академски околности кои тешко можат да водат со добар телевизиски програм, оти
гледачите уживаат  пред драматичното крвопролевање  но во современата  размена
на податоци. На секој шест оптужби што против нас ги подигнувала г-ѓица Ворнер
и бискуп ни било нам во студиото допуштено да одговориме само на по една,а кога
емисијата била прикажана, 17. јануари, дури, и многу од допуштените одговори би-

ле исечени. Секој од нас бил ограничен на една или две неизбежни примедби, и тоа
било све. Тоа имало за последица ‘дискусијата’ која ја виделе гледачите на Бибиси
јако да разликуваат од онаа ‘дискусија’ која стварно се одвивала во студиото. Мно-

гу луѓе подоцна приметиле дека нам не ни е пружено многу можност за приказната.

Всушност,  имавме  малку  повеќе  прилика  но  што изгледало,  ама  поголемиот  дел
што сме рекле во светот на телевизија-свет кој нам ни бил доволно познат нас да не
не изненади.Штета е што некои чудни смешно тренутци биле неповратно изгубени.

На пример, во некоја доба Бари Норман го прашал бискупот дали книгата како што
е нашата потенција опасна. ‘Секако’, одговорил бискуп, кој прочитал само две по-

главја. Нашата книга, изјавил, бесрам ги злоупотребува сексот и сензационалноста.

Тишина полна со збунетост го совладала студиото. Секс ? Дали ние сме напишале
книга за секс ? Бленавме еден во друг запрепастено, прашувајќи се напола да некој
пореметен слогослагач не уфрлил неколку страници  Кама сутра во нашиот текст
или заменил некоја од нашите илустрации со слика на гол темплар. Колку нам ни
било познато, нашата книга по раскалашеност стоела на неколку степени испод Тр-

ојанскиот покрив кој, иако претставува потполен преден потрет на еден наг човек,

никогаш не будел похота.
Бари Норман брзо одмакнал со главата, како да ја отресува водата од ушите.

Дури и г-ѓица Ворнер изгледала упадливо пометена. Покушавме, помалку подсме-

шливо, да утврдиме која точно книга бискупот ја читал. Пред но што во тоа успеа-

вме, се вмешала небесата во обличјето на еден скрушен техничар кој влегол во сту-

диото и побарал одново да ја сними таа сцена. Нешто не одело како што треба, об-

јаснал-  некој гремнлин  ја расипал  техничката  опрема.  Добивајќи  уште  една при-

лика, се повлекол со брзина која јазикот му ја дозволувал. Дали нашата книга е по-

тенцијална  опасна  ? ‘Најмалку’,  одвратил со  ангелска  спокојност.  Напротив,  бил
уверен дека христијанството ќе се покаже доволно отпорно на предизвик кој го по-

ставивме. Како што не сме гаеле ни најмала желба да го разориме христијанството,

сме можеле само да го делиме неговиот оптимизам.

Како што веќе рековме, цела оваа секвенца, како и многу други, биле во пот-

полност исфлена од она што е прикажано. Ако Обнимус чесно баш не се однесувал
при прилика уредување на материјалот за емитирање, за тоа, ипак, би можело да се
пронајдат разни олеснувачки околности: обемот на емисијата, недостаток на време-
то, захтевите на телевизијата како медиј. А ние, после, сме напишале една книга за
која сме знаеле дека ќе биде предмет на напади и искривување. Меѓутоа, нема из-
винување за Бибисиевото очигледно покушување војводата од Девоншајра (Devon-

shire) да го направи смешен, а се чини дека тоа бил еден cause célèbre за нашиот пр-

одуцент. Во книгата- а начинот на истражување е сосема точен- ние утврдивме де-
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ка извесно семејство Девоншајр, како се чини, биле запознаети со поедини приме-

дби на еден денешен припадник на семејството Девоншајр- член на една бочна гра-

нка која никогаш ни во каква непосредна врска не е со војводата. Тоа го објасну-

вавме стрпливо и неуморно на својот продуцент, кој нас упорно не испитувал за таа
ствар. Тој, меѓутоа, се напрегал да ископа некоја сензационална ‘англиска страна’,

и затоа со доста претерана ревност отишол во Четсворт (Chatsworth) да го интревју-

ира војводата од Девоншајр лично. Изгледа, во намера да ја појача драмата, му го
предочил на војводата едно тврдење кое ние никогаш не го изнесовме. На неговата
Милост му е соопштено дека Девоншајр, според една книга чие излегување е наја-

вено, е со потекло непосредно од Исус. Како што можело и да се очекува, војводата
смртно се  навредил. ‘Сосема  гнасно  !’,  одвратил озлобено.Бидејќи  ние не сме  го
на-пишале  тврдењето за  кој  тој  дал суд,  морало  да  биде  исечена  од таа  емисија.

Теле-визиските  гледачи  ја  виделе  само  Неговата  Милост  како  одговара  ‘Сосема
гнасно !’ на нешто потполно неодредено. Би можел некој да праша за француската
тактика во текот на битката во Киберонскиот залив (Quiberon) 1795. година4 или за
квалите-тот на современиот англиски твид. 

Во текот на разговорот во Омнибус, бискупот бирмигински нас не оптужил
за ништо помалку до ‘седумдесет девет чинителни грешки’ во две поглавја- оние
две поглавја кои тој ги  прочитал. Таква пресуда,  бидејќи  потекнала од една така
возвишена личност, изгледала веродостојна- неприкосновен суд изговорен со глас-

от на самата Вистина, со која, значи, конечно биле проклети. На тоа спремно се до-

чепкале новните, радиото и телевизијата и разгласило по светот. ‘Вас ве нападнал
бискуп’, известил некој загрижен, телефонирајќи ни дури од Соединетите Држави’.

‘Дали ви се заканува каква опасност’.

Претерано не се вознемиривме поради изгледот на сретнување со еден епи-

скопски уришен одред- со кадар на командос под митри и со бискупски палици пр-

еправени  во воздушни  пушки  и  САС скијашки  маски  изнад  лепршавите одори и
ораријуми. При  све тоа, оптужбата за седумдесет девет грешки, кога прв пат биле
против нас биле подигната, тренутно нас не препала. Дали е можно да седумдесет
девет ствари погрешно ги сфативме ? Мораме да признаеме дека сме осетиле поми-

нувачаката паника, еден трен на несигурност. Во текот од недела дена, меѓутоа, би-

скупот, на наш изричит захтев, удостоил со испраќање на исчукан список на оние
седумдесет девет ‘грешки’ кој тврдел дека ги нашол. Тоа бил навистина изузетен
список. Всушност, бискупот открил четири вистински чинителни грешки. По гре-
шка ја наведовме дека Палестина, во Исусово доба, била поделена на две провин-

ции, а како што бискуп точно приметил, стварно биле поделена на една провинција
и две тетрархии. Погрешно сме го припишале потеклото на претставата за Исус ка-

ко дрводел со Лукиното Евангелие а, како што бискупот точно приметил, тоа ства-

рно потекнува од Марковото.Немарниот словослагач, чиј пропуст го предивеле при
завршениот преглед на текстот, го сместил Јулија Африканец  (Julius Africanus)  во
третиот век вместо во првиот; а во конечниот ракопис, изменет, веројатно од стра-

на на уредникот, делот во кој се споменува ‘грчки град Ефес’ во ‘град Ефес во Гр-

ција’. Ефес (Ephesus) се најдувал во Мала Азија.(Грција=Елада,никогаш Грци, Р.И.)

4 Англиска  влада парично помагала за истоварување од 7000 француски  емигранти ројалисти (27.

јуни 1795.) во Киберон. Поразени од генералот Ош (Hoch), се предале и околу 700 ги стрелал (п.пр.)
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Овие четири точки се едини за што можеме да се чуствуваме криви. Бискуп-

от бил во право: сме погрешиле и ги прифативме неговите исправки како што доли-

кува.Ама, што со оние седумдесет пет ‘чинителни грешки’ поради кои нас медијот,
повикувајќи се на бискупот, на цел глас не прекорувале ? Се испоставило дека бу-

квално ниедно од нив не била грешка во чинителите, туку биле грешки во верата
или,  поодредено,  спорни  прашања  со  различни  толкувања  околу кои  научниците
уште секогаш кршат копја, а ние сме ‘погрешиле’ вотолку што сме остапиле од тра-

дицијата. На пример, бискупот го препишал како ‘чинителна грешка’ бројните твр-

дење околу кои, како рекол, ‘многу се расправа’ а толкувањето кое ние го нудиме
‘не ужива подршка на мнозина научници’- то ест, веројано, правоверни научници
кои тој ги смета најприфатливи. Потоа, бискупот во својот список ги вклучил гре-

шките на нашит цитат од еден апокрифен дел кој тој не го познавал и кој не можел
да го најде во својата библиотека, и покрај тоа што тоа може лесно да се набави и
во тврд како и во мек поврз; со други зборови, била наша грешка, што бискуповата
библиотека недостасува тој труд. На друго место, бискупот ја означил како грешка
една напомена која му изгледала бесмислена- затоа што не ги прочитал пораните
делови на нашата книга, каде нејзиното значење е растолкувано. Најпосле, бискуп-

от ја  критикувал  како  погрешно  нашето тврдење  дека  ‘евангелиските  списи,  кои
добрата вест за Исус ја кажуваат во облик на историја’. Што год ова можело да зна-

чи, тешко нас може да не терети за чинителна грешка.Ако воопшто сме погрешиле,

тоа е просто поради тоа што не го делевме бискуповото мислење за евангелијата“.

Се говори за Исус „во облик на историја“.Следи Исус никогаш и не постоел.

Меѓутоа, библиската историја на Стариот и Новиот завет се само приказни.

„Ова,значи, е она за што бискупот бирмигенски не прогласил крив.Таа опту-

жба за ‘седумдесет девет чинителни грешки’ чини помалку детинасто- да не кажи-

ме  измамнувачка.  Уз  тоа, голем  дел на критицизмите на теолошките званичници
бил суштински ист ред. Ние во книгата се бавевме со прашања на историските мо-

жности, поверојатност и, кога год чинителите биле достапни, на чинителите. На-

шите теолошки критичари,од кои мнозина слабо потковани со историја,можеле нас
да не нападнат едино од точка на гледиште на верата. Верата баш не е почетна то-

чка за проценување на историјата, ама многу наши критичари немале избор. Ние,

им се чинело, посредо ги загрозиле стечените интереси кои биле принудени да бр-

анат, па ма колку климави биле темелите на нивните аргументи.

‘Вашата книга не нашла на поволен прием кај црквените власти’, нам би ни
рекле озбилно- и будалесто- новинарите на радио и телевизија при прилика на ин-

тервју. Како стварите можеле да се развијат другчие. Како од секој бискуп христи-

јански свет можел да очекува да каже  ‘Touché’ и без оклевање да ја врати својата
митра.

Потоа,  исто  така,  сме  биле  критикувани  поради  тоа  што  сме  спекулирале.

Тоа без оклевање го признавме. Изнесовме една хипотеза, а хипотезите нужно мо-

раат да се засниваат на спекулации. Изразита оскудица на поузданите податоци за
библиските прашања го принудува секој истарувач на тој предмет да спекулира,ако
нема намера да занеми. Не смее, додуше, да се спекулира произволно; човек мора
да ја ограничи својата спекулација во рамка на познатите историски податоци. Во
таа рамка, ипак, едини избор останува спекулација-  толкување на мршави и често
магловити сведоштва кои постојат. (Спекулација=Шпекулација, с=ш, Р.И.) 
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Секое проучување на Библијата со себе повлекува спекулација, како што тоа
го  чини  и  телогијата.  Евангелијата  се  штури,  двосмислени  и  често  противречни
списи. Луѓето се карале, па дури и воделе војни во текот на последните две илјади
години поради толкувањата на смислите на одредени нивни одломци. Со текот на
срастувањето на христијанската традиција, постоело едно начело кое стално е при-

менувано: во минатото,кога извесните историски личности биле сооучени со ма кој
од разнородни библиски недоумици, кои спекулирале за нивното значење. Нивните
заклучоци, ако биле прифатени, биле овештани како догма и на нив, во текот на ве-
кови, почнало- сосема погрешно- да се гледа како на установени чинители. Таквите
заклучоци, меѓутоа,  воопшто не се чинители. Тие, напротив, се  спекулации и то-

лкувања окоштала со традиција, а заправо таа традиција секогаш погрешно се сме-

та чинител.

Еден едини пример би требало да послужи како илустрација на тој постапок.

Според сите четири евангелија,  Пилат говори за Исус  како за ‘царот јудејски’, и
еден натпис со таа титула се причврстува на крст. Тоа, меѓутоа, е све што нам ева-

нгелијата ни соопштуваат. Тие со ништо не укажуваат. Тие со ништо не укажуваат
на тоа дали таа титула била оправдана или не. Во некој трен на минатото, било, на
основ  спекулативно  толкување,  претпоставено  дека  таа  титула  морала  да  има  за
сврха потсмев, и денес мнозинство христијани слепо го прифатуваат како утврден
чинител дека  титулата  била  употребена  како поруга.  Тоа,  меѓутоа,  воопшто  не е
утврден чинител. Ако евангелијата се читаат без икакви предубедувања, во ним по-

веќе не наговестува дека титулата не била употребена сосема озбилно, дека не била
законита. Што се однесува со самите евангелија, Исус навистина можел да биде кр-

ал на Ереите и признат како таков од страна на своите современици, вклучувајќи и
Пилат.Преданието нас не уверило во спротивно. Кога сме укажале на тоа дека Исус
всушност можел да биде еврејски крал, оттука, не отстапивме од преданието. Оста-

пивме едино од традицијата, на долгогодишното верување заснован на нечија спе-

кулација на толкување“.

Преданието не било вистинско, туку приказната напишано и така научена.

„ ‘Вие не можете да ги докажите своите заклучоци’, била уште една од за-

мерките кои ни ги упатиле теолошките критичари и новинари кои нас не интерве-

нирале. Како од нас можело да се очекува да го поднесеме Исусовото лично сведо-

штво, потпишано под заклетва и во присуство на сведоците. Се разбира дека не мо-

жевме да ги ‘докажеме’ своите заклучки- како што тоа, навистина, повеќе пати и
нагласиле во книгата. Да морамвме да ги докажеме, не би било ни најмалото про-

тивречје, би бил само еден fait accompli. Што, ипак, во постоечкиот контекст, нави-

стина претпоставувало вистински доказ ? Може ли таков ‘доказ’ да се најде за би-

ло кое прашање од значење во Новиот завет ? Очигледно, не може. Кога е збор за
Новиот завет, во него нема ништо што би можело неопозиво да се ‘докаже’. Ако
ние не можеме да ги ‘докажеме’ своите заклучоци, исто така не може да се докаже
ни тоа дека  Исус  го родила една девица,  дека тој одел по водата  и  да  станал  од
мртвите. Не може, стварно да се ‘докаже’ дури ни тоа дека Исус  икогаш живеел;

всушност, бројни писатели, некогашни и сегашни, убедливо тврдат дека не“.

Исус никогаш не постоел. За него била препишано приказна, а такви имало
од Египет све до со Индија- Ведите. Вакво предание однеле Македонците- по смрт-

та на Александар Македонски- во Америка. Следи приказната ја ширел апостол Па-
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вле, што важи и  за другите со него. Не случајно, ниеден автор Исус не го забеле-

жал, затоа што тој и не постоел. Повеќе во мојата претходна книга за „Евреите......“.

„Прашањето на ‘докази’ сосема е споредно. Имајќи ја во вид оскудната до-

кументарна како и археолошка граѓа, мошне е малку тоа, ако постои ишто, што мо-

же да се ‘докаже’ за Исус. Рака на срце, најповеќе што може да се учини е да се по-

забавите со сведоштвата- а тие не се исто што и ‘доказ’. Сведоштвата во рамката
на проучување на Новиот завет не можат ништо да ‘докажат’, ама  можат да ука-

жат на помала или поголема можност, поголема или помала веројаност. Мораат да
се размотрат достапни сведоштва и од нив да се извлечат заклучоци: да, на пример,

е поверојатно дека се одвивал еден одреден след настани отколку некои други. Ако
се примени овакво мерило. Предмет со најголем дел постанува прашање на здрав
разум.Напросто е поверојатно еден човек да се оженил, добил деца и покушал да го
задобие претстолот отколку да се родил од девица, шетал по вода и станал од мр-

твите“

Само 100% предание од Египет...Месопотамија...Индија (Веди)-на Белци.

„Наспроти тврдењата на теолозите и новинарите подеднакво, таков заклучок
не повлекува со себе ‘напад на самата срж на христијанството и христијански етос’.

Сржта на христијанството и христијански етос5 се содржани во Исусовото учење.

Тоа учење, со извесно значајна смисла, е едноставно, оти образува ‘нова порака’,

‘добра вест’ за човечки род, и е вреден само по себе. Нему не му се потребни чу-

десни биографски поединости како потпора, поготово не оние кои ги прателе сопа-

рничките боженства широко на Стариот свет. Ако тоа учење  навистина изискува
такви поединости, тоа наговестува една од две можности; или постои некој озбилен
пропуст во учењето, или, поверојатно, недостаток на убедување на верниците. Се-

кој христијан би се сложил дека Исусовиот превасходно значење лежи во онаа по-

рака која тој настојува да ја пренесе. А таа порака ништо не добива со тоа што Исус
бил неженет, ниту нешто губи со тоа што бил оженет.

Високите црковни званичници и теолози кои  нас не нападнале биле скоро
сите протестанти. Всушност, мнозинство биле англиканци, како бискуп бирминген-

ски, додека Римокатоличката црква воглавном ја молчела таа ствар. Еден значаен
достојник на католичката црква, меѓутоа, лично нам ни поверил дека горните слое-

ви на неговата јерархија приватно ја признаваат уверливоста, ако веќе не веродо-

стојноста, на нашите заклучоци (иако никогаш не би дале јавна изјава за тоа). Во
текот на нашата рекламна турнеја по Соединетите Држави, д-р Малакји Мартин (Dr

Malachi Martin), еден од водечките познавачи на ватиканските работи и бивш член
на ватиканскиот Владичански инситут, признал во едно радио-дебата дека, во крај-
на линија, нема стварни теолошки замерки на еден оженет Исус“. 

Католичката  црква  е  носител  на  промените  од  12  век,за  кои  овде  и  се
говори.

„Е мал број на признаети историчари кои нас не почествувале со своето вни-

мание. Тоа нас не не изненадило, бидејќи парадајз не го разубавува ничие лице, а
научниците, како и политичарите, посебно се чуствителни на таквите незгоди. Ко-

нечна осуда  на нашата книга можела  со себе да повлече  опасност од некоја идна
ср-амота-  можда  на  светло  на  денот  ќе  излезе  некој  спис  кој  би  можел  да  ги
поткрепи нашите заклучоци. Да се прифати, можело да биде дури и погибелно- тоа

5 Поимите Белците ги правеле со в-н-т, во мои претходни книги: етос + н = етнос; човек - в = чоек...
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би  значе-ло  да  се  истакне  својата  професионална  репутација  во  самата  ‘борбена
линија’. Ко-га е збор за историчарите, било све заедно повнимателно да се говори
двосмислено,  да се  воздржи  од судот  или  на мирната  совест  да  се  помолчи,  или
повремено,  да  се  усвои  тонот  на  равнотежа,  на  подсмешливите  снисходливости.

Тие одговоро на изокола ја свеле нашата книга на пословична бура во чаша вода
додека вешто го избегнале секое изјаснување за неговата граѓа. 

Биле, ипак, залутани метци тука и таму, испалени со искрен и горлив очај на
посадата на едно утврдување  на кое му се заканува  опсада на неотесани варвари.

Така нас Марина Ворнер не нападнала не само во Омнибус, туку и во еден членок
во лондонскиот Санди тајмс  (The Sunday Times). Во тој член (кој еден коментатор
го нарекол ‘најувредлива критика на годината’, а други просто ‘хистерични’), г-ѓи-

ца Ворнер нас не прекорувала за ослонување на сумливи извори, на какви ние, всу-

шност, не сме ослонувале.  Во  Тајмсовиот книжевен додаток (The Times Literary

Supplement), Џонатан Самшн (Jonathan Sumption) нас не повикал на одговорност за
истата ствар. Тој како поуздан извор ја навел напомената која, што нему не му било
познато, ја пронашле во еден труд на Марина Ворнер. Д-р Самшн нас не теретел,

исто така, за просечна една грешка по страница. Кога еден новинар од Телеграф Te-

legraph) го замолил да наброи некои од тие грешки, д-р Самшн напрасно постанал
неодреден.

Озбилни критики на историчарите кои се појавиле припаѓале на суштински
два вида. Некои, неспорно, биле исправни и корисни, исправувајќи нас во извесни
поединости: статистика, датумите и другите слични подробности кои погрешно ги

одредивме, ама кои немале никакво влијание на нашето тврдења, хипотези или за-

клучки. Биле други  историчари, меѓутоа, кои сумљале во исправноста на нашиот
свевкупен  пристап.  Ние  не  сме  постапиле,  сметале,  спрема  ‘правилата’.  Спрема
утврдените  академски  истражувачки  мерила,  нашиот  постапок  бил крајно непро-

верен, неправилен и еретички. Не се придржувавме на извесни освештали протоко-

ли  на  науката,  догматично  опрезен  пристап  на  граѓата,  и со  тоа (по нивното ми-

слење) се одале како аматери кои не заслужуваат озбилно да бидат земени во обѕир
и кои, штоповеќе, неовластено зачекориле во областа под суверената власт на стру-

чњаците. Спрема тоа, тие нас можеле да не гледаат само  со достоинствено, дури
праведно неодобрување.

Ние сите сме биле обучени за примена на техниката на ‘званичното’ акаде-

мско истражување и доволно вешто сме умееле да ги применуваме. Кога сме имале
прибежиште во другите методи, ги употребувавме овие. Не сме настојувале при се-

која за бестселер, иако тоа можда во очите на христијаните фундамелисти можело
така да изгледа. Истовремено, не сакавме да направиме книга исклучиво за стру-

чњаци, кои потоа би трулеле на полиците на универзитетските библиотеки: сакавме
да направиме еден труд кој, уз очувување на целовитоста, би бил достапен на нај-
широката  читачка публика.  (Во крајна линија, требало  да раскажиме  една возбу-

длива приказна и сакавме да ја пренесеме не само неа, туку и понешто од возбу-

дувањето кое ја пратело). Уверени сме дека нашите истражувања биле собразени со
најпробирливите мерила.  Одлучивме,  ипак, да ги  претставиме резултатите  на тоа
истражуање во пристапен и читлив облик.

Најбитни се, ипак, на наш пристап влијаеле други, поважни чинители: нави-

стина, со ним управувала суштинската природа на нашиот предмет. Нашата граѓа
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обфаќала огромен спектар по потекло, природа и хронологија. Моравме да ги со-

единиме во целовита слика на граѓата која се протегала од Стариот завет до тајните
друштва во денешна Европа, од евангелија и гралските романи до извештајите за
тековните збивања во современите новини. За еден таков потфат, техниките на ака-

демските науки  биле болно неподобни; да би направиле неопходни спони измеѓу
коренито разнородна граѓа, бевме принудени да развиеме еден разбирлив пристап,

втемелен на синтезата пред но на вообичаената анализа. (Овај пристап е објаснет
во самата книга, во делот под наслов ‘Неопходност на синтезата’)“.

Само неколку книги на Стариот завет бил пишан  во 6 век  п.н.е.  во Месо-

потамија и тоа на дворасниот на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити) арамејски ја-

зик. Другите книги  во 3 век  п.н.е. во Александрија се пишани на дворасниот ма-

кедонски Птоломејов Александријски јазик- коине. Стариот завет бил со приказни
од просторите на Месопотамија со Египет, а и Новиот завет уште и со на Ведите.

„Таков пристап бил уште попотребен оти вообичаените техники веќе се по-

кажале како непогодни за бавење со голем дел на нашата граѓа. Голем дел на она
што сме истражувале се најдува  во сферите кои, од точка гледиште на професио-

нален историчар, академски се сумливи. Ако се размотри ма кое раздобје на мина-

тото, ќе се наиди на мноштво привидни неправилности: настани, појави, групи, по-

единци кои привлекуваат на себе внимание ама, изгледа, не се вклопуваат во ‘мати-

цата’ на  историскиот  развој.  Мнозина историчари, при  прилика на  соочување  со
остапување на овој вид, се одлучиле да ги превиди- да ги турни во страна како мин-

ливо застранување, како крајност и/или случајност. Така Нострадамус, на пример,

го сметаат безначаен куриозитет а одвај и го спомнуваат во студиите за Франција
на шестнаесетиот век. Така на витезовите темплари, како и на многу од прашања
што ги окружува, гледа како на пука фуснота на крстоносните војни. Тајните дру-

штва, со самата своја тајност, често ги држела историчарите на одстојание, а исто-

ричарите, неволјни да го признаат своето незнаење, повеќе сакаат да земаат значе-

ње на дотичниот предмет. Слободното ѕидарство, да наведеме уште еден пример,

од животна важност за секоја општествена, психолошка, културна или политичка
историја  на Европа на осумнаесетиот  век, па дури  и  основањето  на Соединетите
Држави; книгата на историја, меѓутоа, повеќето дури и не го споменува. Скоро ка-

ко да завладеал еден непишен закон: ако нешто не може исцрпно да се поткрепи со
пишани сведоштва, тоа мора да е небитно и затоа не е вредно дури ни разговара“.

Историјата=и стори (стори, созрее, заврши...) е за сé случено (сторено...).

„Све  донедавно,  розенкројцери  на  седумнаесети  век  биле  одфрлани  како
само една секта на ‘екстремистички крила’, а цел низ дисциплини познати под за-

едничко име ‘езотерика’- астрологија, алхемија, кабала, тарот, нумерологија и све-

та геометрија- бил сметан исто така безначаен и забранет. Сега, ипак, низ Францис
Јејтс (Frances Yates) и нејзинте соработници од Варбушкиот институт (Warburg In-

stitute), такви  предмети  можат  да се  согледаат  во преспектива;  а  во преспектива,

тие навистина се значајни. Сега може да се разбере дека таинствените розекројцери
одиграле пресудна улога во настаните кои довеле до триесетгодишната војна и ос-

новање на Кралскоти друштво (Royal Society) во Англија. Сега може да се види де-

ка тој спектар на ‘езотерика’ не претставува само маргинарна појава во историјата
на Запад, туку главен клуч за разбирање на ренесансата. Ако ништо друго, тоа ‘за-
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странување’ го чинат поголем дел на ‘матицата’ отколку што обично со такво озна-

чува.

Голем дел на нашата граѓа бил онолку академски сумлив колку и ‘езотери-

ката’ и розенкројцерите, те, спрема тоа, мошне малку историчари со неа се бавеле.

Малку книги постоеле; малкубројни битни врски се воспоставени. Сме биле, значи,

присилени да ги крчиме новите патишта фаќајќи се во коштец со такви ‘застрану-

вања’ и размотрувањајќи ги уз помош на доволно свиткан и разбирлив пристап.

Сме биле принудени да правиме нови спони, да најдуваме вистински исто-

риски карики во дотогаш занемарени области на проучувања, да повратиме со изве-

сни покажани појави на статусот кој навистина го уживале. Моравме да го истра-

жиме предметот на работа на окултните и мистички писатели и да му одредиме ме-

сто во неговата историскисла рамка, избегнувајќи ги, истовремено, замките на ни-

вните лесноверни наивности.

И така, нашиот пристап бил одреден на нашата граѓа, на нужноста на синте-

зата и на нужноста на соочувања и пронајдувања на место на историските ‘непра-

вилности’ обично занемарувани од страна на конвенционалните научници. Оттука
не било изненадувачко што конвенционалните научници со подозрење гледале на
нашиот пристап. Меѓутоа, исто така било значајно, и не сосем случајно, што мно-

зинство поволни одговори на нашата книга стигнале, како се чини, од книжевници,

од значајни писатели како што се Ентони Барџес  (Antony Burgess), Ентони Пауел
(Powell) и Питер Ванситар (Peter Vansittart). Писателот, наиме, за разлика од профе-

сионалните историчари, навикнат на пристап како што е наш. Тој навикнал да ја
соединува  разнородната граѓа, да прави спони нефатливи од оние изричито сочу-

вани во списите. Тој сфаќа дека вистината не мора да биде ограничена со прибе-
ежените чинители, туку често лежи во помалку опипливи област- во остварување
на културата, во митовите, легендите и преданијата; во духовниот живот на поеди-

нецот како и  целиот народ. За писателот, знаењето не е изделено со чврсти  пре-

гради и нема ‘табу’, ниту ‘злогасни’ теми. Историјата за него не е нешто заледено,

окаменето по раздобја од кои секој може да биде издвоен и под надѕор подвргнат
на лабораторискиот опит. Напротив, тоа за него е еден тековен органски и развоен
процес  во кој психологијата,  социологијата, политиката, уметноста и традицијата
преплетува  во единствено, неделиво ткаење. Создадовме своја книга со видување
сродни на оној еден писател.

Можда  претарано  сме  го  нагласиле  непријателскиот  прием  на  кој  нашата
книга се нашла. Биле и поволни реакции, исто така- критичари, известувачи на сите
медиии и широка публика. Тие поволни реакции, и видови занимања чии тие биле
израз, упадливо се разликувале во Британија и Соединетите Држави.

Во Америка, вниманието било усмерено скоро во целост на четири последни
поглавија на нашата книга- на поглавие кое се однесува на Исус, ‘гралска династи-

ја’, извори на христијанството и историја на раната црква. Се чинело дека, за аме-

риканската публика, најважна страна на нашата книга е размотрување  на христи-

јанството и пратејќи го наговестувањето на нашата теорија. Со текот на рекламната
турнеја по Содинетите Држави, наидовме на публика која живо и полетно преиспи-

тува  многу од верските начела која порано слепо ги прифатила. Многу луѓе  биле
опчинети со постапок на бирократскиот избор на пат со кој извесни дела биле вклу-

чени во Новиот завет, а останале од него исклучени. Се чинело дека како добродој-
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дено  откровение  било  примено  сознанието  дека  Нов  завет  во  мала  мера  е  точна
слика на настаните во Светата земја во текот на Исусовиот живот, отколку одраз на
вредност и ставови на црквата во четвртиот век. Штоповеќе,нашите тврдења желно
ги дочепнале американските феминискињи, распознавајќи ги итро наговестувањата
на нашите зборови- наговестувања кои навистина се важни за многу спорни совре-

мени прашања како што се целибат на клериките и улогата на жената во црквата и
општеството. Ние, природно, сме биле свесни на тие наговестувања, ама нас ипак
не изнедаил срдечниот прием на феминистичкото движење.

Во  Британија  состојбата  било  нешто  другчија.  Кратко букнал  спор  за  она
што сме рекле за Исус, потоа се стишило. Преостанало продолжување и постојано
занимање за други, чисто историски страни на нашата книга- страни кои наголемо
биле занемарени во Соединетите Држави. Занимањето на Британците било усред-

средено на тема како што се витезови темплари и походите, катарски ерес, Ружи-

ниот крст и слободното ѕидарство, како и на страна сврзана за културата, како што
е значењето на Пусен и другите уметници, или на криптографија, разрешавање на
кодовите и шифрите кои често се јавуваат во нашето трагање. Освен тоа, нашите
три филма за Бибиси веќе побудиле знатно занимање за мистеријата на Рен-л-Ша-
тоа (Rannes-le-Château) меѓу британските телефизиски гледачи.

Секое од овие главни прашања можело да пружи  доволно граѓа за по една
цела книга. Постој, секако, доволно и место и потреба за пишење на книга за секого
од нив, а како што често говоревме во интервјуото, ние својата книга ја сметаме са-

мо воведна. Ипак, над и вон овие одредени области, остануваат три свеприсутни и
водечки теми: мистерија Рен-л-Шатоа, лоза или ‘гралска династија’ и Синоски при-

орат, тоа нефатливо тајно друштво кое, од средниот век наваму, завзема истакнато
место во нашата приказна. Ние веруваме дека нашата книга отресла доста плодови
од стеблата на сите три теми. После нејзиното објавување, сме примиле безброј пи-

сма, запознале мошне многу луѓе и прибавиле многу нови податоци кои подедна-

кво се важни и вредни“.

Се говори за среден век наваму. Само оттогаш, ништо пред 1054 година н.е.

„Од објавувањето, бар е една ствар постанала јасна: книгата навистина ни-

што  повеќе  до  воведот,  пуко  отворање  на  вратничката.  Пишеле  ние  понатаму  за
истиот предмет или не, постојат многу повеќе од она што треба да се рече, а уште е
далеку тренот во кој последен збор ќе биде изречен“.

Па следат историски извадоци, со кои ќе се види бригиското-македонското.

МОЖНИ БЛАГА

„Ова, во општи црти, е приказна објавена во Франција во текот на  шеесети-

те години. Ова е облик во кого прв пат слушнавме. Одговор на прашања предизви-

кани со приказната во овој облик се оние што, како и други истражувачи  на овој
предмет, настојувале да го одгонетнеме.

Прво прашање е прилично очигледно. Кој бил извор на Сонијеровите пари ?

Откаде можело да стигне такво изненадување и огромно богатство ? Дали објасну-

вањето е крајно обично или по среди е нешто возбудливо ? Последна можност во-

дела предизвкувачката страна на мистеријата и ние не можевме да одолееме на по-

рив да изигруваме детективи.
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Почнавме да ги размотруваме  објаснувањата кои ги нуделе другите истра-

жувачи.  Спрема мислењата на многу од нив, Сонијер навистина нашол некој вид
благо. Ова било доста прифатлива претпоставка, оти историјата на селото и негова-

та околина обфаќа бројни можни извори на сокриено злато или драгуљи.

Во праисторијата,  на пример,  областа  околу Рен-л-Шатоа ја  сметале  свето
место на келтските племиња кои таму живееле, а самото село, некогаш викано Реде
(Rhedae),  добило име по едно од тие племиња. Во римските времиња, во областа
била голема и напредна населба, значајна поради рудникот и лековитите топли из-
вори. А  Римјаните,  исто  така,  го  сметало  местото  свето.  Подоцна  истражувачите
пронашле трагови на поголем број на пагански храмови.

Во текот на шестиот век, малото планинско село било, како се смета, град за
триесет илјади жители. Се чини дека во еден трен била северна престолнина на ца-

рството со кое владееле Визиготите- тевтонски народ кој се проширил на запад од
централна Европа, го оплачкал Рим, го срушил  Римското царство и го установил
сопствениот имот опчекорувајќи ги Пиринејите. (Тевтони=Теутоно, у=в, Р.И.)

Следните пет стотини години градот останал средиште на еден значаен ок-

руг или грофија, грофија Разес (Comté de Razes). А тогаш, на почетокот на тринае-

сетиот век, една војска од северните витези се спуштиле во Лангдок (Languedoc) да
ги збрише катарскиот или албижанскиот ерес, и да захтева богат плен од тој крај за
себе.  Во  тек  на  кошмарите  на  такавиканиот  албижански  крсташки  поход,  Рен-л-

Шато бил освоен и префрлен од рака во рака како феуд. Сто двадесет и пет години
подоцна, околу 1360, локалното население било десеткувано од чума;а Рен-л-Шато,

недолго потоа, го разориле лутачките катарски рабојници.

Приказната за баснословното благо се вткаени во многу од овие историски
пресврти. Катарските еретици, на пример, словеле како поседници на нешто од не-

веројана и дури  света  вредност, што, спрема бројните легенди, бил Свет грал. Те
легендата, се смета, го нагнала Рихард Вагнер (Richard Wagner) да оди на поклону-

вање во Рен-л-Шато пред компонување на својата последна опера, ‘Парсифал’; а за
време на окупацијата 1940-45, германските трупи, следејќи го Вагнеровиот пример,

превзеле,  како  што  се  тврди,  бројни  јалови  ископувања  во  близината.  Постоело,

исто така, нестанато благо на витезовите темплари чиј голем мајстор, Бертран де
Бланшфор, наредил извесни загонетни ископувања во околина. Спрема сите изве-

штаји, овие ископувања биле упадливо тајна природа, а го извеле посебно доведена
група  германски  рудари.  Во колку е некој вид темпларско благо  навистина  било
скриено околу Рен-л-Шато, тоа би можело да го објасни споменувањето на ‘Сиона’

во пергаментот кој го открил Сонијер. (Мајстор=ма ај стори=созрее=направи, Р.И.)

Постоеле други можни блага, исто така. Во раздобјето измеѓу петтиот и ос-

миот век, големиот дел на модерна Франција бил под власта на меровиншката ди-

настија на која и припаѓал и кралот Дагоберт II (Dagobert). Рен-л-Шато, во Дагобе-

рово време,  било визиготско утврдување,  а Дагоберт бил оженет со визиготската
принцеза. Градот можел да претставува некој вид кралска ризница; а има докуме-

нти кои говорат за големото богатство кое Дагоберт го собрал за војни освојувања
и го сокрил во околината на Рен-л-Шато. Ако Сонијер открил некое такво спреми-

ште, тоа би го објаснало споменувањето на Дагоберт во шифрираниот текст.

Катари. Темплари. Дaгоберт II.А постоела уште една можност- огромен пла-

чкашки плен што го собрале Визиготите во текот на силовитото напредување низ
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Европа. Ова можело да содржи нешто повеќе од вообичаениот плен, можда и пред-

мети со огромни вредности и значаји- истовремено со симболичен и стварен- за за-

падната верска традиција. Можело, накратко, да се содржи легендата на благото на
ерусалимскиот храм- кој, дури, би бил повеќе отколку благото на витезивите тем-

плари, би се оправдувало споменувањето на ‘Сион’.

Палестина  пламнала  со  востание  против  римскиот  јарем  66.  година  наша
ера.Четири години подоцна, 70. н.е., Јерусалим го разориле царските легии под ко-

манда на императовиот син, Тит (Titus). Самиот Храм бил оплачкан и содржи све-

тини под светините однесени во Рим. Како е опишан на Титовиот славолак, пленот
вклучувал огромен седмокрак златен свештарник свет на јудаизмот, а можда дури и
заветниот ковчег.

Три века подоцна, годината 410. дошол ред на Рим да биде оплачкан, од стр-

ана на Визготите под Аларих Велики, кога буквално било однесено сето богатство
било на Вечниот град. Кога нам ни кажува историчарот Прокпиј  (Procopius), Ала-

рих  побегнал  однесувајќи  драгоцености  на  ‘Соломон,  кралот  на  Евреите,  призор
највредно за видување,  оти тие беа врешени понајповеќе со смарагди,  а во стари
времиња од Јерусалим ги биле однеле Римјаните’ “.

Библијата била пишана на сиријскиот арамејски јазик и тоа во 6 век п.н.е.

Таа била само внесени стари приказни од Египет сé до со Месопотамија. Токму за-

тоа „Еврејски етнички народ никогаш немало“, ни Мојси, ни Соломон...,моја книга.

Авторите ја поврзуваат историјата. Меѓутоа, тие биле само приказни. По пр-

акса, се одбегнува Македонија. Наведувам дел од моите книги, што го пишувам:

С.Антолјак,6 на стр. 166, вели: „...Па сепак останало извесна трага кај фра-

нечките писатели. Така,  уште тн.Фредегаровата хроника (VII век) пишува за исто-

чноготскиот крал Теодорих Велики (493-526), дека родителите му биле Македонци
и дека е тој ‘natione Macedonum’ и ‘ex genere Macedoum’ “. Значи, тој иако бил Гот,

Монгол, тој со христијански правец од Македонија бил Македонец. И следат збрки.

С.Антолјак, на стр. 402, говори за Скити, а во фуснотата  пиши; „Византи-

ките писатели...Скити ги викаат оние Хуни, Авари, Казари, Бугари (8-14 век) ...“.

Бранко Вукушиќ,7 на стр. 161, вели: „Континуитетот на културата на балка-

нската цивилизација, постојаност на нивниот етнички домороден карактер значајно
се менува непосредно пред, за време и после римската окупација, во време на голе-

мите селидби на народите од Азија во Европа  (Готи-Германи, Хуни, Авари, Маџа-
ри и др)...“. Значи, Готи со богот Асен биле Скити=Бугари, што важи за Унгарците.

Ото Цирер, на стр. 100, пиши за Улфилас и „силата на старите Асенбогови“.

Се говори за Готите со своите татарски богови Асенови, а во Бугарија вла-

дееле Асенови, но не во Германија, што важи и денес. Во Бугарија името Асен е во
масовна употреба, но не во Германија/Теутија. Двава поими со балканско потекло.

„Благото,  значи,  сосема  лесно  можело  да  биде  извор  на  Сонијеровото  не-

објаснето богаство. Свештеникот можел да открие било кое од неколку блага, или
можел да открие едно кое со ред ги менувало сопствениците низ векови- премину-

вајќи, можда, од ерусалимскиот храм во рака на Римјаните, па Визиготите, најпо-

сле катарите и/или витези темплари. Ако тоа било така, би се објаснило зошто бла-

гото за кое е збор му ‘припаѓало истовремено на Дагоберт II и Сион’.

6 Стјепан Антолјак, „Средновековна Македонија“, Том прв, Мисла, Скопје, 1985.
7 “O trojansko slovenskoj misteriji”, Branko Vukušić, Pešić i sinovi, 2003, Beograd.
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До оваа точка изгледало дека нашата приказна е првенствено приказната за
благото. А приказната за благото- дури и таква која го вклучува благото на еруса-

лимскиот храм-, во крајна линија, е ограничена важност и значење. Луѓето стално
пронаоѓаат блага овој или оној вид. Такви откритија често се возбудливи, драма-

тични и загонетни, а многу од нив го расветлуваат минатото.Малку се, меѓутоа, кои
имаат  било  какво  непосредно  влијание,  политичко  или  другчие,  на  сегашноста-

освен воколку, наравно дотично благо не подразбира и некој вид тајна, и тоа, мо-

жда експлозивна.

Не го отфрливме тврдењето дека Сонијер пронашол благо.Истовремено, нам
ни изгледало јасно да год што открил, открил покрај тоа и тајна- историска тајна со
огромно значење за неговото сопствено време, а можда и за наше. Пук пари, злато
или драгуљи сами по себе не би можеле да го разјаснат број страни на неговата пр-

иказна. Не би било доволен разлог за неговото вклучување  во Офеовиот круг, на
пример, за поврзување со Дебисије и за неговата врска со Ем Калве. Не би го обја-

снило силното занимање на црквата за таа ствар,упорност со која Сонијер се вспро-

тивил  на  својот  бискуп  или  неговите  подоцнежни  разрешувања  на  оптужбата  од
страна на Ватикан, кој делувал како да покажува забрзана заинтересираност. Не би
се разјаснело свештениковото одбивање да ги обави последните обреди за сосмр-

тникот или посетата на хабсбуршкиот надвојвода на зафрленото селце во Пирине-

јите. Нити парите, златото или драгите камења би го објасниле моќниот ореол на
тајната која ја опкружува цела афера, од усовршените кодови до Мари Денардо ко-

ја го спалува паричното наследство. А самата Мари обеќала да ја открие ‘тајната’

која давала не само богатство туку исто така и ‘моќ’.

На овие темели, постоевме све почврсто убедени дека Сонијевата приказна
подразбирала  повеќе  од  драгоцености  и  дека  содржувала  и  некој  вид  тајна,  која
скоро сигурно е спорна. Со други зборови, нам ни изгледало дека мистеријата не е
ограничена на зафрлено, дремливо село и на свештесници од деветнаесетиот век.

Што год било, изгледало дека зрачи од Рен-л-Шато и произведува таласи- можда
дури и плимен талас- во светот вон него.

Дали Сонијевото богатство можело да потекнува од нешто било само по се-

бе материјална вредност, туку од некое сознание ? Ако е така, дали тоа знаење мо-

жело да биде преточено во банковна сметка ? Дали можело да биде употребено да
некој би се уценувал, на пример ? Дали Сонијевото богатство можело да биде на-

плата за молчење ?

Знаевме  дека примил пари  од  Јохан фон  Хабсбург.  Истовремено,  меѓутоа,

изгледало  дека  свештениковата  ‘тајна’,  ма  што  била,  повеќе  религиозна  отколку
политичка природа. Штоповеќе, неговите односи со австрискиот надвојвода, спре-

ма сите извештаји, биле упадливо срдечни. Од друга страна, постоела една устано-

ва која во текот на цела Сонијерова кариера делувала како приметно да стрепи од
него и која спрема него однесувала како во ракавици- Ватикан. Дали Сонијер мо-

жел да го уценува Ватикан ? Признаваме дека таквата уцена би бил дрзок и опасен
потфат за еден човек, ма колку темелни биле предстрожностите. Ама што ако го
потпмогнале и подржале други  чија величина го чинела на недофатливата црква,

како што биле француски државен секретар за култура или Хазбурзите ? Што ако
надвојводата Јохан бил само посредник и ако парите кои тој ги поверил на Сонијер
всушност потекнуваат од ковчегот на Рим ?“.
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Се говори само за богаство...Денес такви се ископуваат во ...Македонија...

Меѓутоа, во нив што да било пронајдено, ...Соломон...Исус не постоеле.
ЗАПЛЕТ

„Во февруари 1972. бил прикажан првиот од нашите три филма за Сонијер и
мистеријата Рен-л-Шато, под насловот ‘Изгубено благо на Јерусалим ?’ (“The Lost

Treasure of Jerusalem ?”).  Филмот не изнесувал никакви спорни тврдења; едноста-

вно ја раскажувал ‘основната приказна’ онака како што била прераскажана на пр-

етходните страници; нити во него биле икакви мудрувања  за некоја ‘експлозивна
тајна’ или уцена на високо нивоа. Вредно е да се напомени и тоа дека во филмот не
се наведувало името Емил Офе, младиот теолог на кого во Парис Сонијер му ги по-

верил своите пергаменти.

Не е изненадувачко, можда, што ние бевме затрпани со пошта. Некои од пи-

смата нуделе збунувачки спекулативни сугестии. Некои биле пофални. Некои луц-

касти. Од сите писма, едно, кое писателот не сакал да го објавиме, изгледало како
да изискува посебно внимание. Стигнало од пензионираниот англикански свеште-

ник и делувал како чуден  и предизвикувачки  non sequitur.8 Тој пишел со непома-
тена сигурност и авторитет. Своето тврдење го изнел неуверливо и беспоговор, без
разработување  и со очигледна равнодушност спрема тоа дали сакаме да му пове-

руваме или не. ‘Благото’, просто изјавил, не го подразбирало златото или драгите
камења. Напротив, се состојувало од ‘непобитни докази’ дека разапнувањето било
измама и дека Исус дури бил жив до 45. година на нашата ера“.

Бидејќи се оспорува разапнувањето, Исус Христос (Крстосан) не постоел.

„Тврдењето звучело како очита бесмислица. Што, дури и убедениот атеист,
би можел воопшто да го претпостави ‘непобитниот доказ’ дека Исус го преживеел
разапнувањето ? Не сме биле во состојба да замислиме и што не би подлегле на не-

врување или одфрлување- што би подразбирало не само ‘доказ’ туку ‘доказ’ кој ви-

стински е ‘непобитен’. Во исто време, крајната екстраваганција на ова тврдење ва-

пела за расветлување и вопотполнување. Авторот на писмото ја навел повратната
адреса. На првата можна прилика отидовме да го видиме и покушавме да го инте-

рвјуираме.

При личното сретнување бил уште воздржан отколку во писмото и се чине-

ло да жали што нам воопшто ни пишел. Одбил да каже нешто повеќе во својот по-

мен ‘непобиден доказ’ и ни понудил само уште еден додатно делче обавестување.

Тој ‘доказ’, рекол, или чинител дека тој постои, во секој случај, му ја открил друг
еден англикански свештеник, каноник Алфред Лесли Лајли (Alfred Leslie Lilley).

Лајли, кој умрел 1940. година, објавувал нашироко и не бил непознат. Во те-

кот на големиот дел на животот одржувал врска со католичко модернистичко дви-

жење, со седиште првенствено во Сен Силипис во Парис. Во младоста работел во
Парис и се познавам со Емил Офе. Трагот опишал полн круг. Земајќи ја во обѕир
врската измеѓу Лајли и Офе, тврдењето на свештеникот, ма колку неразбирлива, не
можевме во целост да ја отфрлиме.

Слично сведоштво за монуметнталната тајна искрснало кога почнавме да го
истражуваме  животот  на Никола  Пусен,  голем  сликар  на  седумаесетиот  век,  чие
име стално се јавувало во текот на Сонијевата приказна. Годината 1656, Пусен, кој

8 non sequitur (лат.) = погрешен заклучок (прим. прев.)

16



во тоа време живеел во Рим, го примил на посета опатот Луј Фуке (Louis Fouquet),

брат на Никола Фуке (Nikolas), врховниот надѕорник на финансии на Луј XIV (Lo-

uis) Француски. Опатот од Рим му испратил писмо на својот брат, опишувајќи го во
нему сретнувањето со Пусен. Дел од ова писмо вреди да се наведе.

‘Тој и јас сме расправале за извесни ствари кои лесно ќе можам подробно да
ти ги објаснам- за стварите кои, преку господинот Пусен ќе ти пружи преимуќство
и кои дури и кралевите тешко би можеле да се извлечат од него, а кое, по него, мо-

жда повеќе никогаш никој долго не ќе открие во столетијата кои надоаѓаат. Овие
ствари, штоповеќе така тешко можам да ти ги откријам дека на оваа земја ништо
сега не може да се покаже како поголемо благо или како на нему еднакво’.

Ни историчарите ниту биографите, било на Пусен, било на Фуке, никогаш
не биле во состојба на задоволувачки начин да го објаснат ова писмо кое јасно ука-

жува на некое таенствено прашање со огромно значење. Недолго по приемот на ова
писмо, Никола Фуке  бил уапсен  и доживотно затворен. Спрема некои  извештаји,

бил држен во строга изолација- а некои историчари го сметаат можен кандидат за
Човек под железна маска. Во меѓувреме, цела негова преписка ја взаптил Луј XIV и
во потполност лично ја испитал. Во годините кои следеле, кралот одлучно се тру-

дел да се домогне на оригиналните Пусенови слики на ‘Аркадиските пастири’. Ко-

га  најпосле  во  тоа  успеал,  сликата  била  издвоена  во  неговата  приватна  одаја  во
Версај (Versailles).

Ма колку била нејзината уметничка вредност,сликата делува сосема невино.

Во преден план се три пастири и пастирки собрани околу големиот гроб, замислен
над записот на трошниот камен: “ET IN ARCADIA EGO”. Во позадина се укажува
дивјачки планински предел од вид кој обично се поврзува за Паусен. Спрема Анто-

ниј Блант (Anthony Blunt), како и спрема другите стручњаци за Паусен, пределот е
потполно митски, производ на сликаровата машта. Во раните седумдесете години,

ипак, е пронајден гроб, истоветен со оној на сликата- истоветен по околина, голе-

мина, размери, облик, околните растенија, дури  и по кружната избочена стена на
која еден од Пусеновите пастири се ослонува на стопалото. Овој гроб се најдува на
приодот на селото Арк (Arques)- приближно шест милји од Рен-л-Шато и три милји
од дворецот Бланшфор. Ако стои пред саркофагот, погледот буквално не се разли-

кува од оној на сликата. Тогаш постои очигледно дека еден од врвовите во позади-

на на сликата е Рен-л-Шато.

Нема наговестување за старост на гробот. Можел да биде, наравно, подигнат
недавно- ама, како неговите градители воопшто се нашле во околина која така то-

чно се поклопува со она на сликата ? Всушност, изгледа дека постоел во Пусеново
време, а ‘Акардските пастири’ претставуваат верна копија на стварното место. Спр-

ема селаните од тој крај, гроб тука се најдувал уште од времето до кога достига се-

ќавањето на нив самите, нивните родители и дедовци. Се наведува дека посебно е
споменат во мемоарите кои потекнуваат од 1709. година.

Спрема записниците на селото Арк, земја на кој гробот се најдува му припа-

ѓала, до неговата смрт педесетте години, на еден Американец, на некој Луис Лоре-

нс  (Luis Lawrence) од Бостон, Масачусетс (Massachusetts). Дваесетите години, го-

сподин Лоренс го отворил саркофагот и установил дека е празен. Во него подоцна
била сохранета неговата жена и ташта.
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Додека го припремавме првиот од филмовите за Бибиси за Рен-л-Шато, по-

минавме едно цело утро снимајќи ги секвенциите околу гробот. Направивме пре-
кид за ручек и се вративме некои три часа подоцна. За време на нашето отсуствува-

ње, е направен груб и насилен покушај да се продре во сакрофагот.

Ако некогаш и постоел натпис на стварниот гроб, дождовите и ветровите да-

вно го избришале. Што се однесува на записите на гробот на Пусеновата слика, би
изгледало дека е вообичаено елегично- Смрт која го обавува своето мрачно прису-

ство дури и во Аркадија, идиличниот пасторален рај на класичниот мит. Па ипак,

записот е необичен оти му недостасува глагол. Дословно преведен, тој гласи:

И ВО АРКАДИЈА...

Зашто би недостасувал  глаголот ? Можда од физиолошките разлози- да се
вклучу секое време, секоја ознака на минатото, сегашноста или иднината и со тоа
да му се наговести нешто вечно ? Или можда од разлог на практична природа.

Кодовите во пергаментот кој го пронашол Сонијер се засновани во голема
мера на ананграми, на преместување или преуредување на словата. Дали, можда, и
“ET IN ARCADIA EGO” би можело да биде анаграм ? Да, можда, глаголот не е изо-

ставен да би се запис состоел од извесни одредени слова ? Еден од нашите телеви-

зиски гледачи нам ни напоменал, во писмото, дека тоа навистина би можело да би-

де така- а потоа ги преуредил словата во смислена латинска изрека. Резултат бил:

I TEGO ARCANA DEI

(ОДИСИ ! ЈА КРИЈАМ ТАЈНАТА НА БОГА.) 

Бевме задоволни и заинтересирани со оваа надахната вежба. Во тоа време не
сфативме колку необично пригодно била добиената опомена“.

Аркадците биле Пелазги, со свој варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.

Бидејќи се говори за во Отоманското Царство, а Ото-ни биле и Франките, се
дополнува со тн.словенското на Франките: Осман=ос ман=Ман: ос + ка = оска + к =

коска; Knochen - n = kochen=коскен, c=s, h=k…Фредегар=Фредегер, е=а, коска н=н.

Дека јазикот на Франките/Германите, како Белци, бил тн.словенски, во мои книги.

КАТАРИ И ГОЛЕМАТА ЕРЕС

„Го започнавме истражувањето на предметот кој нам веќе донекаде ни бил
познат- катарски или албижански ерес и крстоносни војни кои тие ги предизвикале
во тринаесетиот век. Бевме веќе свесни на тоа дека катарите имале некое место во
мистериите кои го опкружувале Сонијер и Рен-л-Шато. Како прво, средновековни-

те еретици биле бројни во селото и околината која тешко пропатела во текот на ал-

бижанскиот крстоносен поход. И навистина, историјата на таа област е натопена со
катарска крв, а трагови на таа крв, уз многу горчини, се одржале до денешниот ден.

Многу селани на тој крај сега, кога нема инквизитори кои на нив би се окомиле,
отворено исполнуваат катарска склоност.Постои дури и катарска црква и такавикан
катарски папа, кој, до смртта 1978. година, живеел во селото Арк.

Знаевме  дека Сонијер заронил во  истражување  на историјата  и  народните
обичаи на својот завичај. Не можел да го избегне допирот со катарското мислење и
традиција. Не можел да биде несвесен чинител дека Рен-л-Шато во дванесетото и
тринаесетото столетие бил значаен град и некој вид катарско упориште.
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На Сонијер исто така морале да му бидат познати бројни легенди сврзани за
катарите.Морал да знае за гласините кои ги поврзувале со оној бајословен предмет,

Свети грал. А ако Рихард Вагнер, во потрага за нешто сврзано за Грал, навистина
го посетил Рен-л-Шато, Сонијер не можел ни за тој чинител да остане не обавестен.

Човекот по име Жил Доанел  (Jules Doinel)  постанал библиотекар во Карка-

сони и основал неокатарска црква 1890. година. Доанел полно пишел за катарската
мисла и до 1869. постанал истакнат член на локалното културно здржување, Дру-

штво на уметност и наука Каркасоне, а годината 1898. бил изабран за секретар. На
ова друштво му припаѓал извесен  број Сонијеви  познаници, меѓу нив и неговиот
најдобар пријател, опат Анри Буде. Доанелов лични круг ја вклучувал Ему Калве.
Мошне е веројатно, оттука, дека Доанал и Сонијер се познавале.

Постои и еден подлабок и предизвикувачки разлог за поврзувањето на ка-

тарите со мистериите на Рен-л-Шато. Во еден од пергаментите кој го нашол Сониј-
ер, текстот е посут со прегрст ситни слова- осум, да бидеме поодредени- сосема на-

мерно со различни од сите останати. Три слова се најдуваат на врв на страницата,

пет при дното. Овие осум слова треба само со ред да се прочитаат да би се срочиле
два збора- ‘REX MUNDI’. Тоа несумливо е катарски појам, сместа препознат на би-

ло кој е запознат со катарската мисла“.

Бидејќи во Бригија, откаде биле богомилите, не бил латински јазик, врската
била подоцна од 12 век. Поточно, во 13 век. Тогаш постоел дури тн.старословенски
јазик, на која била преведена и Библијата.А тоа било дело на Методиј. Следи на таа
Библија се прогласувале кралевите во Ремс,затоашто Франките говореле на тнслов-

енски јазик.Токму затоа Отон I со Самуил и еден негов брат говореле тн.словенски.

„Земајќи го во обѕир овој чинител, изгледа нам ни е разумно истражувањето
да го започнеме со катарите. Сходна на тоа, почнавме подробно да ги испитуваме
нив самите, нивното верување и обичаји, нивната историја и средина. Нашите тра-
гања откриле нови размери на мистерии и поттикнало повеќе занимливи прашања“.

Албижански крстоносен поход

„Војскаста од некои триесет илјади коњаници и пешадијци од северна Евро-

па се срушила како виор на Лангдок- брдовито северноисточно подножје на Пири-

нејите во денешна јужна Франција, 1209. година. Во војната која уследила, цела по-

краина била опустошена, жетвата уништена, градовите и варошиците разорени, це-

локупното населено посечено. Истребувањето се одиграло во така широко, така је-

зиви размери да сосема е можно да се претстави првиот случај на ‘геноцит’ во мо-

дерната европска историја. Само во градот Безије (Béziers), на пример, најмалку пе-

тнаесет илјади машки, жени и деца биле заклано на немилица- многу од нив во са-
мото светиште на црквата. Кога еден офицер го запрашал папскиот пратеник како
би можело да се разликуваат еретици од правоверници, одговорот гласел: ‘Поуби-

јајте ги сите. Богот ќе ги препознае своите’. Овој навод, иако нашироко го прера-

скажуван, може да биде и измислен. Свеедно, тој е висинско обележие на фанати-

чниот жар и крвожедност со кои сите овие ѕверства биле спроведени. Истиот папин
претставник, пишувајќи му на Инокентиј  III  во Рим, објавил поносно дека ‘ни го-

дина, ни пол, ни статус не биле поштедени’ “.

 Ваква крволочност била во 11, 12, 13... век. Сé тоа било дело само на Рим.

„После Безије, напаѓачката војска прохујала со целиот Лангдок. Перпинјан
(Perpignan) паднал, Нарбона (Narbonner) паднал, Каракасон паднал, Тулуз  (Toulou-
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se) паднал. Куд год победниците поминале, оставиле траг на крв, смрт и покољ зад
себе.

Оваа војна, која траела близу четириесет години, сега е позната под називот
албижански крстоносен  поход. Тоа бил крстоносна војна во вистински смисол на
зборот. Бил повикан од страна на самиот Папа. Неговите учесници на огртачите но-

селе крстови, како крстаносци во Палестина. А и наградите биле исти како за кр-

стоносниците во Светата земја- разрешување на сите гревови, опростување на сите
покори, осигурано место во рајот и целиот плен на кого можеле да се домогнат. Во
овој крстоносен поход, штоповеќе, не требало дури да се преминува ни морето. А,

во склад со феудалните закони, постоела обврска борба не подолга од четириесет
дена- под претпоставка, наравно, да човекот не посакува да плачка“. 

Се потврдува дека крстовите биле како оние во Палестина.

„До времето кога крстоносната војна завршила, Лангдок бил потполно пре-

образен,  потонал  во  варварство  кое  го одликувало  остатокот на Европа. Зошто ?

Поради што се случило овие пустошења, ѕверства и разорувања ?

На почетокот на тринаесетото столетие, областа сега позната под името Ла-

нгдок, званично не бил составен дел на Франција. Била независна кнежевина чиј ја-

зик, култура и политички установи имале помалку заедничко со северот отколку со
Шпанија- со кралствата Леон, Арагон и Кастилја (Castilla). Со кнежеството управу-

вала група благородни семејтства од кои главни биле оние на грофовите од Тулуз и
моќната  куќа  Транкавел  (Trancavel).  А  во  рамка  на  границата  на  ова  кнежество
цветела култура која, во тоа време, била најнапредна и најистанчена од сите во хри-

стијанскиот свет, со можен изузеток византиската“. 

Се говори за јазикот. Пак, на стр. 26, како фуснота, стои: „Лангдок, област
на југот на Франција чие име го добила по јазикот на своите жители. Во средниот
век, јазикот на кој се говорело јужно од Лоаре е викан langue d’oc, за разлика од се-

верниот,  langue d’oil. Oc  и oil значеле ‘да’. Од кога, под Иго Капетон, париското
војводство се проширило на поголем дел на денешна Франција, северното наречје
преовладувало и од него се развил денешниот француски јазик (прим. прев.)“.

Таму не се говореле посебни јазици, туку наречја на еден ист пелазгиски ја-

зик. Следи да се создадат вулгарнолатински Франков, Шпански (Спан=с Пан) итн.

 „Лангдок  имал  многу заедничко со  Византија.  Учењето,  на  пример,  било
високо ценето што не било случај во северна Европа. Цветеле филозофијата и дру-

гите интелектуални дејности; се величела поезијата и вгладеното удварање; одуше-

вено се проучувани грчки, арапски и хебрејски (арамејски, Р.И.); а во Линел (Lunel)

и Нарбона се ширеле школи посветени на кабала- древно езотеричната традиција
на јудаимзмот.Дури и благородништвото било писмено и учено, во време кога мно-

зина северњачки благородници не умееле дури на да се потпишат“.

Тн.Византија била Возобновено Македонско Царство со традиции, учења ...

на Белци, и со разни мистерии, кои по пропаста на тн.Византија од страна на Рим
се пренесувале во Ватикан и низ континентот Европа. Тој се донаселувал, што трае
и денес,а никако и никогаш обратно. Тн.Византија имала два службени јазици: цар-

ски Александријскиот Птоломејов јазик- коине, и од него реформираниот без црне-
чки  (семитски)  зборови  тн.старословенски.  Константин  (Кирил)  Солунски  го  на-

правил истото, како што го извршиле Птоломејците во Египет- од староегипетски
во коптски јазик. А во коптски јазик имало тн.Кирилични слова: раса=народ=јазик.
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„Како во Византија, и во Лангдок владеела цивилизована, опуштена верска
трпеливост- наспроти  занесеувачкиот жар кој ги одликувал  останатите делови  на
Европа. Правците на исламската и хебрејската мисла, оделе преку поморските тр-

говски средишта како што е Марсеј  (Marseilles),  ама нашле пат преку Пиринејите
од Шпанија. Истовремено, римската црква не уживала голем углед; римските све-

штеници во Лангдок, заблагодарувајќи општопозната изопаченост, успеале првен-

ствено во отуѓување на населението. Биле цркви, на пример, во кои не била одржу-

вана миса во текот повеќе од триесет години. Многу свештеници ја запставиле сво-

јата паства и се бавеле со работи, или управувале големи имоти. Еден надбискуп на
Нарбона никогаш дури не ја посетил својата диоцеза“.

Населувањето на Континентот било по долината Вардат-Морава-Дунав-Рај-
на,каде било најтопло,а не како што се говори, отсекаде, само не од и преку Балкан.

„Колку год била расипаноста на црквата, Лангдок достигнал врв на култура-

та каква што поново не ќе биде видена во Европа све до ренесанса. Ама, како и во
Византија,  постоеле  елементи  на  самозадоволства,  декаденција  и  трагична  немо-

жност кои областа ја направиле неспремна за уриш која не неа се срушила. Некое
време  веќе и северните европски благородници и римската црква биле свесни  на
оваа ранливост и сакале да ја искористат. Северното благородништво многу години
ги  сакало  богатството  и  раскошот  на  Лангдок.  Црквата  биле  привлечена  од  со-

пствените разлози. На прво место, нејзината моќ во покраината била нишотвна. И
додека културата цветела во Лангдок, уште нешто светело со иста мера- голем ерес
на средновековното христијанство.

Со речникот на црквената власт, Лангдок бил ‘заразен’ со албижанскиот ер-

ес, со ‘одвратната губа на југ’. Па, иако припадниците на овај ерес биле суштински
мирољубиви, тие претставувале озбилна закана на римската власт. Додека учењето
на  Мартин  Лутер  (Martin Luter)  не предизвикала  реформирање.  До 1200. година,

постоеле стварни изгледи оваа ерес да го замени римокатолицизмот како владејач-

ки облик на христијанството во Лангдок.И,што во очите на црквата изгледало уште
злостинасто, таа веќе зрачела надвор, како во другите делови на Европа, нарочито
кон градските средишта во Германија, Фландрија и Шпанија.

Еретиците биле познати под разни имиња. Годината 1165, биле осудени на
еден црковен собор во Лангдок, во градот Албија (Albi). Од тој разлог, или можда
затоа што Алби понатаму бил едно од нивните средишта, често ги нарекувале алби-

жани. Во други прилики, ги викале катари (Cathars или Cathares или Cathari). Нере-

тко, биле жигосани со имиња на многу стари ереси- аријански, маркионски и мани-

хејски“. (Катара=ка тара=дара-без неа е чисто-,до денес по наше: катаро една, Р.И.)

Се говори за 12 век. Меѓутоа, богомилите во Бригија биле многу постари.

„‘Албижани’ и ‘катари’ биле превасходно генерички имиња.Со други збор-

ови,не се однесувале на една единствена црква, како што била римска, со утврдени,

систематизирани и конечно јадро на доктрина и теологија. Еретиците за кои е збор,

обфаќале мноштво разнолики секти- многу од нив под водство на еден независен
водач чии следбеници би го превзеле неговото име. И додека сите овие секти мо-

жда се држеле до извесни начела, коренито се разминувале во поединости. При све
на тоа, голем дел на нашите податоци за еретиците потекнуваат од такви црковни
извори како што е иквизација. Да се обликува сликата за нив на основ на такви из-
вори е како покушување да се претстави, да речиме, француското движење на отпо-

21



рот на основ на извештајите на СС и Гестапо. Буквално, оттука, не е можно да се
прикажи единствен и конечен извод на она што стварно чинело ‘катарската мисла’.

Катарите,  воглавно,  го  прифатиле  учењето  за  реинкарнација  и  признавеле
женски принцип во верата. Навистина, проповедниците и учителите на катарските
верски собири биле двата пола. Истовремено, катарите ја отфрлувале правоверната
католичка црква и ја одрекувала основаноста на сите црквени јерархии, на сите зва-

нични и установени посредници измеѓу човекот и Богот. Во срж на овој став леже-

ла едно значајно катарско начело- отфрлање на ‘верата’, бар онаква каква црквата
захтевала. Вместо ‘верата’ прифатено од други раце, катарите барале непосредно и
лично сознание, верско или мистично искуство доживување од прва рака.Ова иску-

ство било нарекувано гносис, од грчкиот збор за знаење, и за катарите тоа имало
предност над сите вери и догми. Земајќи го во обѕир таквиот нагласок на непосре-

ден, личен допир со Богот, свештениците, бискупите и останатите црковни власти
постанале сувишни“. (Гносис само гносис=г носис=носиш- да се носиш, Р.И.)

Во тн.Византија владееле цареви (мажи и жени), со потчинети патријарх на
царската Цариградска патријаршија со коине и архиепископ на народната Охрид-

ската архипепископија со народниот тн.старословенски јазик од солунски говор. Во
Ватикан владеел само маж папа (попо) со латинскиот јазик, а произлезен од коине.

„Катарите, исто така, биле и дуалисти. Сета христијанска мисла може, нара-

вно, во крајна линија, да биде сфатена како дуалистичка, оти упорно го држи суко-

бот измеѓу два спротиставени начела- добро и зло, дух и тело, повисоко и пониско.

Ама,  катарите на оваа дихотомија отишле  многу подалеку што тоа правоверниот
католицизам бил спремен да прифати. За катарите, луѓето биле сабји со кои се бо-

реле духовите, додека никој не видел раце. За катарите, непресталната војна харала
со васелената измеѓу два непомирливи начела- светлина и темнина, дух и материја,

добро и зло. Католицизмот поставува еден врховен бог, чиј противник, ѓаволот, не-
му му е крајно му е подреден. Катарите, меѓутоа,  проповедале  постоење  не еден
бог, туку два, со помалку-повеќе сличен статус. Еден од овие богови. Оној ‘добри’-

е потполно бестелесен, суштество или принцип на чистиот дух, неокален со трунка
материја. Тој е бог на љубов. Ама, љубав е сметана потполно со моќ, а материјални
свет- бил вистинско зло. Сета материја е вистинско зло. Васелената,  накратко, ја
створил ‘бог узурпатор’, бог зло- или, како катарите го викале  ‘Rex Mundi’, ‘Крал
Света’. (Васелена=ва селена; вселена=в селена- поимите се правеле со в-н-т, Р.И.)

Католицизмот за  заснива  на она  што  може  да  се  нарече  етички  дуализам.

Злото, иако можда потекнува превасходно од ѓаволот, се појавува првенствено низ
човекот и неговото делување. Наспроти тоа, катарите го задржувале видот ‘космо-

лошки дуализам’, дуализам кој ја преплавувал целокупната стварност. За катарите,

ова било основна поставка, ама одговорот  на неа се разликувал од секта до секта.

Спрема некои катари, сврхата на човековиот живот на земјата е превазилажење на
материјата, тајно одфрлување на било што поврзано со начелото на моќ, и со само
со тоа, достигнување на единството со начелна љубав. Спрема други катари, чове-
ковата сврха е да ја укори и исправи материјата, да ја продухови и преобрази. Зна-

чајно било да се запримети отсуство на каква утврдена догма, доктрина или теоло-

гија. Како во мнозина скренувања од установеното правоверие, има само извезно
овластување на одредени ставови, а моралните обврски за тие ставови биле препу-

штени на поедини толкувања.
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Во очите на римската црква, катарите направиле озбилните ереси сметајќи
ги материјално создавање, поради тоа,како се претпоставувало, Исус умрел, сушти-

нски со зло и наговестувајќи дека е бог, чиј ‘Збор’ го создал светот ‘во почетокот’

бил узурпатор.Нивната најозбилна ерес,ипак,бил нивниот став спрема самиот Исус.

Бидејќи матаријата е неразлучива од злото, катарите одрекувале дека Исус можел
да учествува во материјата, да се овоплоти и уште да биде Син Божји. Некои ката-
ри, спрема тоа, сметале дека бил потополно бестелестен, ‘привидување’, суштество
со чист дух кој, наравно, не можел да биде разапнат. Мнозина катари, по своја пр-

илика, гледале на него како на пророк, не различен од било кој друг- смртно су-

штество кое, поради принципите на љубов, умрел на крст. Не бил, накратко, ништо
мистично, ништо натприродно, ништо боженствено во разапнувањето- ако тоа, на-

вистина, воопшто било сврсисходно во што, се чини, многу катари сумњале.

Во секој случај, сите катари жестоко го одрекувале разапнувањето и крстот
подеднакво-можда затоа што се чуствувало дека овие догми се безвредни или затоа
што Рим така горливо величел, или поради тоа што суровата околност на пророко-

вата смрт не изгледале вредно обожавање. А на самиот крст- бар во врска со Калва-

риј и разапнувањето се гледало како на симбол Regis Mundi, господарот на матери-

јалниот свет, само антитезата на принципот на искупување. Исус, ако воопшто бил
смртен, бил пророк АМОРИС, принцип на љубав. A’MOR, ако се сврти, или изопа-

чи, или вплетка во власта, постанува  ROMA- Рим, чија пребогата, раскошна црква
била за катарите опипливо оличење и откровење на свемоќта на Regis Mundi на зе-

мјата. Ова имало за последица да катарите не само да го одбивале обожувањето на
крстот, туку ги порекувале и таквите свети тајни, како што се крстење и причесту-

вање.

Покрај овие истанчени, сложени, апстрактни и, за современ дух, можда не-

важни теолошки становишта, мнозина катари не биле претерано фанатични по пр-

ашање на својата вера. Интелектуално е помодно, во наше време, да се гледа на ка-

тарите како на верски збир на мудреци, просвретени мистици, или посветеници во
тајни мудрости кои сите биле запознаети со некоја голема космичка тајна. Стварен
е чинителот, меѓутоа, катарите мнозинство да биле повеќе или помалку ‘обични’

машки и жени кои во својата вера нашле прибежиште од строгоста на правоверни-

от католицизам- одмор од бескрајниот десеток, покајање, опело, стег и други наме-

ти на римската црква.

Колку год тајанствено била нивната теологија, катарите биле изразито трез-
вени луѓе во праксата. Тие го осудувале родувањето, на пример, бидејќи ширењето
на пута била услуга, не принцип на љубов, туку Regi Mundi. Па ипак, не биле толку
наивни да проповедуваат укинување на сексуалноста. Навистина, постоела одреде-

на катарска ‘света тајна’, или нејзина замена, нарекувана Consolamentum, која при-

силувала  на  чедност. Изземање  за  свештениците,  или  parfree (parfaits-совршени),

кои обично ионака биле бивши семејни луѓе и жени,  Consolamentum не се приме-

нувал додека личноста би лежела на сосмртна постела; а не е јако тешко да се биде
чедан кога се умира. Што се однесува на верските заедници воопшто, сексуалноста
се поднесувала, ако не била отворено забранета. Како може да се осудува родува-

њето ако се опростува сексуалноста ? Има сведоштва кои укажуваат на тоа дека ка-

тарите применувале и контрола на родување и пометнување. Рим најпосле ги опту-

жил еретиците за ‘неприродни полни работи’. Меѓутоа, катарите, бар спрема пре-
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останатите записи, биле изузетно строги во забрана на хомосексуалноста. ‘Непри-

родните полни работи’ лесно можат да се однесуваат на разни видови на контроли
на родување и пометнување. Знаеме какво е денес становиштето на Рим по тие пр-

ашања. Не е тешко да се замисли силата и одмазничкиот жар со кој тоа станивиште
можело да се наметне во текот на средниот век“.

Католичката црква со Семирамида до денес е неморална во однос на Право-

славната црква. Меѓутоа, Католичката црква со фалсификат од 750 година, тн.Кон-

стантинова даровница, се бори за примат. Токму за тој примат, само таа да биде са-

ма, единствена, до денес го ништи православието. За нејзина несреќа, тоа се про-

ширило во Русија... Бидејќи катарите немале каде да бегаат, нив Рим ги истребил.

„Воопшто говорејќи, изгледа дека катарите биле приврзаници на живот ис-

полнет со крајна посветеност и едноставност. Презирајќи ја црквата, обично ги из-
ведувале своите обреди и служби на отворено или во било каква секогаш достапна
зграда- штала, куќа, градски дом. Се упразнувале, исто така, и со она што денес би
го нарекле медитација. Биле строги вегетријанци, иако било дозволено да се јаде
риба. А кога би патувале по земјата, parferi секогаш тоа го чинеле во пар, со тоа да-

вајќи им веродостојни гласини за полната изопаченост кои ги ширеле нивните не-

пријатели“.

Значи, медитацијата и вегетеријанството било пренесено од Балканот, а тој
до 1809 година бил Македонија, име кое од Цојне било променето во Балкан. За ве-
гетеријанство, медитација, самади...се говори кај Ведите. Токму тие биле Бриги. Со
ова се потврдува дека и мистериите биле нивни, сé уништено от Рим и исламот. Би-

дејќи Рим и римскиот ислам сé тоа ништеле, сé тоа било пренесено од Балканот.

Почнало со Бриги...Македонци...богомили...крстоносници како витези, Темплари...

Опсада Монсегира

„Ова, значи, била вера која го преплавила Лангдок и соседните покраини до
таа мера да се заканувала да го замени самиот католицизам. Од повеќе разбирливи
разлози, мноштво благородници ја сметало таа вера привлечна. Некои се загреале
поради нејзината општа нетрпеливост. Некои ионака биле антиклериканци. Некои
го биле изгубиле стрпението поради низ намети на кои приходите од нивните имо-

ти нестанувале во далечните ковчези на Рим. Така, многу благородници во постари
години постанувале parfei. И навистина, се проценува дека 50 одсто сите parfei по-

текнувале од благородништвото на Лангдок.

Половина  век  пред  албижанскиот  крстоносен  поход,  1145,  година,  свети
Бернар  (Saint Bernard),  во тоа време  најистакнат претставник  на христијанството,

лично отпатувал во Лангдок намерувајќи да проповеда против еретиците. Кога сти-

гнал, помалку го ужаснале  еретиците отколку расипаноста  на сопствената  црква.

Што се однесува од самите еретици, Бернар отворено покажал дека на него остави-

ле снажен впечаток. ‘Ниеден проповед не е похристијански од нивните’, изјавил, ‘а
нивното однесување е чисто’.

До 1200. година, е непотребно да се рече, Рим постанал упадливо вознемир-

ен со таа состојба. А не бил несвесен ни од зависта со која бароните на северна Ев-

ропа гледале на богата земја и варошички на југ. Оваа завист можела лесно да се
искористи, а северните властелини би ги сочинувале ударните чети на црквата. Би-

ло потребно само некој предизвик, некој изговор да се распали јавното мнение.
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Изговорот наскоро се појавил. На ден 14. јануари 1208, еден од папските пр-

атеници во Лангдок, Пјер де Кастелно  (Pierre de Castelnau),  бил убиен. Злочинот,

како што изгледа, го извршиле антаикреликални побунетици кои ни на кој начин не
им припаѓале на катарите. Прибавувајќи изговор кој му бил потребен, меѓутоа, Рим
не оклевал да ги окриви катарите.Папата Инокентије III сместо наредил крстоносен
поход. Иако еретиците повремено било прогонувани во текот на претходното сто-

летие, црквата сега навистина ги ставила во движење сите свои снаги.Ересот морал
да биде искорен еднаш засекогаш.

Огромна  војска  била  собрана  под  заповедништво  на  опатот  Ситошки  (Ci-

teaux). Војните дејствувања биле во потполност поверени на Симон де Монфор (Si-

mon de Montfort)- татко на човекот кој подоцна ќе одигра одсудна улога во англи-

ската историја. И, под Симоновото водство, папините крстоносници тргнале да ја
смрват европската средновековна култура во прав и беда. Во овој свет потфат им
помогнал  новиот  и  корисен  сојузник,  шпански  фанатик  по име  Доминик  Гусман
(Dominic Guzmán). Подбоден со помамната омраза спрема ересот, Гусман 1216. го-

дина основал манастирски ред, подоцна по него е наречен доменикански. А годи-

ната  1233,  доминиканците  изнедриле  уште  позлогласна  установа-  Света
инквизици-ја.  Катарите  не  ќе  бидат  нејзини  едини  жртви.  Пред  албижанскиот
поход, многу благородници на Лангдок- нарочито влијателните куќи  Транкавел и
Тулуз-  изузе-тно  биле  благонаклони  спрема  бројните  староседелско  еврејско
население на таа област. Сега секоја таква заштита и подршка, по заповест, била
укината.

Годината 1218, Симон де Монфор погинал во текот на опсадата. Без обѕир
на тоа, пустошењето на Лангдок се наставило уз кратки прекиди и во наредниот че-

тврт век. До 1234. година, меѓутоа, целиот организиран отпор- воколку таков вооп-

што постоел- потполно  замрел.  До таа година сите  поголеми  катарски  градови  и
утврдувања паднале во рацете на северните освојувачи, иземање шакица зафрлени
и осамени чврсти упоришта. Главна била величествената планинска тврдина Мон-

сегир (Montségur), која лебдела како небески лак над околните долини.

Десет  месеци  освојувачите  го  опседнувале  Монсегир  кој  одолевал  на  ста-

лните напади и му пружал чврст отпор. Најпосле, мартот 1244, посадата на тврди-

ната го положила оружјето и катаризмот, бар привидно, престанал да постои на југ-
от на Франција. Ама, идејата никогаш не можела да биде трајно уништена. Во бе-

стселерот ‘Монтај’ (Montaillou), на пример, Емануел Ле Роа Ладири (Emmanuel Le

Roy Ladurie), црпејќи ја обилно граѓата од списите на тоа доба, се бележи доживу-

вање на преживеани катари скоро пола век после падот на Монсегир. Мали, осаме-

ни заедници еретици преживеале во брдата, станувајќи по пештерите, прегрлувајќи
ја својата вера и водејќи герилска војна против своите прогонители. Во многу краи-

шта на Лангдок- вклучувајќи и ја околината Рен-л-Шато-катарската вера опстанала,
како што е воопшто познато. И многу писатели стигнале до катарските мисли тра-

гајќи за извориштата на подоцните европски ереси- валдензијански, на пример, ху-

ситски, адамитски или братство на слободарниот дух, анабаптистички, и оние кои
ги  исповедувале  чудновитите  камизари  од кои голем број нашол прибежиште  во
Лондон во раниот осумнаесети век“.

Катарско благо
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„Во  текот  и  после  албижанскиот  поход,  катарите  обавувале  мистерии  кои
достигнуваат до нашите денови. Ова делимично може да се припиши на романти-

чноста која секоја изгубена и трагична ствар-како што била онаа на Убавиот Принц
Чарли (Bonnie Prince Charlie), на пример- се прелива со чаробен сјај, нетажливо че-
знење, се претворува во ‘град за легенда’. Истовремено, меѓутоа, како што откри-

вме, стварно постоеле некои тајни сврзани за катарите. Иако легендите можеле да
бидат претерани и романсирани, извесен број на загонетки остануваат“.

Бидејќи богомилите биле од Бригија, нивните мистерии биле пренесени со
нив. Токму затоа залудно мистериите да се поврзуваат вон Бригија.

Се истакна дека Белците говореле ист пелазгиски=тн.словенскии јазик. Иако
во преведот се говори за Лепиот, на бригиски е Убавиот. Пак, во тоа време Убавиот
бил Bonnie.Бонние е Бон + у = убон=убо н (поимите се правеле со в-н-т),о=а, убаво.

Во  тоа  време  се  говорело  со диалекти=дво  лекти=ректи=рекот-и.  Бидејќи
службен јазик бил латински, а народот него не го разбирал, се правеле вулгарно ла-
тински. Таков бил Франковиот, шпанскиот...Евреите, кои во Битола дошле од Шпа-
нија, говореле шпански. Токму со ваквите булгарнолатински се одродиле Белците.

Македонскиот јазик, кој бил бригиски, имал понатамошен развиток. Бидејќи
тој бил народен, преводите од службените јазици на македонски се подолги. Ова е
затоа што во македонскиот јазик има постепен преод од збор до збор, а не со нагли
скокови како што е во ненародните службени јазици. Токму затоа во македонскиот
јазик врската е многу почврста- во него нема нагли падежни скокови итн.

„Една од нив се однесува на потеклото на катарите, па иако во почетокот из-
гледало дека тоа е само академско прашање, се покажало подоцн дека тоа е прили-

чно значајно. Мнозина скори историчари тврделе дека катарите потекнуваат од бо-

гомилите, секта која делувала во Бугарија во текот на десетиот и единасетиот век и
чии мисионери се отселиле на Запад. Нема сумливост дека меѓу еретиците на Ланг-
док бил и извесен број богомили.И навистина,еден познат богомилски проповедник
се истакнувал во политичките и верските збивања на тоа време. Па ипак, нашите
истражување го обелоденило темелното сведоштво за тоа дека катарите не воделе
потекло од богомилите. Напротив, се чини дека претставувале цвет на нешто што
на француско тло било вкоренето веќе со векови. Изгледа дека настанале скоро не-

посредно од ересите востанови и утврдени во Франција на самиот почеток на хри-

стијанската ера“.

Се истакна: „Нема сумливост дека меѓу еретиците на Лангдок бил и извесен
број богомили“. Се кажа и: „утврдени во Франција на самиот почеток на христијан-

ската ера“. Па ова било од македонски колонисти по потпаѓање на Македонија под
Рим.  Значи,  двојно  било  наше:  македонско  пред  Христос  и  бригиско  со
богомилите. 

За богомилите се говори за Бугарија. А во 11-12 век постоела тн.Византија.

Се објаснува: „Богомилите во Бугарија и Македонија се јавуваат во  X  век.

Во Србија брзо се уништени, ама во Босна нашле уточиште. Во Босна богомилите-

се христијани, како себе се нарекувале, образовале Црква босанска со незнатна је-

рархија. На чело стоел дјед, потоа гости и старци. Постоел некој вид државна ре-

лигија,  потпора  на  домашното  благородништво  во  борба  за самосталност  измеѓу
православниот Исток и католичкиот Запад. Во XIV и XV век се повлекува пред ка-

толичеството и продирачкиот ислам.(прим.прев.)“. Православна била тн.Византија.
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Бидејќи бугарските градови во 17 век Пловдив, Софија, Видин, Разград, Шу-

мен и други биле во Македонија, денешните Бугари биле Македонци, а никако Бр-

игите Бугари. Ама Македонија била до реката Дунав- српско предание. И во 1809 г.
Бидејќи Македонците во Пакистан, од војската на Александар Македонски,

останале Бриги, отпаѓа било што бугарско. Македонците во Пакистан и во Америка
-по смртта на Александар Македонски-, биле со слоговен јазик. Тој се разликува од
денешниот македонски,затошто бригискиот до денес има свој непрекинат развиток.

Бидејќи Македонците во Америка имале свои мистерии итн.,залудно е Евро-

пјаните да трагаат било што од Азија и Африка, запоставајќи ја само Македонија.

„Тоа се други, предизвикувачки тајни за катарите. Еден старец, Жан де Жо-

енвил (Jean de Joinville), на пример, пишејќи за своето познатство со Луј  IX во те-

кот на тринаесетото столетие, кажува: ‘Кралот (Луј IX) еднаш ми раскажал како не-

колку луѓе меѓу албижаните му отишле на грофот де Монфор... и го викнале да до-

јде и да го види телото на нашиот Господ, кое постанало месо и крв во рацете на
нивниот свештеник’. Монфор, спрема анегдотата, изгледал малку препаднат со пр-

едлогот.Прилично надмено, тој изјавува дека неговите прателци можат да одат, ако
така сакаат, а дека тој самиот ќе настави да верува во склад со начелата на ‘Светата
црква’. Нема понатамошен развој или објаснување на овој настан. Самиот Жоенвил
го прераскажувал само успат. Ама, што ние треба да заклучиме за овој загонетен
повик ? Што тоа катарите работеле ? Каков вид на обред е во прашање ? Оставајќи
ја по страна мисата, која катарите ионака ја отфрлувале, што воопшто можело да
биде ‘тело на нашиот Господ...постанало месо и крв’ ? Што тоа можело да биде,

сигурно нешто вознемирувајќи дословно во оваа изјава.

Друга тајна  го  опкружува  легендарното  катарско  ‘благо’.  Е  познати  дека
катарите биле изузетно богати. Технички, верата забранувала носење оружје. Иако
многу ја занемариле оваа забрана, чинител е дека голем број платеници бил зајму-

ван уз знатен трошок. Истовремено, изворите на катарското богатство- заклетва на
верност која се захтевала од моќните великопоседници, на пример- биле очигледни
и објасниви.Па, ипак, гласините се колале, дури и во текот на албижинскиот поход,

за баснословното, тајнествено катарско благо кое далеку го надминувало материја-
лното богатство. Што да било, тоа благо, се раскажувало, е чувано во Монесегир.

Кога Монсегир паднал, меѓутоа, ништо значајно не било пронајдено. А ипак, има
извесни изузетни настани сврзани за опсадата и предавањето на тврдината.

Во  текот  на  опсадата,  напаѓачите  броеле  повеќе  од  десет  илјади  луѓе.  Со
овие огромни снаги опседниците покушале да ја опколат цела планина, спречувајќи
го со тоа секое влегување и излегувале и надевајќи дека ќе успеат да ги изгладнат
бранителите. Покрај бројната снага, меѓутоа, тоа не бил доволен број луѓе обрачот
потполно да го обезбедат. Многу трупи, штоповеќе, биле од тој крај и наклонето на
катарите, а многу биле едноставно непоуздани. Значи дека не било тешко да се по-

мине неприметен низ напаѓачките редов. Било многу дупки низ кои луѓето се пр-

овлекувале таму и назад и намирниците стигнувале до утврдувањата.

Катарите ги искористиле овие дупки. Во јануари 1244, скоро три месеци пр-

ед падот на тврдината, два parfei побегнале. Спрема пуздани извештаји, со себе го
понеле најголемиот дел на катарското материјално богатство- товар злато, сребро и
пари, кои прво ги однеле во една утврдена пештера во брдата, а оттука во склони-
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ште на некој замок. После тоа, благото нестанало и повеќе за него никогаш не се
чуло. 

На ден 1. Март, Монсегир конечно се предал. До тоа време, неговите брани-

тели броеле од 400 луѓе- 150 до 180 од нив биле parfei, а останатите витезови, вла-

стелини, војници и нивни семејства. Им биле понудени изненадувачки благи усло-

ви. Требало борците да добијат потполно опростување  за сите порани ‘злочини’.

Им било дозволено да одат со своето оружје, пртлјаг и сите поклони, вклучувајќи и
парите, кои можеле да ги добијат од своите работодавачи. На  parferi-те исто така
им е укажана неочекувана великодушност. Под услов да се одречат од своите ере-

тички  верувања,  и  да  им  ги  признат  своите  ‘гревови’  на  инквизациите,  би  биле
ослободени и подложени само на лесни покори.

Бранителите захтевале двонеделно примирје, потполн прекин на непријател-

ствата- да размислат за овие услови. Како следен знак невообичајната широкагра-

дност, напаѓачите на ова пристанале. Завозврат, бранителите доброволно понудиле
талци. Се сложиле дека, воколку икој покуша да побегне од тврдината, талците ќе
бидат погубени.

Дали  parfei-те биле толку предани со своите верувања спремно го одбрале
мачеништвото место преобраќањето ? Или постоело нешто што не можеле- или не
се осудивале- да спроведат инквизација ? Какво год биле одговорите на ова праша-

ње , ниеден од parfei, колку што е познато, не ги прифатил условите на опсадникот.

Напротив, сите  избрале  мачеништво.  Штоповеќе,  најмалку дваесет  други  жители
на утврдењето,  шест жени  и петнаесет  војници, доброволно го примиле  Consola-

mentum и со тоа постанале parfei, осудувајќи се на сигурна смрт.

На ден 15. март, примирјето истекло. Во зора на следниот ден, повеќе од две
стотини  parfei биле грубо одвлечено низ планината. Ни еден едини не се одрекол.

Не било време да се подигнат поединечни столбови за ломача. Биле затворени во
големиот забран во подножјето на планината, исполнет со колци и дрвја, и спалени
на гомила. Заробен во замка, остатокот на посадата бил присилен да посматра. Биле
предупредени дека секое покушување на бегство ќе значи смрт за сите нив, како и
за талците.

Покрај овој ризик, меѓутоа, посадата завернички сокрила меѓу себе четири
parfei.  И во ноќта 16. март, овие четири луѓе, предводени од водач, извеле смело
бегство од тврдината- поново со знаење и преќутна согласност на посадата. Се спу-

штиле низ стрмната западна страна на планината, обесени на фортома, фрлајќи се
по повеќе од стом метри одеднаш во провалијата.

Што тоа овие луѓе работеле ? Што била сврха на нивното опасно бегство кое
го повлекувало таков ризик за гарнизон и талците подеднакво ? Следниот ден мо-

желе слободно шетаат од тврдината и да го настават својот предхотен живот. Па
ипак, од некој непознат разлог, тие превзеле погибелно ноќно бегство кое можело
да донесе смрт ним самите како на нивните соборци.

По предание, овие  четири  луѓе  со себе  однеле  легендарно катарско  благо.

Ама,  катарското благо било прокриумчарено  од Монсегир три  месеци  порано. И
колку ‘благо’, во секој случај, -колку злато, сребро или пари- можело така малку
луѓе да носат на плеќите нишајќи се на фортомите низ планинската латица ? Ако
четири бегалци навистина нешто носиле, се чини јасно дека тоа било нешто друго,

а не материјално богатство.
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Што можеле да носат ? Катарска верска опрема, можда- книги, ракописи, та-

јни учења, реликвии, некој вид верски предмети, можда нешто што, од овој или од
оној разлог, никако не смеело да падне во непријателски раце. Тоа би можело да се
објасни зошто такво бегство превземено- бегство кое  го доведувало во таква опа-

сност секого кој бил вмешан. Ама, ако нешто така драгоцено требало по секоја це-

на да се држи подалеку од рацете на непријателите, зошто тоа не било прокирумча-

рено  порано  ?  Зошто  не  било  изнесено  заедничко  со  мнозинството  материјално
бла-го три месеци порано ? Зошто било задржано во тврдината до овој последен и
најо-пасен трен ?

Точен датум на примерјето  нам ни дозволил да најдеме еден од можен од-

говор на ова прашање. Примирјето го захтевале бранителите кои доброволно ги по-

нудиле талците да би го добиле. Од некој разлог, се чини дека бранителите тоа го
сметале неопходно- иако со тоа се добивало пуко одложување неизбежно за само
две недели.

Можда, заклучивме, такво одлагање било неопходно да би се добило во вре-

ме. Не време воошто, туку договорено време, до тој одреден датум. Тоа се поклопу-

вало со пролетната равондневница- а равнодневницата лесно можело да има некое
одредено значење за катарите. Исто така се поклопува со Ускрс, ама катарите, кои
ја доведувале во прашање важноста на разапнување, не припишале поголемо зна-

чење ни на Ускр. А поново, е познато дека некој вид светковина е одржана на 14.

март, ден што истекло примирјето. Малку има место  на сумливост,  како што из-
гледа, дека примирјето и е барано затоа да би можела да се одржала оваа светкови-

на. А малку е веројатно дека свеченоста можела да биде одржана на некој случајно
одбран ден. Изгледа дека тоа морало да биде на ден 14. март.

Каква год природа била светковина, е јасно дека направила впечаток на наја-

мнени платеници од кои некои, пркосејќи со неизбежната смрт, се преобратиле во
катарска вера. Може ли овој чинител да содржи макар клуч за прашање за тоа што
било прокриумчарено од Монсегир две ноќни подоцна ? Дали што-год-било-про-

криумчарено можело да биде неопходно, на некој начин за светковина ? Дали нека-

ко можело да допринеси убедување најмалку дваесетина бранители да постанат pa-

rfei во последен  трен  ? И дали  тоа, на некој начин, можело  подоцна да  обезбеди
преќутна помош на посадата, дури  и по цена на нивниот живот ? Ако на све ова
прашање одговорот е потврден, тоа би објаснило зошто што год да е склонето на
шестнаесети, не било склонето порано, во јануари, на пример, кога паричното бла-

го било пренесено на сигурно. Било потребно за свеченост. А тогаш требало да се
сочува од непријателските раце“.

Тајна на катарите

„Додека ги одмерувавме овие заклучоци, нам мислите често ни се враќале
на преданието кое ги поврзува катарите и Свети грал. Не бевме приправни да гле-

даме на Грал како нешто повеќе од мит. Сосема сигурно не сме биле приправни да
тврдиме дека икогаш стварно постоело. Дури и да есте, не можевме да замислиме
дека путир или калеж, било некогаш да содржел Исусова крв или не, би можело то-

лку да биде драгоцено за катарите- за кои Исус, во голема мера, бил безначаен. Ни-

што помалку, и без обѕир на све, легендата се наставила нас да не прогонува и збу-

нува.
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Иако  заобиколна,  изгледа  дека  постоела  некоја  врска  измеѓу  катарите  и
култот на Грал во текот на целиот негов развој низ дванаесети и тринаесети век.

Извесен број писатели тврдел дека романсите за Грал- оние Кретјани де Троа (Chré-

tien de Troyes)  и Volfram fon Eüenbah(Wolfram von Eschenbach),  на пример- вовле-

кување на катарските мисли, скриени со истанчени со симболизмот, во срце на пра-

воверните христијани. Може да биде некое претерување во ова тврдење, ама во не-

го има и некоја вистина. Во текот на албижанскиот крстоносен поход, црковните
званичници грмеле против романсите за Грал, прогласувајќи ги опасни, ако не и ер-

етички. А во некои од овие романси има издвоени делови кои не само мошне да се
кривотворени туку сосема непогрешно дуалистички- со други зборови катарски.

Штоповеќе, Волфрам фон Ешенбах, во една од своите романски за Грал, об-

јавува дека гралскиот замок  бил сместен во Пиринејите- тврдење кое Рихард Ваг-
нер, во секој случај, по своја прилика дословно го сфатил. Спрема Волфрам, името
на гралскиот замок бил Мунсалвајш  (Munsalvat). Во една од Волфрамовите песни,

господар на гралскиот замок се вика Перила (Perilla). Мошне е занимливо дека го-

сподарот Монсегир бил Ремон де Переј  (Raimon de Pereille)- чие име, во латински
облик, се појавува на списите од тоа време како ‘Perilla’.

Ако вака упадливо подудараност нас непрекинато не прогонува, морале, за-

клучивме,  да го прогонуваат и Сонијер- кој, бил потполно обземен со преданија и
народни обичаји на тој крај. А како секој староседелец на покраината, и Сонијер
морал секогаш да биде свестен на близината на Монсегир чија изузетна и трагична
судбина уште секогаш владее во свеста на луѓето на таа област. За Сомијер, меѓу-

тоа, само близината на утврдувањето можело да донесе извесни корисни наговесту-

вања.

Нешто било прокријумчарено од Монсегир чим истекло примирјето. Спрема
преданието, оние четири луѓе кои побегнале од осудената тврдина со себе го одне-

ле катарското благо. Меѓутоа, паричното благо било пренесено три месеци порано.

Дали катарското ‘благо’ кое Сонијер го открил, можело првенствено да се состои
од тајни ? Дали таа тајна можела, на некој нејасен начин, да биде во врска со нешто
што постанало познато како Свети грал ? Нам ни изгледало непојмливо воопшто да
би било можно дословно да се толкува гралските романси.

Во секој случај, што год да било прокријумчарено од Монсегир, морало да
биде некаде однесено. Спрема преданието, е однесено во утврдена пештера Орно-

лак  (Ornolac) во Арјеж  (Ariège),  каде недолго потоа била уништена групата на ка-

тари. Ама  ништо изузев  костури  никогаш не било  најдено во  Орналак. Од друга
страна,  Рен-л-Шато се  најдува  само  ден  јавање  од  Монсегир.  Што  год  да  е  про-

кријумчарено  од  Монсегир,  лесно  можело  да  биде  донесено  во  Рен-л-Шато  или,

уште поверојатно, во една од пештерата која како саќе го прикриваат планините. А
ако ‘тајната’ на Монсегир била она што Сонијер подоцна го открил, тоа очигледно
би објаснило многу тоа.

Во случајот на катарите, како и во Сонијеровиот, појамот ‘благо’ изгледа да
крие нешто друго- сознание или обавестување некој вид. Имајќи ја во вид длабока-

та  приврзаност  на  катарите  на  својата  вера  и  нивната  борбена  одбојност  спрема
Рим, се прашавме да не е такво сознание или обавестување (претпоставувајќи дека
постоело) се однесувало, на некој начин, на христијанство- на учење и теологија на
христијанството, можда не неговата историја и потекло. Дали било можно, накра-
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тко, катарите (или бар некои катари) да знаеле нешто- нешто што допринело на лу-

дачкиот жар со кој Рим жудел за нивното истребување ? Свештеникот кој нам ни
пишел споменувал ‘непобитен доказ’. Дали таков ‘доказ’ можел да им биде познат
на катарите ?

Во тоа време, можевме само доконо да спекулираме. А податоците за ката-

рите воглавно биле толку мршави да не овозможувале дури ни поставување рабо-

тна  хипотеза.  Од  друга  страна,  во  текот  на  истражувањето  за  катарите,  секогаш
одново се судрувавме со еден друг предмет, дури со загонетни и тајанствени, оп-

кружени со предизвикувачки легенди. Тој предмет биле витезовите темплари. 

Од тие разлози,значи, спрема темпларите го усмеривме своето понатамошно
истражување.  Нашите  трагања  почнале  да  донесуваат  одредена  документација  и
мистеријата почнала да добива многу поголеми размери отколку што икогаш пора-

но сме замислувале“

Ненаселениот континент Европа се населувал двоструко: многу помалку со
воден пат, а такви биле Феникијците. А масовните преселби биле во копнен пат- по
долината Вардар-Морава-Дунав- Рајна. За доказ е лозата. Таа била донесена до Рај-
на, каде било најтопло. Следи Лозана...Меѓутоа, таа денес ја нема во Данска, Ска-

динавија и Русија. Бидејќи овие биле на најладни простори, таму преселбите биле
во најново време. Преселбите продолжиле во новата ера: богомилите, па крстоно-

сните војни...Па следи со навлегување на исламот. Народот со себе носел сé свое.

До денес преселбите продолжуваат, но никако обратно. За да има преселби од ко-

нтинентот на Балканот, нема ниеден материјален доказ: животни, растенија, сад...

МОНАСИ-ВОЈНИЦИ

„Трагањето за вистината за витезовите темплари се покажало како застражу-

вачк потфат. Количината на пишана граѓа посветена на оваа тема била поразувачка
а ние, во почетокот, со сигурност не можевме да знаеме колку од таа граѓа била по-

уздана. Ако катарите предизвикале поплава на сумливи и романтични легенди, ми-

стификацијата која ги опкружува темпларите била уште поголема.
Тие нам, во една равна, биле доволно познати- занесувачки жестоки монаси-

војницим витезови-мистици облечени во бели плаштови со проширен црвен крст,

кој одиграл одсудна улога во крстоносните војни. Тоа, во извесна смисла, биле ар-

хетипски крстоносници- уришна коњаници на Светата земја кои, во илјадниици, се
бореле и гинеле јуначки за Христо. Притоа многу писатели, дури и денешни, гле-

дале на нив како на многу тајанствени установи, еден суштински таен ред, посве-

тен на мрачните сплетки, подмукли подметнувања, сеновити заговори и цели. А ос-
танала и еден збунивачки и необјаснив чинител. На крај на двовековната кариера,

овие белорухи Христови заштитници биле оптужени за порекнување и одфрлување
на Христо, за газење и плукање по крстот“.

Крстоносниците биле убијци, арамишта и крвници. Тие како ѕверови со чо-

вечки лик го истребувале македонското православие, се уништиле и украле. Укра-

деното богатство може да се најде во Италија и низ цела Европа.

„Во Скотовиот (Scott) ‘Ајванхоу’ (Ivanhoe), темпларите се опишани како на-

дмени и набусити  грубијани, похлепни и лицемерни тирани кои бесрамно ја зло-

употребувале својата моќ, лукави манипулатори кои управуваат со луѓето и крал-
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ствата. Во други списи од деветнасетиот век се опишани како сатанисти, ѓаволови
обожувачи,  извршители на сите бесрамни, гнасни  и/или  еретично обреди. Скоре-

шните историчари се склони да ги сметаат за злосреќни жртви, пионири настрада-

ни во политичките смислици на црквата и државата на високо нивоа.А има, поново,

и други писатели, нарочито во традиција на слободното ѕидарство, кои темпларите
ги сметаат за вештаци и посветени на мистиката, чување на една тајна на мудроста
која го надминува и самото христијанство.

Какво  год  било  личното  предубедување  или  правец  на  овие  писатели,  ни
еден не го оспорува јуначкиот жар на темпларите или нивниот допринос на исто-

ријата. Не доведува во прашање, исто така, ни тоа дека нивниот ред е една од нај-
сјана и најзагонетна установа во анализата на западните култури. Ниеден извештај
за крстоносните војни- или, кога сме кај тоа, за Европа на дванаесетиот и трина-

есетиот век- не ќе пропушти да ги споменат темпларите. На врвот, тие биле најмо-

ќна и највлијателна организација во целиот христијански свет, можда едини со изу-

зеток на папството.

Па ипак, некои стални прашања остануваат. Кои се и што биле витези тем-

плари ? Дали биле само она што изгледало дека се или нешто друго ? Дали биле пр-

ости војници околу кои е ореолот на легенди и тајни нахнадно исплетен ? Ако е та-

ка, зошто ? Другчие, дали постоела стварна мистерија поврзана со нив ? Дали подо-

цна со разубувањето на митот можело да има основа ? Прво ги размотривме при-

фатените извештаји за темпларите- извештаји кои го нуделе почитуваните и одго-

ворни историчари. Заправо, во секоја точка, овие извештаји предивикуваат повеќе
прашања на што даваат одговор. Тие само да не се неодрживи при внимателното
испитување  туку  и  наговестуваат  некој вид ‘параван’. Не  можевме  а да не  посу-

мњаме дека нешто намерно било прикриено, и дека е изработана ‘званична прика-

зна’ која историчарите само ја поновувале“.

Витезови темплари-правоверен извештај

„Колку општо е познат, први историски обавестувања за темпларите пружил
еден франачки историчар, Гијом од Тир (Guillaumé de Tyre),кој пишел измеѓу 1175.

и 1185. година. Тоа било на врв со крстоносните походи, кога западначката војска
веќе ги освоиле Светата земја и установиле ерусалимско кралство- или како самите
темплари нарекувале ‘Утрмер’  (‘Outremer’),  ‘Прекоморје’. До времето  кога Гијом
од Тир почнал да пишува, Палестина била во западњачки раце веќе седумнаесет го-

дини, а темпларите постоеле повеќе од педесет. Гијом, спрема тоа, пишел за наста-

ните кои му претходеле на неговото сопствено време-за настаните на кои не им бил
сведок, туку за ним сознал од други, или, дури, трета рака. Од другите или третите
западнаци, што повеќе, на основ на податоците непоуздани на веродостојност. Оти,

немало западњачки хроничари во Утмер измеѓу годината 1127. и 1144. Така, нема
записи за тие одлучувачки години.

Ние не знаеме, накратко, многу за Гијомовите извори на податоци, а тоа ле-

сно може некој од неговите тврдења да доведе во прашање. Можел да црпи граѓа
од народните преданија, од некоја доволно поуздана усмена традиција. Друга мо-

жност е да се посоветувал со самите темплари, па прераскажал она што тие му ре-

кле. Ако е тоа случај, значи да пренесе само она што темпларите сакало да пренеси.

Додуше, Гијом нам навистина ни пружа основни обавестувања, и тие обаве-

стувања се оние на што подоцнежните извештаји за темпларите, сите обавестувања
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на нивното оснивање, сите приказни за нивната дејност, се засниваат. Поради Гијо-

мовите неодредености и површности, меѓутоа, поради добата во кое пишел, поради
недостаток на поуздани  извори, тој претставува  несигурна  основа за стварање  на
конечне слика. Гијомовата хроника секако се корисни. Ама погрешно- а тоа е она
на што подлегнале многу историчари- да се гледа на нив како на неопобитни и по-

тполно точни. Дури и Гијомовите датуми, како што истакнува  сер Стивен Ранси-

ман (Sir Steven Runciman), ‘се збркани, а во некои случаеви очевидно погрешни’.

Спрема Гијом од Тир, Ред на сиромашните витези на Христа и Соломоно-

виот храм е основан 1118. Основач, се кажува, е некој Иг де Пејен  (Hugues de Pa-

yen), благородник од Шампањ (Champagne) и вазал на грофот од Шампањ.Еден ден
Иг, неповикан, се појавил со осумина другари во дворецот на Бодуен  I (Baudouin),

кралот  на  Ерусалим,  чиј  постар  брат,  Годфри  Бујонски  (Godfroi  de Bouillon),  го
освоил Светиот град деветнаесет години порано. Се чини дека Бодиен најсрдечно
ги примил, а исто така и ерусалимскиот патријарх- верски водач на новото крал-

ство и нарочото пратеник на папата.

Целта за која се изјаснале темпларите, наставува  Гијом од Тир, бил ‘колку
нивната снага им допушта, да ги одржуваат патиштата и друмовите безбедни...уз
нарочита грижа за заштита на поклониците’. Оваа цел, како изгледа, била толку вр-

една да кралот го испразнил цело едно крило на кралската палата и им го ставил на
витезовите на располагање. И покрај објавениот завет на сиромаштво, витезовите
го прифатиле овој раскошен смештај. По преданието, нивната квартира е соѕидана
на темел на древниот Соломонов храм, и оттука овој полетен ред го извел свое име.

Во текот на девет години, ни кажува Гијом де Тир, деветмина витези не при-

миле ни еден искушеник во својот ред. Уште секогаш требало да живеат во сирома-
штво- во такво сиромаштво да званичните печати прикажуваат два витези како ја-

ваат ист коњ, што наговестува не само братство, туку и беда која не допушта одво-

ено јавање. Овој вид печат често се смета најчуен и најособен од сите темпларски
знакови, со потекло уште од првите денови на редот. Тоа, меѓутоа, е створено полн
век подоцна, кога тешко било да се речи за темпларите дека се сиромашни- ако тоа,

навистина, икогаш било.

Според Гијом де Тир, кој пиши пола век подоцна, темпларите се установени
1118. година и се вселиле во кралскиот дворец- уришајќи оттаму, како се смета, да
ги заштитат поклониците по друмовите и патиштата на Светата земја. Во тоа доба,
ипак, постоел еден званичен кралски историчар кого го вработил самиот крал. Не-

говото име било Филк од Шартр (Fulk de Chartres) и тој пишел, не педесет години
по наводното време на основањето на редот, туку во текот на самите години за кои
е збор. Мошне чудно, Филк од Шартр со ниеден збор не го споменува Иг де Пејен,

Иговите придружници или било што макар овлас поврзано со витезовите темплари.

Навистина, громогласна тишина ја обвиткува дејноста на темпларите во првите де-

нови на нивното постоење. Сигурно дека никаде нема записи- дури ни подоцна- за
тоа дека било што чинеле да ги заштитат поклониците. А човек не може да не се
чуди  како така малку луѓе  можело  да се  надеваат на исполнување  на колосалата
самонаметната задача. Деветмина да ги заштитат поклониците по сите главни дру-

мови на Светата земја ? И тоа све на поклониците ? Ако тоа бил нивна цел, човек
секако би очекувал со добродошлица да ги дочекува новаците. А ипак, по Гијом од
Тир, тие не примиле ниеден искушеник во ред во тек на девет години.

33



При сé тоа, за една деценија, како се чини, славата на темпларите се проши-

рила по цела Европа. Црквените власти не ги величеле и пофалувале нивните хри-

стијански подфати. Околу 1128. или недолго потоа, трактат во кој се пофалуваат
нивните  врлини  и  особини  напишал никој друг  до свети  Бернар,  опат на Клерво
(Clairvaux) главен претставник на христијанството на тоа доба. Бернаровата распра-

ва, ‘Во пофалување на новото витештво’, прогласувајќи ги темпларите како јадро и
апотеоза на христијанските вредности.

После девет години, 1127, повеќето од деветмина витези се вратиле во Евро-

па каде им е приреден величествен дочек, кој со голем дел го уприличил светиот
Бернар. Во јануари 1128. се состанал црквениот собор во варошот Троа (Troyes)- на
дворот на грофот од Шампањ, вазалниот господар Иг де Пејен- на кој поново Бер-

нар бил водечки дух. На овој собор темпларите биле званично признати и установе-

ни како верско-воен ред. Иг де Пејен добил звање голем мајстор. Тој и неговите по-

дредени имале да бидат војници монаси, војници-мистици, здружувајќи ја строгата
покорност на манастирите со војнички жар со воен фанатизам- ‘Христова милици-

ја’, како биле наречени во тоа време.И поново свети Бернар бил тој кој помогнувал,

уз еден одушевен предговор, да се зацрта правилник на однесување по кој витезите
ќе се придржуваат- правилникот е заснован на оној цистецитски манастирски ред
во чие составување самиот Бернар имал одлучувачко влијание.

Темпларите  се заветувале на сиромаштво, чедност и покорност. Биле обвр-

зани да ја сечат косата, ама им било забрането да ја сечат брадата, така издвојувајќи
се во едно време во кое мнозинство луѓе биле глатко избричени. Начинот на исхра-
на, облекување и задоволување на други потреби на секојдневниот живот бил стро-

го уреден во склад со манастирскиот и војниот начин на живот, подеднакво. Сите
членови на редот морале да носат бела облека, огртач и туника и овие наскоро се
претвориле во упадлива бели одежди по кои темпларите постанале чуени.‘На никој
не му е допуштено да носи бела облека, или да има бел плашт, изузев... на Христо-

вите витези’. Така стоело во правилникот на редот, каде се разработувало симболи-

чното значење на оваа опрема: ‘На сите наречени витези, исто зима и лето, им дава-

ме, ако можат да бидат обезбедени, бела халјина, оние кои зад себе го оставиле мр-

ачниот живот да знаат да му се препорача на својот творец со чист и бел живот’.

Како додаток на овие поединости, редот е заснован на лабава управна хиер-

архија и апарат. Однесувањето на бојното поле, меѓутоа, било строго наѕирано. Во
случај на заробување, на пример, на темпларите не им е дозволено да молат за ми-

лост нити да се откупат; биле принудени да се борат за смрт. Исто така, не им било
дозволено да се повлечат, освен ако бројот на противниците го преминувал односот
три спрема еден.

Годината 1139, Папата Инокентије II- бивши цистерциски калуѓер од Клер-

во и штитеник на светиот Бернар- издал една була. Спрема неа, темпларите не би
должеле оданост ни на една световна или духовна сила, изузев на самиот папа. Со
други  зборови, се  направени  потпополно независни  од  сите  кралеви, принцови  и
прелати како и од секое мешање од страна на политичките и верските власти по-

еднакво.Постанале, всушност, сами за себе закон, независно меѓународно царство.

Во текот на две децении после соборот во варошот Троа, редот се ширел со
вонредна брзина и во невообичаена мера. Кога Иг де Пејен ја посетил Англија пред
крај 1128, кралот Хенри  I (Henry)  го  примел  со  ‘големо  уважување’.  Широко на
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Европа, младите синови на благородните семејства се сливале да се упишат во чле-

нство на редот и големи поклони- во пари, добра и земја- стигнувале од сите краеви
на христијанскиот свет. Иг де Пејен го дарувал својот сопствен имот, и сите новаци
биле принудени да постапат на ист начин. При пријемот во ред, човекот бил прину-

ден да им ги препиши сите свои добра. 

Уз ваква политика, не изненадува што имотите на темпларите се ширеле. За
само дванаесет месеци од соборот во варошот Троа, редот држел замашен имот во
Франција, Англија, Шкотска, Фландрија, Шпанија и Португалија. После уште една
деценија,  држале,  исто  така,  домени  во  Италија,  Австрија,  Германија,  Унгарија,

Светата земја и поедини точки на Исток. Иако витезовите понаособно биле сврзани
со заветот на сиромаштија, тоа не го спречило редот на гомило богатство и тоа во
беспримерна мера. Сите дарови биле добродојдени. Истовремено, на редот му било
забрането да се лиши од било што- дури ни да би платил откуп на своите водачи.

Храмот обилно примал ама, како ствар на строга политика, никогаш не давал. От-

тука, кога Иг де Пејен се вратил во Палестина, 1130, со свита- мошне големо за тоа
време- од некои три стотини витези, оставил зад себе, под паска на други новаци,

големи делови на европската територија“.

Значи, тогаш немало европски народи, туку само католички народ низ наве-

дените простори, со владевини семејни, а не народни. Службен јазик бил латински.

„Годината 1146, темпларите го усвоиле  чуениот  проширен  ‘шапаст’ црвен
крст-  la croix pattée.  Во плаштови украсени со овој чуен знак, витезите го прателе
кралот Луј VII Француски во други крстоносни походи. Тука излегле на глас по во-

ен жар вдружен со скоро безумната смелост,а исто така и по дивјачката набуситост.

Све во свему,  меѓутоа, биле сјајно увежбани, најувежбана борбена сила во светот
на тоа доба. Самиот француски крал пишел дека едино темпларите спречиле втори-

от крстоносен поход- лошо замислен и лошо воден како што било- не се изроди во
потполен слом“.

Па темпларите отсекогаш биле во борба против македонското православие.

„Со текот на следните сто години, темпларите постанале сила со меѓунаро-

дно влијание. Непрестално биле вмешани во дипломатијата на високо нивоа меѓу
благородниците и монарсите широко на западниот свет и Светата земја.Во Англија,

на пример,мајстор на Темпла бил редовно повикуван во кралскиот парламент и бил
сметан главешина на сите верски редови, имајќи првенство над сите приори и опа-

ти  во  земјата.  Одржувајќи  ги  тесните  врски  со  Хенри  II,  како  и  со  Томас  Бекет
(Thomas à Becket),  темпларите биле од помош при покушување на измирување на
суверените и неговиот одреден надбискуп. Англиските кралеви со ред, вклучувајќи
и го кралот Џон (John), често одседнувале во Темпловиот лондонски прецепторат, а
мајстор на редот стоел уз бок на монархот при потпишување на Magnae Cartae.9

Политичката дејност на редот не била ограничена само на христијански св-

ет. Се сковани чврсти карики кои го поврзувале муслиманскиот свет- светот кој на
бојното поле му бил така често спротиставен- а сараценските водачи на темпларите
им изразувале почитување кое го преминувало она укажување на сите останати Ев-

ропјани. Тајната врска се одржувала со хашишимите (Hashishim), или убијците, чу-

ената секта војнички и често фанатички посветеници кои биле исламски двојници

9 Magnae C (h) Libertatum= ‘велико повелје’ на кое се засновани личната и политичката слобода во
Англија, добиени од кралот Јован Без Земја 1215. година (прим. прев.)
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на темпларите. Хашишимите им плаќале данок на темпларите, а се говоркало дека
се во нивна служба“.

Значи, Рим, Ватикан, бил католички, и со исламот, а против православието.

„На скоро секое политичко нивоа темпларите делувале како званични судии
во расправите, па дури и кралевите ги потчинувале на нивната власт. Година 1252,

Хенри III Англиски се осудил да ги предизвика, заканувајќи им се дека ќе ги запле-

ни некои од нивните домени. ‘Вие темплари... имате така многу слобода и повла-

стување да вашите огромни имоти ве прават да беснеете од гордост и охолост. Што
било неопрезно дадено, мора, спрема тоа, да биде опрезно порекнато, а што било
неразборито подарено, мора да биде разборито опозвано’. Мајсторот на редот одго-

ворил: ‘Што тоа збориш, о Кралу ? Далеку било твоите усни  да изговоруваат не-

пријатни и луцкасто такви зборови. Додека бидеш чинел правда, ќе кралуваш. Ама,

ако ја погазиш, ќе престанеш да бидеш крал’. Тешко му е на современиот дух  да
појми страв и дрскост на ваква изјава. Мајсторот увиено ја присвојува за свој ред и
себе моќта која дури ни папството не се осудувало отворено да захтева- моќ да со-

здава или руши монарси.

Истовремено, интересите на темпларите се ширеле понатаму и од војна, ди-

пломатија и политички сплетки.Всушност, тие ја создале и учврстиле установата на
современото банкарство. Позајмувајќи големи своти на монарсите во оскудица, по-

станале банкари на секој престол во Европа- а на извесни муслимански владетели.

Уз помош на својата мрежа прецепторати широко во Европа и Среден исток, тие
исто така уредиле, по умерени каматни стапи, безбеден и делотворен пренос на па-

рите за трговците, сталеж кој постоел све позависен од нив.Парите вложени во еден
град, на пример, можел да захтева и да го подигни друг, по пат обврзници пополне-

ти со заплетени шифри. Темпларите така постанале први менувачи на пари во тоа
доба, а папирскиот прецепторат постанал средиште на европските финансии. Веро-

јатно, дури, дека чекот каков што ние денес го познаваме и користиме го изумил
овој ред“.

Се говори за банкарство. Меѓутоа,  тоа било со потекло од најстарите про-

стори околу Левантот: Египет, Месопотамија и јужниот Балкански Полуостров- са-

мо тој бил населен. Па потоа следи и северниот Балкански Полуостров... Токму за-

тоа постои генетско-географска оддалеченост од југ кон север и запад итн, што го
пиши Луиџи Лука Кавали- Сфорц итн. Бидејќи Рим сé уништил на Балканот и Ма-

ла Азија, каде било Возбоновено Античка Македонија, тн.Византија, се наведува за
другите наведени простори.За таа цел се претставуваат за мене постоечките извори:

Во Херодотова Историја, II- Втора книга, 177, стои: „Се прикажува дека то-

гаш, за време на владеењето на Амасис, Египет бил во најголема благосостојба и во
однос на тоа што реката ѝ го давала на земјата и во однос на тоа што земјата им го
давала на луѓето, а населени места во Египет тогаш имало дваесет илјади. И закон
Амасис им донел таков, според кој секоја година секој еден Египќанец пред упра-

викот на областа морал да покаже од што живее. Тој што не ќе го направел тоа и не
ќе докажел дека живее од чесен труд, се казнувал со смрт. Атињанинот Солон го
презел тој закон од Египќаните и го вградил меѓу другите државни закони во Ати-

на. И тој, како закон на кој нема што да му се замери, суштествува и е на сила и ден
-денес“. Значи, се говори за во V п.н.е. што го запишал Херодот. 

Во производството се создава капиталот,но не во банкарството и трговијата.
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Џорџ С. Клејсон, во „Најбогатиот човек на Вавилон“, 1955 (2002), пиши во
следните наслови:Човекот што сака злато; најбогатиот човек во Вавилон; седум ле-

кови за  тенкиот паричник; запознајте ја божицата на среќата; пет златни закони;

заемодавецот од Вавилон; ѕидините на Вавилон; вавилонскиот трговец со камили;

глинените плочи од Вавилон; најсреќниот човек на Вавилон; историски приказ на
Вавилон“.Па врската била Египет, Месопотамија и јужниот Балкански Полуостров.

Банкарството и трговијата биле пренесени само по долината Вардар...Рајна.

„Темпларите се трговци не само со пари, туку и со мисла, исто така.Низ сво-

ите негувани и блиски допири со исламската и еврејската култура, тие почнале да
служат како пречистачи на новите идеји, нови видови на знаења, нови науки. Ужи-

вале вистински монопол на најдобра и најразвиена технологија на своето време- на
најдобро што можело да произведат оружарите, кожарите, неимарите, војните гра-
ѓевинари и изумители. Допринеле за развојот на осматрање, картографија, изграду-

вање на патишта и морепловство. Поседувале сопствени луки, бродоградилишта и
флота- флота истовремено трговска и војна која била меѓу првите кои употребувале
магнетска бусола. Потреба да лечат свои рани и болести ги направиле вешти во пр-

имена на лекови. Редот држел сопствена болници со сопствени лекари и хирурзи- а
употребата на гливични излачувања покажувале сличност со примена на антибио-

тици. Ги познавале современите начела на хигиената и чистотијата. А со мудроста
исто толку прерано за свое време,ја сметале епилепсијата не демонска опседнатост,
туку совладлива болест“. (Во Бригија била гливичката бабинпрдеш- тушка..., Р.И.) 

Еврејската надмоќ била со Хазарите,кои биле Руси...,без врска со Палестина.

Млечаните биле најмоќни. Тие како Венецијанци биле само под и со Рим.

За  лекарства  и  болници  биле познати  тн.Византијци. Овие  опстоиле  сé до
1543 година. Меѓутоа, за Рим и нивните чеда, тн.Европјани, тие не постојат. Да не
се изуми, дека Континенталците биле канибалисти во 13 век и тогаш не знаеле за
амами, во 14 век не знаеле за лајци и вилушки...10 Овде се говори, во сé извонредни.

„Понесен со сопствено достигнување, Темпл во Европа постанувал све по-

богат, помоќен и поугладен. Не изненадува, можда, што постоел и све понадметни,

све посурови  и све порасипани. ‘Да  се пие како темплар’, постанувал  образец на
тоа доба. Некои извори тврдат дека редот си поставил задача да прибера изопштени
витези.

Додека темпларите достигнувале благосостојба, а глас за ним све понатаму
се ширел по Европа, состојбата во Светата земја озбилно се погоршала. Годината
1185, умрел кралот Бедуен IV Ерусалимски. Во династичкото завадување кое усле-

дило, Жерарде Ридфор (Gérard de Ridefort), голем мајстор на Темпла, го изневерил
зборот зададен на монархот и со тоа ја довел заедницата во Палестина на ивица на
граѓанската војна. Тоа не бил Ридфоров едини сумлив потег. Неговиот надмен став
спрема  Сарацените набргу се раскинува  со долготрајно примирје и предизвикува
нов низ непријателства. А тогаш, во јули 1187, Ридфор ги повел своите витези, со
остаток на христијанската војска, во брзоплетна, лошо смислена и, како се покажа-

10 Олга  Луковиќ Пјановиќ пиши: „На  жалост,  западниот културен свет за тоа- или не знае  готово
ништо или управо ништо, како што не знае, дека во српската држава се јадело со вилушки, а на дво-

рот на  царот  Милутин  со  вилушките  од злато  и  сребро  и  тоа  уште  измеѓу  1282-1321., додека  во
Европа вилушките ги вовел тек на крајот на XV век Хенрих III, од што е направен голем настан“.
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ло,  несреќна  христијанска  битка  кај  Хатина  (Hattin).  Христијанските  снаги  биле,

всушност, уништени; а два века подоцна- поново бил во сараценските раце“. 

Крстоносниците со нивните Темплари биле само мајстори на ѕверства итн.

„Во наредното столетие, состојбата постанала све безнадежна. До 1291, ско-

ро цел Urtmer паднал, и Светата земја така де се речи во потполност била под власт
на муслиманите. Едино Акр  (Acre)  преостанал, а во мај 1291. и оваа последна тв-

рдина била изгубена. Во одбрана на овој осуден град темпларите го покажале свое-

то јунаштво. Самиот голем мајстор, иако ранет, наставил да се бори до смрт. Како
што постоел само  ограничен  простор во галиите на редот, жените  и  децата биле
склонети, додека сите витзеи, дури и оние ранети, решиле да останат. Кога после-

дното  утврдување  во Акр  паднало,  тоа било со апокалиптичка  сила- ѕидовите се
обрушиле, и ги сохраниле и напаѓачите и бранителите.

Темпларите засновале свој нов главен стан на Кипар (Cyprus) ама со губито-

кот на Светата земја биле лишени на својот raison d’etre. Како што повеќе не биле
пристапни невернички земји за основање, редот почнал да посветува внимание на
Европа, надевајќи се таму да најде оправдување за наставок на своето постоење.

Еден век подоцна, темпларите претседувале основање на еден друг витески,

верско-воен ред, тевтонски витези. Овие други во мал број делувале на Средниот
исток ама околу половина на тринаесетото столетие го свртиле своето влијание кон
северноисточните граници на христијанскиот свет. Тука за себе срезале едно неза-

висно кнежество-  Ordenstaat  или Ordensland11, кое го обвивала скоро цел источен
Балтик. Во ова кнежество, кое се простирало од Прусија до Финскиот залив и дене-

шното руско тло, тевтонските витези уживале  неоспорен суверенитет, далеку вон
дофатите на световниот и црквениот надѕор, подеднакво“.(Теута била Илирка, Р.И.)

Па наведените простори биле викиншки=варешки, а Викнзите=Варезите би-

ле Венети- Русија била Венеа. Пак, во Русија многу порано имало и Анта- сé само
тн.словенски.Токму затоа Русите се разбирале со Викинзите- со тн.словенски јазик.

Бидејќи  Русите  пишеле  се  рецки=руни,  како  Етрурците...Германите...,  тие
како Венети биле „роцки народ“- Рецкари. Кога тие го превзеле коинското слово,

тие се изјасниле за Словени. Ова во 860 година го пиши цариградскиот патријарх
Фотиј. Значи, Анти=Анти, Венети=Венети, Словени=Словени од слово. Преостана
уште Склавини. Склавини имало источно од реката Рајна. Нив Бонифациј (8 век),

како најодвратна  и  најгадна  словенска  (склавинска) раса  ги  истребувал.  Пак,  тие
имале традиции како Траките. Следи Келти=Гали да биле Бриги, а се говори Траки.

„Уште од самото настанување на Орденштат, темпларите му завиделе на бр-

атскиот ред на независноста и повластеноста. После пропаста на Светата земја, тие
све почесто размислувале за сопствена држава во која би можело да има иста не-

спутана власт и независност како тевтонски витези. За разлика од тевтонските ви-

тези, темпларите не ги занимавала суровата источна Европа. До сега веќе се нави-

кнале на својата држава на пристапно, попитомо тло. Сходно на тоа, се сонувало за
основање на своја држава на попристапно, попитомо тло- на тлото Лангдок“.

Се  говори  за  Теути,  у=в,  кои  биле  Илири.  Следи  Илири=Венети.  Токму
затоа според Нестор (11-12 век),Русите потекнале од Илирија.А тие биле Венети,

Варези.

11 Orden (герм.)- ред, orden. Ordenstat = држава на ред (прим. прев.) (Германски јазик од 16 век, Р.И.)
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„Од своите најрани години Темпл одржувал извесни топли односи со ката-

рите, нарочито во Лангдок.Многу богати земјопоседници- катари или наклонети на
катарите- му поклониле голема површина земја на редот. Спрема еден од скораш-

ните писатели, најмалку еден од основачите на Темпл бил катар. Ова изгледа по-

малку неверојатно,ама е вон сумња дека Бертран де Бланшфор,четврт голем мајст-

ор  на  ред,  потекнува  од  катарско  семејство.  Четириесет  години  по  Бертановата
смрт, неговите потомци се бореле рамо уз  рамо со другите катарски господи про-

тив северначките освојувачи на Симон де Монфор“.

Значи, темпларството имало врска со македонското-бригиско богомилство. 

Па и затоа залудно европските автори ја одбегнуваат Македонија и Бригија.

„Во текот на албижанскиот крстоносен поход, темпларите привидно остана-
ле неутрални, ограничувајќи  се на улога  на сведокот. При све тоа, онавременски
голем  мајстор,  како што  изгледа, го разјаснал ставот  на редот кога  изјавил дека,

всушност, е едина вистинска крстоносна војна- онаа против Сарацените. Што пове-

ќе, внимателно испитување на тогашните извештаји откриле дека темпларите обе-

збедиле уточиште кај многу катарски избеглици. Изгледа дека повремено овие из-
беглици се бранеле и со оружје. А прегледот на примените списоци на редот пред
почетокот на албижинскиот поход откриле голем прилив на катари во темпларски-

те редови- каде дури ни крстоносецот Симон де Монфор не би се осудил да им се
заканува. Навистина, темпларските списоци на тоа доба покажуваат  дека значаен
дел на високите достојници на редот бил од катарските семејства. Во Лангдок Тем-

пловите званичници почесто биле катари отколку католици. И уште, изгледа дека
катарските благородници кои се вчленувале во Темпл толку не патувале по светот
како нивните католички собраќа. Напротив, се чини дека во најголем дел останува-

ле во Лангдок обезбедувајќи на тој начин ред на долготрајна и постојана основа во
покраината“. 

Овде се истоветуваат темплари со катари.Пак, катарите биле само богомили.

Тие, кога се преселиле во Италија, па Франција..., носеле свои традиции итн.

„Заблагодарувајќи на допирите со исламската и еврејската култура, темпла-

рите  веќе  освоиле  голем  број  претстави  на  туѓи  на  правоверното  христијанство.

Мајсторите на Темпл, на пример, често ги вработувале Арапите како секретари, а
многу  темплари,  научувајќи  ги  во  заточеништво,  течно  говореле  арапски  јазик.

Блиските односи се одржувале и со еврејските заедници со кои ги врзувале финан-

сиски интереси и школство. Така темпларите биле изложени со многу ствари кои
Рим обично не би ги  одобрил. Со приливот на катарските новаци се изложиле и
гностичките дуализми- ако тој навистина икогаш им бил вистински стран.

До 1306. година, Филип IV Француски- Филип Убави  (Philippe le Bel)- веќе
жарко сакал да ја ослободи својата земја од темпларите. Тие биле надмени и само-

волни. Биле способни и одлично увежбани, со стручно војна сила многу појаки и
подобро организирани од било кој која тој самиот можел да ја прикупи. Биле чвр-

сти утврдени широко во Франција, а до тоа време дури и нивната оданост на папата
била само номинална. Филип немал никаква власт над редот. Му должел пари. Бил
понижен кога, бегајќи пред побунетата париска рулја, бил принуден кукавички да
побара заклон во Темпловиот прецепторат. Се полакомил на огромното темпларско
богатство на кое, за време на боравокот на нивниот имот, со  запрепастување  по-

станал свесен. А пријавувајќи се да пристапи на редот како искушеник, доживеал
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навреда да биде охоло одбиен. Овие чинители- скапо, наравно, со вознемирувачки
изгледи на една независна темпларска држава во сопствено двориште- биле дово-

лни да го покренат кралот во акција. А ересот бил згоден изговор.

Филип прво морал да ја осигура соработката на папата на кого, теоретски во
секој случај, на темпларите ми должеле верност и покорност. Во распон од 1303. до
1305, година  францускиот  крал  и  неговите  министри  извеле  грабнување  и  пред-

извикале смрт на еден папа (Бонифациј  VII- Bonifatius), а сосема е можно дека го
отруле другиот (Бенедикт XI- Benedictus). А тогаш, 1305. година, Филип успеал да
го осигура изборот на сопствениот кандидат, надбискуп Бордо (Bordeaux) на испра-

знетиот папски престол. Новиот првосвештеник го зел името Климент V (Clemens).

Долгувајќи толку на Филиповото влијание, тешко можело да ги одбија кралските
захтеви. А тие захтеви вклучувале потполно уништување на витезовите темплари.  

Филип внимателно ги измислил своите потези. Собирал список на оптужби,

дел со кралските уходи кои се уфрлувале во редот, со дел од доброволно призна-

вање на еден, наводно одбегнат, темплар. Наоружан со овие оптужби, Филип најпо-

сле можел да се покрени; а кога го извел нападот, тоа го направил изнеадно, итро,

делотворно и смртоносно. У тајната операција достојно на еден СС и Гестапо, кра-
лот  испраќал  запечатени  тајни  наредби  на  своите  сенешали  широко  на  земјата.

Овие наредби морале секаде да бидат отворени истовремено и сместо извршени. Во
зората, во петок, 13. октомври 1307. година, требало кралевите луѓе да ги пофаќаат
и затворат сите темплари во Франција, нивните прецептори да бидат ставени под
кралски печат а нивните добра запленети. Па, иако може да изгледа дека сврхата на
Филиповото изненадување била постигната, главната цел- огромного богатство на
редот- му измакнало.

Тоа никогаш не било пронајдено и судбината на чуеното ‘благо на темпла-

рите’ останало тајна.

Е неизвесно, всушност, дали Филиповиот изненаден напад на редот бил оно-

лку неочекуван  колку тој, или подоцна историчарите, верувал.  Постојат значајни
сведоштва кои укажуваат на тоа дека темпларите унапред примиле некој вид пре-

дупредување.  Кратко време  пред апсењето, на пример,  големиот мајстор, Жак де
Моле  (Jacques de Molay),  собрал многу книги и постоечки правилници на редот и
дал се спалат. Благајникот му рекол на витезот кој во тоа време се повлекол од ред-

от дека е изузетно е ‘разбран’ оти пропаста е блиска. Званично обавестување кое
нагласувало дека никакви податоци кои се однесува на обичаите и обредите на ре-

дот не смејат да бидат обзнанени кружело во сите француски прецептори.

Во секој случај, без обѕир на тоа дали темпларите биле унапред предупреде-

ни или самите заклучиле за што се спрема, е сигурно дека извесна предострожност
била превземена. Како прво, изгледа дека витезовите кои биле пофатени се преда-

вале без отпор, како да им било наредено така да постапат. Нигде нема никакви за-

писи за активниот отпор на редот на кралските сенашали во Франција. Како друго,

постојат убедливи докази за некој вид организирано бегство кое го превзела одре-

дена група витези- кои сите до еден биле поврзани со благајникот на редот. Можда
и не е изнадувачко, оттука, што благото на Темпл, заедно со скоро сите негови до-

кументи и записи, можело да нестанат. Постојани ама недокажани гласини говорат
дека благото е прокријумчарено ноќта од парискиот прецепторат, крако време пред
апсење. Спрема овие гласини, она на коли било пренесено до брегот- се претпоста-
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вува, во поморската база на редот Ла Рошел (La Rochelle) и втоварено во осумнае-

сет галии за кои никогаш повеќе не се чуло. Дали била ова вистина или не, се чини
дека темпларската флота ги избегнала кралските канџи оти не постои запис за заро-

бување на ниеден брод кој му припаѓал на редот. Напротив, тие бродови, како што
изгледа, сосема нестанале заедно со сите што можеле да носат.

На поапсените темплари во Франција им се судело, и многу биле мачени. Се
извлечени чудновити признанија, а се подигнати уште почудни оптужници. Стра-

шни гласини почнале да кружат по земјата. Темплари, наводно, обожувале демони
по име Бафомет (Baphomet). Се држело дека при своите тајни обреди  ничице леже-

ле пред брадестета машка глава која им говорила, и ги обдарила со окултни моќи.

Неовластените сведоци на овие церемонии никогаш повеќе не биле видени. А биле
и други, уште неодредени оптужби: за убиство на деца, за поучување на жените за
начин на пометнување, за бесрамни бакнежи и заведување на искушениците, за хо-

месексуалност.  Ама,  од  сите  оптужби  подигнати  против  овие  Христови  војници
кои за Христо се бореле и ги положувале своите животи едно се издвојува како нај-
чудовишно и наизглед неверојатно. Биле оптужени за обредно порекнување на Хр-

исто, за отфрлање, газење и плукање по крстот. 

Судбината на поапсените темплари, бар во Франција, била конечно запеча-

тена. Филип ги прогонувал дивјачки и немилосрдно. Многу биле спалени, а уште
оние кои биле затворени и мачени. Кралот, истовремено, наставил да му се зака-

нува на Папата, захтевајќи све пооштри мери против редот. Одолевајќи некое вре-

ме, Папата најпосле, 1312. година, попуштил и витезовите темплари биле званично
распуштени- а да никогаш не била изречена заклучна пресуда за нивната кривица
или невиност. Во Филиповите домени, меѓутоа,  судењата, испитувањата  и истра-
жувањата се наставило уште две години.

Најпосле во март 1314, Жак де Моле,  голем мајстор, и Жофроа де Шарне
(Geofroi de Charnay),  прецептор на Нормандија, биле печени до смрт на тих оган.

Со нивното погубување, темплари привидно нестануваат од историската позорни-

ца. Покрај тоа, редот не пресанал да постои. Имајќи во вид број витези кои успеале
да побегнат, оние кои останале на слобода, или оние кои биле пуштени, би било из-
ненадувачки да есте.

Филип покушал да влијае на својата задругарска монархија, надевајќи се де-
ка ниеден темплар никаде во христијанскиот свет не ќе биде поштеден. Кралската
ревност во овој поглед, навистина, скоро е сумлива. Човек можда би можел да ја
разбере  неговата  желба  да  се  ослободи  од  присуството  на  редот  во  сопствените
домени. Многу е помалку јасно зошто тој би бил толку одлучен во покушувањето
темпларите да се уништат другде. Тој само секако не бил узор на врлина; а тешко е
да се замисли монархот кој ја приремил смртта на двајца папи искрено вознемирен
поради повредата на верата. Дали Филип, едноставно, се плашен на одмазда ако ре-

дот би останал негибнат вон Франција ? Или нешто друго било посреди ?

Во секој случај, неговото покушување да ги склони темпларите вон Франци-

ја не бил, све во све, успешен. Филиповиот сопствен зет, Едвард  II  Англиски  (Ed-

ward II of England), на пример, испрво се придружил во одбрана на редот. Најпосле,

под  здружен  притисок  на  Папата  и  францускиот  крал,  попуштил  во  нивните  за-

хтеви ама само делимично и млако. Иако се чини дека мнозина темплари во Англи-

ја сосема умакле, еден број бил апсен. Од овие други, меѓутоа, мнозина добиле са-
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мо лесна осуда- понекогаш не повеќе од неколку години покајание во опатиите и
манастирите каде живееле, воглавно, во удобни услови. Нивните имоти, подоцна,

поверени на витезовите хоспиталци на светиот Јован12 (Knights Hospitaler of Saint

John) ама тие само биле поштедени од опакото прогонување кое ги нашло нивните
собраќа во Франција.

Уклонувањето на темпларите на други места го ометале уште поголеми те-
шкотии. Шкотска, на пример, во тоа време била во војна со Англија, а војните по-

метни оставиле малку прилики за припрема на законските цепидлачења. Папските
були со кои редот се распушта,оттука,не се никогаш обзнанети во Шкотска- спрема
тоа  редот  никогаш  званично  не  бил  распуштен  во  Шкотска.  Многу  англиски,  и,

како изгледа, француски темплари нашле прибежиште во Шкотска, а се кажува де-

ка поголема чета се борела на страна на Роберт Брус  (Robert Bruce) во битката кај
Бенокберн (Battle of Bannockburn) 1314. година. По предание- а постојат докази кои
го поткрепуваат- редот во Шкотска се одржал како целовита снага уште четири ве-

ка. Во борбите кои траеле од 1688. до 1691. година, Вилијем од Оранж (William of

Orange) е свргнат од престол од Џемс II Англиски (James). Приврзаниците на опко-

лениот монарх од династијата Стјуард (Stuart)  подигнал буна и во битката кај Ки-

ликренкија (Battle of Killiecrankie), 1689. година на бојиштето погинал Џон Клевер-

хаус, виконт од Дандија (John Claverhouse, viscount of Dundee). Кога неговото тело
е пронајдено, наводно, е откриено дека на себе носи совршен крст на темпарски ред
- не скорешна изработка, како се сметало, туку оној кој потекнува од пред 1307. го-

дина.   

Во Лорени (Lorraine), која во тоа доба била во Германија, а не Франција, те-

мпларите ги подржувал војводата на тоа кнежество. Малку биле осудени и ослобо-

ени. Мнозина, изгледа, го послушале својот прецептор кој, како се смета, ги совету-

ал да ја избричат брадата,навлечат света облека и да сестопат со месното население
Во самата Германија, темпларите отворено се пркоселе со своите судии за-

канувајќи се со дигање на оружје. Застрашени, судиите ги прогласиле невини; а ко-

га редот званично бил распуштен, многу германски темплари нашле уточиште кај
хоспиталците на светиот Јован и во тевтонскиот ред. Во Шпанија темпларите, исто
така. одолеле на своите прогонители и нашле склониште во други редови.

Во Португалија, редот бил прочистен со една истрага, и едноставно го изме-

нил своето име, постанувајќи Ред Христови витезови. Под овој назив, редот делу-

вал до длабоко во шестнаесетиот век, а членовите се посветиле на поморски дејно-

сти. Васко де Гама (Vasko da Gama) бил Христов витез а принц на Хенри Морепло-

вец  (Princ Henry the Navigator)13 голем мајстор на редот. А под тој ист крст се три
каравели на Христофор Клумбо (Christophor Columbus, Cristobal Colon) го премина-

ле Алтантик и стигнале до Новиот свет. Самиот Колумбо бил оженет со ќерка на
бивш Христов витез, и имал пристап на картите и дневниците на својот таст“.

12 Првотно... име е ред св. Иван Ерусалимски, откаде е скратен назив ивановци. Хоспиталци добиле
име по хоспитал во Ерусалим во кој се основани. Во раздобјето кога свое главно седиште го имале
на островот Родос, се викале родски витезови, а кога дошле на Малта, малтешки витезови, што се
одржало до денес кога своето седиште го имаат во Рим (Cavalieri di Malta). Често нарочно во странс-

ка литература,ред се нарекува кратко:Хоспитал.L.Dobronič,Viteški redovi,Kršċanska sadašnost, Zagreb
13 Принц Хенри Морепловец (1394-1460) и син на Хуан  I (Juan) од Португалија, бил иницијатор на
бројни патувања и откритија. (прим. прев.) (Авторите што наведуваат, не приложуваат докази, Р.И.)
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Во Америка дошла флотата на Александар Македонски, пловејќи по Паци-

фик, и Викинзите по Атлантик. Да не се изуми, темплари биле витези, но не море-

пловци. Морепловци биле Далматинците (Млечаните...) и до денес, а не се темпла-

ри. Авторите говори за мајстори и слободни ѕидари без докази- крстот не е тоа...

„Така, на повеќе различни начини, темпларите го преживеале нападот од 13.

октомври 1307. А годината 1522 пруските сродници на темпларите, тевтонски вите-

зи, се секуларирале, ја отфрлиле својата обврска на верност на Рим, и пружиле по-

дршка на еден нововоздигнат бунтовник и еретик по име Мартин Лутер. Две сто-

летија по распуштањето, темпларите, иако посредно, и се одмаздиле на црквата ко-

ја ги издала“. 

Витезови темплари- мистерии

„Оваа историја на витезовите темплари, е прилично скратена, како што пи-

сателите ја прифатиле и на каква сме надошле во истражувањето.Ние,меѓутоа, брзо
откривме дека постои уште една димензија на историјата на редот, знатно понефа-

тлива, попредизвикувачка и повеќе теоретска. Тајноста ги обвиткала витезите уште
во текот на нивното постоење. Некои говореле дека тие се вешци и чаробници, та-
јни вештаци и алхемичари. Многу современици се склони, верувајќи дека се во со-

јуз со нечисти сили. Уште 1208. година, на почетокот на албижинскиот крстоносен
поход, папата Инокентије III ги опоменил темпларите поради нехристијанското од-

несување, отворено споменувајќи ја некромантијата.14 Од друга страна, биле поеди-

нци кои ги прифаќале со необично одушевување. Во доцниот дванаесети век, Вол-

фрам  фон  Ешенбах, наголемиот од средновековниот  минезегери или  романсиери,

отишол во нарочита посета на  Утрмер да би го посматрал редот на дело. А кога,

измеѓу 1195, и 1220, Волфрам ја составил епската романса ‘Парсифал’ (‘Parzival’),

на  темпларите  му  доделил  највозвишен  статус.  Во  Волфрамовата  песна  витезите
кои го чуваат Свети грал, гралски замок и гралско семејство се темплари“.

Не може да биде војник и друго, што овде е наведено. Меѓутоа, вештините
постоеле отсекогаш, а тие биле уништени од еднобожеството, што важи и до денес.

„И после одумирањето на Темпл останала тајанственост која го опкружува-

ла. Последниот забележан чин во историјата на редот бил спалување на големиот
мајстор, Жак де Моле, во март 1314. Се раскажува дека Жак де Моле, додека чадот
на тињачкиот оган со гушење го изгонил животот од неговото тело низ пламенот
изрекол клетва. По преданието, ги повикал своите прогонители- папата Климент и
кралот Филип- да му се придружат, и да ги положат своите сметки пред судот Бо-

жји во рок од една година. Наравно, нема потреба да се трага натприродни објасну-

вања.  Темпларите биле мошне вешти во употреба на отрови. А сосема е сигурно
дека на надофат било доволно луѓе- избегнати витези кои патувале incognito, со со-

учесниците  на  редот,  или  роѓаците  на  прогонетите  собраќа-  кои  извршиле  при-

мерена одмазда. Па, ипак, привидно исполнување на клетвата на големиот мајстор
пружил  веродостојност на верувањето  во окултната моќ на редот. Проклетството
тука не завршувало. Спрема легендата, тоа требало да ја помрачи француската кра-
лска лоза далеку во иднината. Така одекнувањата на наводните мистички моќи на
темпларите одѕвонувале низ векови.

Во осумнаесетиот век,разни тајни и полутајни братства ги воздигнувале тем-

пларите како свои претечки и зачетници на мистиката. Многу дотогашни слободни

14 некромантија = призивање на духови (покојници), врачање. (прим. прев.)
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ѕидари  ги  освоите темпларите како сопствени претходници. Масоните за извесни
свои ‘обреди’ или ‘обичаи’ тврделе дека во права линија потекнуваат од редот, ка-

ко и дека се овластени да ги чуваат неговите мистични тајни. Некои од овие теории
биле очигледно неразумни. Други- оние кои се ослонуваат, на пример, но можното
преживување на редот во Шкотска- лесно можат да имаат вредна срж, дури иако го
обсјајува лежен сјај.

До 1789. година, легендите кои ги опкружуваат темпларите достигнале мит-

ски размери, а нивната историска стварност била помрачена со засенувачката аура
на  романсата.  Се  сматрало  дека  витезите  темплари  биле  окултни  вештаци,  про-

светлени алхемичари, волшебници и мудреци, мајстори ѕидари и високо посвете-
ници- вистински надлуѓе обдарени со застрапувачки арсенал на тајни моќи и зна-

ења.Исто така биле сметани јунаци и маченици, гласници на антиклерикалниот дух
на тоа доба; а многу француски слободни ѕидари, ковајќи заговор против Луј  XVI,

чуствувале дека му помогнуваат на извршување на смртна клетва на Жак де Моле
над француската лоза. Се раскажува дека еден непознат човек, кога кралската глава
паднала  под  гилотиња,  рипнал  на  губилиште,  ја  замочил  раката  во  монарховата
крв, замавнал со неа изнад гомилата која го опкружувала и извикнал: ‘Жак де Мо-

ле, одмазден си !’

Од француската револуција  наваму,  ореолот кој ги обвикткува  темпларите
не  избледел.  Денес,  најмалку  три  современи  организации  себе  се  нарекуваат  те-
мплари  тврдејќи  дека  водат  потекло од  1314, и  поседуваат  ракопис  чија  веродо-

стојнот никогаш не е установена. Извесни масонски ложи го освоиле степенот ‘те-

мплар’ како и обредите  и титулите  кои, наводно, потекнува  од првобитниот ред.

Пред крај на деветнаесетиот век, е установен во Германија и Австрија мрачен ред
на Новите темплари кој како еден  од своиуте  симболи ја употребувал  свастиката
(кукаст крст). Личностите како Х.П. Блаватски  (H.P. Blavatsky), основач на теозо-

фија, и Рудолф Штајнер (Rudolf Steiner), основач на антропозофија,говореле за една
езотерична ‘традиција на мудроста’ која наназад оди преку розенкројцерите до ка-

тарите и темпларите, кои, како се нагласува, биле чуени уште од древните тајни. Во
Соединетите Држави, тинеџери се вчленуваат во Друштвото де Моле (De Molay So-

ciety),  а да тие ни самите, како и нивните ментори, немаат многу претстава за тоа
откаде потекнува тоа име. Во Британија, како и другде на Запад, повлечените рота-

ријански клубови се дичат со името ‘Темплар’ и во своето членство ги вбројуваат
истакнатите јавни личности. Од небеското царство кое покушува да освои со меч,

Иг де Пејен сега сигурно гледа од извесна запрепастеност надолу,на денешните ви-

тези, ќелави, трбушасти, со наочари, чиј зачетник бил сам.  А поново, на него би
морале да остават снажен впечаток на издржливост и жилавост на сопствената за-

оставштина“.

Меѓутоа, врската била и многу постара- од VI век, што следи во фуснотата:

„Таа заозавштина нарочито е моќна во Франција. Навистина, темпларите во
Франција се вистински индустријалци, колку и Гластонберите15 или чудовишта од
Лок Нес (Loch Nes) во Британија. Книжарите во Парис се полни со историја и изве-

штаи за редот- некои се вредни, другите одушевено заронувале во лудило, Во по-

следната четвртина на векот, било изнесено повеќе чудновити тврдења кои се одне-

15 Glastonbury  abdey =  опатија,  манастир  на  црни  монархи,  припадници  не  бенедиканскиот  ред,

најстар во Англија, настанат уште во VI век. (прим. прев.) 
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суваат на темпларите, од кои некои можда и не се сосем без основа. Извесни пи-

сатели им припишуваат и заслуги, бар со поголем дел, градење на готски катедрали
-или бар наставување на некој вид покретачки сили зад тие буици на архитектонски
снаги и дух. Други тврдат дека редот воспоставил трговачки врски со двете Амери-

ки уште 1269, и дека голем дел на неговото богатство потекнувало од увезеното ме-

ксиканско сребро. Често се изнесува дека на темпларите им биле познат некој вид
тајна која се однесувало на потеклото на христијанството. Е говорено дека тие биле
гностици, еретици, дека биле преобразени во ислам. Било објавувано дека настоју-

вале во створувачко единство на родовите, расите и верите- доследна политика на
прожимање на исламската, христијанската и хебрејската мисла. А секогаш одново
се потврдува, како што тврдел и Волфрам фон Ешенбах пред скоро осум  векови,

дека темпларите биле чувари на Светиот грал, што год тоа можело да биде“.

Времето во Британија било означено VI век. А токму ова би можело да биде
само наследство на Македонците- нив Рим,по победата над Македонија, ги колони-

зирал дури и во Британија. Симболот галски петел бил бригиски, па солунско-пео-

нскиот лав... Ама ова било и со топката- топка играл Александар Македонски и Ма-
ите...Баските...Англичани итн. Најдобар пример биле Скотите, со македонски поим
скот, со фустанче како во с. Кукречани до Битола со пелагонските села..., со маке-

донска гајда, ама и македонски ритам седум осмини. Врската била од старата ера.

Исто така, низ Континентот крстареле дури Феникијците, кои биле Венети.

„Тврдењата се често смешни. Истовремено, нема сумливост дека има мисте-
рии поврзани за темпларите а, постонавме убедени, и тајни некои видови исто така.

Било јасно дека некои тајни спаѓаат во она што сега се вика езотерика. Симболич-

ните резбарии во темпларските прецептори, на пример, наговестуваат  дека некои
званичници во јерархијата на редот биле упатени во наука како што се астрлогија,

алхемија, света геометрија, нумерологија, а, наравно, и астрономија- како што во
дванаесето и тринаесето столетие била неразлучива од астрологијата и нивоколку
памалку ‘езотерична’.

Ни  чудните  тврдења,  ни  остатоците  на  езоретиката,  меѓутоа,  не  било  она
што нас не примамувало.Напротив, сме биле опчинети со нешто многу посветовно,

многу со прозаично- со поплава на противречности и очигледни ‘димни завеси’ во
прифатената историја. Сосем е можно темпларите да имале езотерични тајни. Уште
нешто, меѓутоа, за ним се прикрива- нешто вкоренето во верски и политички теко-

ви  на нивната  епоха.  Тоа бил  раван  во  кој  сме  превзеле  најголем  дел  на  нашите
истражувања.

Почнавме од крајот на приказната, од падот на редот и оптужбата подигната
против него. Многу книги биле препишани за испитувањето и процената на висти-

носта на овие оптужби, а од сведоштвото, ние сме, како и повеќето истражувачи,

заклучиле дека за нив има основа. Извесен број витези, на пример, е подвргнат на
испитување на инквизацијата, споменал нешто викано ‘бафомет’- преголем број и
на премногу различни места ‘бафомет’ да би бил измуслување на една личност или
еден един прецепторат. Истовремено, нема назнаки за тоа кој или што бафомет мо-

жел да биде, што тој или тоа претставувало, зашто тој или тоа би имал било какво
посебно значење. Се чини дека на бафомет се гледало со почитување, и тоа можда
со равно одолопоклонство. Во некои случаеви името се поврзува со демонски кипо-
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ви на слични гарголии16 кои се најдени во разни прецептори. Во другите прилики,

бафомет,  изгледа,  е  поврзан  со  појавата  на  брадести  глави.  Покрај  тврдењата  на
старите историчари, се чини јасно дека Бафомет не е расипан облик на името Му-

хамед. Од друга страна, тоа можело да биде расипан облик на арапскиот абафиха-

мет, изговорено на маварски шпански како бафихамет. Тој збор значи ‘отец на раз-
бирање’ или ‘отец на мудроста’ а ‘отец’ на арапски се употребува да назначи ‘из-
вор’. Ако ова навистина е потекло на Бафомет, името, значи, би се однесувало на
некој натприроден или боженски принцип. Што значи можело да чини бафомет др-

угчие од било кој друг натприроден или боженски принцип останува, меѓутоа, не-

јасно. Ако бафомет бил просто Бог или Алах, зашто темпларите се потдрудие да го
прекрстат ? А воколку бафомет не бил Бог ниту Алах, кој е или што бил ?

Во секој случај, ние сме нашле непроценливи докази за оптужбата за тајните
церемонии во кои биле вклучени некој вид глава. И навистина, постоење на таква
една глава се покажала како една од преовладувачките теми на која се провлекува
низ записниците на инквизацијата. Значењето на главата, меѓутоа, како и во случај-
от на бафомет, останува нерасветлено. Таа би можела да биде во врска со алхемија.

Во алхемијските процеси постоела фаза викана ‘Caput Mortuum’ или ‘мртва глава’-

‘Нигредо’ или ‘зацрнена’ за која се говорело дека се јавила пред таложењето на ка-

менот на мудроста. Спрема другите извештаји, меѓутоа, тоа била глава на Иг де Пе-

јен, основачот и првиот голем мајстор на редот; а поттикнувачки  чинител е да се
Игов грб со состоел од три црни глави на златно поле.

Главата, исто така, можела да биде во врска со чуениот торински покров кој,
како се чини, бил во имотот на темпларите измеѓу 1204. и 1307. година, и кој, ако
би се превитка, изгледа заправо како глава.17 И навистина, е најдена во тенпларски-

от прецепторат во Темплкомб (Templecombe), во Сомерсет (Somerset), репродукци-

ја на главата која упадливо личи на она на торинскиот покров. Истовремено, ско-

рашните размотрувања се поврзани со главата, бар пробно, со одрабена глава на Јо-

ван Крстител; а извесни писатели наговестувале дека темпларите биле ‘заразени’ со
јоханитскиот или мандијанскит ерес, кој го оптужувал Исус како лажен пророк а го
признавале Јован како вистински Месија. Во тек на дејствување на Средниот исток,

темпларите несумливо  воспоставиле  допир со  јоханитските секти  и  можноста  на
постоење на јоханитската склоност во ред не е во потполност исклучена. Меѓутоа,

не може да се рече дека таквите склоности важеле за редот како целина, ниту биле
ствар на званична политика.

Со текот на испитувањата кои уследиле со апсените 1307. година, главата се
појавила како спона во уште два случаеви. Спрема записниците на инквизацијата,

меѓу запленетите ствари на парискиот прецептор е најден кивот во облик на женска

16 gargoyles (англ.) gargouilles (фр.) = гротески кипови од камен или метал кој штрцаат вода собрана
во олуците, поставени при обод на кровот, најчесто на готските граѓевини. (прим. прев.)
17 Санта Синдоне, тобожни Христов мртвачки покров, се чува во Кралската капела на Торинската
катедрала. Е долг преку 4 м, а на него се гледа доста јасен втисок на човечко тело,спреде и одстрана.

Цртите на лицето и начин на чешлање укажува на еврејско потекло, а распоред на мрљата темна бо-

ја, за која и некои научници тврдат дека настанала од човечка крв, на смрт слична на Исусовата. По-

ленот најден меѓу влакната на ткаенината стар е околу 2000 години, а уште секогаш не е јасно како
втисокот настанал. Покровот на Запад се појавил околу 1350. година, а семејното предание на куќа-

та Савоја (Savoy), чиј покров е сопствеништво, се кажува дека е украден од Констатинопол 1204. го-

дина, за време на IV крстоносен поход (прим прев.) (Еврејски етнички народ никогаш немало, Р.И.)
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глава. При врвот се најдувал поклопец на шарки, а содржел нешто што изгледало
како мошти на необичен вид. Тоа е опишано како шло следи:

Големата глава од позлатено сребро, необична убавина, која дочарува слика
на жена. Внатре биле две коски на глава, вмотани во бела хајлина од ленено платно
околу кое била обмотама друга, црвена ткаенина. Била прикачена ознака на која ст-

оел запис CAPUT LVIIIm.Коските кои биле внатре припаѓале на мошне силна жена
Чудната реликвија- нарочито за строго монашко- војна установа какви што

биле темпларите. Освен тоа, еден витез, при прилика на испитување, кога му била
предочена оваа женска глава, изјавил дека ни во каква врска е со брадовитата маш-

ка  глава  употребувана  во  обредниот  ред.  CAPUT LVIIIm- ‘глава  58 м’- останува
збунивачка загонетка. Ипак, вредно е да се примети дека ‘м’, можда воопшто и не е
‘м’ туку астролошки знак за Вирго (девица). (Постои фуснота со знакот м- јас него
го немам. Па тој знак го преставувам како м (.со фонтот што го имам, Р.И ו 

Главата поново се јавува  во една таинствена приказна на традиционалната
сврзана со темпларите. Вредно е да се наведе во еден од неколку постоечки облици.

Големата  госпа  од  Мараклеа  (Maraclea)  го  сакала  еден  темплар,  господин
Сидон; ама таа умрела во младост и во ноќта на нејзината сахрана, тој грешен љу-

бовник  се  одшуњал  до  гробот, го откопал  нејзиното тело и  го  оскрнавил.  Тогаш
гласот од празниот гроб му заповедил да се врати за десет месеци оти ќе најде син.

Тој се повинувал на налогот и во договорено време поново го отворил гробот и ја
нашол главата на ножни коски на костурот (череп и бутни коски). Истиот глас му
заповедал ‘чувај ја добро оти таа ќе биде давалец на сите добри ствари’, и така тој
неа ја однел со себе. Таа постанала негов дух заштитник, а тој можел да го порази
својот непријател само покажувајќи му ја чаробната глава. Кога дошло време, таа
премина во посед на редот.

Траг на оваа  страшна приповест  не води  наназад најмалку до некој Волте
Меп (Walter Map) кој пишел во дванесетото столетие. Ни тој, меѓутоа, како ни друг
писател кој истата приказна ја прераскажувал скоро цел век подоцна, не кажува од-

редено дека некрофилниот насилник бил темплар. Без обѕир на тоа, до 1307. година
приказната веќе постанала тесна поврзана со редот. Често е споменувана во запи-

сниците на инквизицијата, а најмалку два витези при испитување признале дека таа
им е позната. Во наредните извештаји, како што горе е наведено, се тврди дека на-
силникот лично бил темплар, а тој тоа и останал во верзиите на приказните очува-

ни во слобнодарското ѕидарство- кое го освоил черепот и бутните коски и често ги
употребуваат како ознака на надгробните камења.

Приказната, со дел, скоро изгледала како гротеска прерушена Безгрешно ро-

дување. Со дел би изгледала како расипан симболичен извештај на некој обред по-

светување, обред кој би ги вклучувал симболичната смрт и воскрсението. Еден хро-

ничар го наведува  името на жената од приказната -Из  (Yse),  кое, се чини сосема
јасно, би потекнувало од Изида (Isis). А сигурно е дека приказната призива одјеци
на мистериите поврзани со Изида како и со оние поврзани за Тамуз. Или Адонис,

чија глава била фрлена во море, и за Орфеј (Orpheuus) чија глава била завиткана во
реката на Млечниот пат. Чаробните својства на главата исто така потсетува на гла-
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ва на блажениот Бран (Bran the Blessed)18 од келтската митологија и Mobinogion.19 А
бројни писатели  покушавале Брановиот тајанствен котел да го прогласат за пага-

нско претече на Свети грал“.

Се говори за Келтите. Тие биле Бриги. Исто така, и за Македонците- по про-

паста на Македонија од Рим. Тие таму однеле свои верувања. Еве мои извадоци:

Тацит во „Германија и Агрикола“ напишал: „Споменуваат дека кај нив пре-

стојувал и Херкул“... „И Одисеј, за време на неговите долги и славни скитања, бил
донесен и во овој океан, па ги посетил германските земји; се мисли, исто така, дека
од него бил основан и именуван Аскибургиј, сместен на брегот на Рен, кој и денес
постои. И уште велат дека на тоа место некогаш бил откриен жртвеник посветен на
Одисеј, на којшто е впишано и името на татко му Лаерт, и дека на границата меѓу
Германија и Раетија сé уште можат да се видат некои споменици и гробови со гр-

чки натписи“.

Vojteh Zamarovsky (1965), “Otkrċe Troja”, Epoha- Zagreb, пиши: „Така се сре-

тнуваме со тврдењето дека Одисеј бил во Британија, Германија, Португалија, дека
го отпловил Црно Море, дека пристигнал уз ’ртот Добра надеж, дека Еол островот
го посетил за пловидбата на Индискиот океан. Десетмина научници точно го лока-

лизираат Скила и Харибда: еднаш Дарданскиот канал, втор пат Месински теснец, а
најновите научници ги поставуваат кај Гибралтар...“.

Поимот рает денес не е германски. Овој бил и опстоил македонски, тн.сло-

венски. Поимов е истоветен со рај, само во рајот се бидува рает=рајет=рај ет=бри-

гиски (брзјачки) завршеток за трето лице еднина. Ова говори, Германија се грани-

чела  само со Раетија=Рајетија. Следи рај=рајон=рајн  + а (за женски род) = Рајна.

Рекава била граница. Најбитно е што од македонските и пошироко балканските пр-

остори преселбите биле низ Европа. Па околу 4 век н.е. следат преселби во Баскија.

„Каков год значење можело да му се припише на ‘култот на главата’, инкви-

зацијата, очигледно, верувала  дека тој е важен. На списокот оптужби составен на
12. август 1308, се најдуваат следните:

Итем, да во секоја покраина имале идоли, наиме глава...

Итем, да ги обожувале тие идоли...

Итем, да говореле дека главата би можела да ги спаси,

Итем, дека (можела) да создаде богатство...

Итем, да чинела дрвата да цветаат.

Итем, да чинела да земјата клија.
Итем, да ја опасивале или дотицале секоја глава со веќе споменатите идоли

мали гајтани кои ги носеле на себе преку кошулата или уз телото.

Гајтанот споменат во последниот став потсетува на катарите за кои исто та-

ка се сметало дека носеле некој вид свето јаже. Она што, меѓутоа, најповеќе упа-

ѓало во очи  на списокот е наводно моќ на главата  да создаде богатство, чини  да
дрвата цветаат и земјата донесува плодност. Таа особина приметно се подудара со
оние припишувани на Светиот грал во романсите.

18 Брановото  обрабување  на  главата  живеела  и  говорела  87 години  додека  Хеилин  не  ја  отворил
‘вратата свртена на Корнвол’- тогаш главата е занемела и морала де сохрани, како што Бран пред
смртта и претскажал. Кралот Артур ја ископал неколку векови подоцна, со земјата да не бил владее-

ла магијата, како што кажува легендата (прим. прев.) (Хеилин=хе Илин: Ил=Хелиос; ин=ин, Р.И.)
19 Mobinogion е зборник на легенди на велшките Келти (прим. прев.) (Велс=Велес тн.слов. Бог, Р.И.)
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Од сите оптужби подигнати против темпларите, најозбилни биле оние за бо-

гохуљење и ерес- за порекување, газење и плукање по крстот. Не е сосем јасно што
тој наводно обред требало  да означува- што, со други  зборови, темпларите нави-

стина отфрлувале. Дали го отфрлувале  Христо ? Или, поедноставно, го отфрлале
разапнувањето  ? А  што  год  било  она  што  одбивале,  што  точно  величеле  вместо
тоа  ?  Никој  на  задоволувачки  начин  не  одговорил  на  ова  прашање,  ама  изгледа
јасно дека нешто се одфрлало, и дека тој начин бил битно начело на редот. Еден
витез, на пример, посведочил дека при прилика воведување во редот му е речено:

‘Ти веру-ваш погрешно, оти тој (Христо) навистиона е пророк. Верувај само во Бог
на небе-сите, а не во него’. Друг темплар изјавил дека му е речено: ‘Не верувај дека
човек по име Исус кого Евреите го разапнале во Утрмер е Бог и дека тој може да те
спа-си’. Третиот витез,  на  сличен  начин,тврдел  дека  бил поучен  да  не  верува  во
Христа, лажниот пророк, туку само во ‘повисокиот Бог’. Тогаш му било покажано
раза-пнувањето  и  речено:  ‘Не  положи  многу  вера  во  ова,  оти  тоа  е  ипремногу
младо’.

Овакви  извештаји  доволно се  чести  и  доследни  да  ја  потврдат  оптужбата.

Тие се и сразмерно благи; а да инквизацијата сакала да измисли докази, можела да
измисли нешто далеку подраматично, што во поголема мера окривува  и донесува
проклетство. Така, изгледа дека има малку сумливост во тоа ставот на темпларите
спрема Исус не се поклопувал со она на католичкото правоверие, ама е неизвесно
какво точно било становиштето на редот. Во секој случај, има докази дека обредот
му е припишуван на темпларите- газење и плукање на крстот- бил упразнуван бар
пола век пред 1307. година. Неговиот смисол збунува, ама обредот е споменат во
врска со шестиот крстоносен поход кој се збил 1249. година“.

Витезови темплари- скриена страна

„Ако крајот на витезовите темплари бил претрпан со збунувачки загонетки,

основањето и раната историја на редот биле тоа, како што нам ни изгледало, уште
во поголема мера. Не мачело нас поголемиот број недоследности и поневеројатни
податоци.Наизглед ниоткаде, се појавиле девет витези, девер ‘сиромашни’ витези,

и спремно- меѓу сите крстоносци кои се ројеле по Светата земја- им е отстапен кра-

лски  стан  ! Деветмима  ‘сиромашни’ витези- не  примајќи  ниеден  новак  во  својот
ред- превзеле на себа, сосем сами, да ги бранат друмовите на Палестина ! А, нигде
не постоел запис за тоа дека навистина ишто чинеле. Не го направил дури ни Флик
од Сарта, службен кралски хроничар, кој сигурно за нив морал да знае ! Како ни-

вната  делатност,  се  прашувавме,  нивното  вселување  во  кралските  простории,  на
пример, можело да го промакни Филиковото внимание ? Тоа се чини неверојатно,

па ипак,летописецот ништо не споменува. Никој ништо не говори, всушност, све до
Гијом од Тир, добар пола век подоцна. Што од ова можевме да заклучиме ? Да ви-

тезите не се бавеле да се фалат со вредна јавна служба  која им е припишувана  ?

Вместо со тоа, биле вмешани во некоја тајновитна делатност, која дури ни звани-

чниот летописец не бил свесен ? Или самиот летописец бил замолчен ? Ова друго
објаснување изгледа најверојатно. На витезовите, наиме, набрзо им се придружиле
два  мошне  славни  благородници,  два  благородници  чие  присуство  не можело  да
помине незапазено.

Спрема Гијом од Тур, ред Храм бил установен 1118. година, првобитно бро-

јот девет витези и не примал искушеници во текот на девет години. Јасно стои за-
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пишано, меѓутоа, гроф од Анжу (compte d’Anjou) -татко на Џофрија Плантагенета
(Geoffrey Plantagenet)20-  да се  придружи  на редот 1120, само  две години по него-

вото наводно основање. А исто го направил 1124. и гроф од Шампањ, еден од нај-
богатите велможи на Европа. Ако податоците на Гијом од Тир се точни, не трабало
да бидат нови членови до 1127. година; до 1126, меѓутоа, темпларите стварно при-

миле четири нови членови во своите редови. Дали греши Гијом, значи, кога кажува
дека новите членови не примиле девет години ? Или можда тоа тврдење е точно, а
тој греши во датумите со кои се одредува основањето на редот ? Ако гроф од Анж
постанал темплар 1120, и ако редот не примил нови членови девет години после
основање, датум  на неговото основање би бил не 1118, туку,  најдоцна, 1111. или
1112. година.

Навистина, има мошне убедливи  докази за ваков заклучок. Годината 1114,

гроф од Шампањ се спремнал на пат во Светата земја. Кратко време пред тргнува-

ње примил писмо од бискупот на градот Сатр. На едно место, бискупот  пишува:

‘Сме чуле дека...пред тргнување на пат за Ерусалим сте се заветовале да стапите во
Христова милиција  (‘la milice du Christ’),  дека е ваша желба да постанете член на
оваа евангелска војска’. ‘La milice du Christ’ бил називот под кој темпларите прво-

битно биле познати, и име, под кое, завиткано, се споменува свети Бернар.Во склоп
на бискуповото писмо, тој назив никако не може да се однесува на било која друга
установа.  Тоа не може  да значи, на пример, дека грофот од Шампањ едноставно
решил да постане крстоносец, оти бискупот наставува да говори за заветот на че-

дност кој ја повлекува неговата одлука. Тешко таков завет да би се барал од обичен
крстоносец. Е јасно, значи, од писмото на бискупот Шатр, дека темпларите веќе по-

стоеле или, најмалку,  дека биле смислени  уште  1114, четири  години пред општо
освоениот датум; исто така, дека уште 1114. година гроф од Шампањ намерувал да
пристапи  на  нивните  редови-  што,  најпосле,  и  направил  една  деценија  подоцна.

Еден историчар кој го приметил ова писмо, извлекол прилично чуден заклучок, де-

ка бискупот не можел да мисли она што го рекол. Не можело да мисли дека ги спо-

менува темпларите, тврди историчарот за кој е збор, оти темпларите биле основани
тек четири години подоцна, 1118. Или, можда, бискупот не знаел кое лето Госпо-

дово пиши ? Бискупот, меѓутоа, умрел 1115. година. Како можел 1114. со ‘грешка’

да спомене нешто што уште секогаш не постоело ? Постои само еден можен, и мо-

шне очигледен, одговор на тоа прашање- да не греши бискупот, туку Гијом од Тир,

како и сите подоцнежни историчари кои упорно го сметаат Гијом за неприкосновен
глас на вистината.

Сам по себе, пораните датуми на основање на редот на Соломоновиот храм
не мора нужно да биде сумлив. Меѓутоа, има други околности и необични подудар-

ности кои тоа сигурно се. Најмалку тројца од деветмина витези се основачи, вклу-

чувајќи и Иг де Пејен, стигнале, како што изгледа, од соседните покраини, биле ме-

ѓусебно споени со семејни врски, се познавале од порано и биле вазали на истиот
велмож. Тој велмож бил гроф од Шампањ, на кого бискупот на градот Сатр му упа-

тил писмо 1114. година, и кој постанал темплар 1124, обврзувајќи се на послушно-

ст на сопствениот вазал ! Годината 1115, гроф од Шампањ ја дарувал земјата на ко-

20 Џофри Плантегенет, гроф од Анж, постанал 1127. Вториот маж на Матилда  (Mathilde),  ќерка на
англискиот крал Хенри  I,  и вдовица на германскиот цар Ханрико  V; родоначалник на династијата
Плантагенет во Англија, татко на кралот Хенри  II  и дедо на Ричард Лавје Срце и Јован Без Земја
(прим. прев) (Признавам истогласно: плантагенет=план та генет=женет: Плант- л = Пан=стебло,Р.И)
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ја  свети  Бернар,  покровител  на  темпларите,  ја  соградил  чуената  опатија  Клерво
(Abbéye  de  Clairvaux);  а  еден  од  деветмина  витези  основачи,  Андре  де  Монбар
(André de Montbard), му бил вујко на светиот Бернар.

Во варошот Троа, штоповеќе, на дворот од Шампањ, цветела од 1070. годи-

на една влијателна школа на кабалистичките и езотеричните учења. На соборот во
Троа, 1128. година, темпларите званично биле образовани. Во текот на наредните
два века, Троа останала стратешко средиште на редот; дури и денес постои шумно
пространство уз самиот варош викано Forêt du Temple (Темлова, Храмска шума). А
заправо од Троа, престолниот град на грофот Шампањ, потекнала една од најрани-

те, можда баш и прва романса за Грал- која спеал Кретјен де Троа“.

Се наведува  1070. година. А тоа било пред крстоносните војни. Значи, вр-

ската била со богомилите.  Меѓутоа, да не се изуми, дека Франките имале врски со
Македонците,тн.Византијци,а имало македонска династија, македонска ренесанса...

Сопругата на Отон II Теофана била Македонка итн. И зошто сé ова се одбегнува ? !

„Усред овие буици на поданици, можевме да наѕреме танана мрежа на вр-

ската- мозаикот кој изгледало како повеќе но пука подударност. Ако таков мозаик
навистина постоел, секако, тоа би ја подржало нашата сумливост дека темпларите
биле вмешани во некоја тајна делатност.Ипак, можевме само да спекулираме за тоа
што таа делатност можела да биде. Еден основ за нашите размислувања бил наро-

чито положбата на пребивалиштата на витезовите- крило на кралската палата, Хра-

мскиот брег- кој на така необјаснив начин им е остапен. Годината 70, наша ера, хр-

амот кој тогаш тука стоел го оплачкале римските легии пот Тит. Храмското благо е
грабнато и однесено во Рим, а потоа поново оплачкано и донесено, можда во Пири-

нејите. Ама, што ако во храмот било уште нешто- нешто дури значајно од благото
кое го похарале Римјаните ? Секако е можно да свештениците соочени со фаланга-

та на центурионите во напредувањето, би го оставиле плачашкиот плен кои овие го
очекувале  да го најдат. А ако постоело и нешто друго, тоа лесно можело да биде
скриено негде во близина. Испод храмот, на пример“.

Се говори за храм во 70. година, чие благо било однесено во Рим и Пиринеј-
ите. Апенинскиот Полустров, од Апенин=а пени ин сê само тн.словенски, бил насе-

лен во поново време и тоа од Балканот. Тоа било со Балкански, Тројанци, Венети...

Исто важи со Пиринејски Полустров, кој се викал Ибериски, а Иберија била на Ка-

вказ. Тој бил населен со балканско говедо, балкански коњ..., што важело и за Апе-

нински и Пиринејски Полуостров. Токму поимите Герман, Пирин...се македонски,

а  Македонецот  Јустинијан  (Уистиан=Вистиниан, уста=иста)  на  бригиски  ја  наре-

кол Португал=порту гал: у=бригиско датовно, а дативот го имале само Бригите. Во
португалскиот јазик е темниот вокал во имените на крајното е, што важи и за во
Франција итн. Следи залудно се одбегнува вистината, која за тн.Европјани е горка.

„Меѓу свитоците  од Мртво  море  најдени  во  Кумран  (Qumram), се  најдува
сега познат како Бакарски свиток (Copper Scroll). Во овој свиток, одгонетнен 1955-

56. на Манчерстарскиот универзитет (Manchester University), отворено се спомену-

ва големи количини на златни и сребрени плочи, светли садови, додатни неназна-

чени предмети и ‘блага’ на неодреден вид. Се наводуваат дваесет четири различни
хрпи на благо похранети испод самиот храм“.

Се говори за одгонетнен, но не и Кумран=Кумрам, н=м: Кумран=к умран=

умрам, умрен=у мре н (замре, премре, промре...), мртов, до Мрво море. Исто така,
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ниту за Бакар (Copper)=коп ер (ар): коп=кип=куп + с = скуп, Скупи: бакар=ба кар,

б=в. Ама и Scroll=с крол=к рол=ролна. Следи германски глагол rollen. Тие не знаат.
„Во  средината  на  дванаесетото  столетие,  еден  поклоник  во  Светата  земја,

некој Јохан фон  Вирцбург (Johan von Wüzburg), пишел за посетата на такавиканите
Соломонови штали. Овие штали, сместени одма под самиот храм, уште секогаш е
видлив. Биле доволно пространи, известил Јован, да во нив стојат две илјади грла; а
заправо во тие штали темпларите ги сместиле своите коњи. Спрема најмалку уште
еден историчар, темпларите ги користеле овие штали за своите коњи уште 1124, ко-

га уште секогаш требало на број да бидат само деветмина. Изгледало, спрема тоа,

веројатно да превземителниот ред, скоро одма по својот постанок, би се латил на
ископување под храмот“.   

Се говори за коњи. Меѓутоа, тие биле само балкански, но не континентални.

Крупен коњ и крупно говедо на Балканот немало сé до 19 век. Бидејќи преселбите
биле само со говедо, а потоа и со коњ, на Балканот немало пресеби на Словени. Тие
биле повратници од Јустинијановите гранични единици- Склавини. Па затоа и ко-

њите на крстносниците биле мали. Токму и арапскиот коњ бил балкански, поточно
бригиски, што важело и за говедото... Овие мали балкански коњи и говеда станала
покрупни.Доказ: фризиското говедо,Фризија=Бризија=Бригија, во Америка станало
покрупно. Значи, во дванаесетиот век Континталците биле само 100% Балканци. 

А и со друго: животни (коза со јарец, лав...), носии, музички инструменти...

„Такви ископувања лесно би можело да значи дека витезите за нешто трага-

ле. Тоа дури би можело да наведе на помислата дека намерно биле испратени во
Светата земја со изричити налог да нешто најдат. Ако оваа претпоставка е вредна,

би бил објаснет поголем број недоследности-нивното сместување во кралската па-

лата, на пример, и молчење на хроничарите. Ама, ако биле испратени во Палестина,

кој ги испратил ?

Годината 1104, грофот од Шампањ потајно се состанал со извесни благоро-

дници на висок род од кои најмалку еден заправо бил вратен од Ерусалим. Меѓу
присутните на овој таен собир биле претставници на извесни смејства- Бриен (Brie-

nne), Жоенвил (Joinville) и Шомон (Chaumont)- кои, како подоцна сме откриле, игр-

але  значајна улога  во нашата приказна. Присатен, исто така, бил и вазалниот го-

сподар Андре де Монбар, а Андре е еден од соосновачите на Темпл и вујко на све-
ти Бернар.

Набрзо по тајниот состанок, грофот од Шампањ и сам тргнал во Светат зе-

мја и останал таму четири години, вратувајќи се 1108. Годината 1114. по втор пат
отпатувал во Палестина, намерувајќи да стапи во ‘la milice du Christ’ а потоа се пр-

едомислил и вратил во Европа година дена подоцна.Непосредно по повратувањето,

дарувал парче земја на цистерцитскиот ред чиј најистакнат претставник бил свети
Бернар. На тоа парче земја свети Бернар подигнал опатија Клерво каде го сместил
сопствениот стан, а потоа го зачврстил цистерцитскиот ред.

До годината 1112, цистерцитите биле опасно близу на пропаста. Потоа, под
водство на светиот Бернар, доживеале задивувачка промена на судбината. Во текот
на неколку следни години, е основано шест опатии. До 1153, било повеќе од три
стотини, од кои самиот свети Бернар лично го основал шеесет девет. Овој извонре-

ден раст непосредно оди уз  развој на редот на Соломовиот храм, кој се ширел на
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ист начин во текот на тие исти години. А, како што веќе рековме, еден од соосно-

вачи на Темпл бил вујкото свети Бернар, Андре де Монбар.

Вреди поново да се размотри овој заплетен след на настани. Годината 1114,

грофот од Шампањ отпатувал во Светата земја состанувајќи се претходно со изве-

сни благородници, од кои еден бил во врска со Андреа де Монбар. Годината 1112,

внукот на Андре де Монбар, свети Бернар, пристапил на цистерцитскиот ред. 1114.

година, грофот од Шампањ тргнал на свое друго патување во Светата земја, со на-
мера да стапи во ред на Храмот- во чие основање учествувал неговиот сопствен ва-

зал, заедно со Андреа де Монбар, и кој, како што потврдува писмото на бискупот
на градот Сатр, во тоа време веќе постоел, или бил во постапок на основање. Годи-

ната 1115, грофот од Шампањ се вратил во Европа, после отсуствување пократко
од година дена, и дарувал земја за опатијата Клерво- чиј опат бил нечакот Андреа
де Монбар. Во годините кои наидувале, и цистерцитите и темпларите- и редот на
светиот Бернар, како и оној на Андре де Монбар- постанеле неизмерно богати и
уживале доба не неверојатен раст.

Додека  го размотрувавме  овој след  настани, постанувавме  све  поуверливи
во позадина постои нацрт кој ја одредува ваквата заплетена мрежа. Таа, секако, не
изгледала случајна, ниту во потполност е резултат на подудараност. Напротив, се
чинело дека имаме работа со трговија на некој сложен и амбициозен и општ план
чии поединости биле изгубени во историјата. Во намера да ги реконструираме тие
поединости, сме  развиле пробна хипотеза- ‘сценарио’, така да кажеме- во кое би
можело да се вклопат познатите чинители.

Претпоставивме дека нешто било откриено во Светата земја, било со случај
или смислено- нешто од огромно значење, што го пробудило занимањето на некои
од  највлијателните  благородници  на  Европа.  Сме  претпоставиле,  потоа,  дека  тоа
откритие било во  врска, непосредна или посредна, со голема  количина на можно
богатство- а можда, исто така, и на нечиј друг, со нешто што мораме да се држиме
во тајна, со нешто што смеело да биде поверено само на мал број велможи. Најпо-

сле, претпоставивме дека за ова откритите било известено и расправано на тајниот
состанок одржан 1104. година.

Одма по тоа, грофот од Шампањ и сам тргнал во Светата земја,можда лично
да се увери во она што чул, можда да обезбеди делување во некој правец-основање,

на пример, она што подоцна постанало ред на Храмот. Годината 1114, ако не и по-

рано, темпларите биле установени, уз одсудна улога на грофот од Шампањ, кој мо-

жда делувал како водечки дух  и покровител. До 1115. година, парите веќе течеле
назад во Европа и во ковчезите на цистерцитите кои, под светиот Бернар и со свои-

е нови, оснажени положби јамчеле и влевале поверување во растечкиот ред на Те-

пларите.

Цистерцитите под Бернар достигнале духовна премоќ во Европа. Темплари-

те под Иг де Пејен и Андре де Монбар достигнале војна и управна превласт во Све-
тата земја, која брзо се проширила назад во Европа. Во позадина на растот на двата
реда се смалило сеновитото присуство на вујкото и нечакот,како и богатството,вли-

јанието и покровителството на грофот од Шампањ. Овие три личности образуваат
најбитна карика. Тие наликуваат на меѓаши кои ја пробиваат површината на исто-

ријата, укажувајќи на магловитото устројство на некој грижливо прикриен план.
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Ако таквиот план навистина постоел, тој не може, наравно, да му се припи-

ши само на овие тројца луѓе. Напротив, тој морал да го услови значењето на сора-

ботката на извесни други луѓе и мошне грижливи организации. Организацијата мо-

жда е клучен збор; во колку нашата хипотеза била точна, наиме, таа би морала да
претпоставува степен на организација која сам по себе би значел еден ред- трет, та-

ен ред зад познатите и утврдени редови на цистерците и темпларите. Докази за по-

стоење на таков еден трет, ред не морале долго да чекаат.
Ние во меѓувреме, му посветивме внимание на хипотетичното ‘откритие’ во

Светата земја- спекулативна основа на која  соградивме свој ‘сценарио’. Што таму
можело да биде пронајдено ? Во што темпларите, заедно со светтиот Бернар и гро-

фот од Шампањ, можело да биде упатено ? На свршетокот на својата историја, тем-

пларите ја очувале ненареушената тајна за скровиштето и природата на своето бла-
го. Дури ни списоците не преостанале. Ако благото за кого било збор е просто па-

рична природа- златните полуги, на пример- не би било неопходно да се уништат
или скријат сите записи, сите правилници, сите архиви. Тоа укажува дека темпла-

рите имале нешто друго под паска, нешто толку драгоцено да дури ни мачењето не
можело да ги исцеди од нивните усти зборовите кои тоа би го загрозиле. Само бо-

гаството  не  би  можело  да  предизвика  така  потполна  и  еднодушна  тајанственост.

Што год тоа било, морало да биде поврзано за нешто другчие, како што е ставот на
редот спрема Исус.

На ден 13. октомври 1307, сите темплари, широко низ Франција, ги поапсел
сенешалниот Филип Убавиот. Тоа тврдење, меѓутоа, не е сосем вистина. Темплари-

те од намалку еден прецептор избегале неозледени низ кралската мрежа- од преце-
пторот Бези во соседството Рен-л-Шато. Како и зошто тие побегнале ? Да би одго-

вориле на тоа  прашање,  бевме  принудени  да  ја испитаме  делатноста на редот  во
околина на Бези. Се покажало дека таа делатност била прилично разграната. Нави-

стина, биле некои пола туце прецептори и други имоти во таа област, која завзема
само дваесет квадратни милји.

Годината 1153, еден властелин од таа област- властелин со катарски склоно-

сти- постанал четврт голем мајстор на редот на Соломоновиот храм. Неговото име
биле Бертран де Бланшфор а неговиот прадедовски дом бил сместен на планискиот
врв по неколку милји оддалеченост од Бези и Рен-л-Шато Бертран де Бланшфор,

кој управувал со редот од 1153. до 1170. година бил, веројатно, најзначајен од сите
темпларски големи мајстори. Пред неговата власт, јерархијата и управното строј-
ство на редот биле, најблаго речено, магловити. Заправо Бертран ги преобразил ви-

тезовите темплари во величетствено делотворна организација и чудесно увежбана
јерархиска установа какви тогаш постанеле. Управо Бертран створил за ним голема
интересна сфера во Европа, а нарочито во Франција. А спрема доказите кои посто-

еле,  Бертранов  учител- некои  историчари  дури  го наведуваат  како голем  мајстор
пред Бертран, бил Андре де Монбар.

Во рамката на неколку години од здружувања на темпларите, Бертран не са-

мо да стапил во нивните редови, туку и на ним им ја пренел земјата во околината
на Рен-л-Шато и Бези. А се тврди дека редот, годината 1156, под управа на Бертран
како голем мајстор, во тој крај довел одред на рудари чии мајчин јазик бил герман-

ски. Тие работници, наводно биле, подвргнати на чврста, вистинска војничка дис-

циплина. Им било заабрането на било кој начин да се зближат со месното населе-
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ние и биле држани строго изоловани од околната заедница. Било, дури, створено и
нарочито правно тело, la Judicature des Allemands (Германско судство), да би се ба-

вело со законските поединости кои на нив се однесувале. А нивниот наводно затат-

ок бил да работат во рудниците на злато на падините на планината Бланшфоровите
-рудници на злато кои биле потполно исцрпени од Римјаните скоро илјада години
порано“.

Стои германски јазик. Германски јазик немало, како што немало ни францу-

ски. Во Германија службен јазик бил латински, па Франков јазик- тој бил вулгарен-

латински-, и германски со Мартин Лутер во 16 век: без германски народен јазик.

Се истакна, што Тацит вели: „дека на границата меѓу Германија и Раетија сé

уште можат да се видат некои споменици и гробови со грчки натписи“. 

С.Антолјак, „Средновековна Македонија“, на стр. 127, пиши: „Кон крајот на
VIII  и почетокот на IX век  франечките анали означуваат еден  одреден  предел во
Северна Германија ‘Sclavania’ или ‘Sclavinia’ или дури ‘Wenedonia’. 

Во фуснотата  стои: „Во врска  со Отоновото значење  на словенскиот јазик
еве  што  пишува  современиот  историчар  Widmannd:  ‘…Praeterea Romana lingua...

Sclavinicaque loqui…’ “. Значи, не се работи за словенски туку склавински јазик.

Па Франките преведувале од латински јазик на склавински, како што бил и
Цар Самуил. Самоиловата царска област била наречена Склавина  Тоа било во вре-

мето на царот Хајнрих II (1.002-1.024 година). Тогаш се споменувале: Roma, Galia,

Germania и Sklauinia. Склавини имало до река Рајна, а Самуил управувал Склавина.

Меѓутоа,  иако Рим  си  водел  своја  политика,  тој  православниот христијан-

ски правец го означил со Склавина. Токму Склавините до реката Рајна била упра-

вувани од Цариград, во кои имало и повеќебожци=Хелени со балкански традиции и
обичаи. Овде е видливо дека постојат области Рома, Галија и Германија. Следи Га-

лија била западно од реката Рајна, а Германија источно. Се потврдува, Германија
била Склавина. Затоа во неа се говорело само венетски=склавински=тн.словенски.

„Во текот на седумнаесетиот век биле најмени инжинери да ги испитуваат
минералошките можности на тој крај и да направат извештаји со сите поединости.

Еден од нов, Сезар д’ Аркон (César d’ Acrons), размотрувал, во извештајот, рушеви-

ните кои ги нашол, е остаток на работата на германските работници. На основ на
своите истражувања, изјавил дека не е веројатно дека германските работници се ба-

веле со рударство. Со што, тогаш се бавеле ? Сезар д’ Акрон не бил сигурен- со та-

лење, можда, растопување на нешто, склопување на нешто од метал, можда дури и
ископувања на некој вид подземна засводена одаја и создавање некакво спремиште.

Каков код бил одговор на оваа загонетка, темпларите биле присатни во бли-

зина на Рен-л-Шато најмалку од средината на дванаесетото столетие. Околу 1285.

година  постоел  голем  прецептор  на  неколку  милји  од  Бези,  во  Шампањ-сир-Од
(Champagne-sur-Aude). Па ипак, на крајот на тринаесетиот век, Пјер де Воазен (Pie-

rre de Voisins), господар на Бези и Рен-л-Шато, повикал посебен вод на темплари во
областа, посебно вод од арогонска покраина Русијон  (Roussilon). Овој свеж вод го
сместил на самиот врв на планината Бези, подигнувајќи осматрачница и капела. Ру-

сијонските темплари, тобоже, биле повикани на Бези да би ја одржавале безбедно-

ста на покраината и го штителе поклоничкиот пат кој вијугал низ долината кон Са-

нтјагу де Компостела во Шпанија. Е нејасно, меѓутоа, за што се овие додатни вите-
зови може да бидат потребни. Како прво, тие не можеле да бидат многубројни- не-
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доволно да чинат значајна разлика. Како друго, веќе биле темплари во соседството.

Најпосле, Пјер де Воазен имал сопствени чети кои, заедно со веќе присутните те-

мплари, можеле да јемчат за безбедност на околните области. Зошто, тогаш, руси-

јонските темплари дошле на Бези ? Спрема локалните преданија, дошле да уходат.

И да откопаат, или да похранат, или да го чуваат благото некој вид.

Каква год била природата на нивната тајанствена мисија, уживале, очигле-

дно, некој вид нарочита повластица. Едино нив, од сите темплари во Франција, се-

нешалите на Филип Убавиот ги поштедиле од вознемирување на ден 13. октомври
1307. Тој судбоносен ден, заповедникот на темпларскиот одред на Бези бил некој
господин де Гот (Seigneur de Goth). А пред што, како папата, го зел името Климент
V, надбискуп Бордоа- колебливит пион на Кралот Филип- се викал Бертран де Гот
(Bertrand de Goth). Штоповеќе, мајка на овој понтиф била Ида де Бланжфор (Ida de

Blanchefort),  од исто семејство  од кое бил и Бертран  де  Бланшфор. Дали  Папата,

значи, бил упатен во некоја тајна поверена на чување на неговото семејство- тајна
која се сочувала во семејството Бланшфор до осумнаесетото столетие, кога опат е
Антоан Биги, парох на Рен-л-Шато и исповедникот на Марија де Бланшфор, соста-

вил записи на пергаменти кои ги нашол Сонијер ? Ако ова бил случај, Папата лесно
можел да пружа некој вид заштита на својот сродник кој заповедал со темпларите
на Бези.

Е јасно дека историјата на темпларите во близина на Рен-л-Шато била исто
онолку крцата со збунувачки загонетки колку и историјата на редот воопшто. На-

вистина, постои  извесен број чинители- улогата на Бертран де Бланшфор, на при-

мер-кои,се чини, ја сочинувале разговетната карика меѓу општите загонетки и оние
врски повеќе за самото место.

Во меѓувремено, меѓутоа, бевме соочени со застрашувачкиот низ подудар-

ности- премногу бројни навистина да би биле случајни. Дали, стварно, имале рабо-

та со пресметаниот план ? Ако е така, прашањето кое се наметнува кој го смислил,

оти плановите такви сложени не ги смислува еден човек. На сите нам достапни до-

кази ни укажувале на помно планирање и грижлива организација- во толкава мера,

што веќе повеќе сме подозреале да мора да постои нарочит собир на поединци кои
неуморно работеле зад кулисите, што можда се подразбира некој вид ред. Не сме
морале да трагаме за потврда за постоење на еден таков ред. Потврда нам ни се на-

метнала сама“.

РЕДОТ ЗАД КУЛИСАТА

„Наслутувавме  на  веќе  постоење  на  група  на  поединци,  ако  не  и  целовит
‘ред’, зад витезите темплари.Така нам и тврдењето дека Сионскиот приори го ство-

рил Темпл изгледало малку веројатно од останатите во ‘Приоратските списи“. За-
право од ова тврдење, затоа, сме почнале со испитување.

Сионскиот приорат се споменувал, површно, загонетно и во премин, уште
1962. во еден труд на Жерар де Сед. Прво детално сведоштво за него кое го најдо-

вме, меѓутоа, била една осамена страница во Тајните досија. При врвот на таа стра-

ница се најдувал цитат од Рене Грусе  (Rene Grousset),  еден од најстакнатите авто-

ритети  на  дваесетиот  век  за  крстоносните  војни,  чиј  монументален  опус  на  таа
тема, објавен во текот на триесет години, го сметаат основен труд на такви совре-
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мени историчари како што е сер Стивен Рансиман  (Sir Steven Runciman).  Цитатот
се однесува на Бодуен I,помлад брат на Годфриј Бујонски,војвода од Лорен и осво-

јувач на Светата земја. После Годфријевата смрт, Бодуен ја прифатил круната која
му била понудена и така постанал прв званичен крал на Ерусалим. Спрема Рене Гр-

усе,  постоела, преку Бодуен  I, ‘кралска  традиција’. А бидејќи била ‘заснована  на
Сионската стена’, таа традиција била ‘равна’ на владеечките династии во Европа-

капетска  династија  на  Франција,  англо-норманската  (Плантагенет)  династија  на
Англија;  династијата  Хоенштауфен  (Hohenstauffen)  и  Хабсбург  која  владеела  со
Германија и Светото римско царство. Ама, Бодуен и неговите потомци биле избор-

ни крала, на крала по крв. Зошто, тогаш, Грус би говорел за ‘кралска традиција’ ко-

ја ‘постоела преку него’ ? Грус тоа не го објаснува. Исто така, не објаснува ни зо-

што таа традиција, бидејќи ‘заснована на Синската стена’, би била ‘равна’ на нај-
истакнатите династии на вропа“.

Се говори за Света земја Израел и Свето римско царство. Па свети немало.

„После Грусеовиот цитат, на страниците во  Тајните досија следи една на-

помена за таинствениот Сионски  приори- или Сионски  ред  (Ordre de Sion),  како,

изгледа, бил викан во тоа време. Судејќи по текстот, Сионскиот ред го основал Го-

дфри Бујонски 1090, девет години пред освојувањето на Ерусалим- иако има други
‘Приоратски  списи’ кои  како година на основање ја наведуваат  1099. Спрема те-

кстот, званично седиште или ‘врховна команда’ на редот била одредена опатијата-

Опатија наша Госпа од Сионскиот брег (Abbaye de Notre Dame du Mont de Sion) во
Ерусалим или можда тик вон самиот Ерусалим- на Сионскиот брег (Mont Sion), со
чуениот ‘висок брег’ на јужната страна, одма покрај градот.

Прегледувајќи ги сите значајни трудови за крстоносните походи од дваесе-

тиот век, не најдовме било каков спомен на некаков Сионски ред. Затоа се зафати-

вме да утврдиме дали таков ред икогаш постоел или не- и дали можел да има моќ
да доделува престоли. Тоа да би го постигнеле, бевме принудени да ги претрагаме
свежњевите на застарените списи и повелја. Не трагавме само за отворено споме-
нување на редот. Настојувавме да најдеме, исто така, некој траг за неговото можно
влијание и делатност. Покушавме и да утврдиме дали постоела опатија под името
Нотр Дам ди Мон де Сион или не.

Јужно од Ерусалим се подигнува брдо Сион. Кога, 1099. година, Ерусалим
паднал во рацете на крстоносецот Годфриј Бујонски, на тоа брдо стоеле рушевини
на една стара византиска соборна црква која потекнувала, веројатно, од четвртото
столетие и се викала Мајка на сите цркви- мошно звучно име. Спрема бројните со-

чувани  повелја, хроники и оновременски извештаји, на место на кое се најдувале
рушевини била соѕидана опатија. Таа била подигната на заповед Годфриј Бујонски.

Таа морала да биде упадливо здание, цело варош. Според еден хроничар, кој пишел
1172. година, опатијата била изузетно добра утврдена, со сопствени ѕидини, кули и
бедеми начичкани со пукарници. А таа граѓевина се викала Опатија Нотр Даме ди
Мон де Сион.  

Некои луѓе, очигледно, мораат да обитуваат на имотот. Дали тие можеле да
сочинуваат еден независен ‘ред’ кој го превзел името од самото место ? Дали ста-

новниците на опатијата навистина можеле да бидат Сионски ред ? Не било разумно
тоа и да се прифати. Витезовите и монасите кои ја завземале црквата на Светиот гр-

об, која  исто така ја основал Годфри, биле вообличени во еден званичен и по сите
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прописи установен ‘ред’- ред на Светиот гроб. Исто начело лесно можело да важи
и за стручњакот на деветнаесетиот век за тој предмет, опатија ја ‘настанувал’ збир
на  августинските  каноници,  задолжени  за  грижа  за  светилиштата,  под  управа  на
еден опат. Заедницата зела двоструко име ‘Света Марија од Сионскиот брег и свет-

иот  Дух’  (‘Sainte-Marie du Mont Syon et  du Saint-Espirit).  Други  историчари,  кои
пишат 1698, уште се поотворени: ‘Било во Ерусалим во текот на крстоносните по-

ходи... витезови присоединенети на опатијата Нотр Дам де Сион кои го зеле името
на ‘витезовите на редот Нотр Даме де Сион’ (‘Chevaliers de l’Ordre de Notre Dame

de Sion’).

Ако ова не би била доволна потврда, откривме, исто така, списи од тоа доба-

изворни списи- кои носат жиг и потпис на овој или оној приор (настојник) на Нотр
Дам де Сион. Постој повелја, на пример, која ја потпишал извесен Приор Арналдус,

датирана 19. јули 1116. На друга повелја, датирана 2. мај 1125, Арналдусово име се
јавува поврзано со името Иг де Пејен, првиот голем мајстор на Темпл.

‘Приоратски списи’ довде се покажувале валјани, и ние можевме да потвр-

диме дека Сионскиот ред навистина постоел на почетокот на дванасетиот век. Дали
редот сварно бил створен порано или не, меѓутоа, останало отворено прашање. Не-

ма  установено  правило  за  тоа  што  прво  настанува-  еден  ред  или  имот  на  кого  е
сместен. Цистерцитите, на пример, го зеле своето име по името на одредено место,

Сито (Citeaux). Од друга страна, фрањевците и бенедиктинците- да наведиме само
два примери- зеле име по поединци, и тоа пред што имале одредено боравилиште.

Најповеќе што можевме да речеме, спрема тоа, било дека околу 1100. година посто-

ела една опатија и дека неа ја станувал еден ред со исто име- кое можда настанал и
порано. 

‘Приоратските списи’ наговестуваат дека така и било, а постојат некои дока-

зи кои укажуваат, иако неодредено и свиткано, дека навистина тоа можело да биде
случај. Е познато дека 1070, дваесет девет години пред првиот крстоносен поход,

стигнала  одредена група  на монаси  од Калабрија  (Calabria),  во јужна  Италија, во
околината на Арденската шума која била во состав на доменот на Годфриј Бујон-

ски. Спрема Жерар де Сед, предводник на таа група монахот бил човек по име Ур-

сус- име кое во ‘Приортските списи’ доследно се поврзува со меровиншката крвна
лоза. По даоаѓањето во Адрен, калабриските монаси се  задобиле  со покровител-

ство на Матилде де Тоскан  (Mathilde de Toscan),  војвоткиња од Лорене- која била
тетка на Годфрид Бујонски  и, всушност,  негова  помајка. Од Матилда  калуѓерите
добиле парче земја во Орвал,недалеку од Стене каде е Дагоберт II бил убиен петсто
години порано. Тука, за нивното сместување, е установена една опатија. Без обѕир
на све, тие во Орвал долго не се задржувале. Загонетно нестанале околу 1108. годи-

на, а ниеден запис за нивното подоцно пребивалиште не останал. Преданието кажу-

ва дека се вратиле во Калабрија. Орвал, околу 1131. година, постанал еден од фе-

удите во имотот на светиот Бернар.

Калабриските монаси, меѓутоа, пред своето заминување од Орвал оставиле
можда судбоносен  траг во западната историја. Спрема Жерар де Сед барем, меѓу
нив бил човек подоцна познат под името Пјер Пустињак. Ако е тоа така, би било
изузетно значајно, оти често се смета дека Пјер Пустињак  бил лично старател на
Годфриј Бујонски. Тоа, дури, и не е едно по што тој е чуен. Годината 1095, Пјер, уз
папата Урбан II, постанал познат широко во христијанскиот свет харизматски про-
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поведувајќи неопходност на крстоносниот поход- света војна која би го повратил
Христов гроб и Светата земја од рацете на муслиманските неверници. Денес Пјер
Пустињак се смета еден од главните виновници на крстоносните војни.

На основ на знаковите наговестени во ‘Приоратски списи’, почнавме да се
прашуваме дали можело да постои некоја сенковидна развојна нит која ги поврзу-

вала  монасите од Орвал, Пјер Пустњак и Сионски ред. Монасите од Орвал секако
изгледаат само како случајно собрана група на лутачки верски фанатици.Напротив,

нивните  постапки-  нивното  групно  доаѓање  во  Ардене  од  Калабрија  и  нивното
таенствено нестанување en masse- сведочи за некој вид единство, некој вид органи-

зација и, можда, за постоење на некое нивно стално седиште. А ако Пјер бил член
на таа група  монаси, неговото проповедување  на крстоносниот поход можело  да
биде израз не необузадан фанатизам, туку пресметани намери. Ако бил Годфријев
лични старател, што повеќе, тој лесно можел да игра некоја улога во убедување на
својот штитеник да тргне во Светата земја. А кога монасите нестанале од Орвал,тие
можда, ипак, не се вратиле во Калабрија. Можеле да се сместат во Ерусалим, мо-

жда во опатијата Норт Дам де Сион.

Ова, наравно, била само спекулативна хипотеза, без икакви документирани
потврди.  Поново,  меѓутоа,  наскоро  дојдовме  на  делови  докази,  засновани  на  по-

стоечките околности, кои се поткрепувале. Е познато дека Годфриј Бујонски, кога
се качил за Светата земја, го опкружува придружба на незнајни личности кои делу-

вале  како советници  и  старатели- равни, всушност,  на современиот  главен  штаб.

Годфријевата војска, меѓутоа, не била едина христијанска војска која трнала во Па-

лестина. Биле најмалку уште три, секоја под заповедништво по еден славен и влија-

телен  западњачки  велмож.  Во  случајот  крстоносниот  поход  да  бил  победоносен,

Ерусалим да паднал и да е воспоставено франково кралство, секој од тие четворица
велможи можел да биде достоен да го завеземи престолот. Па ипак, се чини дека
Годфри однапред знаел дека тој ќе биде избран. Тој, единствен меѓу европските за-

поведници, се одрекол од своите феуди, ги продал сите свои добра и со тоа обело-

денил дека Светата земја, до крајот на неговиот живот, ќе биде негов домен.

Годината 1099, непосредно по освојувањето на Ерусалим, свикана е една гр-

упа безимени личности на таен, затворен состанок. Идентитет на членовите на оваа
група му измакнал на секое историско испитување- иако Гијом де Тир, пишувајќи
три четврти век подоцна, известува  дека најважен од нив бил ‘извесен  бискуп  од
Калабрија’. Сврха на ова тајно советување, во секој случај, било јасно- избор на кр-

ал на Ерусалим. А покрај тоа што Рејмон, гроф од Тулуз  (Raymond, comte de Tou-

lose)  убедливо  полагал право на престолот, таинствените и очигледно влијателни
изборници спремно му го понудиле тронот на Годфриј Бујонски. Со најсвојствена
скромност, Годфри ја одбил титулата, прифаќајќи вместо неа онаа бранител на Све-

тиот гроб.Со други зборови, бил крал по све освен по звање. А кога тој умрел, 1100.

година, неговиот брат, Бодуен, не оклевал да го прифати и звањето.

Дали таинствениот затворен совет кој го избрал Годфриј за владетел можело
да биде составено од нефатливиот монах од Орвал- вклучувајќи можда и Пјер Пу-

стињак кој во тоа време бил во Светата земја каде уживал знатна моќ ? Дали, на-

кратко, тие привидно засебно групи поединци- монаси од Орвал,тајниот совет кој
го  избрал  Годфриј  и  становниците  на  Нотр  Дам  де  Сион-  можеле  да  бидат  една
иста група ? Таа можност не може да биде докажана ама не може, исто така, да би-
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де лесно одфрлена. А ако таа е вистинска, тоа секако сведочило за моќта на Сион-

скиот ред- моќ која подразбирала право да доделува престоли“.

Тајна која го обвиткува засновањето на витезови темплари

„Текстот во Тајните досија наставува да говори за редот Храм. Основачи се
Темплари поимено наведени  како ‘Иг де Пејен, Бизол де Сент Омер  (Bisol de St.

Omer) и Иг, гроф од Шампањ, собир со извесни членови на Сијонскиот ред, Андреа
де Монбар, Аршамбо де Сент-Енјан  (Archambaud de Saint-Aignan),  Нивар де Мон-

дидје (Nivard de Montididier), Гондамро (Gondemar) и Росал (Rossal)’.

Нам веќе ни биле познати Иг де Пејен и Андре де Монбар, вујко на светиот
Бернар. Исто така, ни бил Иг, гроф од Шампањ- кој дарувал земја за опатија на све-

тиот Бернар во Клерво, сам постанал темплар 1124 (заклучувајќи се на верност на
соптвениот  вазал)  и  кој  примил  од  бискупот  на  градот  Сатр  писмо  наведено  во
Глава III. Па иако поврзаноста на грофот од Шампањ со темпларите било добра по-

зната, никогаш порано не видовме дека е наведен како еден од основачите. Во Та-

јните досија тој есте. А Андре де Монбар, таинствениот вујко на светиот Бернар, е
наведен како припадник на Сионскиот ред, значи другиот ред, кој му предходи на
редот на Соломоновиот храм и игра улога на посредник во стварање на Темпл.

А тоа, дури, не све. Текстот во Тајните досија кажува дека во март 1117. го-

дина, Бодуен  I,  ‘кој го долгувал својот престол Сион’, бил ‘обврзан’ да посредува
во установувањето  на редот на Храмот- на подрачјето Сен  Леонар од Акра (Sant

Leonard d’Acre). Нашето сопствено истражување открило дека Сен Леонар од Акра
бил, всушност, еден од феудите на Сионскиот ред. Не ни е сосема јасно, меѓутоа,

зошто Бодуен би бил ‘обврзан’ да посредува во стварање на Темпл. Тој глагол21 на
француски секако подразбира извесен степен принуда или притисок. А од наводот
во Тајните досија следило дека тој притисок успешно го извршил Сионскиот ред-

на кого Бодуен му го ‘должел својот престол’ “.

Се говори за француски. Меѓутоа, тогаш таков јазик немало- само латински.

„Ако би било случај, Сионскиот ред би бил мошне влијателен и моќна ор-

ганизација- организација која би можела не само да доделува престоли, туку, како
се чини, и да принудува кралот да извршув нејзини заповеди.

Ако Сионскиот ред стварно бил одговорен за избор на Годфриј Бујонски, то-

гаш Бодуен, Годфријев помлад брат, би го ‘долгувал  својот престол’ на неговото
влијание. Како што веќе откривме, штоповеќе, биле неоспорни докази за постоење
на ред на Храмот, макар во зачеток, добро четири години пред општо прифатениот
датум, 1118. Годината 1117, Бодуен бил болесник кого, очигледно го чекала сигу-

рна  смрт.  Затоа  е  можно,  витезовите  темплари  да  делувале,  мада  несамостојно,

многу пред 1118.-, да речиме, како војна или управна рака на Сионскиот ред сме-

стен во утврдената опатија. Е можно и кралот Бодуен, на сомртната постела, да бил
принуден- со болеста, од Сионскиот ред или од двата разлози- да им додели на те-

мпларите некој званичен положај, да ги озакони и обзнани.

Почнавме, уште истражувајќи ги темпларите, да ја разазнуваме мрежата на
замршените и предизвикувачки врски,со матни трагови можда на некој амбициозен
план. На основ на овие врски, ние ја срочивме пробната хипотеза. Дали нашата хи-

потеза била точна или не, не можевме да знаеме; траги на некаков план, меѓутоа,

веќе постоеле поразговетни. Присобравме делчиња на мозаикот како што следи:

21 оbliger (фр.) = да се обврзи; принуди, натера, задолжи, учини услуга (прим. прев.) (Облежи, Р.И.)
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1) Таинствената  група  на монаси  од Калабрија,  на  крајот  на единаесетиот
век, се појавува во Ардени каде тетката и помајката на Годфриј Бујонски ги доче-

кала со добродошлица, ги штити и помогнува и им дава земја во Орвал.

2) Е можно дека еден член на оваа група бил Годфријев личен старател и де-

ка заедно со ним го поттикнал првиот крстоносен поход.

3) Некое време пред 1108, монасите потајно тргнуваат од Орвал и нестану-

ваат. Иако нема записи за нивното одредиште, тоа е лесно можело да биде Еруса-

лим. Е сигурно дека Пјер Пустињак се качил на брод за Светата земја; а ако тој бил
еден од калуѓерите во Орвал, веројатно дека собраќата подоцна му се придружиле.

4) Ерусалим е освоен 1099. година и на Годфриј му понудил престол еден
незнаен таен совет- чиј вода, како и монасите од Орвал, е со потекло од Калабрија.

5) На Годфријевата заповед, е соѕидан на Сионскиот брег една опатија која
го настанува истоимениот ред- ред кој можда во своето членство ги вбројува и ли-

чностите кои на Годфриј му го понудиле престолот.
6) Околу 1114. година, витезовите темплари веќе делуваат, можда како ору-

жана придружба на Сионскиот ред; за нивното установување, меѓутоа, не се прего-

вара до 1117, а тие само се обзнанени тек наредната година.

7) Годината 1115, свети Бернар- член на цистерцитскиот ред, тогаш на раб
на економска пропаст- изронува како врховен претставник на христијанството. А,

до тогаш сиромашни цистерцити брзо постануваат една од најистакнатите, највли-

јателни и најбогати установи во Европа“.

  Католичката црква не била врховна црква. Со Рим и со неа се завршило во
4 век, кога Готите од Македонија по Далмација дошле во Италија. Следи низ Да-

лмација да има готски гробници.Готите ги закопувале владетелите со коњ,куче итн.

„8) Годината 1131, свети Бернар ја добија опатијата во Орвал која, многу го-

дини порано, ја напуштиле монасите од Калабрија. Орвал тогаш постанува цистер-

цитски стан. (Калабрија=Голабрија=Голобр=Голобрдо од Македонија- 15 век, Р.И.)

9) За све тоа време, изгледа дека извесните магловити ликови тргнуваат та-

му- аму низ овие долги настани поврзувајќи ги сите конци во исто ткаење на начин
кој не е сосем јасен. Гроф од Шампањ, на пример,дарува земја за опатијата на свети
Бернар во Клевро, го сместува својот двор во Троа- откаде подоцна извира роман-

сата за Грал- и, 1114. година, се размотрува пристапувањето на витезите темплари,

чиј прв голем мајстор, Иг де Пејен, е веќе негов вазал.

10) Андре де Монбар- вујко на свети Бернар и наводно член на Сионскиот
ред- му се придружува на Иг де Пејен во основање на витезови темплари. Набрзо
по тоа, Андреова два браќа му се приклучуваат на светиот Бернар во Клерво.

11) Свети  Бернар  постанува  одушевен  јавен  застапник  на  темпларите,  до-

принесува на нивното званично здружување  и зацртување на нивниот правилник-

кој во суштина исто како оној цистерцитскиот, Бернаровов сопствен ред.

12) Приближно измеѓу 1115. и 1140. година, и цистерцити и темплари по-

чнуваат да напредуваат, стекнувајќи голема сума на пари и парчиња земја.
Поново не можевме  а  да  не запрашаме  дали  ова  гомила заплеткани  врски

навистина е случајна. Дали имавме пред себе мноштво суштински неповрзани луѓе,

настани и појави- кои тек ‘случајно’, во размаци, се преклопувал и вкрстувал едни
на други патот ?  Или сме имале работа се нешто што воопшто не било насумично
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и случајно ? Дали сме имале работа со некој вид план кого го замислил и спроведол
некој човечки чинител ? И дали тој чинител можел да биде Сионски ред ?

Дали Сионски ред можел стварно да стои зад свети Бернар и витезовите те-

мплари, подеднакво ? И, дали овие можеле да делуваат во склад со некоја грижлива
разработена политика ?“.

Луј VII и Сионски приорат

„Во ‘Приоратските списи’ нема никакви назнаки за делатноста на Сионски-

от ред измеѓу годината 1118.- званично основање на темпларите- и 1152. За све тоа
време,  Сионски  ред, се  чини, останал во Светата земја, сместен  во опатијата  вон
Ерусалим. А тогаш, при повратокот од вториот крстоносен поход,Луј  VII Францу-

ски, како се тврди, со себе довел деведесет пет членови на редот. Нема назнаки за
својството во кое тие можеле да го придружуваат кралот, ниту за тоа зошто тој би
им пружил помош. Ама, ако Сионскиот ред навистина била сила зад Темпл, тоа би
претставувало објаснување- бидејќи Луј VII многу му должел на Темпл за парична
и војна подршка која овој му ја пружил. Во секој случај, Сионскиот ред, кој пола
век порано го створил Годфри Бујонски, го установил- или обновил- годината 1152.

упориштето во Франција. Спрема текстот, шеесет и два члена на редот биле сме-

стени  во  ‘големото  приорство’ (манастир)  Сен-Самсон  (Saint  Samson)  во  Орлеан
(Orléans), кој им го дарувал кралот Луј. Седмина, како се известува, биле вклучени
во борбените редови на витезовите темплари. А за дваесетшестмина- две групи по
тринаесет- се кажува дека влегле во ‘мало приорство на Сионскиот брег’, сместено
кај Сен Жан Блан (Sain Jean le Blanc) во околината на Орлеан.

Покушувајќи да ја провериме оваа изјава, откривме, одненадеж, дека се нај-
дуваме  на сигурно, лесно докажано тло. Повелјето со кои Луј  VII  го воспоставил
Сионскит ред  во  Орлеан  уште  секогаш  постои.  Нивните  копии  биле  објавени  во
многу  извори,а  оригиналите  можат  да  бидат  видени  во  градските  архиви  на
Орлеан. Во  исти  архиви се  најдува  и булата,  датирана 1178, која ја издал папата
Александар  III  званично  потврдувајќи  го  имотите  на  Сионскиот  ред.  Тие  имоти
сведочат за богатството, моќта и влијанието на редот. Во нив спаѓаат куќи и големи
парчиња  земја  во  Пикардиј,  во  Франција  (вклучувајќи  го  и  Сен-Самсон  во  во
Орлеан), во Ломбардија, Сицилија, Шпанија и Калабрија; а исто така, наравно, и
многу  имоти  во  Светата  земја,  вклучувајќи  го  Сен  Леонар  во  Акра.  До  Втората
светска војна, всушност, постоело во орлеанските архиви најмалку дваесет повелја
во кои одреде-но се наводува Сионски ред. Со текот на бомбардирањето на градот
1940, сите тие, изузев три, нестанале“.

„Сечење на брестот“ во Жизор

„Ако на ‘Приорските списи’ може да му се верува, 1188. била година од пре-

судно значење за Сион и витезови темплари, подеднакво. Година дена порано 1187,

Ерусалим  паднал  во  рацете  на  Сарацените-  воглавно  услед  пренагласеност  и  не-

способност на Жерар де Ридфор, големиот мајстор на Темпл. Текстот во  Тајните

досија е доста пооштар. Тој не говори за Жераровата наглост или неспособност, ту-

ку за неговото ‘издајство’- навистина мошне груб збор. Не е објаснето во што се
состоело тоа ‘издајство’. Се кажува, меѓутоа, дека нејзиниот исход бил масовно по-

враќање  на Сионските посветеници  во  Франција- во  Орлеан, како се  сматра.  Ло-

гични, ова тврдење звучи прилично веројатно. Кога Ерусалим го освоиле Сараце-

ните, морало, очигледно, да биде освоена и опатијата на Мон Сион. Бидејќи се ли-
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шени  од своето  упориште  во Светата  земја, не би  било изненадувачко  становни-

ците на опатија да побарат уточиште во Франција- каде веќе постоела нова база.

Настаните од 1187. година ‘издајството’ на Жерар де Ридфор и губитокот на
Ерусалим- го убрзале, како што изгледа, несреќниот раскол измеѓу Сионскиот ред
и ред на Храмот. Не е сосема јасно зошто тоа морало да се случи, ама, спрема Та-

јните досија, следната година донела одлучувачка пресвртница во работите на два-
та реда. Годината 1188. дошло, се сматра, до прописно раздвојување на двете уста-

нови. Сионскиот ред, кој го основале витезовите темплари, сега ги перел рацете од
своите прославени штитеници. ‘Родителот’, со други зборови, званично се одрекол
од ‘детето’.Се кажува дека тоа раскинување било обележено со некој вид обред или
церемонија. Во Тајните досија и други ‘Приоритски списи’ за него се говори како
за ‘сечење на брестот’ што, наводно, се случило во Жизор.

Извештајите се збркани и нејасни, ама и историјата како предание потврду-

ва дека нешто крајно необично се случило во Жизор годината 1188. и дека таа го-

дина навистина е посечен еден брест. Земјата непосредно до тврдината ја прекри-

вала ливадата викана Champ Sacré- Свето поле. Спрема средновековните хронича-
ри, тоа место било сматрано свето од предхристијански времиња, а во текот на два-

наесетиот век претставувал  позорница на бројни сретнувања  на кралевите на Ан-

глија и Франција. Насред Светото поле стоел еден древен брест. А годината 1188,

во текот на состанокот на Хенри II Англиски и Филип II Француски, од некој непо-

знат разлог, тој брест постанал предмет на озбилен, дури крвав судир.

Спрема еден извештај, брестот пружал едини лад на Светото поле. Се гово-

рело дека бил стар повеќе од осумсто години и толку широк да деветмина луѓе, др-

жејќи се за рацете, одвај можеле да го обфатат неговото дебло. Се сматра дека Хе-

нри II со својата придружба се склонил во ладовина на ова дрво, препуштувајќи го
францускиот монарх, кој стигнал подоцна, на немилосрдни сончеви зраци. До тре-

тиот  ден  на  преговорите,  наравот  на  Французите  постанала  раздражлива  поради
жештините; оклопниците едни на други  им дофрлувале  навреди, полетале стрели
од редовите на Хенриевите велшки најамници. Тоа предизвикало уриш на Францу-

зите, бројно многу појаки од Англичаните. Овие другите побарале прибежиште зад
ѕидините на самиот Жизор, додека Французите, сматрале, да го засечат дрвото во
немоќниот бес. Филип II, потоа, одјурил увредено во Парис изјавувајќи дека не до-

шол во Жизор да ја игра улогата на дрвосечач.

Приказната  поседува  едноставност  и  чудноватост  свеојствена  во  средниот
век, задоволувајќи се површното приповедување и укажувајќи, истовремено, изме-

ѓу редовите, на објаснување и побуда на нешто со поголемо значење- кои се оставе-

ни неистражени. Само по себе, таа би изгледала скоро бесмислено- можда и апо-

крифна колку и, да речиме, приказната поврзана за основање на редот Подврзица
(Order of the Garter).22 А ипак, има потврда таа приказна, ако не нејзините одредени
поединости, во други извештаји.

Спрема другиот летопис, изгледа дека Филип го предупредил Хенри да на-

мерува да го сруши дрвото. Хенри, наводно, возвратил со појачување на стеблото
на брестот со железни шипки. Наредниот ден, Французите се наоружале и обеазу-

22 Редот подврзица е основан, на средината на XIV  в. Едвард III; бојата на редот (а можда и гесло)

ги нагласувале англиските претензии на францускиот престол; мошне влијателен ред чии поносни
членови биле и многу страни владетели (прим. прев.) (Владетелите биле на семејни владевини, Р.И.)
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вале фаланга составена од пет ескадрона под заповедништво на еден истакнат вел-

мож. Фалангата напредувала спрема брестот пратена со прачкаши и дрводелци оп-

ремени со секири и чекани. Уследила, се кажува, битка во која учествувал Ричард
Лавјо Срце (Riuchard Coeur de Lion), Херниевиот најстар син и наследник, покушу-

вајќи да го заштити дрвото и проливајќи доста крв при тоа. Французите, ипак, во
смирување на ден го завзеле полето и дрвото било засечено“.

Стои фаланга. Меѓутоа, таков збор не бил во употреба  освен  од Македон-

ците. Ако тој збор бил историски, тој бил само македонски- по Филип Македонски.

По пропаста на Македонија, Римјаните Македонците ги колонизирале низ Европа.

„Овај друг извештај укажува  на нешто повеќе од безначајна кавга или  по-

малку  чарка.  Тој  наговестува  вистинска  битка  со  многубројни  учесници,  а  веро-

јатно и со бројни жртви. Па ипак, ниедна Ричардова биографија не се бави многу со
тие настани, а уште помалку го истражува.

Поново, меѓутоа, ‘Приорските списи’ се потврдувале и пишаната историја и
преданието- макар во тоа дека чудниот судир навистина се случил во Жизор 1188.

година и дека во таа е засечен еден брест. Нема надворешната потврда било каква
поврзаност со тој настан со витезовите темплари или со Сионскиот ред. Од друга
страна, постојеќите извештаји за таа ствар да би биле прифатени како конечни. Е
огромна веројаност дека темпларите присуствувале на настанот- Ричард I често го
придружувале витезови на тој ред а Жизор, што повеќе, триесет години порано му
бил поверен на Темпл.

Имајќи го во вид постоечкото сведоштво, секако е можно,ако не и веројатно,

дека ‘сечење на бресто’ вклучувало нешто повеќе- или нешто друго- од она што го
става до знаење извештајот, не би било изненадувачко дека тука уште нешто било
вплетено- нешто што историјата предвидела или, можда, нешто што никогаш не е
обзнанено; нешто, накратко, претставено во преостанатите извештаји со некој вид
алегорија која истовремено изнесува и крие некоја ствар со многу повголемо зна-

чење“.  (Ние како деца на Баирот, во Битола, се тепавме маалски..., Р.И.)

Ормус

„Од 1188. година па понатаму, се наставува во ‘Приоратските списи’, вите-

зовите темплари биле самостални- повеќе не припаѓале под власта на Сионскиот
ред ниту делувале како негова војна и управна рака. Од 1118. понатаму, темпларите
званично биле слободни да ги следат сопствените настојувања  и цели, да одат со
сопствен пат низ преостантиот век и по своето постоење, све до страшната пропаст
1307. година. А, во меѓувреме, од 1188. и самиот Сионски ред, како се наведува,

бил подвргнат на поголемо управно преуредување.

Се тврди дека Сионски и темпларски ред од 1188. година имале заеднички
голем мајстор. Од тоа би следело дека Иг де Пејен и Бетраин де Бланшфор, на при-

мер, истовремено управувале со двете установи. Почнувајќи од 1188. година, меѓу-

тоа, по ‘сечењето на брестот’, Сионскиот ред, се кажува, го бирал сопствениот го-

лем мајстор кој не бил ни во каква врска со Темпл. Прв таков голем мајстор бил,

спрема ‘Приоратските списи’, Жан де Жизор (Jean de Gisors).

Се изнесува, исто така, дека годината 1188. Сионскиот ред го изменил сво-

ето име освојувајќи го она, наводно, што го задржал до денес- Сионски приорат. А
се кажува дека, како некој вид поднаслов, го освоил чудноватото име ‘Ормус’. Се
сматра дека тој поднаслов бил користен све до 1306.- година денот пред апсењето
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на француските темплари. Знамениот ‘Ормус’ бил 23, а во него е вклучен некој вид
акростих или анаграм составен од мноштво вклучени зборови и симболи.  Ours  на
француски мечка-  Ursus  на латински, одјек, како што потоа постанало очигледно,

Дагоберт  II  и меровиншката династија.  Orme е француски збор за брест. Or, нара-

вно, е злато. А М кое ја образува рамката обфаќајќи ги останатите слова не е само
М, туку и астролошки знак за Вирго (Девица)- подразбирајќи, на јазик на средно-

вековната иконографија, наша Госпа (Notre Dame)“. 

Тогаш немало било каков француски јазик. Тогаш служебен бил латински.

„Нашите истражувања нигде не откриле било каков спомен на средновеко-

вен ред или установа под името Ормус. Во овој случај не можевме да најдеме над-

ворешно поткрепување на текстот во  Тајните досија, па дури ни посредни докази
кои би говореле во прилог на неговата веродостојност. Од друга страна, Ормус на-

вистина се појавува во два други- суштински различни- контекста. Тој игра важна
улога во зороастерската мисла и во гностичките текстови, каде е означен со прин-

ципот на светлоста.24 А поново изронува меѓу имињата на личностите кои за свои
родоначалници го прогласувал слободното ѕидарство на осумнаесетиот век. Спре-

ма масонското учење, Ормус било име на еден египетски мудрец и мистик, на гно-

стички ‘вештак’ од Александрија. Се сматра дека тој живееле во текот на раните
години на христијанската епоха. Се верува  дека годината 46. наша ера, заедно со
уште шест службеници, се преобратил во некој вид христијанство на еден од Ису-

совите ученици  свети Марко по повеќето извештаји. Се тврди, понатаму, дека од
тоа преобраќање е родена нова секта или ред, која го стопила начелото на раното
христијанство со учењата на другите уште постари мистички школи.25 Оваа прика-

зна, колку нам ни е позната, не може да се докаже. Истовремено, меѓутоа, таа сека-

ко е веројатна. Александрија, во текот на првиот век  на наша ера, бил вистински
расадник на мистички делатности, топителен котел во кое еврејската, мистичката,

зороастерската, питагорејската, херметичката и нео-платонистичките учења го ис-

полнувале воздухот и се мешале со безбројни други учења. Врвело од учителите на
сите можни видови и ни најмалку не би изненадувало дека еден од нив го усвоил
има кој означува принцип на светлоста“.

Преселбите на Белците биле кон соседните простори на Левантот, каде Бел-

ците престојувале за време на леденото доба, а тој со потопите до 4.000 г.п.н.е. се
потопил со морска вода. Најпрво се населиле околните простори, тек потоа се оде-

ло кон Исток, затоашто за Белците симбол било Сонцето. Следи да се стигна во Ја-
пон=јап он: Јап=Џап, Џапет=Џафет. Тие таму денес го имаат симбол Сонцето. Таму
се најдени оставштини на Белци- градби итн. Јапонците не се мали-ниски, како што
биле Монголите. Тие ја имаат крвната група А на Белци. Според Адамо-Витни, таа
ја поднесува сојата, но не крвната група В- на Монголите. Па сојата била на Белци.

23 На ова место во изворниот текст се најдува знак (како што беше наведено претходно, а во м се о и
лево и десно R и S, Р.И.) (Не сум вешт комјутерски да ги пренесам знаците- сум потполн аматер)
24 Зороастер  (ст.  перс.  Заратустра), роден околу 900. година  пред Христа,  учител  на  мудрости на
старите Персијци,основач на дуалистичката религија во која добар дух е Ормузд(перс.Ахура Мазда;

лат. Ormus) спротиставен на зло духот Ахриману (прим. прев.) (Персискиот коњ бил бригиски; Зоро
=Зара, о=а; староперсиски=тн.словенски.По 515 г.п.н. новоперсиски- вулгарен арамејски јазик, Р.И.)
25 Во 46. година на наша ера...Веќе отприлика помеѓу 50. и 64. година н.е. апостол Павле патувал и
придобивал приврзаници за својата вера во Коринт, Солун, Галатија, Рим, Филипи.Без Исус Христо.

Меѓутоа,за авторите во книгава што важи и за други од Континентот, Бригија и Македонија ги нема.
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Исто така, и во Кина има оставштина на Белци, а денес во Индија живеат Бе-

лци.Следи во Индија биле однесени сите вештини, за кои се говори во книгава. Тие
до денес останале. Тоа било можно затоашто било заштитено од еднобожеството
(еврејството, христијанството и исламот), кое пред себе сé уништувало. Такви тра-
диции останале во Бригија, каде се појавиле богомилите. Тие бегале во Италија низ
Европа, каде се појавиле катарите. Следат нивните традиции да се дооднесат итн.

„Спрема масонските преданија, се тврди дека Ормус, 46. г.н.е., го обдарил
својот новообразовани ‘ред на посветеници’ со нарочита ознака на препознавање-

црвен или ружочаст крст. Наравно, црвениот крст подоцна требало да најде одјек
на грбот на витезовите темплари, ама смислата на текстот во  Тајните досија и во
другите ‘Приоратски списи’ е недвосмислено јасно. Намерата чинителот во Ормус
да се види потеклото на такавиканиот Ружин крст или розенкројцер. А се наведува
дека 1188. година Сионски приорат усвоил уште еден поднаслов покрај Ормус. Се
кажува дека се викал ред на Вистината на Ружиниот крст (I’ Ordre de la Rose-Croix

Veritas).

Се чинело дека се најдуваме на мошне несигурно тло, а текстот во ‘Приора-

тски списи’ почнувал да изгледа сумлив. Нам ни биле познати настојувањата на со-

времените  ‘розенкројцери’  во  Калифорнија  и  други  современи  организации  кои,

нахнадно, тврдат дека положуваат право на признавање на потеклото кое се губи во
магла на древните времиња и вклучува мнозинство великани на целиот свет. Еден
ред на Ружиниот крст кој потекнува од 1188. година нам ни изгледал еднакво су-

млив.

Како што Френсис Јејтс  убедливо покажала, нема познато сведоштво за ма
какви ‘розокројцери’ (бар по тоа име) пред раниот седумнаесети век-или можда по-

следните години на шестнаесети. Митот кој го обвиткува тој легндарни ред поте-

кнува приближно од 1605. година, а задобил први поттикнувања една деценија по-

доцна кога се објавени три огнени расправи, кои одвоено се појавиле 1614, 1615. и
1616, обзнаниле постоење  на едно тано братство  или здружување  на мистичките
‘посветенци’ кое, наводно, го основал некој Христијан Розенкројц (Christian Rosen-

kreuz)- кој, се продолжува во текстот, бил роден 1378, а умрел, во длабока старост,

1484. година. Денес е општо прифатено дека Христијан Розенкројц и неговото тај-
но друштво  била измислица- обмана  смислена заради некоја сврха, која никој до
сега уште  не ја објаснил на задоволувачки начин иако таа не била без политички
одјек  во  свое  време.  Освен  тоа,  авторот  на  една  од  трите  расправи,  чуеното
Хемиско  венчање  на  Христијана  Розенкројц  (Chemical  Wedding  of  Christian

Rosenkreuz) кој се  појавил 1616, денес е познат. Тоа  бил  Јохан  Валентин Андреа
(Johan Valentin An-drea)  (Wirtemberg)  и  кој признал дека  Хемиското  венчање  го
составил  како  ‘ludibri-um’-  лакрдија  или,  можда,  комедија  во  Дантеовата  и
Балзаковата  смисла  на  тие  збо-рови.  Нема  разлог  да  се  верува  дека  Андреа  или
некој од неговите другари ги со-ставиле и останатите ‘розенкројцерски’ расправи; а
ова е извор од кој може да се следи наназад траг на развојот на ‘розенкројцерите’

како што денес се замислува“

Рим бил фалсификатор на многу нешта- во моите претходни книги. Во него
службен јазик бил латински. Тој бил вулгаренкоине на Лив Андроник во 240 г.п.н.

Латински во 15 век н.е. бил обогатен со уште околу 10.000 коински зборови. Па се
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говори латински зборови со заедничко потекло (коинско и латинско). Римјаните ка-

ко Етрурците биле Венети- тн.словенски Лудибриум=луди бриум=бри ум, б=в.

Да не се изуми, што Себастијан Долчи (1690- 1777) пиши: „До денес во Апу-

лија постојат цели градови, основа на најстарите населеници, кои се служат со или-

рскиот  јазик“. Значи,  латински  јазик  бил  службен,  а  народен  тн.словенски.  Пак,

тн.словенски јазик бил варварски=пелазгиски=венетски=илирски, јазик на Белците.

„Ако ‘Приорските списи’ се точни, меѓутоа, би морале да промислиме, и де-

ка размислуваме за тоа како за нешто што не е обмана од седумнаесетиот век. Би
морале да мислиме како за таен ред или друштво кое стварно постоело, со вистин-

ско тајно братство или здружение.Тоа не морало да биде во потполност, па дури ни
првенствено, мистичко. Лесно можело да биде општо-политичко. Тоа, меѓутоа, во
тој случај постоело цели 425 години пред што неговото име икогаш е обнародено и
добра два века пред што, наводно, живеел неговиот основач. 

Поново не најдовме никакви материјални докази. Ружата, секако, била ми-

стички симбол од незапамтени времиња, а посебно била во мода во текот на сре-

дниот век- во омилјениот Роман за ружа (Le roman de la rose) од Жан де Мен (Jean

de Meun), на пример, и во Дантеовиот Рај (Paradisio). Црвениот крст, исто така, бил
традиционален симболичен мотив. Тие се само што бил грб на витезовите темпла-

ри туку подоцна постанал крст на свети Ѓорѓи и бил усвоен од редот на Подврзица-

створен некои триесет години по падот на Темпл. Ама иако било обилие на ружи и
црвени крстови како симболички мотиви, не било сведоштво за некои установи или
редово, уште помалку за тајното друштво.

Од друга страна, Францис Јејтс го подржува мислењето дека постоеле тајни
друштва кои делувале многу пред ‘розекројцерите’ на седумнаесети век- и дека тие
порани друштва, всушност, биле ‘розекројцерски’ по политички и филозофско ус-

мерување, ако веќе не обврзано и по името. Така, во разговор, една учесница на на-

шето  истражување  го  опишувала  Леонард  како  ‘розекројц’-  употребувајќи  го  тој
израз како метафора да ги одреди неговите вредносни ставови. Тоа не све. Годи-

ната 1629, кога занимањето за ‘розеркројцерите’ во Европа било на врвот, човекот
по името Робер Денијо (Robert Denyau), парох на Жизор, составил исцрпна истори-

ја на Жизор и семејството Жизор. Во тој ракопис Денијо отворено соопштува дека
Ружниот крст го основал Жан де Жизор 1188. година. Со други зборови, постои по-

тврда од седумнаесетиот век која, од збор до збор, ги поновува тврдењата изнесени
во ‘Приорските списи’. Додуше, Денијевиот ракопис бил составен некои четири и
пол век после наведениот чин. Тој, ипак, претставува крајно значајно делче на до-

кази; а чинителот дека потекнува од Жизор го чини само уште позначаен.

Останавме, ипак, без потврда, само за можноста. Доовде, меѓутоа, ‘Приорат-

ските списи’ покажале во секој поглед запрепастувачки точни. Оттука, било непро-

мислено брзоплетно да ги отфрлиме. Не сме биле спремни да ги прифатиме со сле-

по поверување и без прашања, ама се чуствувавме обврзани да се воздржиме до пр-

есудувањата“.

Приорат во Орлеан

„ ‘Приоратски списи’, како додаток на своите величествени  тврдења,  пру-

жале и податоци сосема другчиј вид, ситни поединости наизглед толку обични и
неважни да нам нивното значење ни измакнувало. Во исто време, непоматена без-
значајност на тие податоци ни говорела во прилог на нивната вистинитост; просто,
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изгледало дека нема сврха да се измислуваат или искривуваат такви ситни деталји.

А веродостојност на многу од тие поединости, што повеќе,  можеле  да бидат по-

тврдени.

Се изнесува  така,  на пример, дека Жирар  (Girard),  опат на ‘малото приор-

ство’ во Орлеан имеѓу 1239. и 1244, отстапил парче земја во Акр на тевтонските ви-

тезови. Е нејасно зошто ова би заслужувало да биде споменето, ама тоа може не-

опозиво да се потврди. Постои вистинско повелје од 1239. година и на неа се најду-

ва Жираров потпис.

Обавестувањата слични, мада попоттикнувачки вид, му се понудени за еден
опат по име Адам кој управувал со ‘мало приорство’ во Орлеан 1281. година. Адам
таа  година,  по  ‘Приоратските  записи’,  им  отстапил  парче  земја  близу  Орвал  на
монасите кои тогаш ја завземале тамошната опатија- на цистерцитите кои во неа се
вселиле под заштита на свети Бернар еден и пол век порано. Не можевме да најде-

ме пишани докази за ова одредена работа ама таа, се чини, прилично веројатна- по-

стои повелје кое сведочи за бројните други работи на иста природа. Она што го чи-

ни позанимливо, наравно, е поновната појава на Орвал кој имал важно место на по-

раните наши истражувања. Се чини, штоповеќе, дека парчето земја за кое е збор
било од нарочито значење, оти нам ‘Приоратските списи’ ни кажуваат дека Адам
на себе навлекол гнев на сионските собраќа поради својот дар и тоа во толкава ме-

ра, како изгледа, бил присилен да се одрече од својата положба.На чинот абдикаци-

ја, спрема Тајните досија, како званичен сведок присуствувал  Тома де Сенвил (To-

mas de Sainville), голем мајстор на редор на Свети Лазар  (Orde de Sain-Lazare).  Се
известува дека, непосредно после тоа, Адам отишол во Акр, а да потоа избегал од
градот кога го освоиле Сарацените и дека умрел на Сицилија 1291. година.

Поново не можевме да најдеме вистинско повелје за абдикацијата.Но, Томас
де Сенвил бил голем мајстор на редот Свети Лазар 1281, а седиштето на Свети Ла-

зар било во близина на Орлеанс- каде би требало де се одиграла Адамовата абдик-

ција. А нема никаква сумливост дека Адам отишол во Акр. Тој таму, всушност, по-

тпишал два прогласи и две писма, прво датирано август 1281, друго март 1289“.

„Глава“ на витезовите темплари

„Спрема ‘Приоратските списи’, Сионскиот приорат не бил, строго земено,

продолжување  или наставок на редот Храм.  Напротив, текстот снажно нагласува
дека раздвојувањето на двата реда потекнува од ‘сечењето на брестот’ 1188. годи-

на. Очевидно, меѓутоа, некој вид пријателски односи и понатаму постоеле и ‘годи-

ната  1307, Гијом  де  Жирор  (Guillaume de Gisors)  ја  прима  златната  глава,  Caput

LVIII m, од редот Храм’.

Во текот на истражувањата на темпларите, веќе сознавме за таа таинствена
глава. Поново нам ни се учинило, меѓутоа, дека нејзиното поврзување со Сион и со
наизглед значаното семејство Жизор било сумливо- како ‘Приоратските списи’ да
се напнувале да начинат моќна и значајна врска. Па ипак, управо во оваа точка про-

најдовме некои од нашите најчврсти и најпредизвукувачки докази. Спрема звани-

чните записници на инквизацијата:

Чуварот  и управувач  на Темпловите добра во Парис после апсењето  беше
кралски човек по име Гијом Пидо (Guillaume Pidoye). На ден 11. мај 1308, тој, пред
инквизаторите, изјави дека во време на апсењето на витезовите темплари нему са-

миот, заедно со неговиот другар  Гијом де Жизор и некоj Реније Бурдон  (Raynier
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Bourdon) им било наредено да им ги изложат на Инквизицијата сите кипови од ко-

вина или дрво кои би ги нашле. Меѓу добрата на Храмот тие беше нашле голема
глава од сребро позлатена... лик на жена, која Гијом, на ден 11. мај, ја изнесе пред
Инквизацијата. Главата ја носеше ознаката, ‘CAPUT LVIII m’.

Ако главата наставувала нас да не збунува, исто толку збунувала и содржи-

ната во рамката кога се појавувал Гијом де Жизор. Одредено се наведува дека тој
бил содругар со Гијом Пидо, еден од луѓето на кралот Филип. Со други зборови, се
чини дека тој, како и Филип, бил непријател на темпларите, и дека учествувал во
нападите на нив. Спрема ‘Припратските списи’, меѓутоа,  Гијом во тоа време  бил
голем мајстор на Сионскиот приорат. Дали ова значело дека Сион ја одобрувал Фи-

липовата борба против Темпл, дека, можда, со неа, дури и соработувал ? Постојат
извесни ‘Приоратски списи’ кои наговестуваат дека тоа можело да биде случај- де-

ка  Сион,  на  некој  неодреден  начин,  дал  овластување  и  самиот  управувал  со  ра-

спуштањето на своите самоволни штитеници. Од друга страна, ‘Приоратските спи-

си’ исто така укажуваат на тоа дека Сион исполувал некој вид татковско заштитни-

штво макар спрема  извесните темплари  во текот на последните денови  на редот.

Ако е вистина, Гијом де Жизор лесно можел да биде некој вид ‘двострук  агент’.

Сосем е можно тој да бил одговорен на ‘истекување’ на Филиповите замисли, дека
бил посредник  преку кого  темпларите  однапред добиле предупредување  за крал-

ските сплетки. Ако, после прописното раздвојување 1188, Сион всушност нависти-

на наставил да врши некој потајни надѕор над работите на Темпл, Гијом де Жизор
можел делимично да биде одговорен за грижливото уништување на документите на
редот- и за необјаснивиот нестанување на неговото благо“.

Големи мајстори Темплари

„Како додаток на одломците на податоците размотрени во претходниот по-

днаслов, текстот во Тајните досија содржел и три списоци на имиња. Првиот е до-

волно јасен- најнезанимлив и најмалку подложен на спорење или сумливост. Тоа,

просто, е список на опати кои управувале со Сионските земји во Палестина измеѓу
1152. и 1281. Нашето истражување ја потврдило неговата точност; тој се појавува и
другде,  независно  од  Тајните  досија,  и  тоа  во  пристапните,  неоспориви  извори.

Списковите во тие извори се подудираат со оние во Тајните досија, освен што им
недостасува две имиња. Во овој случај, значи, ‘Приоратските списи’ не само да се
сложуваат со докажаната историја туку од неа се посодржајни по тоа што потпо-

лнуваат извесни празнини.

Другиот список  во  Тајните  досија е попис  на големите мајстори  витезови
темплари од 1118. до 1190.- со други зборови, од јавното основање на Темпл па до
неговото одвојување од Сион и ‘сечењето на брестот’ во Жизор. Напрво тој список
ни по што не се чинел необичен или изузетен. Кога, меѓутоа, го споредиле со дру-

гите спискови- со оние кои ги наведувале признатите историчари кои пишат за те-

мпларите, на пример- брзо се покажале извесни очигледни противречности.

Спрема такаречи на сите други познати пописи, биле десет големи мајстори
измеѓу 1118. и 1190. Спрема Тајните досија, биле само осмина. По повеќето други
спискови, Андре де Монбар- вујко на свети Бернар- бил не само основач на редот,

туку, исто така, и негов голем мајстор измеѓу 1153. и 1156. година. Спрема Тајните

досија, меѓутоа, Андре никогаш не бил голем мајстор туку, изгледа, наставил да де-

јствува онака како тоа чинел во текот цела своја кариера- зад кулиси. На поголем
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број спискови, Бетраин де Бланшфор се појавува како шести голем мајстор на Те-

мпл, превземајќи служба по Андре де Монбар, 1156. година. По Тајните досија, Бе-

тртан не е шести туку четврти по ред, постанувајќи голем мајстор 1153. Биле и др-

уги  такви несогласувања  и противречности, па се колебавме што од тоа да заклу-

чиме или колку озбилно да ги сфатиме. Дали требало да го сметаме погрешен спи-

сок од Тајните досија затоа што тој не се подудрувал со оние кои го составиле пр-

изнатите историчари ?

Мора да се нагласи дека не постои никаков званичен или конечен попис на
Темпловите големи мајстори. Ништо слично не било  сочувано нити предадено на
потомството. Темпловите сопствени записи биле уништени или нестанале, а најра-

ни познат збир на големите мајстори на редот потекнуваат од 1342.- 30. година би-

дејќи самиот ред смрвен и 225 години после неговото основање. Исход на све тоа е
дека историчарите кои ги составувале списокот на големите мајстори го засноваат
своето знаење на оновременски летописи- на пишење на човекот од 1170, на при-

мер,  кој  узгред  нешто  натакне  за  оваа  или  онаа  личност  како за  ‘мајсторот’  или
‘големиот мајстор’ на Темпл. А до додатното сведоштво може да се дојде со про-

учување  на списите и  повелјата  од тоа доба,  во  кои  еден  или  друг  Темплов зва-
ничник го додал овој или оној наслов со свој потпис. Затоа, не е изнадувачко што
редоследот и временските одредувања  на големите мајстори предизвикува  знатна
несигурност и забуна. Не изненадува ни тоа што редоследот и времето се разлику-

ваат, понекогаш драматично, од писател до писател, од процена до процена“.

Се говори, дека непостој званичен или конечен попис, ништо слично не би-

ло сочувани  или предадено на потомството. Веројатно, такви и немало- како што
било по пракса. Ако би немало такви пописи, не можеле да бидат уништени или да
нестанат. Токму затоа постојат и противречности. И во тоа нема грев: нема=нема.

„Биле, ипак, извесни мошне важни поединости-како што се оние горе побро-

ени- во кои ‘Приоратските списи’ значајно одудирале од сите останати извори. Не
можевме, оттука, да занемариме такви размимоминувања. Моравме само да тврди-

ме, колку тоа било можно, дали пописот на Тајните досија бил заснован на алкаво-

ст, незнаење или на обмана; или, од друга страна, дали тој список навистина бил
оној конечен, заснован на ‘внатрешни’ податоци недостапни на историчарите. Во
колку Сион навистина створил витезови темплари и ако Сион (или макар неговите
записи) навистина преживеале до денешни дни, со разлог можело да се очекува да
биде упатен во, инаку недостапни, поединости.

Мнозина  разлики  измеѓу списковите во  Тајните  досија и  оние во другите
извори може да се објасни прилично лесно. За сега не вреди да се истражува и то-

лкува секоја таква разлика. Еден едини пример би требало да го ослика начинот и
разлогот на појавувања на таквите неслагања. Темпл, уз големите мајстори, имал и
мноштво обласни мајстори- мајстори за Англија, за Нормандија, за Аквитанија, за
сите области во кои се најдувале неговите домени. Постоел, исто така, и еден вр-

ховен европски мајстор а, како се чини, и поморски мајстор, исто така. Овие обла-
сни или покраински мајстори се потпишувале на списите и повелјата секогаш како
‘Magister templi’- ‘мајстор Темпла’.26 А големиот мајстор, во повеќето случаеви- од

26 Л.Доброниќ сматра дека тој назив не треба да се преведува-замеруваКукулјевиќ што пиши „голем
мештар“.Таа само секаде го става „големи магистер“.Magister  на латински значи поглавар, надѕор-

ник, учител. (прим. прев.) (латински бил вулгарен македонски коине: магистер- г=маистер, и=ј,Р.И.)
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скромност, немар, равнодушност или лекомислена безгрижност- исто така се пот-

пишувал само како ‘Magister Templi’. Со други зборови, Андре де Монбар, обласен
мајстор на Ерусалим, на повелјето, зад своето име би ја имал истата ознака како и
големиот мајстор, Бетран де Бланшфор“. (Магистер - г = маистер, и=ј, Р.И.) 

А „Magister (Мајстор, Р.И.) на латински значи поглавар, надѕорник, учител“.

Дури поимот маистер=мајстор (=ма ај стори) добива пренагласено значење.

„Оттука, не е тешко да се сфати како историчарот, работејќи само со еден
или две повелја и непроврувајќи податоците другде, би можел лесно рѓаво да го ра-

столкува Андреовата стварна положба во редот. На основ управо на вакви грешки
на многу пописи на големи мајстори на Темпл се најдува и човекот по име Ервар де
Бар (Everard des Barres). Но, големиот мајстор морал, спрема Темпловите сопствени
прописи, да биде избран на општо собрание во Ерусалим и таму да обитави. Наш-

ето истражување открило дека Еврар де Бар бил обласен мајстор, изабран во Фран-

ција каде и живеел, кој уште долго не стапнал на Светата земја.Тој, на основ на ова,

можел да биде иземен од списоците на големите мајстори- како што и есте во Тај-

ните досија. Управо на такви академски истанчени места ‘Приоратските списи’ по-

кажувале ситничава точност за која било незамисливо дека е нахнадно исмислена.

Поминавме повеќе од година дена разматрајќи и споредувајќи разни списко-

ви на темпларските големи мајстори. Ги зедовме во обѕир трудовите на сите писа-

тели за редот, на англиски, француски  и германски, а потоа ги проверивме и ни-

вните извори. Ги проучивме летописите од тоа време- како што се оние на Гијом де
Тир- и други тогашни иозвештаји. Ги погледавме сите повелја кои можевме да ги
најдеме  и  добиле  содржајни  обавестувања  за  оние  за  кои  се  знае  дека  уште  по-

стојат. Ги споредивме потписниците и титулите на бројни прогласи, објави, угово-

ри и други темпларски списи.Постанало,на крајот од ова исцрпно испитување, очи-

гледно дека списокот во Тајните досија е поточен од било кој друг- не само во по-

глед на личноста на големите мајстори туку и кога е збор за одредување на времето
на владеењето на секого понаособно. Во колку навистина постои конечен список
на Темпловите големи мајстори, бил тоа оној во Тајните досија“.

Во тоа време немало „англиски, француски и германски“ јазик. Тогаш бил
само латински. Тој бил извор. Меѓутоа, тој бил двојно македонски народен (вулга-

рен=булгарен) коине: во 240 г.п.н.е. и 15 век кога од Цариград/околината се бегало.

„Точноста на овој список не била важна само по себе.Она што, уз тоа, од не-

го произлегло било многу пошироко. Додуше, таков список можда можел да соста-

ви некој крајно грижлив истражувач, ама таа задача би била монументалнаа. Ни се
чини неупотребливо поверојатно дека списокот колку е со точност сведочи за неко-

ја ризница на повластени или ‘внатрешни’ податоци- податоци досега недостапни
на историчарите.

Било да нашиот заклучок бил оправдан или не, бевме сучелјени со еден не-

споредн чинител- некој, некако, добил пристап на списокот кој бил поточен од ма
кој друг. А бидејќи тој список- покрај разминување со другите, прифатени- се пока-

жал така често како точен, тој пружал познатна веродостојност на ‘Приоратските
списи’ како целина. Ако Тајните досија биле докаживо поуздани во овој пресуден
поглед, било нешто помалку разлози  во ним да се сумња во другите.

Вака  поновно  охрабрувања  било  неопходно  и  стигнало  во  вистински  час.

Тој да не бил, лесно можело да се случи дека третиот список во Тајните досија- го-
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лемите мајстори на Сионскиот приорат- да го отфрлиме отпрво. Овој трет список,

наиме, дури и при површниот преглед се чинел бесмислен“.

ДОЛГОКОСИ МОНАРСИ

„До ова време наравно веќе ја проучувавме меровиншката династија. Се пр-

обивавме  додека  можевме,  напипувајќи  го  патот  низ  маглата  на  маштарија  и
помра-чината уште густа од она која ги обвивала катарите и витезовите темплари.

Потро-шивме неколку месеци покушувајќи да ги размрсиме повеќе струко нитите
на  исто-ријата  испреплетени  со  бајки.  Покрај  нашите  напори,  меѓутоа,

Меровинзите најго-лем дел останале прекриени со вело на таенственоста.

Меровиншката династија потекнала од Сикамбријците, едно племе на гер-

мански народ познат под заедничко име Франки. Меровинзите, во распон од петто-

то до седмото столетие, владееле со големи делови на денешна Франција и Герма-

нија. Добата на нивниот успон  се поклопува  со добата на кралот Артур  (Arthur)-

доба која претставува позадина на романсата за Светиот грал. Тоа, веројатно, е нај-
непрозирното раздобје на она што денес се нарекува мрачен среден век. Марачниот
среден век, меѓутоа, како сме откриле, не бил витински мрачен. Напротив, набрзо
постанало очигледно дека некој намерно го замрачил. До мера до која римската цр-

ква уживала вистински монопол на учењето, а нарочито на пишењето, записите кои
преостанале претставуваат извесни стечени интереси. Скоро све останато е изгубе-

но- или цензуирано. Тука и таму, меѓутоа, и од време на време, понешто би се лиз-
нало низ засторот спуштен преку минатото и проистекло до нас покрај званичното
молчење. Од тие бледи траги можело изнова да се сложи стварноста- стварност на
најзанимлив вид и стварност сосема невскладена со начелата на правоверата“.

Предание и Меровинзи

„Сме нашле мноштво загонетки  со кои се објавени почетоците на меровин-

шката династија.За династијата обично се мисли како, на пример, за една владеечко
семејство  или куќа која не само да ја наследуваат  други владеечки семејства или
куќи, туку тоа чини истиснувајќи, свргнувајќи или заменувајќи ги своите претход-

ници. Со други зборови, се мисли дека династијата почнува со еден  coup d’etat на
овој или оној вид, што често значи истребување на претходната владеечка лоза. Во-

јните на ружата во Англија, да речеме, означиле промена на династијата. Отприли-

ка еден век подоцна, Стјартите успеале на англиски престол тек кога Тјудорите из-
умреле. А само Стјуартите насилнички ги свргнале припадниците на куќата Оранж
(Orange) и Хановер (Hanover).

Во случајот на Меровингите, меѓутоа, не постоела таква насилна или изне-

надна смена, присвојување, уништување на една порана власт. Се чини, напротив,

дека куќата која постанала позната под името Меровинги веќе некое време владее-

ла со Франките.

Меровинзите веќе биле кралеви на законите и како важи признаети. Изглега,

меѓутоа, дека постоело нешто нарочито сврзано за едно од нив- нешто толку наро-

чито дека неговото име е пренесено на цела династија.

Владетелот по кое Меровинзите го добиле своето име а неговата историска
стварност е помрачена со преданието. Мерове  (Mérovee, Merovech  или Meroveus)

бил полуприродна личност достојна за класичен мит. Дури и неговото име сведочи
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за чудесното потекло и природа. Тоа потсетува на фрацускиот збор ‘мајка’ како и
француски и латински збор ‘море’.27

Спрема  водечкиот  француски  летопис  како  спрема  подоцното  настанато
предание, Меровеј е роден од два татковци. Веќе затруднела со својот маж, кралот
Клодио  (Clodio),  Меровеовата мајка, наводно отишла да плива во океанот. Се ра-

скажува дека во водата ја завело и/или силовало едно непознато морско створење
од прекуморје- ‘bestia Neptuni Quinotauri similis’, ‘Неуптомов неман Квинотаури на-

лик’, ма што Квинотаур можел да биде. Тоа створење, како изгледа, госпа по друг
пат ја оплодил. А кога Мерове бил роден, во неговите вени, наводно, колала меша-

вина две  различни  крви- крв на  франечкиот владетел  и она таинственото водено
створение. (Таур=т аур=а ур: ур=тур=говедо, Бик=Зевс- бригиска митологија, Р.И.)

 Такви машовити преданија сосема се вообичани наравно, не само во стари-

от свет веќе и во доцните европски традиции. Тие обично не се во целост измисле-

ни туку  симболични  и  алегорични,  заклонети  со  својата  бајковна  завеса  на некој
стварен  историски  чинител.  Во  Меровеовскиот  случај,  бајковата  завеса  лесно  би
можела да укажува на некој вид мешовит брак- на родовник пренесен по мајка, ка-

ко во јудаизмот, на пример, или на вкрстување на династички лози со кои Франки-

те се ородиле со некој друг, можда со некој зачетник од ‘прекоморје’- со зачетник
кој, од овие или оние разлози, подоцна со бајка бил претворен во морско створење.

Во секој случај се раскажувало дека Меровеј,заблагодурвајќи на својата дво-

струка крв, бил обдарен со впечатлив низ надчовечки моќи. А каква год историска
стварност стоела зад оваа легенда, меровиншката династија останала обасјаена со
ореол на маѓија, чаролии и натприродното. Меровиншки се  монарси  спрема пре-

данието, биле окултни вештаци, посветени на тајни науки, изводувачи на езотерич-

ни вештини- достојни такмичари на Мерлин, на својот современик од бајките. Бла-

годарејќи не некое чудесно својство на својата крв, можело, наводно да се исцелува
со допир на рацете; а судејќи по еден извештај, се сматрало дека киќанката на ре-

сите на нивните одежди поседуваат чудотворни видарски моќи. Се раскажувало де-

ка се способни за видовито или телепатско општење со ѕверовите и со природниот
свет околу себе и уште, да носат моќни чаробни ѓердани. Се говорело да поседува-

ат тајни вражбини кои ги штителе и им овозможувале  неверојатно долговечност-
што историјата, узгред били речено, како се чини, не потврдува. А сите оние, наво-

дно, имале по еден разговетен младеж кој ги чинел различно од сите останати луѓе,

одма препознатливи, и кој сведочел за нивната полубоженствена или света крв. Тој
младеж,  се раскажува,  имал облик  на црвен  крст е се најдувал  изнад срцето- чу-

дновато претскажување на темпларски грб- било меѓу плеќите“.

Бригите и Македонците општеле со животни. Токму затоа Херодот во Солу-

нско (Македонија) и Пеонија (според некоја Марија, херојка во Османовото Цар-

ство, Мариово) се чудел како било можно лавот таму да биде како домашно живо-

тно.Пак,бригиско=брзјачко куќно животно била/е змијата-змијари биле Птолемејци
со Клеопатра, мајката на Александар Македонски Олимпија и бабата Евридидика.

Наведени традиции на Меровингите биле балкански- па тие биле Балканци.

Па да се споредат со оние на Македонците во Пакистан...Тибет...Америка (Маи...).

„Меровингите, исто така често се нарекувале долгокоси кралеви. Како Сам-

сон во Стариот завет, ни тие не биле волјни да ја отсечат косата. И нивната коса,

27 мајка – мере (фр.); море = мер (фр.), mare (лат.) (прим. прев.)

73



како Самсонова, ја задржувала, наводно, нивната верт28- суштина и тајна на нивна-

та моќ. Ма каква била основа на ова верување во снагата на косата на Меровингите,

се чини дека таа била земано сосем озбилно и тоа дури и 754. г.н.е. Кога Хилдерик
III (Childeric) таа година бил свргнат и затворен, неговата коса била ритуално остр-

ижена на изричита папина заповед“.

Со Александар Македонски како Персијци почнале да си ги стрижат косите.

Христијанскиот правец од Цариград со православието останале долгокоси. 

„Ма колку необични биле легендите испредени за Меровинзите, се чини де-

ка тие се засниваат не некои стварни темели, на некои статуси  кои кои меровин-

шките кралеви ги уживале во текот на животот. На Меровингите, всушност, не се
гледало како на кралеви во денешно значење на тие зборови. На нив се гледало ка-
ко на кралеви-свештеници-отелувано боженско, со други зборови, не многу разли-

чито но, да речиме, на древно египетски фараони. Тие не владееле просто со Божја
милосат. Напротив, како што изгледа, се сматра дека тие се живо отелотворение и
оваплоќење на Божјата милост- положба на обилниот привиден Исус. А се чини де-

ка тие се впуштале во обредни постапки за кое било потребно, ако ишто, повеќе
свештеничко но кралско. Пронајдените черепи на меровиншките монарси, на при-

мер,  имаат  нешто  што  наоко  изгледа  како  обреден  засек  или  дупка  во  темената.

Слични зарези можат да се најдат на черепите на високосвештениците на раниот
тибетански будизан- направени да овозможувајќи на душата да му измакне на смр-

тта и да го оствари непосредниот додир со боженското. Може со разлог да се прет-

постави дека свештенилчкиот постриг е остаток на меровиншкиот обичај“.

Во Индија...Кина...дошле Белците со бригиското дативно у, што важи и за во
Јапонија- аину. Македонците дошле во Индија...Тибет...-во Тибет се со свое куче...

Македонците биле владеени од Темените- според теме, до темена коска.

„Годината 1653, бил најден еден важен меровиншки гроб во Ардени- гробот
на кралот Хилдерик  I,  Меровиншки син и татко на Кловис  (Clovis),  најчуениот и
највлијателниот од сите меровиншки владетели.Во гробот се најдувало оружје, бла-

го и знамење на владетелско достоинство какво што се и очекувано во кралскиот
гроб. Гробот содржел предмети својствени на помалку кралски занает но маѓијата,

чаробништво и пророштво- одрабена коњска глава, на пример глава на бикот на-

правена од злато и една кристална топка“.

Бик=Зевс, а Пастув=Посејдон- бригиска митологија поместена на Олимп.

„Еден од најсветите меровиншки знамења била пчелата, а во гробот на кра-
лот Хиледрик се најдувало ништо помалку до три стотини сиќусни пчели излиени
од суво злато.29 Заедно со останатата содржина на гробот, тие пчели му биле пове-

рени на Леополд Вилхелм фон Хабсбург (Leopold Wilhelm von Habsburg), на војни-

от гувернер на тогашна Австрија Низоземска и братот на царот Фердинанд III.  По-

голем дел на Хилдериковото благо е вратен, со времето, во Франција. А кога 1804.

година бил крунисан  за цар, Напалеон наорчито барал тие златни пчели да му се
причврстат за крунидбениот одор.

28 Vertu (фр.) = снага, моќ, сила; врлина (прим.прев.)
29 збор, всушност, е за цикади, чврци, ама во прв мах се помислува дека се во прашање пчели, па та-

ка останало забележано. Црвчците се кралски симболи на бесмртност. Е занимливо дека исто значе-

ње имаат и Грците- тие се знак на Титон кој добил бесмртност ама не вечна младост, па стареел и
слабеел додека не се преворил и цикада. Кинезите цикада од жаде им ја ставале на мртвите во уста
да ова им би обезбеди бесмртност. Цикадата е и демон на светлост и темнина (прим. прев.) 
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Таа згода  не била само израз на Напалеоновото занимање за Меровингите.

Тој  нарачал  да  се  изработи  родословен  зборник  кај  некој  опат  Пишон  (Pichon)

недосмислено да би утврдил дали меровиншката крвна лоза го преживеала падот
на династијата или не. Заправо на тие родовници, кои ги нарачал Напалеон, е за-
снован, со поголем дел, родословот во ‘Приоратските списи’ “.

Мечката од Аркадија

„Се покажало дека легендите испредена за Меровинзите се достојни на Ар-

туровото доба и гралските романси.Тие, истовремено, претставувале обесхрабрува-

чки бедем кој нас не делел од историјата на стварноста која сме ја сакале да ја истр-

ажиме. Кога најпосле сме допреле до неа- или до она мало што од неа преостанало-

таа историска стварност била нешто различна од легендата. Меѓутоа, не била ни-

што помалку тајанствена, необична нити поттикнувачка.

Малобројни биле податоците за вистинските почетоци на Меровингите кои
можевме да ги провериме. Тие самите тврделе дека потекнуваат од Ное, кој го сме-

тале, дури повеќе но Мојсиј, извор на свеколку библиски мудрости- занимливо ста-

новиште кое изнова изронува илјада години подоцна во европското слободно ѕида-

рство. Меровинзите исто така тврделе дека потекнуваат изравно од древна Троја-

што, било вистина или не, би послужило како објаснување на појавата на тројан-

ските имиња во Франција. Такви се имињата Троа  (Troyes) и Париз (Paris). Совре-
мените писатели- вклучувајќи составувачите на ‘Приоратските списи’- настојувале
да одат во траг на Меровинзите до стара Грција, а нарочито до областа викана под
името Аркадија. Спрема тие списи, претците на Меровинзите биле поврзани со ар-

кадската кралска куќа. Во некој неодреден трен пред наидување на христијанската
ера, тие ја започнале селидбата узводно по Дунав, потоа уз Рајна и се настанале во
денешната Западна Германија“.

Библијата била пишана во 6 век п.н.е., и тоа на арамејски јазик. Потоа, мно-

гу нешта од неа биле внесени во Атинските дела, исто така, во тој век, кој бил век
на  фалсификати.  Делата  се  познати  како  Хомерови.  А  тие  биле  дела  на
Редацискиот  одбор,  кој  бил  составен  од  Пизистрат.  Затоа  следат  и  збрки-  мои
претходни книги. 

„Дали Меровинзите превасходно се со тројанско или аркадско потекло, сега
изгледа како академско прашање, а такви тврдења и не мораат неизоставно да би-

дат опречни. Спрема Хомер, при опсадата на Троја била присутна и многучовечка
војска на Аркаѓани. Спрема пораните грчки историски дела, Троја, всушност ја ос-
новале доселеници од Аркадија. Вреди узгред да се запримети дека мечката во дре-

вната Аркадија било свето животно- тотем на кое биле засновани култовите на ми-

стериите и на се принесувани  обредни жртви. Навистина, самото име Аркадија е
изведено од ‘Аркадес’ што значи ‘Мечкин народ’. Древните Аркадци тврделе дека
водат потекло од Аркаса, заштитничко боженство на земјата,чие име значи ‘мечка’.

Спрема грчкиот мит, Аркасовата мајка била Калисто  (Calisto),  нимфа поврзана со
Артемида (Artemis), божица на ловот. На современиот ум Калисто е најпозната ка-

ко соѕведие на Урса Мајор- Голема Мечка.30 (Артемида=Диметра: а=жен род, Р.И.)

30 Калисто е ќерка на аркадскиот крал Ликаон; со Зевс го родила синот Аркос,прататко на Аркаѓани,

поради што Артемида (ќерка Зевсова и Летина- сестра близнакиња Аполонова, божица на ловот, ме-

сецот и дивата природа) се претворила во мечкица;после неа Зевс ја претворил во ѕвезда (прим.пре.)
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Кај сикамријските Франки, од кои Меровинзите се со потекло, мечката за-

взема  слична,  возвишена  положба.  Како  и,  древните  Аркаѓани,  тие  ја  обожувале
мечката во лик на Артемида- или, поодредено, во лик на негов галски парњак, Ар-

двине (Arduine), божица заштитница на Арден. Мистерискиот култ Ардивне траел
и со бар дел среден век, а едно од неговите средишта бил варошот Линевил (Lune-

ville),  недалеку од двете други  места  кои често се  појавувале  во нашата истрага-

Стене и Орвал. Уште колку 1304. година црквата објавувала уредби со кои се за-

бранувало обожување на таа паганска божица.(Бригите биле мечкари-и денес, Р.И.)

Имајќи во вид на маѓиски, митски и тотемски углед на мечката во Ардени,

срце на меровиншката земја, не не изненадува што името ‘Урсус’- мечка на латин-

ски- во  ‘Приоратските  списи’  можело  да  се  врзи  уз  меровиншката  кралска  лоза.

Многу повеќе изненадува чинителот дека велшки збор за мечкица гласи арт (arth)

- откаде е изведено името Артур. Мада тоа прашање не го разјаснувавме во овој тр-

ен, таа подудараност нас не заголица- Артур не само да бил современик на Меро-

вингите туку исто така, како и оние, бил поврзан со мечката“.

Сикамбријци продираат во Галија

„Во раното петто столетие, наездата на Хуните предизвикала селидба со го-

леми размери кои ги зафатиле скоро сите европски племиња. Заправо во тоа време
Меровинзите-  или,  поточно,  сикамбријски  претци  на  Меровингите-  ја  преминале
Рајна и продреле во en masse во Галија (Gaule), населувајќи се во Белгија и северна
Франција во близина на Арден. Еден век подоцна, оваа област се нарекувала крал-

ство Аустразија (Austrasia), а срце на кралството Аустразија бил денешен Лорена“.

Авторите наведуваат како постепено се вршат преселби по ...Дунав- Рајна и
од Рајна на блиските и подалечни простори- до денес рајнските вина не се кисели.

„Приливот на Сикамбријците во Галија не се состоел од хорди на дивјачини,

запуштени варвари кои во метежот ја преплавувале земјата. Напротив, тоа била ми-

на и цивилизирана ствар. Сикамбријците веќе со векови одржувале блиски врски со
Римјаните, иако пагани, па не биле дивјаци. Заправо, биле добро упатени во римски
обичаи и заправо и воделе римски начин на живот. Некои Сикамбријци постанале
високи офицери во царската војска. Некои дури постанале и римски конзули. Сика-

мбријскиот прилив, затоа, бил помалку настрување или наезда, а повеќе некој вид
мирно прожимање. А кога, пред крајот на петтиот век, Римското царство пропад-

нало, Сикамбријците ја исполниле празнината. Тоа не го направиле насилнички. Ги
задржале старите обичаи а се измениле мошне малку. Без икакви преврати, го пре-

взеле надѕорот на веќе постоечкиот ама упразнет управен апарат. Власта на првите
Меровинги така прилично верно била сообразен узор на старото Римско царство“.

Мерове и неговите потомци

„Го исчепркавме трагот најмалку на две историски личности кои го носеле
името Мерове а не е сосем јасно кое од нив предание го припишува потеклото од
морското створење. Еден Мерове бил сикамбријски поглавица (се споменува 417.

година), кој се борел за Римјаните а умрел 438. Бар еден современ стручњак за ова
раздобје наведува дека тој Мерове стварно го посетил Рим и таму предизвикал не-

какво вобудување. Е сигурно дека постој запис за посета на еден угледен франков
водач, упадлив поради својата распуштена коса.

Годината 448, синот на овај прв Мерове, кој го носел исто тоа име, бил про-

гласен за крал на Франките во Турне  (Tournai)  и владеел до смртта, десет години
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подоцна. Тој можел да биде прв званичен крал на Франките како обединат народ.

Благодарејќи на овој, можда, или оној што симболично било претставено е негова-
та бајословно двоструко зачнување, ма што тоа било, династија која го наследила
од тогаш била нарекувана меровиншка.

Под Меровеови наследници, Франковото кралство цветело. Тоа не била си-

рова, варварска култура како што често се замислува. Таа, напротив, во многу по-

гледи бара споредување со високата цивилизација на Византија. Дури и световното
описменување било поттикната. Световната писменост била, под Меровинзите, ра-

спространета но што ќе бидат две династии и пет стотини години подоцна. Со таа
ученост биле опфатени и самите владетели- мошне изненадувајќи  чинител ако се
земе во обѕир грубата, неотесена и неука природа на подоцнежните средновековни
монарси. Кралот Хилперик (Chilperic), на пример, кој владеел во текот на шестиот
век, не само што подигнал раскошен амфитеатар, граден на римски начин, во Па-

рис и Соасон (Soisons), веќе и сам бил посветен и брзодух песник кој јако се дичил
на својата вештина. А има и дословни  забелешки на неговата расправа со цркве-

ните званичници кои одразуваат извонредна довитливост, истанченост и ученост-

особини кои обично не се врзуваат за кралевите во тоа време. Хилперик, во многу
од свои расправи,се покажува повеќе од дораснат на своите црковни соговорници“.

Бидејќи се говори за „високата цивилизација на Византија“, а тн.Византија
била Возобновена Античка Македонија, Меровингите биле само тн.Византијци. Ри-

мјаните биле само дивјаци.А и Рим не бил градски. Македонците го изградиле Рим.

„Франките, под меровиншкото владеење, често бивале свирепи мада тие на-

вистина не биле војнички народ по природа или нарав; тие не биле налик на Вики-

нзите, да речеме или Вандалите, Визиготите или Хуните. Нивната главна делатност
биле земјоделство и трговија. Многу внимание му посветувале на поморската трго-

вија,  нарочито  во  Средоземно  море.  А  занаетските  производи  на  меровиншката
епоха одава вештина која навистина задивува- како што сведочи брод- ризница Са-

тон Ху (Sutton Hoo)“. 

Викинзите биле Венети. Нивни симболи биле кратките рогови на бригиско-

то говедо, кои на спортски напревари ги носат нивните наследници, но никако на
континталното долгорогово говедо, кое било само диво. Исто така, на врвот на ви-

кишките лаѓи било поставено тело на змија со глава од лав. Токму змијата била бр-

игиска.Пак, лавот бил од Солунско- Ематија- Македонија, каде постоела Венеа итн.

Вандалите, Визиготите и Хуните биле Монголи- биле само ловци и рабари.

„Благото што меровиншките кралеви го собирале било незимерно, дури и по
доцните мерила. Негов голем дел се состоел од златници со извонреден квалитет,

произведени во кралските ковници во некои важни места, вклучувајќи  го и дене-

шен Сиан во Швајцарија. Примероците на таквите паричина биле најдени во Сатон
Ху брод-ризница а сега можат да се видат во Британскиот музеј  (British Museum).

Многу  од  тие  паричина  го  носат  равнокракиот  крст,  истоветен  со  оние  подоцна
усвоени за франковото кралство на Ерусалим во текот на крстоносните походи“.

Кралска крв

„Иако  меровиншката  култура била  умерена  и  изненадувачка  модерна,  мо-

нарсите кои со неа управувале биле нешто сосем друго. Тие не биле сушта слика
дури ни владетелите на свое сопствено доба оти, уште за живот, ги обвивала атмо-

сфера на тајности и легенди, маѓии и натприродно. Додека по обичајите и еконо-
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мијата меровиншкиот свет упадливо не се разликувал од другите во тоа раздобје,

сјајот на престолот и кралската лоза бил единствен.

Синовите на меровиншката крв не биле ‘произведени’ за кралеви. Тие, на-

против, такви биле сматрани од денот на своето дванаестиот роденден. Немало ја-

вна церемонија на миропомазување ниту било какво крунисување. Власта едноста-

вно би била превземена, како по светото право. Додека кралот бил врховна власт во
кралството, тој, меѓутоа, никогаш не бил принуден- дури тоа ни не се очекувало- да
ги кали своите раце со световната работа на управување. Тој, суштински, бил одре-

дена личност, крал-свештеник, а неговата улога била не да нешто чини туку, про-

сто, да биде. Кралот, накратко, владеел ама не управувал. Во тој поглед неговата
положба била нешто налик на положбата на сегашното кралско семејство. Управу-

вањето и администрацијата биле препуштени на некралски достојственик, равен на
канцелар, кој ја носел титулата ‘началник на дворот’ (Maire du Palais). Све во све,

устројството на меровиншката власт имала многу заедничко со современата уста-

вна монархија.

Меровиншките  владетели,  дури  и  после  преобратување  во  христијанство,

останале многуженци, како патријарсите на Стариот завет. Повремено на распола-
гање му стоеле хареми на источначките размери. Дури и кога властелот, под прити-

сок на црквата постанал строго моногамни, монархијата останала од тоа иземање.

А се чини,доста чудновито, дека црквата го прифатила тоа природно право без ика-

кви вонредни замерки. Спрема еден современ коментар:

Зошто тоа (многоженство) преќутно  го одобриле  самите  Франки  ? Можда
овде сме соочени со упразнување  на древното многоженство во едно кралско  се-

мејство- семејство на таков род да неговата крв не можела да биде облагодарена со
било каква прилика, ма колку поволна, ниту унижена со крв на робови... Било свее-

дно дали кралицата била земена од некоја кралска династија или избрана меѓу дво-

раните... Судбината на династијата била одредена со нејзината крв а ја делеле сите
оние кои биле од таа крв.

И уште, ‘Сосема е можно да, во Меровинзите, можда имаме династија на ге-

рманските Heerkönige, со потекло од една древно кралско семејство од раздобје на
селидбата’. (Селидбите биле само по долините Вардар-Морава-Дунав- Рајна, Р.И.)

Ама,  колку  воопшто  семејството  можело  да  биде  во  свеколкавата  светска
историја што завземале така вонредна и возвишена положба ? Поради што Мерови-

нзите би ја завземале ? Зошто на нивната крв би почнало да му се дава така огро-

мно значење ? Тие прашања наставувале нас да не доведуваат во забуна“.

Кловисова спогодба со црквата

„Најчуден од сите меровиншки владетели бил Меровеовиот внук, Кловис I,

кој кралувал  измеѓу 481. и  511. година.  Кловисово име  е  добро познато на  секој
француски  ученик  оти Франките управо под Кловис биле преобратени во римско
христијанство. А управо преку Кловис римската црква започнала да ја наметнува
својата неспорна превласт во западна Европа- превласт која ќе остане неприкосно-

вена илјада години“.

Значи, пред тоа таа династија била со цариградскиот христијански правец.

„Околу 496. година, состојбата на римската црква била незавидна. Во петти-

от век било опасно загрозена и самото нејзино постоење. Римскиот бискуп, измеѓу
384. и 399. година, веќе почнал да се нарекува папа ама неговата званична положба
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не била ништо повеќе од положба ма како други бискуп, а сосем различна од онаа
која денес ја завзема папата. Тој, ни во кој поглед, не бил духовен водач нити вр-

ховен главар на христијанскиот свет; тој само го застапувал единственото тело на
стечените интереси, еден  од  многуте  разгранети  видови  христијанства- и  тој вид
кој очајнички се борел за опстанок против мноштво сукобени шизми и теолошки
становишта. Римската црква, званично, немала ништо поголема власт, да речеме,

но келтската црква- со која стално била заскарана. Немала ништо поголема власт
но ересите како што бил аријанизмот, кој ја порекнувал Исусовата боженствена пр-

ирода и истрајно се држел на сфаќањето за неговата човечност. Во текот на голем
дел на петтиот век, секоја бискупија во западна Европа, навистина била аријанска
или упразнета“. 

Ватикан во 750 година направил фалсификат, тн. „Константионова даровни-

ца“, божем таа било дело на Константи Велики во 4 век н.е., за примат и кон Исток.

Токму со неа Ватикан до денес крволочно го ништи македонското православие итн.

„Ако римската црква требало да опстане, а уште повеќе ако требало да ја уч-

врсти својата власт, неа и била неопходна подршка на еден првак- моќна световна
личност која би можела да го застапи. Ако христијанството требало да се развива
во склад со римиската доктрина, таа доктрината морала да се штити, спроведува и
наметнува светата сила- доволно снажна да се одупре и најпосле искорени сопар-

ничката христијанска вера. Не се чуди што римската црква во тренот на својата нај-
горлива потреба, му се свртела на Кловис.

Кловис, до 486, знатно ги проширил домените, излегувајќи од Ардена да ги
освои соседните кралства и кнежества, совладувајќи бројни сопарнички племиња.

Тогаш многу значајни вароши- Троа, на пример, Ремс (Reims) и (Amijens)- биле пр-

исоединети на неговото кралство. Кога навршил десет години неговата власт, по-

станала очигледно дека Кловис е на добар пат да постане прв велмож на западна
Европа. (Кловис=Хловис, к=х, Р.И.)

Се испоставило дека Кловисовото преобратување  и крстење е од пресудно
значење за нашите истражувања. Еден извештај за тоа бил составен, со сите поеди-

ности, отприлика во време кога настанал и се случил. Две и половина столетија, тој
извештај, е наречен  Житие на свети Ремија, бил уништен во целост, изузев неко-

лку разасути страници на ракописот. Сведоштвото наведува на помислата, дека тоа
било направено намерно. Без обѕир на све, преостанатите делови сведочат за него-

вата важност“.

Ватикан го уништил тој документ, затоа што склучениот брак меѓу Мерови-

нг со христијански правец од Цариград и принцеза со римски христијански правец
не бил важечки- тогаш постоело право,  да нема мешани  бракови. Ватикан  многу
нешта уништил. Како последно уништување била најдобриот превод на Библијата
од Методиј Солунски, со која во Ремс кралевите биле устоличени. Таа била уни-

штена за време на Француската револуција или скриена од Рим- тој се плаши дека
неговата Библија е преполна со фалсификати, како и дека Франките Библијата не ја
разбирале на латински јазик, туку на тн.старословенски јазик-тој бил народен јазик.

„Спрема  преданието,  Кловисовото  преобратување се  случило  напрасно  и
неочекувано, а го извела кралевата жена, Клодилда (Clodilde), која била огнено ода-

на  на Рим.  Се  чини  дека  навалувала  на својот  маж  додека  овој не попушил  и  ја
прифатил нејзината вера. Таа подоцна е канонизирана поради своите прегрнуќа. Се
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раскажува  дека  низ  тие  прегрнуќа  ја  водел  и  помогнувал  нејзиниот  исповедник,

свети Реми (Saint Remy). Зад ова предание, меѓутоа лежи стварна и световна исто-

риска збилја. Кловис, со пребраќањето во римско христијанство, постанал прв ка-

толички  крал  на  Франките  и  со  тоа  добил  многу  повеќе  од  одобрување  на  соп-

ствената жена- добил кралство со многу опипливо значење од кралството небеско.

Е познато дека 496. година Кловис и свети Реми неколку пати тајно се со-

станале. Непосредно после тоа, измеѓу Кловис и римската црква бил склучен спо-

разум. За Рим тој споразум претставувал голем политички триумф. Тој требало да
го осигура  опстанокот на црквата и да е устоличи  како врховна духовна власт на
Запад. Тој требало статусот на Рим да го утврди како равен на оној на грчката пра-

вославна црква со седиште во Константинопол. Требало Рим да му пружи изгледи
на превласт  како и делотворно средство за искоренување  на стоглавите  ереси.  А
Кловис би бил средство на остварување на сите тие замисли- меч на римската цр-

ква, орудие со помош на кое Рим би ја наметнал својата духовна власт, световна ра-

ка и опилив израз на римската моќ.

На Кловис, заузврат, му е доделена титула ‘Novus Constantinus’- ‘нови Кон-

стантин’. Тој, со други зборови, требало да владее со соединетото царство- ‘Свето-

то римско царство’ кое имало да наследи она создадено, како се смета, под Конста-

нтин  и  разорено со  упадите  на  Визготите  и  Вандалите  не  многу порано. Спрема
еден современ стручњак за тоа раздобје, Кловис, пред своето крстење, бил ‘окре-

пен...со слики на едно царство што се наставува на она римско а кое ќе постане ба-

штина  на  меровиншкиот  сој’.  Спрема  другите  современи  писатели,  ‘Кловис  сега
мора  да  постане  некој  вид  заповеднички  цар,  патријарх  на  западните  Германи,

владеејќи, иако не управувајќи, над сите народи и кралеви’.

Спогодбата заклучена  измеѓу Кловис и римската  црква,  накратко, била  од
суштинско значење за христијански свет- не само за тогашни, туку и за христијан-

ски свет на наредниот милениум. Кловисово крстење словело како знамено роду-

вање на новото Римско царство- христијанско царство засновано на римската црква
а под управа, на световна равни, на припадниците не меровиншката крвна лоза. Со
други зборови, е воспоставена нераскинлива спона измеѓу црквата и државата, кои
се заветувале на меѓусебна верност и се поврзале една за друга занавек. Прифаќај-
ќи ја таа погодба, Кловис, 496. година, пристанал да биде прописно крстен од стра-

на на свети Реми во Ремс. Свети Реми, на врвот на обредот, ги изговорил чуените
зборови:

Mitis depone colla, Sicamber, adora quod incedisti, incendi quod adonasti.

(Понизно погни глава, Сикамбријче, поклони се на оној што си го спалувал,

спали го она на што си се поклонувал). 

Е важно да се запримети дека Кловисовото крстење не било крунисување-

како што историчарите понекогаш наговестуваат. Црквата Кловис не го произвела
во крал. Тој тоа веќе бил, а едино што црквата можела да направи есте како таков
да го признае. Постапувајќи така, црквата званично се обврзала не само на Кловис
туку и на неговите наследници- не на поединец, туку на крвната лоза. Овој спора-

зум, во тој поглед, наликувал на сојуз што Богот, во Стариот завет, го склопува со
Давид- тоа е сојуз кој можел да биде изменет, како во Соломоновиот случај, ама не
и отповикан, развргнат ниту изигран. А Меровинзите тоа споредување не го изгу-

биле од видот.
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До крајот на животот, Кловис потполно ги сфатил властољубивите очекува-

ња на Рим кои требало да ги исполни. Верата била наметната со меч, се неумоли-

вата  делотворност;  а  со  одобрување  и  духовно  старателство  на  црквата,  франко-

вото кралство се проширило и на исток и на југ, обфаќајќи поголем дел на денешна
Франција и подоста денешна Германија. Меѓу Кловисовите бројни противници нај-
важни биле Визиготите кои му припаѓале на аријанското христијанство. Кловис е
управо против царството на Визиготите- кои, опчекорејќи ги Пиринејите, се про-

тегале на север дури до Тулуз- ги управил своите најупорни и најодлучни походи.

Годината 507. однел судбоносна победа над Визиготите во битката кај Вује  (Voui-

lle). Недолго потоа, Аквитанија (Aquitaine) и Тулуз паднале во франкови раце. Ви-

зиготското царство северно од Пиринејите стварно се распаднало и пред франко-

вите напади. Визиготите од Тулуз  отстапиле до Каркасоне. Кога биле изгнани од
Каркасоне, ја сместиле својата престолнина во единиото преостанато упориште во
Разес, во варошичката Реде- денешното селце Рен-л-Шато“.

Дагоберт II 

„Кловис умрел 511. година, а  царството кое го створил е поделено, спрема
меровиншкиот обичај, измеѓу неговите четири сина. Подолго од едно столетие по-

сле тоа, меровиншката династија владеела со неколку нејаки а често и завојувани
кралства, додека линијата на наследување  постанувала  све позаплетена а правото
на престолите све позамрсени. Власта, некогаш усредсредена во Кловисовите раце,

постанувала  со  времето  све  пораспршена,  све  поиситнета,  а  световниот  поредок
слабеел. Сплетките, подметнувањата, отмиците и политичките убиства постанувале
секојдневна појава. А дворските канцелари, или ‘началници на дворците’, пригра-

бувале све повеќе и повеќе власт што најпосле допринело пад на династијата.

Губејќи све повеќе власт, подоцна меривиншките владетели често биле ви-

кани les rois fainéants- ‘нејаки кралеви’. Потомството ги презириво ги жигосало ка-

ко слаби, бескорисни монарси, меки и поводливци беспомоќни во рацете на лука-

ви и препредени советници. Нашето истражување открило дека тој образец не бил
сосем точен. Е точно дека во непресталните војни, крвни одмазди и убителни кавги
на неколку меровиншки принцеви биле турнати на престолот во младолачко доба-

и со ним, затоа, лесно управувале нивните советници. Тие, меѓутоа, кои достигнале
машко доба се покажале исто онолку чврсти и одлучни колку и ма кои од нивните
претходници. Се чини несумливо дека таков случај бил со Дагоберт II.

Дагоберт  II е роден 651. година како престол наследник на кралството Ау-

стразија. После смртта на неговиот татко, 656. година, се направени изузетни и не-

обични напори да му се оневоможи наследувањето на престолот. Навистина, пове-
ста  на  Дагобертовата  младост  звучи  како  средновековна  легенда  или  бајка.  Таа,

ипак, е добро документирана историја.
По  смртта  на неговиот  татко,  на  Дагоберт  му го  грабнал  тогашниот  нача-

лник дворецот, човек по име Гримоалд. Покушувањата на пронајдување на петого-

дишното дете останале јалови, па не било тешко да се убедат дека тоа е мртво. По-

тоа, на основ тоа, Гримоалд издејствувал неговиот сопствен син да го добие пре-

столот  тврдејќи  дека  таква  била  желбата  на  предходниот монарх,  Дагобертовиот
покоен татко. Подвалата успеала.  Дури  и Дагоберовата мајка, верувајќи да нејзи-

ниот син и е мртов, се повиновала на амбициозниот началник на дворот.
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Очито, меѓутоа, е дека Гримоалд одустанал од намерата стварно да го убие
младиот принц. Дагоберт во тајност му бил поверен на старање на бискупот Поатеј
(Poitiers).  Се чини дека бискупот бил еднакво неволен да го умори  детето. Одра-

снал и стасал во ирскиот манастир Слејн (Slane) недалеку од Даблин (Dublin). Тука,

во манастирската школа, добил образовање како што во Франција не можело да се
добие во тоа време. Се нагодува дека некое време, во текот на ова раздобје, боравел
на дворот на врховниот крал Таре. А се раскажува дека склопил познатство со тр-

ојца нортамбријски принцеви кои усто така се школувале во Слејн. Годината 666,

веројатно уште секогаш во Ирска, Дагоберт се оженил со Матилда (Mathilde), една
келтска принцеза. Набрзо се преселил од Ирска во Англија и се настанил во Јорк
(York), во кралството Нортабрија (Northumbria). Тука склопил присно пријателство
со светиот Вилффрид (Saint Wilfrid),бискупот на Јорк,кој постанал негов советувач.

Во текот  на раздобјето за кое е збор, уште секогаш постоел раскол измеѓу
римската и келтската црква поради одбивањето потоно да ја признае власта на пр-

вата. Вилфрид, во име на единството, наумил келтската црква да ја воведе во рим-

ското стадо. Тој веќе тоа го постигнал на чуениот собор во Витбиа (Council of Whi-

tby) 664. година. Па ипак, неговото подоцнежно покровителство и пријателство со
Дагоберт II можда не било лишено со скриени побуди. Во Дагоберовото време, пр-

ивзаноста  на  Меровинзите  со  Рим-  наметната  со  споразум  на  црквата  од  Клови-

совиот век и порано- била нешто поладно но што можело да биде. Вилфрид, пак,

како одан присталица на Рим, чезнел да ја учврсти римската превласт- не само во
Британија туку и на континентот. За случај Дагоберт еден ден да се врати во Фра-

нција и да го поврат кралството Аустразија, било корисно однапред да се осигура
неговата оданост. Избрканиот крал, во Вилфридовите очи, лесно можел да изгледа
како можна идна наоружена рака на црквата.

Годината 670. умрела Матилда, Дагоберовата келтска жена, родувајќи трета
ќерка. Вилфрид журно побарал нова прилика за недавно обудовеловиот монарх и
Дагоберт 671. се оженил по втор пат. Ако неговиот прв брак бил бременет со дина-

стичко значење, вториот тоа бил во уште поголема мера. Дагобертовата нова неве-

ста била Жизела де Разес (Giselle de Razes), ќерка на грофот Разес и внука на визи-

готскиот крал. Меровиншката крвна лоза, со други зборови, сега се ородила со кра-

лската лоза на Визиготите. Тука лежи заметокот на новото царство кое ќе го обеди-

ни  поглоемиот  дел  на денешна  Франција,  протегајќи  се  од Пиринејите  до Арде-

ните. Такво царство, штоповеќе, ќе ги доведе Визиготите- со уште поснажни арија-

нски склоности- под чврстиот римски надозор.

Кога Дагоберт се оженил со Жизела, веќе се вратил на континентот. Спрема
постоечките записи, венчањето било прославено во Жизелиното званично борави-

лиште во Реде, или Рен-л-Шато. Навистина, се раскажува дека венчањето е просла-

вено во црквата Света Магдалена- а тоа е граѓевина на чии остатоци подоцна била
подигната црква на Беранж Сонијер.

Плод на Дагобертовот прв брак биле три ќерки, ама  ниеден  машки насле-

дник. Жизела на Дагоберт му родила уште две ќерки, и најпосле, 676. година един-

ствен син- малиот Сигисберт IV (Sigisbert). Во време кога Сигисберт се родил, Да-

гоберт поново бил крал.

Се чини дека тој три години провел во Рен-л-Шато, мотрејќи на промените
во своите домени на север. Конечно. 674. му се укажала прилика. Уз подршка на
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својата мајка и нејзините советници, долго изгнаниот монарх се најавил, го повра-
тил своето кралство и званично бил прогласен крал на Аустразија. Вилфрид од Јорк
бил посредник во ова поновно устоличување.Спрема Жерар де Сед, тоа била и една
многу неуфатлива, многу таинствена личност за која постојат малку историски по-

датоци- свети Аматус (Saint Amatus), бискуп на Сион во Швајцарија.

Повратувајќи го еднаш престолот, Дагоберт не бил никаков roi fainéant. Тој,
напротив, се искажал како достоен наследник Кловисов. Сместа се зафатил со на-
метнување и учврстување на својата власт, кротејќи го безвластието кое царувало
со цела Аустразија и наново воспоставувајќи ред. Владеел со чврста рака, слому-

вајќи им ја моќта на разните бунтовни велможи што доволно ја приграбиле војната
и економската власт да го загрозат престолот. А се раскажува дека во Рен-л-Шато
со  благо  ја  исполнил  повеќе  ризницата.  Тие  средства  биле  наменети  на  поновно
освојување на Аквитанија, која била измакната од рацете на Меровинзите четирие-

сет години порано и се прогласила за независно кнежество.

Дагоберт, при све тоа, морал да биде горко разочарување за Вилфрид од Јо-

рк. Ако Вилфрид очекувал тој да биде оружена рака на црквата, Дагоберт не поста-

нал  ништо  слично.  Се  чини,  напротив,  дека  тој  го  зауздал  покушувањето  на
црквата  да  се  прошири  на  неговото  кралство  и  со  тоа  себе  навлекол  нејзино
незадоволство. Постои писмо на еден разгневен франков прелат на Вилфрид во кое
Дагоберт  се  осудува  поради  наметнување  на  дажбина,  поради  ‘изругување  на
црквите на Бо-жјиот собир со нивните бискупи’.

Тоа дури не бил еден вид во кој Дагоберт, како што изгледа’, згрешил спр-

ема Рим. Благодарејќи на венчањето со една визиготска принцеза, тој стекнал про-

страно земјиште во денешниот Лангдок. Можел, исто така, да стекне уште нешто.

Визиготите биле само  на зборови одани на римската црква. Нивната приврзеност
на Рим била, всушност танушна, а склоноста спрема аријанизмот уште секогаш се
одржувала во кралското семејство. Има докази кои укажуваат на тоа дека Дагоберт
попримил нешто од таа склоност.

До  679. година,  после  три  години  на  престол,  Дагоберт  створил  мноштво
мо-ќни непријатели, световни како и црковни. Зауздувајќи го нивното бунтовничко
са-мовластие,  навлекол  на  себе  омраза  на  одмаздољубиви  благородници.

Осујетувајќи  во  намера  да  се  прошири,  паднал  во  немилост  на  црквата.
Воспоставувајќи  дело-творна  и  централизирана  власт,  ја  разбудил  зависта  и  ги
возбунил другите франко-ви велможи- владетели на соседните кралства. Некои од
тие владетели имале соју-зници и доушници во самото Дагобертово кралство. Еден
од  нив  бил  и  кралевиот  сопствен  началник  на  дворот,  Пипин  Дебели.  А  Пипин,

сврстувајќи  се потајно уз  Дагобертовите политички  противници, не презал ни од
издајството нити од мачно-то убиство.

Како и  мнозина меровиншки владетели, Дагоберт имал бар два престолни
града. Најважен бил Стене, на обронците на Арден. Надомак на кралската палата во
Стене лежело густо пошумено пространство, долго сматрано свето, викано Воевре-

шка  (Foret de Woevres). Кажуваат  дека заправо по таа шума,  на ден 23. декември
679, Дагоберт отишол во лов. Имајќи го на ум  тој датум, лесно е можно дека тој
лов е приреден од некои обредни разлози. Она што следело, во секој случај, призи-

ва мноштво архетипски одјеци, вклучувајќи го и убиството на Сигфрид  (Siegfried)

во Песната за Нибелунзим (Nibelungenlied).
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Пред  пладне, опхрван  од  уморот,  кралот  лежи  да  отпочини  во  сенката  на
едно дрво крај поточенце.Додека тој спиел, еден од неговите слуги-наводно, негово
кумче- тихо му се прикради, и извршувајќи ја Пипиновата заповед, му го зари ко-

пјето во око. Убијците потоа се вратиле во Стене наумувајќи да ги побијат преос-

танатите припадници на кралското семејство кои тами обитавале. Не е познато ко-

лку припаници во тој друг потфат биле успешни. Нема, меѓутоа, сумливост дека со
власта на Дагоберт и неговото семејство се завршило нагло и насилно. Ни црквата
не протрачила многу време во жалост. Таа, напротив, спремно ги пригрлила делата
на кралевите убијци. Постои дури и писмо на еден франков прелат на Вилфрид од
Јорк со кој се покушува да се објасни и оправда кралоубиството.

Дагобертовото  тело  како  и  посмртната  положба  поминале  низ  чудновито
мноштво судбински покрети. Напосредно после смртта, Дагобртово бил сохранет
во Стене, во кралската капела на свети Ремиј. Годината 872, скоро две столетија по-

доцна, телото било откопано и префрлено во една друга црква. Таа нова црква по-

станала црква на Свети Дагоберт оти кралот таа иста година бил канонизиран- не
од страна на папата (кој на тој начин не полагал исклучиво право све до 1159), туку
од  митрополитската  конклава.  Разлогот  на  Дагоберовото  канонизирање  останува
нејасно. Спрема еден извор, тој разлог треба да се трага во верување дека неговите
мошти ја сочувале околината на Стене од викиншките упади- иако такво објаснува-

ње не задоволува оти никако не е јасно зошто моштите воопшто би поседувале та-

ква моќ. Црквените власти изгледаат срамно неупатени во таа ствар. Тие признава-
ат дека Дагоберт, од некој разлог, постанал предмет на сосем развиениот култ и де-

ка имал сопствена слава- 23. декември, годишница на смртта. Се чини, меѓутоа, де-

ка им измакнува секое сознание за тоа зошто тој толку би бил возвишен. Е можно,

наравно, црквата да се чуствува крива поради својата улога во кралевата смрт. Да-

гобертовата канонизација, оттука, би можела да биде покушување пружење нахна-

да за направеното. Ако е така, меѓутоа, нема никаков знак кој би објаснувал поради
што таквиот постапок можел да биде сматран неопходен, нити зошто на него мора-

ло да се чека цели два века.
Стене, црквата на Свети Дагоберт и, можда, моштите кои таа ги задржувала

припишувале големо значење на многу сјајни личности во стоетијата кои следеле.

Годината 1096, на пример, војводата од Лорен- дедо на Годфриј Бујонски- ја ставил
црквата под нарочита заштита и ја сместил под окрилје на оближната опатија Горз
(Gorze). Неколку години подоцна црквата ја присвоил еден месен властелин. Годи-

ната 1093, Годфри Бујонски ја покренал војската ја подвргнал Стене во вистинска
працвата опсада- со една цел, како што изгледа, да ја преграбне црквата и да ја вра-

ти на опатијата Горз.
Во текот на Француската револуција, црквата била разорена, а моштите на

свети Дагоберт, како толку други широко низ Франција, биле завземени. Денес об-

редното засечен череп кој се слови како Дагобертова се најдува под паска во еден
самостан во Мон (Mons). Сите други кралеви реликвии нестанале. На средината на
деветнаестото  столетие,  меѓутоа,  е  обелоденет  еден  мошне  чуден  спис.  Била  тоа
една песна, литанија од дваесет и еден стих, под насловот ‘Desancta Dagoberto mar-

tyure prose’-31 што наговестува  дека  Дагоберт умрел  со  маченичка смрт за нешто

31 “De sancta Dagoberto…” = „Приказна за светиот Дагоберт маченик“ (прим. прев.)
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или поради  нешто. Се верува  дека песната настанала во средниот век. Е најдена,

што е доста значајно, во опатијата Орвал“.

Се говори за Меровингите, чие потекло биле од македонските колонисти.

Каролиншка узурпација

„Дагоберт, строго земено, не бил последниот владетел на меровиншката ди-

настија. Меровиншки монарси, всушност, се задржале на номинална положба бар
уште четири века. Тие последни Меровинзи, ипак, го оправдало називот les rois fai-

néants. Многу од нив биле мошне млади. Спрема тоа, често биле слабушни, беспо-

мошни играчки во рацете на началниците на дворците, неспособни да ја наметнат
својата  власт  или  само  да  донесат  одлука,  Биле,  стварно,  одвај  нешто  повеќе  од
плен, а не ги било малку кои завршиле жртвувани.

Се познати Меровинзите, што повеќе, биле помлади гранки, не изданоци на
главната  лоза  од  Кловис  и  Мерове.  Главната  лоза  на  меровиншкото  стебло  била
свргната со Дагоберт II. На Дагобертовото убиство, затоа, може да се гледа како на
најава завршеток на меровиншката династија. Кога Хилдерик  III  умрел, 754, била
таа пука формалност кога е во прашање династичката власт. Меровиншката лоза,

како давач на франковите владетели, стварно била изумрена многу порано.

Измакнувајќи  од  рацете  на Меровинзите, моќта преминувала  во рацете на
началниците на дворците- настаните така почнале да се одвиваат уште од пред Да-

гобертовата власт.Заправо еден началник на дворец, Пипин од Еристал (Pépin d’Hé-

ristal) ја предизвикал Дагобртовата смрт. А Пипин од Еристал го наследил неговиот
син, чуениот Шарл Мартел (Charles Martel).

Во очите на потомството, Шарл Мартел е една од најјуначките личности на
француската историја. Сигурно е дека има основа со толку одобрување. Под Шар-

ловото водство е зауставена маварската наезда на Франција во битката кај Поатеј
732. година,а Шарл, благодарејќи на таа победа, во извесен смисол, бил и ‘бранител
на верата’ како и ‘спасител на христијанството’. Чудновато  е што Шарл Мартел,

иако силен човек, никогаш не посегнал за престолот- кој несумливо му лежел надо-

фат на рацете. Се чини, всушност, дека тој престолот го гледал со извесно суеверно
стравопочитување- и, по своја прилика, како на исклучиво, природно право на Ме-

ровингите. Извесно е дека Шарловите наследници, кои се дочепкале до престолот,

доста се потрудиле да се озаконат со женидба со меровиншките принцези.

Шарл Мартел умрел 741. година. Десет години подоцна, неговиот син, Пи-

пин  III,  началник  на дворецот на кралот Хилдерик  III,  ја придобил подршката на
црквата побарувајќи потврда на правото на престолот. ‘Кој би требало да биде крал
?’ го прашале Пипиновите амбасадори папата. ‘Човек кој стварно ја држи власта во
рацете или оној кој, иако викан крал, нема никаква моќ ?’ Папата се изјаснал во ко-

рист на Пипин. Со својата апостолска власт наредил Пипин да биде произведен за
крал на Франките- бесрамно изневерување на спогодбата склучена со Кловис две и
пол столетија порано. Така подупрен од страна на Рим, Пипин го свргнал Хилдерик
III,  го затворил кралот во еден манастир и- да го понижи, да го лиши од неговите
‘чаробни моќи’ или и едно и друго- го дал да му се отсече неговата света коса. Кога
Хилдерик умрел, четири години подоцна, Пипоново право на престол никој не го
оспорил.

Година дена пред овие настани, еден субински спис, пригодно, се појавил, а
потоа и го изменил текот на западната историја. Тој спис се викал ‘Константинова
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даровница’. Денес нема сумливост дека тој бил фалсификат, изработен- и тоа не на-

рочито вешто- во самата  папска  канцеларија. Своевремено,  меѓутоа,  даровницата
била сматрана вистинита а нејзиното влијание било немерливо.

‘Константиновата даровница’, тобоже, настанала при прилика на Констатно-

вото наводно преобратување во христијанството, лето Господовно 312. Спрема ‘да-

ровницата’, Константин званично на бискупот на Рим му го подарил своето царско
знамење  и  регалии,32 кои,  така,  постанале  сопственост  на  црквата.  ‘Даровницата’

понатаму изнесувала дека Константин, по прв пат, го прогласува бискупот на Рим
за ‘застапник Христов’ и му нуди положба цар. Во својство на застапникот Христ-

ов, бискупот, наводно, ги вратил царските регалии на Константин кој потоа бил но-

сител со црковното одобрување и допуштање- што помалку или повеќе наликувало
на позајмица. 

Значењето на овој спис е сосема јасен. Спрема ‘Константиновата даровница’

бискупот на Рим поседувал врховна световна како и врховна духовна власт на хри-

стијанскиот свет.Тој,стварно,бил папски цар кој по сопственото находување можел
да располага со царската круна, кој можел да ја пренесе својата власт или ма кој не-
гов вид како што ќе најде сходно. Тој, со други зборови, преку Христа поседувал
неприкосновено право да произведува и свргнува кралеви. Потоња моќ на Ватикан
во световните ствари  потекнува превасходно од ‘Константиновата даровница’.

Најдувајќи  подлога  на  присвојување  на  власт  во  ‘Константиновата  даро-

вница’, црквата ја употребила својата моќ во прилог на Пипин III. Смислила обред
со кој крвта на узурпаторот, или ма кој друг воостанатото, би можела да се направи
света. Таа церемонија постанала позната како крунисување и миропомазување- ка-
ко тие појмови се сфаќале во текот на средниот век и понатаму, во ренесансата. На
Пипиновото крунисување,  на бискупите  по прв пат им било дозволено да прису-

ствува во ист ред со световното благородништво. Само крунисувањето повеќе не се
состоело од признавање на кралот нити од склопување на некаков споразум со не-

го. Сега тоа било ништо помалку до стварање на кралот. Обредот на миропамазува-

ње е на сличен начин бил изменет. Во минатото, иако воопшто бил применуван, тоа
бил обред на украсување- чин на признавање и оверување. Сега тој, меѓутоа, попр-

имил ново значење. Стекнал првенство над крвта и можел ‘маѓиски’, сам по себе,

да ја осветува крв. Миропомазувањето постанало нешто повеќе од симболична по-

стапка. Постанал стварен чин со кој боженската милост се пренесувала на владете-

лот. А папата, изведувајќи го, постанал врховен посредник измеѓу Бог и краловите.

Преку ритуалот миропомазување црквата себе бесправно го присвоила правото да
ствара кралеви. Крвта сега постанала подредена на маслото. А сите монарси поста-

нале подредени и потчинети на папата.
Пипин III бил званично миропомазан во Понтион (Ponthion) 754. година и со

тоа свечено е зачната каролинската династија. Името на династијата е изведено од
името на Шарл Мартел, мада најчесто се поврзува за најчуениот од сите каролин-

шки владетели, Карло Велики, на латински викан  Carolus Magnus  а најпознат под
името Шарлмањ (Charlemagne).А 800. година, Шарлмањ бил прогласен за свет рим-

ски цар- титула која, поради спогодбата со Кловис склучена три века порано, тре-

бало да остане сочуван исклучиво за припадниците на меровиншката лоза. Рим сега

32 регалии (iura regalia, лат.) = суверени права и повластувања на владетелот (во Средниот век) (п. п.)
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постанал седиште на едно царство кое ја обфаќало сета западна Европа а чии вла-
детели владееле едино уз одобрување на папата.

Црквата, година 496, занавек се обврзала на меровиншката крвна лоза. Одо-

брувајќи го Дагобертовото мачко убиство, изумувајќи ги церемонијата на крунису-

вање и помазување, прифаќајќи го Папиното право на престол, таа потајно го изда-

ла својот споразум. Крунисувањето на Шарлмањ тоа издајство не само да го обзна-

нила, туку тоа го направила како fait accompli. Со зборови на еден современ знаач:

Не  можеме,  затоа,  да  бидеме  сигурни  дека  помазувањето  на  Каролинг  со
свето миро направено во намера да се надокнади губитокот на чаробните својства
на крвта оличени со долга коса. Ако таа ишто надохнадувало, било тоа, веројатно,

губиток на верата предизвикан со кршење на еден завет на верност на нарочито по-

тресен начин.

И понатаму, ‘Рим укажал на пат обезбедувајќи, во помазување, на еден кра-

левотворни обред... што некако ги прочистило совестите на ‘сите Франки’.

Не сите совести, ипак. Се чини дека самите узурпатори се чуствувале; ако не
кривицата, она бар лутата потреба да ја утрдат својата законитост. Со таа цел Пи-

пин III,  непосредно пред своето миропомазание, разметливо се оженил со една ме-

ровиншка принцеза. И Шарлмањ постапил така.

Се чини, штоповеќе, дека Шарлмањ бил болно свесен со издајството вплете-

но  во  неговото  крунисување.  Спрема  оновременските  извештаји,  крунисувањето
било внимателно изведено со претставата која папата ја смислил зад грбот на фран-

ковите монарси; а изгледа дека Шарлмањ со неа бил изнедаен и длабоко пометен.

Некаква круна била со крадење припремена. Шарлмањ бил повикан  во Рим и таму
привољен да присуствува на нарочита миса.

Кога го завзел своето место во црквата, папата, без предупредување, му ја
ставил круната на неговата глава додека светината му клицала ‘Шарл, Август, со
Бог венчан, силни и мирољубив цар на Римјаните’. Со зборови на еден тогашен ле-

тописец ‘Тој (Шарлмањ) јасно рекол дека тој ден не би чекорел во катедралата, иа-

ко тоа била најголема од сите светковни цркви, да однапред само знаел што папата
наумил да направи’

Ама,  ма каква била  Шарлмањова  одговорност во таа  ствар, споразумот  со
Кловис и меровиншката лоза бил бесрамно погазен. А сите наши истражувања ука-

жувале на тоа дека тое е издајство, иако се збило пред повеќе од илјади и сто годи-

ни, наставило да го печи Сионскиот приорат. Матје Паоли, независен истражувач
од кој цитиравме во претходната глава, дошол до сличен заклучок:

За нив (Сионски приорат) едино благородништво е на визготското- мерови-

ншко потекло. Каролинзите, а со нив и сите останати, не се ништо до узурпатори.

Тие, стварно, биле само кралеви службници, задолжени за управување со земјите-

кои, пренесувајќи  го  наследството свое  право  да  управуваат  со  тие земји, оттука
чисто и просто ја приграбиле за себе власта. Посветувајќи го Шарлмањ годината
800, црквата направила кривоклетство оти таа склопила, при прилика на Клосовото
крстење, еден сојуз  со Меровинзите со кој Франција постанала најстара ќерка на
црквата’ “.   

Исклучување на Дагоберт II од историјата

„Со  убиството  на  Дагоберт  II,  679 меровиншката  династија  стварно  е  до-

крајчена. Со смртта на Хилдерик  III  754, Меровинзите, како изгледало, сосема не-
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станале од позорницата на свеската историја. Спрема ‘Приоратските списи’ меѓу-

тоа, меровиншката лоза всушност опстала, се продолжила све до денешниот ден од
малиот Сигисберт IV- Дагобертов син од втората жена, Жизела де Разес.

Нема сумливост дека Сигисберт постоел и дека бил Дагобертов наследник.

Спрема сите извори изузев ‘Приоратските списи’, меѓутоа, неговата судбина е неја-

сна. Некои хроничари преќутно претпоставувале дека бил заедно со таткото и оста-

натите членови на кралското семејство.  Во еден прилично непоуздан  извештај се
изнесува  тврдењето дека погинал во несреќа во текот на некој лов на година или
две пред татковата смрт. Ако тоа е вистина, Сигисберт морал да биде прерано изв-

ештен ловец, оти во тоа време никако не можел да има многу повеќе од три години.

Не постој баш никаков запис за Сигисбертовата смрт. Нити, пак, за тоа дека
преживеал- ако се иземе сведоштвото во ‘Приоратските списи’. Се чини дека цела
таа ствар е изгубена во ‘магловити векови’, а можда никој за тоа не можел ни да за-

нимава- изузев, наравно, Сионскиот приорат. Во секој случај, изгледа дека на Сион
му се познати извесни податоци кои инаку биле недостапни, или било проценето
дека премногу се безначајни да би биле вредни на подробно истражување, или биле
намерно потиснати.

Не е за големо чудење што ниеден извештај за Сигисбертовата судбина не
продрела до нас. Дури ни за Дагоберт не постоел извештај достапен на јавноста све
до седумнаесетиот век. Очигледно е дека во некое доба, во текот на средниот век,

било извршено доследно покушување Дагоберт да се избриши од историјата, да се
прекине и самото негово постоење.  Денес Дагоберт  II  може да се најде во секоја
енцикопедија. До 1646, меѓутоа, не постоело ништо што би укажувало на тоа дека
тој  икогаш  живеел.  Сите  родослови  на  француските  владетели  составени  пред
1646. едноставно го изоставуваат, прескокнувајќи го (покрај очитата недоследност)

од Дагоберт I на Дагоберт III- еден од последните меровиншки монарси кој умрел
715.  година.  А  Дагоберт  II  бил  вратен  на  прифатената  листа  на  француските
кралеви тек 1655. Имајќи го ова во вид, не бевме претерано зачудени со оскудица
на  податоци  поврзани  за  Сигисберт.  А  не  можевме  да  не  посумњаме  дека
податоците кои по-стоеле биле смислено таени.

Ама зошто, се прашуваме, Дагоберт II бил склонет од историјата ? Што тоа
се  криело  ?  Зошто  некој  би  посакал  да  го  порекне  и  самото  постоење  на  еден
човек  ? Една од можностите, наравно, е дека со тоа се  порекнува  постоењето  на
неговите  наследници.  Ако  никогаш  не  живеел  Дагоберт,  Сигисберт исто  така  не
можел  да  живее.  Ама  зошто  би  било  важно,  дури  во  седумнаесетиот  век,  да  се
порекнува де-ка Сигисберт икогаш живеел; изузев ако тој навистина не преживеал
и ако ни на неговите потомци и понатаму гледало како на заканување ?

Нам ни се чинело јасно дека имаме работа со некој вид ‘димна завеса’. Со-

сем е очигледно дека биле стечени интереси кои нешто значајно можеле да изгубат
воколку би се обелодениле податците за Сигисбертовото преживување. Во деветти-

от вект, а можда уште во доба на крстоносните походим носители на тие интереси,

како што се чини, биле римската црква и француската кралевска лоза. Зошто, меѓу-

тоа, тој период би бил битен дури и во добата на Луј  XIV ? До тогаш веќе тоа мо-

рало да биде академско прашање, оти веќе три француски династии дошле и пре-

минале  додека  протестантизмот  ја  разбила  римската  превласт.  Изузев  ако  нави-

стина не постоело нешто сосем посебно во меровиншката крв: не со ‘чаробни свој-

88



ства’, туку нешто друго- нешто што ја задржало својата разорна моќ дури и кога се
развеани празновериците за чаробната крв“.

Принц Гијем од Желоне, гроф од Разес

„Спрема ‘Приоратските списи’, Сисигберт IV, по смртта на неговиот татко,

го избавила сестрата и го одвела крадечки на југ во доменот на неговата мајка- ви-

зиготска принцеза, Жизела де Разес. Се кажува  дека тој стигнал во Лангдок, 681.

година и дека набрзо, мада не се знае точно кога, ја усвоил- или наследил- титулата
на војот вујко од Разес и грофот од Реде. Се сматра, дека го усвоил презимето, или
надимокот ‘Plant-Ard’ (подоцна Plantard) изведено од називот ‘réjeton ardeni’- ‘буен
изданок’33 даден на меровиншката лоза. Се тврди дека тој под тоа име како и со ти-

тулите добиени од вујкото го продолжил својот род. А се кажува дека, околу 886,

една гранка од таа лоза го изнедрила извесниот Бернард Плантавелиј (Bernard Pla-

ntavelu)- презиме, како што изгледа, изведено од Плант-Ар или Плантар- чиј син
постанал прв војвода од Аквитанија. (Аквитаниа=а к вита..., Р.И.)

Колку сме  успеале  да утврдиме,  ниеден  независен  историчар  не  потврдил
ниту го оспорил ова тврдење. Цела  таа ствар  едноставно е занемерена. Посредни
докази, меѓутоа, убедливо сведочат дека Сисигберт навистина преживеал и го про-

должил својот род. Темелното искоренување на Дагоберт од историјата му пружа
веродостојност на овој заклучок. Порекувањето на неговото постоење, би било оне-
возможено и постоењето на секоја гранка на неговото потомство. Ова претставува
побуда на едно инаку необјаснета работа. Меѓу останатите сведоштва се најдува и
повелјето составено 718. година, кое се однесува на основање на еден манастир- на
неколку милји од Рен-л-Шато- чии клитори се ‘Сигеберт (Sigebert), гроф од Реде и
неговата сопруга, Магдала’. Изузев на ова повелје, нигде не се чуле титулата Реде и
Разес  уште  еден  век.  Кога  една  од  тие  поново  искрснала,  меѓутоа,  тоа  ќе  го  на-

прави во изузетно занимливи околности.

Годината  742.  веќе  наголемо  постоела  една  независна  и  потплолно  само-

стојна држава на југот на Франција- кнежевство, спрема некои извештаји, вистин-

ско кралство, спрема други. Записите се штури во историјата неодредено- повеќето
историчари, всушност, се наупатени во тоа- мада нема сумловост во нејиното ства-

рно постоење. Државата званично ги признавала Шарлмањ и неговите наследници,

како и багдатскиот калиф и исламски свет. Преку волја ја признала и црквата на ко-

ја таа и запленила некое земјиште. А опстанала до познатиот деветти век.

Негде во распон од 759. до 768. година, влатетелот на таа држава- на која и
припаѓале и Разес и Рен-л-Шато- званично бил прогласен крал. Покрај неодобру-

вањето на Рим, како такво го признале Каролинзите со кои тој бил заветуван како
вазал.  Во  постоечките  извештаји  тој  понајчесто  се  појавува  под  името  Теодирик
(Theodoric) или Тјери (Thierry). А мнозина современи научници сматраат дека бил
со меровиншко потекло. Нема неопозиви докази за патот со кој тоа потекло можело
да биде пренесено. Лесно можело да биде изведено од Сигисберт. Во секој случај,
несумливо е дека Теодориков син, Гијем од Желон (Guillem de Gellone), 790. годи-

на веќе наголемо ја носел титулата гроф од Разес- титула за која се тврди дека Си-

гисберт ја носел и пренел на своето потомство.

Гијем  од  Желоне  бил  еден  од  најчуените  луѓе  на  своето  доба:  бил  толку
чуен  да  неговата  историска  стварност-  налик  на  оној  Шарлмањ  и  Годфриј

33 плант (фр.) = младица, расад, изданок (прим. прев) (Плант - л = пант,панот=стеблото, од Пан, Р.И)
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Бујонски- би-ла засенета со легенда. За него, пред епохата крстоносни војни, била
спеени бар шестина епски песни,  chansons de geste34 слични на чуените  Песни за

Роланд  (Cha-nson  de  Roland).  Данте  во  својата  Боженствена  комедија му  ја
доделил  единстве-нста,  возвишена  положба.  Гијем,  меѓутоа,  дури  и  пред  Данте
однова  постанал  пре-дмет  на  списателско  внимание.  Се  појавил,  во  раното
тринаесто  столетие,  како  гла-вен  јунак  Вилхелм  (Wilhalm),  недовршена  епска
романса  на  песникот  Волфрам  фон  Ешенбах-  чие  најчуено  дело,  Парсифал,

веројатно е најважно од сите романси во кои се обработува мистеријата на Свети
грал.  Нам  ни  се  чинело  испрво  помалку чудно  што  Волфрам- чии  сите останати
дела се сврзани со Грал, ‘гралското семеј-ство’ и лозата на ‘гралското семејство’-

напрасно  ги  решил  да  се  посвети  на  толку  различни  теми  како  што  е  Гијем  од
Желоне.  Од  друга  страна,  Волфрам  во  една  дру-га  песна  изнел  дека  ‘гралскиот
замок’, дом на ‘гралското семејство’бил сместен во Пиринејите- во областа која, на
почетокот на деветтиот век била во доменот на Ги-јем од Желоне.

Гијем  одржувал  присни  односи  со  Шарлмањ.  Неговата  сестра,  всушност,

била мажена за еден од Шарлмањовите синови, стварајќи така династичка спона со
царска крв. А Гијем самиот бил еден од Шарлмањовите најважни заповедници во
непресталните војувања против Маврите. Годината 803, набрзо по Шарлмањовото
крунисување за свет римски цар, Гијем ја завзел Барселона (Barcelona) удвостручу-

вајќи ја со тоа својата сопствена земја и пропирувајќо го своето влијание на другата
страна на Пиринејите. Шарлмањ толку му бил благодарен за услугите дека негово-

то кнежество добило царска потврда статус  на стална установа.  Повелјето со кое
тоа е оверено било загубено или уништено ама постои обилни сведоштва за нејзи-

ното постоење. 

Независни и неоспорни знајачи ја составиле подробната родословна лоза на
Гијом  од  Желоне- неговото семејство  и потомци. Тие извори, меѓутоа,  не даваат
никакви податоци за Гијемовите предци изузев неговиот татко, Теодорик. Вистин-

ско потекло на семејството, накратко, било заскриено со тајна. А современите на-
учници и историчари, воглавно, помалку се збунети со загонетната појава наоко са-

моникнати а така влијателни великански куќи. Едно, во секој случај, е извесно. До
886. година, лозата на Гијем од Желоне достигнала свој врв во извесниот Бернар
Плантавелиј, кој го воспоставил активанското војводство. Со други зборови, Гије-

мовата лоза достигнала врв управо во истата онаа личност во која и лозата е по-

истоветена во ‘Приоратските списи’ со Сигисберт IV и неговите потомци.

Сме  биле  во  искушение,  наравно,  брзоплетно да донесеме  заклучоци  и  со
помош на родословот во ‘Приоратски списи’ да го премостиме јазот кој е е во при-

фатената историја го оставила. Сме биле во искушение  да прифатиме дека нефа-

тливите претци на Гијем од Желоне биле Дагоберт II, Сигисберт IV и главната гра-

нка на срушената меровиншка династија- гранка наведена во ‘Приоратските списи’

под името Плант-Ар или Плантар.

На жалост, не можевме тоа да го направиме. Имајќи ја во вид збрканоста на
постоечките записи, неопозиво не можевме да ја установиме точната врска измеѓу
Плантарите и лозата на Гијем од Желоне. Тоа озбилно би можело да биде истата
лоза. Од друга страна, можеле, во некој трен, да се ородат со брачни врски. Таа што

34 chansons de geste (фр.) јуначки песни, настанати повеќето измеѓу XI и XIII век, најчесто поврзани
со доба до Карло Велики- VIII и IX век (прим. п.) (Шансон=сансон=сан сон, де=де, гесте=гест., Р.И.)
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и понатаму било извесно, ипак, есте дека двете лози, до 886, го достигнале својот
врв во Бернар Палнтавелиј и војоводите од Аквитанија.

Иако секогаш точно не се поклопуваат во одредување на датумот и прево-

дување на имињата, родословите сврзани за Гијем од Желоне прествувале незави-

сна потврда на родословот на ‘Приоратските списи’. Можевме, затоа, привремено
да прифатиме, во отсуство на докази кои би говореле спротивно, меровиншката кр-

вна  лоза  навистина  продолжила  помалку или  повеќе  како  што тоа се  тврдело  во
‘Приоратските списи’. Можевме привремено да прифатиме дека Сигисберт го пр-

еживеал татковото убиство,дека го освоил семејното име Плантар и дека, како гроф
од Разес, ја продолжил лозата на својот татко“.

Меровинзите со своето балканско потекло оставиле своја лоза- таа владеела.

Принц Урсус

„До 886, наравно, ‘бујниот изданок на меровиншката лоза’ наголемо се раз-
гранала во многу и замрсено  семејно стебло. Бернар Плантавели  и војоводата од
Аквитанија чинеле една негова гранка. Биле и други. Така, ‘Приоратските списи’

објавуваат  дека  внукот  на  Сигисберт  IV, Сигисберт VI,  бил  познат  по  името
‘Принц Урсус’. Се изнесува дека принцот Урсус, измеѓу 877. и 879, бил званично
прогла-сен  за  крал  Усрус.  Се  наведува  дека  тој,  потпомогнат  од  двата
благородници-  Бе-рнар од  Оверње (Bernard  d’Auvergne)  и  маркизот  де  Готи
(marquis Gothie)- поди-гнал буна против Луј II Француски и покушал да го поврати
своето законско насле-дство.

Независните  историчари  потврдуваат  дека  таква  буна  навистина  се  збила
измеѓу 877. и 879. Тие историчари го споменуваат Бернар од Оверње и маркизата
де Готи. Водачот или виновникот на побуната поименице не е одреден како Сигис-

берт VI. Се споменува, меѓутоа, една клучна личност позната како принц Урсус. Е
познато, што повеќе, дека принцот Урсус учествувал во едно чудновата и замрсена
церемонија во Ним  (Nimes)  и дека во таа прилика зборот од пет стотини клерици
пеел  Te Deum. Спрема сите извештаји кои на неа се однесуваат, се чини дека таа
церемонија била крунисувањето. Лесно е можно тоа да било крунисување на која
се цели во ‘Приоратските списи’- прогласувањето на принцот Урсус за крал.

Поново ‘Приоратските списи’ добиле потпора на независни извори. Поново
се чинело дека однекаде се црпат податоците инаку недостапни- податоци кои до-

полнуваат, а понекогаш и помогнуваат во објаснувањето на празнинаната во при-

фатената историја. Изгледало дека во овој случај ни соопштиле кој стварно бил не-

уловлив принц Урсус- праволински потомок, преку Сигисберт I, на уморениот Да-

гоберт II.  А онаа побуна, чиј смисол историчарите до сега не можеле да ја сфатат,

сега можела да биде растолкувана како едно совршено разбирливо покушување на
свргнатата меровиншка династија да ги поврати своето наследство- кое неа и го по-

дарил Рим низ споразум склучен со Кловис и тогаш, подоцна, изневеен.

Спрема ‘Приоратските списи’ и независни извори, буната пропаднала после
поразот на принцот Урсус  и неговите привзаници во битката близу Поатје, годи-

ната  881. Се  кажува  дека  поради  овој  неуспех  семејството  Плантар  ги  изгубила
своите имоти на југот на Франција- иако и понатаму ја задржале само титуларната
положба војвода од Реде и гроф од Разес. Се наведува дека принцот Урсус умрел во
Бретанија, додека неговата лоза се ородила од бретанската војводска куќа. Во по-
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зниот деветти век, значи, меровиншката крв веќе наголемо се колала во војводства-

та Бретанија и Актвитанија.

Се  тврди  дека,  во  вековите  кои  наидувале,  семејството-  вклучувајќи  го  и
Ален (Alain), подоцна војвода од Бретанија- побарале уточиште во Англија, устано-

вувајќи една англиска гранка викана Планта. Независните познавачи поново потвр-

дуваат дека Ален, неговото семејство и придружбата, втекнале пред Викинзите во
Англија. Спрема ‘Приоратските списи’ еден припадник на англиската гранка на се-
мејството, наведен како Бера  VI, добил надимок ‘Неимар’ (‘l’Architecte’). Се изне-
сува дека тој и неговото потомство, најдувајќи прибежиште во Англија под кралот
Ателстан (Athelstan) се бавел со ‘ѕидарски занает’- наизглед загонетна напомена. Е
прилично занимлив податокот дека масонските извори го сместуваат почетокот на
слободното  ѕидарство  во Англија  во доба  на владеење  на кралот Ателстан.  Дали
меровиншката крвна лоза, се прашувавме,уз полагање право на француски престол,

на некој начин можело да биде поврзано со нешто што ја чини сржта на слободното
ѕидарство ?“.

Значи,Викинзите не биле од старата ера,ниту во 5 век,туку во 9 век нова ера.

Гралско семејство

„Средниот век обилува со митологија исто онолку богата и звучна како што
биле оние на древна Грција и Рим. Нешто од таа митологија се однесува, мада во
необуздан преувеличен облик, на стварање на историјата на личноста- на Артур, на
Роланд и Шарлмањ, на Родриго Диаза од Вивар, општопознат под името Ел Сид (El

Cid).  Други  митови- како што се оние кои се однесуваар  на Грал, на пример- на-

околу изгледаат како да се засниваат на слаби темели.

Меѓу најомилените среновековни митови кои буделе најповеќе успомени се
најдуваат  и  оној  за  Лоенгрин  (Lohengrin),  на  ‘Лабудовиот  витез’.  Во  поемата  на
Волфрам фон Ешенбах,тој всушност, е син на Парсифал, врховниот витез на Грал.

Се раскажува дека Лоенгрин еден ден во светиот гралски храм или замок во Мун-

салвајш, чул како капелското ѕвоно ѕвони без вплитување на човечка рака- знак де-

ка неговата помош е итно барана негде во светот. Ја барала, како што можело да се
предвиди, една млада госпа во неволја- војвоткиња, од Брабант, спрема некои изво-

ри, војвотката од Бујон, спрема другите. Госпата очајнички вапела за заштитникот
и Лоренгрин неа и похрлил во помош во еден чун кои го влечеле хералдичките ла-

будови. Тој ја поразил војвоткиниот прогонител во двобој, а потоа се оженил со го-

спата. На свадбата, меѓутоа изрекол едно строго предупредување. Неговата невеста
не смеела никогаш да се запраша за неговото потекло нити претците, за неговиот
претходен живот нити за местото од кое стигнал. И госпата неколку години се при-

држувала на забраната на својот маж. Конечно, меѓутоа, поттикната од кобната љу-

бопитност со разбудениот срам на вглавувањето на сопарникот, таа се усудила да
го  постави  забранетото  прашање.  На  тоа  Лоенгрин  бил  принуден  да  оди,  неста-

нувајќи  во  својот лабудев  чун  во залезокот на сонцето. А оставајќи  зад себе,  кај
жената, едно дете на непоуздано потекло. Спрема разните извештаји, тоа дете бил
татко или дедо на Годфриј Бујонски.

Му е тешко на современиот ум  да ја појми возвишената Годфријова поло-

жба во нарадната свест- не само во неговото сопствено доба туку и во седумнаесе-

тото столетие. Кога денес се размислува за крстоносните походи, се мисли на Рича-

рд Лавје Срце, кралот Јован без Земја, можда на Луј  IX (Свети Луј) или Фридрих
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Барбароса. Све до сразмерно скори времиња, меѓутоа, ниедна од тие личности не го
уживала Годфријевиот углед или омиленост. Годфри, предводникот на првиот кр-

стоносен поход, бил најодличен јунак, јунак  par excellence. Заправо Годфри звани-

чно го започнал крстоносниот поход, го одзел Ерусалим од Сарацените, го избавил
Христовит гроб од рацете на неверниците. Годфри бил, изнад сите други, оној кој,
во народното вообразие, ја обединил возвишената витешка предземливост и огне-

ната христијанска побожност. Затоа, не е за чудење што Годфри постанал предмет
на култа кој ја одолевал долго после неговата смрт.

Имајќи ја во вид оваа возвишена положба, е разбирливо што на Годрфи му
било придавано секоевидно сјајно митско потекло. Сфатливо дури и тоа што Вол-

фрам фон Ешенбах и другите средновековни  romanciers го поврзувале непосредно
со Грал- што го прикажувале како праволиниски потомок на таинственото ‘гралско
семејство’. А такви бајословни родовници уште разбирливо го чинат чинителот де-

ка Годфријевото вистинско потекло е замаглено. Историјата останува неугодно си-

гурна кога е збор за неговите предци.

‘Приоратските списи’ нас не снабдиле со најприфатлив-можда, заправо, еди-

ни прифатлив родслов на Годфриј Бујонски од сите кои до денес ги угледал свет-

лиот ден. Донде значи тој редослов можел да се провери- а многу тоа можело- се
покажало точно. Не најдовме никакви докази кои би му противречеле, а многу кои
го подржувале; а тој е убедливо премостувал мноштво збунувачки историски пра-

знини.

Спрема родословот во ‘Приоратските списи’, Годфри Бујонски- благодареј-
ќи на тоа што неговата прабаба била мажена за Иг де Плантар (Hugues de Plantard)

1009. година- бил праволиниски потомок на семејството Плантар. Со други зборо-

ви, Годфри бил од меровиншката крв, непосреден потомок на Дагоберт  II  и Сиги-

сберт IV и лозата не меровиншките ‘изгубени  кралеви’-  ‘les rois perdus’. Изгледа
дека меровиншката кралска крв во текот на четири века течела со бројни и јазлови-

ти семејни стебла. Најпосле, како се чини, со постапок на слични калемења на ви-

нова лоза во виноградот, донеле плод во ликот на Годфриј Бујонски, војвода од Ло-

рен. И тука, во куќата од Лорен, нашла нова татковина“.

Се говори за винова лоза. Таа со преселбите се носела по долината Вардар-

Морава- Дунав- Рајна, каде што било најтопло. Следи ние Македонците можеме да
го пиеме рајнското вино, но не словенско, австриско...германско... кисело вино.

Преселбите биле постепени. Најпрво бил населен јужниот Балкански Полу-

остров, а тек потоа северниот. Наведеното се поклопува според наводите на стари-

те карти, каде се гледаат населби на јужниот Балкан, и покрај Црно Море, каде и
денес  е  најтопло.  Потоа  следат  другите  делови  на  Балканот,  што  е  истоветно  со
Италија..., а тек потоа северните германски простори, а во најново данските и ска-
динавските со руските простори. Ова се совпаѓа со на Луиџи Лука Кавали- Сфорц.

„Ова откровување фрлило значајно ново светло на крсташките походи. Мо-

жевме сега да ги осмотриме крсташките походи од нов агол и во нив да разазнаеме
нешто повеќе од симболичниот чин на превземување на Христовиот гроб од Сара-

цените.

Во сопствените очи, како и во очите на своите приврзаници. Годфри морал
да биде повеќе но само војвода од Лорен. Тој всушност, за нив морал да биде по-

лноправни крал- законит претставник на династијата срушена со Дагоберт  II 679.
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година. Ако, меѓутоа, Годфри бил полноправни крал, тој, исто така, бил крал без
кралство;  а  капетската  династија,35 подржана  од  римската  црква,  била  тогаш  во
Франција премногу чврсто устоличена да би можела да се свргне од престолот“.

Келтите=Галите  со  своите  Друиди  биле  Фриги=Бриги,  што  важи  за  Бриг
(Бриж), Brighton, Brittany, па Бриги=Фриги=Фризи до Фризија.Следат Македонци...

„Што да работи еден крал без кралство ? Можда да пронајде едно кралство.

Или да го створи. Најдрагоцено кралство во васцелен свет- Палестина, Света земја,
тло на кое одел сам Исус.  Зар владетелот на таквото кралство не би можел да се
мери ма со кој во Европа ? И зар тој, управувајќи со тој најсветол од земјините ме-

ста, не би уживал во слатка одмазда над црквата што ги изневерила неговите пред-

ци четири векови порано ?“.

Стр. 192: „...Роберт Гревс изнесува дека кралот Белус всушност е Баал или
Бел или, можда, Белиј од Стариот завет. Вреди да се примети, исто така, дека едино
од братствата на племето Венјамино било братството Велино (Белино)“.

Значи, сé ова што овде е наведено му припаѓа на ист пелазгиски народ.

Ова се потврдува, што за Бел има објаснување: „Баал- господар, боженство
на старите Феникијци, Израелци, Каниќани, Арамејци и Вавилонци, а, во прадавни
времиња и Арабјани (прим. прев)“.Значи,само Белци од Левант, со вода на-леван-т.

Несогледиви мистерии

„Постепено поедини делчиња на мозаикот почнуваат да се вклопуваат. Ако
Годфри бил меровиншка крв, мноштво наизглед неспоиви делчиња повеќе не биле
неповрзани туку образувале складна развојна целина. Многу, така, да го растумачи-

ме значењето на привидниот наоко разнороден чинител како што се меровиншката
династија и крстоносните походи, Дагоберт II и Годри, Рен-л-Шато, витезовите те-

мплари, куќата од Лорен, Сионскиот приорат. Можевме дури да влеземе во траг на
меровиншката династија све до денешниот ден- до Ален Поер, до Анриј де Монпез
(сопруг на данската кралица), до Пјер Плантар де Сен-Клер, до Ото фон Хабзбург,
титуларниот војвода од Лорен и кралот на Ерусалим.

А ипак нам одговор  на ова  отсудно  прашање  и понатаму ни измакнувало.

Уште секогаш не сме сфатиле поради што меровиншката крвна лоза била така не-

изречиво значајна со современите настани, ниту зошто би ја задолжувала оданоста
на толку истакнати луѓе низ вековите. Уште секогаш не можевме да сфатиме што
би оправдувало прифаќањето на современата меровиншка монархија, ма колку те-

хнички таа била законска. Сосема очигледно- нешто сме превиделе“.

Авторите говорат, Континентот бил населен со Феники. Ама тие биле Вене-

ти со пелазгиски или Олимиски богови. Пак, Бригиската митологија била поместе-

на на југ, на Олимп. Бидејќи на него намало и нема благопријатни услови за Бик=

Зевс, Пастув=Посејдон,никако за Нерез=Вепар,отпаѓа можноста Олимп да бил мит-

олошки. Со тоа што говедото и коњот во Египет, Арапскиот Полустров, Месопота-

мија...биле бригиски, отпаѓа она што го пишат авторите за врската со тие простори.

Бидејќи во Египет има говедо кое потекнало од Левантот, како што било бр-

игиското со свој понатамошен  развиток  ситност со кратки  рогови  и  еднобојност,

многу нешта во Египет останале од Лаванот. Тоа биле традиции на Белците. Истото

35 Капетска  династија  (Capétiens)  е  трета француска  династија;  родоначалникот  Иг Капет  (Hugues

Capet), постанал крал 987. година. Династијата 1328. година ја сменала роднинската династија Вало
(Valois), со крунисувањето на Филип VI (прим. прев.)
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важи и за Белците во Арапскиот Полуостров, Месопотамија...Меѓутоа,Беците секо-

гаш се селело само кон Исток. Значи, никогаш нема Индоевропејци, затоашто Ин-

дијците биле Темни, а Европјаните Белци. Ова се потврдува и со монголско- инди-

ски бивол. Бидејќи тој до новата ера доспеал до Месопотамија, а со него се селеле
Индијците кон Запад, никогаш немало Индоевропјани, за Германците Ин.-германи.

Бидејќи биволот бил и афричко животно,со ретки влакна по телото,како што
биле Темните, а Темните имале заедничко потекло од време кога немало континен-

ти, како што тогаш имало бивол, ајкула, јагула...постоел видот човек како свој вид. 

Бидејќи од друг вид не произлегол видот човек, ниту од мајмун произлегол
човек- во ниеден стадиум на ембрионалниот развиток човекот не личи мајмун, ниту
обратно-,сé досега што пишеле авторите, како и други,било бригиско и македонско,

а Македонија сé до 1809 година била до Дунав, кога Цојне го внел поимот Балкан...

Залудно Европјаните денес го делат Балканскиот=Македонскиот народ, кој
како поделен, оплачкан и уништен требало да влезе во Европа. И тоа не само хри-

стијански а и турски=муслимански. Во овој треба да се приклучат и Азијатите мон-

голските Арнаути, што важи за индиските Цигани- само тие се Индоевропјани меѓу
Индијци (Темни) и Веди (Белци). Па се созаде и втора исламска држава Косово-зло.

Како што Евројаните направиле фалсификат за Балканот, кој бил Македони-

ја, а Балканците=Македонците биле еден народ, што повеќе не е, со меѓусебни су-

дири и истребување, дело на европските државнотворни народи, овие повеќе не си
го знаат своето потекло. Па тоа било само со двојно: бригиско и македонско.  

БРИГИСКО- МАКЕДОНСКА ЕВРОПА 

Белците за време на леденото доба, со траење од 1,0-0,5 милион  години, би-

ле  повлечени  во  Левантот,  во  Средоземниот  Базен,  кој до 4.000 г.п.н.е.  постанал
Средоземно Море. За доказ дека во него немало морска вода е јагулата. Ако имало
морска вода, таа ќе се мрестеше во него, а не во Саргашко Море. За потопите гово-

ри рибата туна- таа до денес не го познава Англиски Канал, оти тој и не постоел.

Во Левантот се одгледувале  домашни животни и растенија. Таму била  со-

здадена крвната група А на Белци- вегетеријанска, постара од 15.000 г.п.н.е.

По потопите се населиле околните простори. Најстара населба била Ерихон.

Што се оди кон Исток населбите се сé помлади. Белците дошле во Јапонија...

Континентот Европа не бил населен. Тој постепено се населувал од и преку
Балканот а по долините Вардар- Морава- Дунав- Рајна, каде било потопло. Следи
според лоза Лозана. Таа денес ја нема во Данска со Скадинавија и Русија, каде би-

ле ладно. Континталците сами кажуваат дека Келтите=Галите биле Бриги. Пресел-

бите продолжиле. По поразот на Македонија од Рим, македонски колонисти биле
населени низ Континентот. Со нив биле однесени разни вештини...мистерии. Како
се движеле низ Балканот, така продолжиле и преселбите. Следи од Бригија, од каде
потекнале богомилите, а нивни наследници биле катарите.Тие биле поврзани со на-

следниците на крстоносните војни, со војници и витези крволочни ѕверови со чове-

чки лик- арамишта, плачкаши, убијци... Враќајќи се тие назад, со нив дошле домо-

родци кои со себе донеле разни вештини...мистери. Нив ги нарекле темплари...

Од ваквите грабежи на вештини...мистерии денес се говори ...и за масони.

Со преминување на исламот на Балканот, пред него масовно се бегало. Ова
било поради учењето во него- или ќе го примиши исламот, или ќе бидеш истребен.

95



Еврејството,христијанството и исламот се повеќе расни,а народот еднорасен
Во Египет...до со Месоптамија живееле Белци (Пелазги) и Црнци (Семити).

Таков бил случајот во Месопотамија со Сумерите (Белци) и Акадци (Црнци). 

Црнците имаале и имаат подебели черепи, а и подебели коски на крајници...

Херодот, III-12, вели: „Откако се распрашав кај тамошното население, видов
многу необични работи. Имено коските на оние што паднале во таа битка беа ра-

сфрлени, но одвоени на едните и другите (коските на Персијците лежеа одделно ка-

ко што биле од почетокот одвоени, а на другата страна беа на Египќаните), и видов
дека черепите на Персијците се така слаби, што, ако фрлиш некако цврсто што и со
голем камен да замавнеш, одвај би ги скршил.Причина за тоа, рекоа, е тоа што Еги-

пќаните- и, што се однесува до мене, јас лесно проверив- почнувајќи уште од деца,

си ги стрижат главите и коските, изложени на сончеви зраци, се стврднуваат. Бла-

годарение на тоа, тие и не ќелават. Имено, во споредба со другите народи, најмалку
можеш да видиш ќелави мажи меѓу Египќаните. Но тоа се должи, значи, цврстина-
та на нивните черепи. А што кај Персијците черепите се слаби, ова е причината: од
мали главите им се покриени зашто ги носат тие капи, тријараите. Дека е тоа така,

видов. А тоа истото го видов кај Персијците и кај Папремис, каде што загинале за-
едно со Ахајмен, синот Дарејов, во борба со Либиецот Инар“. 

Херодотово објаснување не држи, затоашто Египќаните имале свои војници
Црнци. Тие имале подебели коски, што може да се види кај Адамо-Витни: Белците
биле спротивно на Црнците. Црнците до денес се добри боксери- за удари на глава.

Бидејќи Белците се со потенко влакно,тие се ќелават, но не Црнците...и Монголите.

Пак, темните раси имаат заедничко потекло и тоа од пред да имало континенти. 

За да се потврди, дека кај Херодот има збрка за расите, се гледа во III- 101:

„Полов однос сите овие Индијци за кои зборував имаат јавно, како животни. Бојата
на кожата им е иста на сите, најслична на Етиопите.И нивното семе, она што мажи-

те го испуштаат во жените, не е бело како кај другите луѓе, туку е црно, каква што
им е кожата. Такво семе испуштаат и Етиопите. Тие Индијци живеат на поголема
оддалеченост од Персијците и се кон југ. Тие никогаш не биле под власт на Дареј“.

Значи, кај него има Црнци во Етопопија. Следи во Египет Црнци и Белци.

Во  Херодотовата историја стои: „...Херодот се јавува  како  претставник  на
јонскиот дијалект, уметнички стилизиран со додавање на старојонски елементи од
Хомер, но и на други поетски изрази и понекои атицизми“.

Грчкиот лингвист Тсиоулкас (Чулкас), 1907 година, пиши дека Славо-Маке-

донците во Лерин говореле Хомеров јазик. Тој биле варварски=пелазгиски јазик. 

Во Херодотовата историја  I-110: „...Таа жена, со која живеел, се викала на
хеленски јазик Кино, а на медски Спако,зашто Медијците за куче викаат ‘спако’...“;

139: „Има и една друга појава присутна таму, која Персијците не ја забележуваат,

но нам ни паѓа в очи. Имињата, кои инаку им соодвестуваат на телото и на степе-

нот на благородието, сите завршуваат на иста буква, која Доријците ја викаат ‘сан’,

а Јонците ‘сигма’. Ако, значи, човек обрне внимание на тоа, ќе најде дека имињата
на Персијците им завршуваат исто, а не некои вака други онака“.

Исто така, и во Бригија- на пример Демир Хисар бригиски презимиња Пар-

макос-ки, Кочоски=кочос-ки, Илиоски=илиос (Хелиос) ки, Дукос-ки итн. 

142: „Тие Јонци...Јазикот не им е ист,туку се формирале четири наречја...“.

Па за него јазик=наречје. Исто велеле и Македонците: мајчин јазик=наречје.
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148: „...Излегува дека празниците на сите Хелени, не само јонските, сите за-

вршуваат  слично, на иста буква, како личните имиња кај Персијците. Тие се јон-

ските градови“.

Белците и Црнците си говореле свои расни јазици. Следи да бидат создадени
дворасни јазици: арамејски и староегипетски. Во 515 г.п.н. сé уште во употреба бил
староперсиски, а потоа бил новоперсиски. Тој бил само вулгарен арамејски јазик.

По смрта на Александар Македонски, Птоломејците во Египет го создаваат коине.

Бидејќи тој бил дворасен авторите говорат за блискост на коине со новоперсиски. 

Птоломејците како Бриги го реформирале староегипетски јазик, од него ги
остраниле црнечките (семитските) зборови и се дошло до коптски јазик. На ист на-

чин бил создаден тн.старословенски јазик, што било дело на Константин (Кирил)

Филозоф (Солунски). За Кирил Солунски пиши Вита Константини, каде не се упо-

требува глаголот создаде, туку состави (склопи) на нешто што било старо со миле-

ниуми. Ова говори, писменоста на Белците постоела во ледено доба во Левантот.

Египќаните и Бригите имале исто потекло- од Левантот. Тие имале говедо.

Од чумата на говедото и грипот на свињата кај Белците се појавиле маласипаница и
грип, поради што се создала крвна група А. Токму од тие две болести во Америка
изумреле преку 90% Индијанци, кои биле со монголско потекло само со крвна гру-

па 0 на ловци и рибари. Бидејќи Европјаните ги имаат крвните групи 0 и крвната
група А, а тие не изумреле како Индијанците кои немале домашни животни- коњот
во Америка бил европски-, Европејците се едно исто потекло со Балканците. Тие од
и  преку  Балканот  се  населиле  со  бригискотото  говедо.  Следи  според  бригиското
говедо и Бригија (Фригија) да постои Фризија со фризиско краткорогово говедо.

Бригите(б=ф) се населиле во Мала Азија и ги создале Анадолија и Ерменија.

Херодот, II-2, пиши: Египќаните, пред да дојде на престолот Псаметих, ми-

слел дека тие се најстариот народ на светот. А кога крал станал Псаметих, посакал
да утврди кој е тој народ којшто настанал прв, па оттогаш Египќаните сметаат дека
Фригите се постари од од нив, но дека тие се постари од сите другите“.

Во Бригија, пелагонската куќа е од 6.000 г.п.н.е., во неа го има сиот наме-

штај кој денес постои, а целокупната кујнска опрема. Во неа било најстарото ќовте,

тн.Хамбургер.Во Македонија има мноштво ридни пирамиди, кои денес се гледаат.

Бригите како Хикски владееле со Египет во 17 век. Тие таму го однеле бри-

гиското говедо и бригискиот коњ. Нивните фараони немале закосени очи, како што
биле Египтјаните...Месопотамците. Денес закосени очи имаат уште Берберите. 

Библијата била пишана во 6 век п.н.е, и тоа на аремејски јазик. Таа била де-

ло на стари приказни кои постоеле од Египет...Месопотамија-мои претходни книги.

Исто така, еврејската историја била на Хиксите, што го пиши Ралф Елис.

Следи никогаш немало еврејски етнички народ- туку само еднобожен народ.

Авторите говорат за еврејски јазик и еврејски имиња. Такви никогаш немало
-па арамејскиот јазик не бил народен=еднорасен, туку двонароден=дворасен јазик.

Имињата 100% се истогласно бригиски- македонски. Не случајно, до денес Маке-

донците носат библиски=бригиски имиња- Бригите=Хиксите владееле во Египет.

Херодот не ги споменува Евреите. Па затоа еврејството било тек оттогаш.

Херодот,  во  II-104, ги  наведува,  кои  се  обрежуваат.  Тој  ги  поредува  Кол-

хите, Египќаните, Етиопите, „Фениките и Сиријци, оние од Палестина“. Меѓутоа,

никаде ги нема Евреите.Ова било затоа што тогаш тие во Палестина биле премалку.
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Тогаш, веројатно, имало многу малку Евреи со своите свештеници... 

Како што било во Стариот завет со јудејската историја,слично било со Исус.

Авторите, на стр. 9, пишат: „...исто така не може да се докаже ни тоа дека
Исус го родила една девица, дека тој одел по водата и да станал од мртвите. Не мо-

же, стварно да се ‘докаже’ дури ни тоа дека Исус икогаш живеел; всушност, бројни
писатели, некогашни и сегашни, убедливо тврдат дека не“. 

Стр. 29: „...Благото’, просто изјавил, не го подразбирало златото или драгите
камења. Напротив, се состојувало од ‘непобитни докази’ дека разапнувањето било
измама и дека Исус дури бил жив до 45. година на нашата ера“.

Фило ја напишал историјата на Јудејците. Дури живеел во Јерусалем или во
негова близина во време кога Исус наводно е роден. Меѓутоа, Фило не кажува ни-

што за Исус. Ништо од тоа не се споменува ни во римските записи кои ги пишеле
македонските и македоно- александриски писатели. Па Исус никогаш не постоел.

За Entoni Brajer i drugi (1984), “Stari svet”, Beograd, религијата од истокот се
внесла во римскиот живот. „На ден 3. април 33.н.е. еден млад Евреин, по име Исус
Христ, распнат на крст заедно со некакви разбојници, кои Пилат исто така ги осу-

дил. По христовото распнување  на крст во добата на намесникувањето на Понтиј
Пилат во Јудеа (29- 36. н.е.), набрзина застанало да се шири учењето за неговиот
живот,  дело,  смрт  и  закрстувањето.  Веќе  отприлика  помеѓу 50. и  64. година  н.е.

апостол Павле патувал и придобивал приврзаници за својата вера во Коринт, Со-

лун, Галатија, Рим, Филипи“ итн. (Прва Христијанка била Македонка Лидија, Р.И.)

Бидејќи за Исус не пишел ниеден историчар, а тн.Исусово учење почнал да
го шири „50. и 64. година н.е. апостол Павле“, Исус сè до 50 и 64-та и не постоел.

Авторите, на стр. 241, говорат за дека “...Исус полагал такво право...за ‘си-

ротиот дрводелец  од Назарет’...‘Исус  од Назарет’...доста  се  нагодува  за  тоа  дали
варошицата Назарет стварно постоела во Исусово доба. Таа не се споменува ни во
една римска карта, ни на еден спис или запис. Не се споменува  во Талмуд. Не се
споменува, а уште помалку поврзано со Исус, ни во еден од списите на светиот Пе-
тар- а овие, ипак, се составени пред евангелијата. А ни Јосиф Флавиј (Flavius Jose-

phus)- најистакнат  летописец  на  тоа  раздобје,  кој  им  заповедал  на  четите  во  Га-

лилеја и ги попишал варошите на таа провинција- не кажува ни збор за Назерет. Би
се чинело, накратко, да Назарет како варош се појавува тек во некое доба по побу-

ната од 66- 74. н.е. и дека Исусовото име со него поврзано е семантичка- случајно
или намерно- која е толку својствена на Новиот завет“. 

Стр. 243: „Евангелијата биле составени во текот и по побуната 66- 74. н.е.,

кога јудаизмот веќе стварно престанал да постои како организирана општествена,

политичка и бојна сила. Штоповеќе, евангелијата биле напишани за грчко-римската
публика- за која морале, со сила прилика, да бидат подесени така да неа и бидат по-

прифатливи...“.

Стр. 264: „После побуната од 66- 74. година следел, шеесет години подоцна,

второ поголемо востание, измеѓу 132. и 135. Последица на овие нови немири бил
званично изгонување на сите Евреи од Ерусалим, кој потоа станал римски град“.

Стр. 226: „...Долго по Распнувањето, годината 44. н.е, била веќе толку осна-

жена да некој вид оружана борба изгледала неминовна. Годината 66. избила битка
и цела Јудеја се подигнала на организирана побуна против Рим. Тоа била очајни-

чка, жилава, ама крајно узалудна борба- која, во понекој поглед, потестувала на Ун-
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гарија од 1956. Римјаните, само во Цезариј, искасапила 20.000 Евреји. За следните
четири години, Римјаните го завзеле Ерусалим,  го сравниле градот со земјата,  го
оплачкале и похарале тамошниот храм. Планинската тврдина Масад одолела, ипак,

уште три години по заповедништво на еден потомок на Јуда Галилиски.

Последица на побуната бил масовно изгон на Евреите од Светата земја.Е до-

волно, ипак, останало за потпирување на нови буни некои шеесет години подоцна,

132. година нова ера. Императорот Хадријан  (Hadrianus),  конечно 135. година, на-

редил сите Евреи со закон да бидат протерани од Јудеа, и Ерусалим постанал во су-

штина римски град. Името му било променето во Елиј Капитолина  (Aelia Capito-

lina)“. (Значи, во Јудеа повеќе немало Евреи=Еднобожници, Р.И.)

Стр. 193: „Плачкањето на Ерусалим  година 70, и разорувањето  на Храмот
предизвикале масовно изгонување на Евреите од Светата земја. Така, во состав на
варошот Помпеји (Pompeii) затрупан од ерупцијата на Везув(Vesuvius) годината 79.

се најдува е еврејска заедница. Извесни градови во јужна Франција- Арл (Arles), на
пример, Линел (Lunel) н Нарбона- им пружале прибежиште на еврејските избегли-

ци приближно во исто време. А ипак приливот на еврејскиот народ во Европа, а на-

рочито во Франција, претходело по падот на Ерусалим во првото столетие.Тој, всу-

шност, бил во текот уште пред христијанската ера. Измеѓу 106. и 48. година наша
ера, е установена една еврејска населба во Рим. Недолго потоа, уште една таква на-

селба е основана далеку уз Рајна, во Келн  (Cologne).  Во состав на извесни римски
легии се најдува група на еврејски робови кои ги прателе своите господари по цела
Европа. Многу од тие робови со времето задобиле, откупиле или на некој друг на-

чин стекнале слобода и образувале населби.

Услед тоа постојат несумливо семитски имиња на места расејани нашироко
низ Франција. Некои од тие населби се правилно распоредени во срцето на старите
меровиншки земји...“. Пак, Семитите биле Црнци, а еврејските имиња бригиски.

Во претходната книга цитирав дека Исус бил легенда..., тој не постоел. 

Авторите, на стр. 87. пишат: „Спрема масонското учење, Ормус било име на
еден египетски мудрец и мистик, на гностички ‘вештак’ од Александрија. Се сма-

тра дека тој живееле во текот на раните години на христијанската епоха. Се верува
дека годината 46. наша ера, заедно со уште шест службеници, се преобратил во не-

кој вид христијанство на еден од Исусовите ученици свети Марко по повеќето из-
вештаји. Се тврди, понатаму, дека од тоа преобраќање е родена нова секта или ред,

која го стопила начелото на раното христијанство со учењата на другите уште по-

стари мистички школи“.

Веќе отприлика помеѓу 50. и 64. година н.е. апостол Павле патувал и при-

добивал приврзаници за својата вера во Коринт, Солун, Галатија, Рим, Филипи.

Авторите, на стр. 253, велат: “Новата вера била усмерена  на римската или
романизираната публика...Римскиот свет, наиме, бил навикнат да ги обожава свои-

те владетели, и Цезар веќе бил званично прогласен за бог. Да би можел да се такми-

чи, Исус- кога претходно никој не го сметал за боженски- морал да се воведе во ред
божества, исто така, Павле тоа го споровел во дело.36

36 Занимливо е првите христијани, јудеохристијани, на чие чело стоел Јаков, Исусов брат, „...ја од-

фрлиле Павловата наука, не го признавале како апостол, а несогласна со јудеизмот деификацијата
на Исус ја жигосале како ерес. Спрема нивните старозаветни појмови Исус, иако бил најавени Ме-

сија, избраник Божји, пророк и чудотворец, ипак немал боженска нарав, туку бил само човек“. Зе-

нон Косидовски, Приказни на евагелистите, изд. Светлост Сарајево 1982 (прим. прев.) 
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Пред но што успешно можело да се прошири- од Палестина во Сирија, Мала
Азија, Грција (Македонија, Р.И.), Рим и западна Европа- новата религија морала да
се направи поприфатлива на народите на тие краишта. А морала да биде кадра да се
одржи покрај веќе вкоренетите верувања. Новиот бог, накратко, морал да биде во
состојба да се мери со моќта, величественоста, чудесите, со оние кои требало да ги
замени. Ако Исус требало да го освои упориштето во романизираниот свет на тоа
доба, морал претходна да постане вистински Бог. Не Месија во старото значење на
тој појам, не крал-свештеник, туку Бог овоплотен- кој, како неговите сиријски, фе-
никијски, египетски и класични двојници, поминувајќи низ подземниот свет и маки
на пеколот и оттука изронување подмладен, со пролетта. Управо во оваа точка иде-

јата воскреснување прв пат добила така одсудна важност, и тоа од прилично очи-

гледен разлог- Исус да се ставел рамо уз рамо со Тамуз, Адонис, Атист, Озирис и
сите други умирачки и оживувачки богови кои обитувале во светот како и во свеста
на луѓето на тоа доба. Доктрината за девиченското родување било проповедано од
истиот разлог. А воскрсниот празник- празнување на смртта и воскрснувањето- бил
подесен така да се поклопува со пролетните обреди на другите современи култови
и школи на мистерии“.

Стр. 236, се говори за „школа на мистерии“, „и нивните пратечките ритуали
биле доста обична појава во Палестина во Исусово доба. Често се подрабирале си-

мболична смрт и поново родување, што се и нарекувало со тие имиња; издвојување
во гроб, кој постанувал утроба за околутово37 поновно родување; обред, кој денес
се нарекува крстење- симболично потопување во вода; и еден путир вино, кое е по-

истоветување со крвта на пророкот или чаробникот кој управува со цереминијата.

Пиењето од путирот, ученикот го постигнувал симболичното соединување со учи-

телот,  при  што  на  мистичен  начин  постанувал  ‘едно’  со  друго.  Доста  е  значајно
што свети Павле управо со тие изрази ја објаснува сврхата на крстењето. А и сам
Исус се служи со исти изрази на Тајната вечера“.

Апостолите не биле со закосени очи, како што биле Белците во Палестина,

туку со нормални очи.Ова говори, Апостолите биле чеда на македонските колонии.

Авторите, на стр. 224, истакнуваат: „Повеќе од половина столетие пред Ису-

совото  родување,  Палестина  подлегла  на  Помпејовата  војска  и  неа  и  била  наме-

тната римската власт. Тогашното Римско царство обфаќало, меѓутоа, преголемо пр-

остранство и премногу било преоптеретено со сопствени работи да би го устано-

вила управнииот апарат неопходен  за непосредно управување.  Рим, затоа, создал
една лоза марионетски кралеви кои имале да владеат под нековото окрилје. Тоа би-

ла лозата Иродовци- кои не биле Евреи, туку Арапи. Родоначалник бил Антипатар,

кој на престол на Палестина се качил пред Христа. После неговата смрт годината
37. пред Христа, го наследил синот Ирод Велики (Херод), кој владеел до 4. година
на старата ера. Човек себе мора да дочара, значи, една состојба слична на онаа во
Франција под управата на владата Вишиј (Vichy) измеѓу годината 1940. и 1944...“.

Меѓутоа, Антипатар не бил со закосени очи, затоа што бил само Македонец.

Во православието внесени многу нешта од повеќебожеството- коледе итн.

Бидејќи се говори за македонско православие и римски католицизам, следи:

37 аколут - збор грчко потекло, означува одан следбеник или свештениковиот помошник; во католи-

чката црква, најповеќето од четири почетни чина- први три се остијаријус, лектор и егзорцист (пр-

им. прев.) (Аколут=ако тут, а=о, се доаѓа до око лут, околутство- што виде лут-о го направи, Р.И.)
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Авторите, на стр. 255, говорат за Константин, стои објаснувањето: „Во ова
рано раздобје на Црквата не треба да се бараат развиени одлики на денешната като-

личка, односно православна црква- тогаш тие уште секогаш биле едно. Црквата то-

гаш  била  православна  и  католичка.  Денешната  православна  црква  го  исповедува
никејско-цариградскиот Симбол на верата од IV столетие, додека католичката уште
во средниот век го внела во Веруј и ‘filioque’, ‘и од синот’ (прв пат во Шпанија во
VI век како средство борба против Аријевската ерес, конечно прифатена 1014. го-

дина), што бил еден од суштинските узроци на расколот (прим. прев.)“.

Стр. 217 се говори црковна догма, со објаснување: „Догма за непорочното
зачнување  на Девицата Марија, конечно воведена, после повеќевековна расправа,

8. декември 1854. со папска була на Пиј IX, како и свештеничкиот целибат, важи за
католичката, не и православната црква (прим. прев.)“.  

Со ваков целибат=разврат била и е склона Католичката црква, што важи и да
се бави не со догма туку со астрономијата- го менала календарот за цела Европа...-,

дури го прифатила и Дарвинизмот-следи Католичкиот Бог да личи на Мајмун. Про-

тестанската црква не е подалеку, нејзин Бог бил Неандертал- овој бил само мајмун.

Исто така, Марија- Богородица била облечена како Бригијка- Македонка.

Еврејите, кои од 15 век живееле во Битола, а во Втора светска војна Буга-

рите  им  ги  испорачале  на  Германците  за  да  бидат  сотрени...,  говореле  шпански.

Еврејките не биле облечени како што била Марија- Богородица, од глава до петица,

туку разголени како што била Семирамида: вон шамијата се гледале прамени коса,

разголена во вратот и до меѓуградите, голи раце итн.

Тие биле протерани од Шпанија, дело на Католичката црква.

Католичката црква со Семирамида- проститутка=прост тутка. Следи таа да е
преполна со неморал, што трае и ден- денес, што се знае во Европа и цел свет.

Бидејќи катарите „биле изузетно строги во забрана на хомосексуалноста“, а
тие биле наследници на богмилите од Бригија, вилдлива е моралноста на Бригите.

Наспроти ова, се наведува и за темпларите: „...за убиство на деца, за поучу-

вање на жените за начин на пометнување, за бесрамни бакнежи и заведување на ис-
кушениците, за хомесексуалност“. Ова не било од Бригија..., туку со Семирамида...

Следи да постои Македонска ренесанса, која била пренесена во Италија.

Авторите говорат за „Рене и тема Аркадија“, а на стр. 100, пишат: „Не би
било неточно да се гледа на Рене Анжујски како на важна покретувачка сила зад
феноменот денес  викан  ренесанса.  Тој, поради  своите  бројни  италијански  имоти,

провел неколку години во Италија и, преку блиското пријателство со владејачкото
миланско семејство Сфорца (Sforza), воспоставил врска со Медичи (Medici) од Фи-

ренца. Има важни разлози за верување дека, во голема мера, управо Ренеовото вли-

јание го навело Козимо де Медичи  (Cosimo de’ Medici) да започне остварување на
низ славољубиви замисли- замисли кои биле предодредени да ја изменат западната
цивлизација.

Годината 1439, додека Рене боравел во Италија, Козимо де Медичи ги раз-
пратил своите застапници  широко низ светот за древните ракописи. Потоа, 1444.

година, Козимо основал прва европска јавна библиотека, Библиотека на свети Мар-

ко (San Marco) и со тоа започнало оспорување на исклучивото право на црквата на
наука.На Козимов изричит налог, по прв пат е најден да се преведи и постане лесно
достапен збир на платонските, неоплатонски, питагорејски, гностички и хермети-
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чки  мисли.38 Козимо,  исто така, упатил  Фирентскиот  универзитет да отпочне,  по
прв пат во Европа за некој седумсто години, проучување  на грчкиот (македонски
коине, Р.И.) јазик. А зафатил и за создавање на една академија на питагорејски и
платоничарски  учења.  Козимовата  академија  набрзо  поттикнала  мноштво  слични
установи широко низ италијанското полустрово, кое постанало тврдина на западна-

та езотерична традиција. А од нив почнувала да цвета висока култура ренесанса“.

Се  говори  за:  „италијанското  полустрово,  кое  постанало  тврдина  на  запа-

дната езотерична традиција“. Значи, само од 15 век почнала европската традиција.

„италијанско полуострово“ било венетско, а Венетите живеела на Балканот. 

Стр. 134, во поднаслов „Сионски протоколи“, стои: „Распучиновата улога на
дворот на Николај и Александар од Русија, малку или повеќе, е општо познато. Не
е општопознато, меѓутоа, дека постоеле влијанија, дури моќни езотерични кругови
на рускиот двор пред Распучин. Во текот на последните децении на деветнасетиот
и првите на дваесетиот век, таков еден круг  се образувал околу личноста позната
позната под името на Господинот Филип  (Monsieur Philippe) и околу неговиот ме-
нтор кој повремено го посетувал црскиот двор во Петровград“.

Меѓутоа, врска на Царска Киевска Русија била со Охрид и Цариград. Следи
чуден заклучок, од Македонија во Италија биле пренесени „езотерични традиции“,

а овде се говори дури во 19 и 20 век, и тоа од Запад, кој до 15 век бил заостанат...
Кога се говори за Русите, постоела Киевска Русија, која била во 9 век. Руси-

те биле Венети, а Русија Венеа. Тие биле и Варези=ва рези, рецки “роцки народ“:

Варези=Викинзи. Тие пловеле по руските реки до Цариград: Викинзите биле 9 век.

Следи врската на руските Варези=Викинзи со Македонија и нејзината Бригија.

За да се потврди горе кажаното, на стр. 147, во поднасловот „Чудновити па-

мфлети во националната библитека во Парис“, стои: „Ова писмо на Лиона Бирис...

Бирис тврди во своите изводи, донесува уште еден понеобична оптужба:
Потомците на Меровингите секогаш стоеле зад сите ереси, од аријанизмот,

преку  катарите  и  темпларите,  до  слободното  ѕидарство.  На  почетокот  на  проте-
станстката реформа,  кардиналот  Mazaren,  во јули  1695, дал да се  разори  замокот
Бабери кој потекнува од дванаесетото столетие. Оти, куќата и семејството за кое е
збор низ векови, не родувале ништо до тајни бунтовници против црквата“.

Значи, сé било македонско, а богомилите биле од Бригија- другото излишно.

Бидејќи авторите по секоја цена сакаат да се одрекнат од богомилите, се на-

ведува доказот, што Мартин Лутер, кога ја реформирал католичката црква во своја,

историјата за неговата црква започнува со и од богомилите и богомилските катари.

Авторите, на стр. 55, пишат: „Така, на повеќе различни начини, темпларите
го преживеале нападот од 13. октомври 1307. А годината 1522 пруските сродници
на темпларите, тевтонски витези, се секуларирале, ја отфрлиле својата обврска на
верност на Рим, и пружиле подршка на еден нововоздигнат бунтовник и еретик по

38 Околу 1460. година, еден монах, застапник на Козимо де Медичи, донел од Македонија во Фирен-

ца еден грчки ракопис, непотоплн препис на делото Corpus Hermeticum.Авторството било припшано
на легендарниот египетски мудрец Hermes Trismegistus, иако, како денес се сматра, го составиле не-

знајни писатели од I и II столетие на нашата ера. Е занимливо дека на Козимо во исто време му до-

неле некои Платонови дела, ама тој од својот преведувач, Фичино  (Ficino) захтевал прво да се пре-

веде Хермесовата книга која уште долго се сматрала постара и поважна. (прим. прев.) (Се гледа дека
сета врска била со Македонија. Па во Европа имало само една држава Македонија, никоја друга,РИ)
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име Мартин Лутер. Две столетија по распуштањето, темпларите, иако посредно, и
се одмаздиле на црквата која ги издала“.Значи, сé почнало со бригиските богомили.

Пак, тевтонските витези ја имале врската со просторите на Викинзите. 

Службен бил латински јазик, а се говорело варварски=пелазгиски=тв.слове-

нски, кој бил венетски=илирски. За да се потвди дека илирскиот бил тн.словенски,

Марин Барлети (16), во книгата „Скендер-бег“ пиши дека илирски јазик бил старо-

словенски, кој бил службен во православието во цел Балкански полустров,само мал
дел во Тракија службен бил македонскиот јазик коине- па тој бил под Цариград.

Од коине во 240 г.п.н.е. произлегол латински, а во 15 век пребегнатите од
Цариград и околината во латинскиот внесле уште околу 10.000 коински зборови, и
за нив се вели со заедничко потекло: грчко (коинско) и латинско.

Бидејќи коине и латински јазик за народот не биле разбирливи, се правеле
народно  (вулгарно=булгарно)  латински  јазици.  Таков  бил  Франковиот,  кој  бил
службен и во Германија пред да се вклучи германскиот Лутеров јазик. 

За да се потврди дека Франковиот јазик не бил народен се чита од Ланге, не-

го луѓето од Цариград... подобро го разбирале отколку самите Франки. Тој,39 на стр.

336, го  цитира  Гутнер  од  Паирис:  „...На  тоа  дојде  опатот  само  со  мака  помалку
зборови испрекинато (грчкиот свештеник зборува подобро француски отколку ел-

сасишкиот опат),за на стариот јасно да му го направи, она што тој од него го са-

каше“. (Значи,се потврдува авторовите тн.Византијци биле повешти во јазици, Р.И)

Бидејќи јас наведував нема француски јазик, дообразложувам: Се говореше
за опатот Мартин на елсасишкиот манастир Паирис кај Колмар, чиј крстоносец бил
Gunther von Pairis.На претходниот цитиран дел му претходи „грчки (коине, Р.И.) ја-

зик“ и „романски (француски) јазик“. Значи, тогаш немало француски јазик, а би-

дејќи свештениците била католици, за нив бил службен латински. Со тоа што тие
не го познавале романскиот, кој всушност бил Фраков (француски), тој тек тогаш
се внесувал. Тој постепно се учел. Следи тој, како што бил шпанскиот, а Евреите,
како трговци шпанки говореле на крајот на 15 век во Битола, Фраковиот добил ва-

жност во 15 век. Во прилог е доказот, што во 15 век Франките го разбирале тн.ста-

рословенски, со кого Франките во Ремс прогласувале своите владетели. Како нај-
голем доказ дека се работело не за народни јазици, биле Евреите. За нив службен
јазик бил арамејски. Следи тие во Александрија го прифатиле коине.Пак, коине бил
хеленски=повеќебожен јазик.Тек тогаш Евреите станале Хелени...Следи Евреите да
говорат и шпански. Кога Русите не биле христијани, и тие биле Хелени. Значи, Ев-

реите не биле етнички народ туку еднобожен, а Русите повеќебожен народ. Затоа
европски народи никогаш немало,туку православни, католици и турци=муслимани.

Во моите прегходни книги го собирав мозаикот и наведував, европските ав-

тори пишат дека Келтите=Галите биле Бриги, тие имале бригиска писменост итн. 

За да се потврди дека Франките имале бригиско потекло или Тројанско по-

текло, тие со Македонците имале исто потекло. С.Антолјак,40 на стр. 166, вели: „...

Дури  еден  подоцнежен спис,  кој се базира врз извадоците  на Фредегар,  изнесува
дека Франците го имаат истото потекло како и Македонците од Азија (од Пријам) и
дека имале заеднички крал, па потоа таму се отцепиле и така тогаш едните од нив
отишле во Македонија и се нарекле Македонци, според народот што ги примил“.

39 Reinhold Lange, “Imperium zwischen morgen und abend”, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972.
40 Стјепан Антолјак, „Средновековна Македонија“, Том прв, Мисла,Скопје,1985; Фредегар (VII век)
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Најбитно е, што стои во “Историја на Мала Бретања“, на француски јазик:

Во делото “Историја од Мала Бретања или Бритања- Аморик, од првите познати
жители“ од Манет Господар, најстар шеф на Институтот во Свети Мало, член на
Здружението на земјоделците, Здружение на Трговци и Уметници од Свети Бриг и
на Заедницата од Франција за универзална научна статистика во Парис, 1833, ста-

вена како едно од највредните ретки книги, како богатство кое припаѓа на Светот,
нејзиниот автор М.ФБ.Г.Мане, го објаснува потеклото на нејзините жители Бретан-

ци, Британци, Англичани- Келти, дека се Бриги, дека се по потекло од Галија, дека
во Европа се дојдени од Голема Бригија, создадена од Бригите после нивното пре-

селување од Балканот, од Македонија, дека Александар и Помпеј се негови претци,

дека бригискиот јазик е јазик матрица за латинскиот, францускиот и други јазици...

Ова се совпаќа и со преселбите на Македонците, кога Македонија потпаѓа под рим-

ско ропство. Римјаните со македонски робови го населуваат континентот. До денес
Мане е македонско име и презиме. Исто така, Келтите имале бригиска писменост...

Кога се говори за традициите,тие биле носени со преселбите југ-север-запад.

Авторите на на стр. 26 говорат за Келти, Визиготи,41 богомили, Катари, Те-

мплари...Пак,  богомилите  биле  од  Бригија.  Сите,  кои  се  селеле  од  и  преку  Бал-

канот, си ги носеле своите богатства. Тоа било богатство со мистерии... 

Меровингите биле балкански Пелазги, чиј јазик бил варварски=тн.словенски
Како доказот се руните. Тие биле балкански, на Етрурци, Германи, Руси итн.

Роберт Гревс, „Грчки митови“, наведува има податоци дека пред воведува-

њето на обликовната феникиска азбука во Грција, постоел алфабет во вид на вер-

ски тајни кои ги чувале свештениците на Месечевата божица Ије или Три Суѓаи.

Тој бил сосем близок на календарскиот алфабет и словата не се означувани со пи-

шани  знакови,  веќе  со  гранчиња  на  различни  дрва  кои  симболизирале  годишно
доба и поедини месеци. Древната ирска азбука, како и таа на Друидите во Галија,

сета била именувана спрема дрвото (бреза, јасен). Таа била со фригиска потекло и
се сложува со пелашката и латинската. Може да се докаже дека имињата на словата
во ирската биле донесени од Грција.(Грција никогаш немало туку Македонија, Р.И)

Феникијците биле Венети, со пелазгиска писменост како македонската, а и
латиницита била од Македонија од Халкидики. Се пишело на дрво, а поимот Друид
„потекнува и од ирскиот збор ‘Друи’ кој значи ‘човек од храстово дрво’ “. Значи,

Храст=даб бригиско-македонско дрво за Зевс. Следи поимот Друид да означувало
дрво: друид=дрвид=дрвод=дрвот=дрвото, у=в. Таа биле бригиска, ама и на брестот.

Авторите за староста на стр. 85, во поднасло „ ‘Сечење’ на брестот“, пишат: 

„Извештајите се збркани и нејасни, ама и историјата како предание потврду-

ва дека нешто крајно необично се случило во Жизор годината 1188. и дека таа го-

дина навистина е посечен еден брест. Земјата непосредно до тврдината ја прекри-

вала ливадата викана Champ Sacré- Свето поле. Спрема средновековните хронича-
ри, тоа место било сматрано свето од предхристијански времиња, а во текот на два-

наесетиот век претставувал  позорница на бројни сретнувања  на кралевите на Ан-

глија и Франција. Насред Светото поле стоел еден древен брест. А годината 1188,

во текот на состанокот на Хенри II Англиски и Филип II Француски, од некој непо-

знат разлог, тој брест постанал предмет на озбилен, дури крвав судир.

41 Готите имале татарски бог Асен и тие какоМонголи своите владетели ги закопувале со својот коњ
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Спрема еден извештај, брестот пружал едини лад на Светото поле. Се гово-

рело дека бил стар повеќе од осумсто години и толку широк да деветмина луѓе, др-

жејќи се за рацете, одвај можеле да го обфатат неговото дебло. Се сматра дека Хе-

нри II со својата придружба се склонил во ладовина на ова дрво, препуштувајќи го
францускиот монарх, кој стигнал подоцна, на немилосрдни сончеви зраци. До тре-

тиот  ден  на  преговорите,  наравот  на  Французите  постанала  раздражлива  поради
жештините; оклопниците едни на други  им дофрлувале  навреди, полетале стрели
од редовите на Хенриевите велшки најамници. Тоа предизвикало уриш на Францу-

зите, бројно многу појаки од Англичаните. Овие другите побарале прибежиште зад
ѕидините на самиот Жизор, додека Французите, сматрале, да го засечат дрвото во
немоќниот бес. Филип II, потоа, одјурил увредено во Парис изјавувајќи дека не до-

шол во Жизор да ја игра улогата на дрвосечач“.

Да се повтори: „годината 1188. и дека таа година навистина е посечен еден
брест. Земјата непосредно до тврдината ја прекривала ливадата викана  Champ Sa-

cré- Свето поле. Спрема средновековните хроничари, тоа место било сматрано све-

то од предхристијански времиња“...„Спрема еден извештај, брестот пружал едини
лад на Светото поле. Се говорело дека бил стар повеќе од осумсто години и толку
широк да деветмина луѓе, држејќи се за рацете, одвај можеле да го обфатат него-

вото дебло“. Значи, назначеното време било од старата ера, што тогаш се случило.

Во книгата, „Античка=етничка Македонија“, цитирам што се говори за неа:

„Да потсетиме уште еднаш, дека по војната меѓу македонскиот крал Пир и
Рим, кога ‘Грците’ се нашле од страна на Рим, тие биле толку многу привилегирани
што им било допуштено дури да учествуваат во некои римски државни работи. Се
разбира, најмногу привилигирани биле оние ‘Грци’ што се населиле во јужниот дел
на Италијанскиот полуостров, за што била и наречена ‘Магна Греица’.42 Но не било
само тие носени на териториторијата на Рим, туку,  како што веќе рековме, од ос-

воените  територии  преку грабежи  и  други  форми  се  пренесувало  не само  богат-

ството, туку и робовите, воените затвореници, меѓу кои и последниот македонски
крал Персеј со целото царско семејство. Иако се скудни документите од античките
автори, сепак доволно се оние достапните, кои сведочат дека Римјаните по нивните
победи однеле повеќе стотини илјади Македонци во робство.

‘За Паулус  е речено дека поништил седумдесет (70) градови  таму (во Ма-

кедонија) и дека предал 150.000 луѓе  во робство...Во 167 година пред н.е. Римја-

ните во Италија биле ослободени од сите директни даноци што значи доволна илу-

страција за профитот кој Рим го остварил во војните на Исток’43 “. 

„Триумфот на Л. А. Павле, кој го победил царот на Македонија во 168 го-

дина п.н.е., траел три денови. Стотици коли и приколки (чези) и илјадници мажи се
заробени сосе оклопи и скапоцено богатство во претерано изобилие и буквално то-

ни од златни и сребрени пари... Освоените територии надвор од Италија Римјаните
ги организирале во провинции. Во 133 година пред н.е. во провинциите била вклу-

42 Магна Греика=греи ка (тн.словенско): греи=греј, иди=оди, дојденец; Греика од најблискиот Епир.

Пак, Греика никогаш не бил користен за Елада со своите Хелени, туку за Македонците 10 век н.е.

Поимот Греики=Грци врз Македонците го наметнале Франките-по 800 година, кои владееле во Рим.
43 “The Ancient Wordl”, p. 421, by Richard Mansfield Haywood, Professor of Classic, New York Univer-

sity, 1971.
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чена Сицилија, Сардинија и Корзика, Шпанија, Македонија (вклучувајќи ја Грција)

и Африка“.44

Не случајно, низ Континтеот, на пример, во Брититанија, Данска и Скадина-

вија во раните римски карти се наведуваат балкански имиња на реки, планини: „...

Соча, Бојана, Буна, Морава, Пек, Тиса, Уна, Сана, Корана, Малена, Ведра, Добра,

Вардар, и др, дури и украински Дон, чешка Витава, бугарска Осма итн. Списокот
на планините исто така е голем: Орјен, Кораб, Мосор, Шатор, Дурмитор, Пирлитор
и др. Кралската престолнина и свето брдо во Ирска е Тара, старо аријевско име“. 

Се потвдрува, Меровинзите биле македонски колонисти со свои традиции...

Авторите, на стр. 169, пишат: „...Современите писатели- вклучувајќи соста-

вувачите на ‘Приоратските списи’- настојувале да одат во траг на Меровинзите до
стара Грција, а нарочито до областа викана под името Аркадија. Спрема тие списи,

претците на Меровинзите биле поврзани со аркадската кралска куќа. Во некој неод-

реден трен пред наидување на христијанската ера, тие ја започнале селидбата узво-

дно по Дунав, потоа уз Рајна и се настанале во денешната Западна Германија“.

Исто така,на истата страна,тие велат,Меровинзите имале Тројанско потекло.

Тие велат: „Спрема пораните грчки историски дела, Троја, всушност ја ос-

новале доселеници од Аркадија“. 

Авторите пишат: „Арк  (Arques)“: Арк=а рк + а (женски род) = арка=а рака.

Следи аркада=а ркада=рката, раката- кога мечката убива, таа со предните нозе ис-

праена ракати=рокати, таа удира.  Се доаѓа  до рокада=роката,  промена на раката-

смена на раката=страната. Ама и: м + арка = марка. Бригите велат: „ако имаш арка“
-ти со заштитен. Значи, ако имаш мечка=заштитничка, бригиска и македонска. Па
токму затоа ние во Бригија=Брзјакија истакнуваме играла „Голема арка“ (мечка)...

Народот за Русија вели: „Голема мечка“, ако Русија „Големата мечка“ се ра-

збуди... Самите Руси кажуваат дека се Македонци, но и Бриги. За да се потврди, во
рускиот грб двоглаворел, кој бил тн.византиски, е внесен Свети Ѓорѓи. Свети Ѓорѓи
е претставен јунак кој се бори со змев...Тој бил кападокиски маченик. Меѓутоа, тој
добил атрибут многу подоцна- во Бригија. Следи Свети Ѓорѓи да е крсно име- слава
на легендарниот Марко Крале, манастирот Свети Арханѓел кај Прилеп- задужбина
на Марко Крале. Според преданието, него го основал коњаник, и дека се чини  и
денес на Ѓурѓовден луѓето од околината се околу манатасирот. Врска со Бригија.  

Авторите  истакнуваат:  „име  Аркадија  е  изведено  од  ‘Аркадес’  што  значи
‘Мечкин народ’ “. Да не се изуми, дека „Мечкин народ“ се Бригите. Токму затоа во
Бригија=Брзјакија во Март секој година за Прочка- (06.03.20011) настапуваат меч-

кари, за што дури има традиции со карневал. Наводов се истакнува со цел да се ос-

пори потеклото на Аркадците од Пелопонез. Па на Пелопонез никогаш немало ме-

чка, а и таму нема зимски услови за зимски сон. Тоа било во бригиска Баба Пла-

нина со својот врв Пелистер..., каде отсекогаш имало мечка- дури и денес, со зим-

ско масно ткиво за својот зимски сон. Значи, сé што било сé останало- не се менало.

Да не се изуми дека Дорите од Македонија се населиле на Пелопонез, и ја
создале Спарта...Следи врската на Пелопонес со Троја:

44 “A Wordl History”, p. 166, 167, by Chester W. New, Professor of History, McMaster University and

Charles E. Phillips, Professor of Education, University of Toronto, 1953.
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Стефан од Византија запишал дека Бригите биле македонско племе што жи-

веело во соседството на Илирите, запишувајќи го податокот на Хесихиј за градот
Бригас во Македонија. Значи, постои разграничување на Бриги во однос на Илири. 

Херодот,  I- 196, пиши:  „...Илирските  Енети“: в  + енети  =Венети.  Во  бри-

гиски  Епир  постоел  град Феницес=Phenices=Феникес,  Феники.  Пак,  Феникијците
биле со пелазгиски богови и бригиско говедо (Бик=Зевс) и бригиски коњ (Пастув=

Посејдон) и свиња (глава од нерес- морска пена)...Токму со нив се создаваат збрки.

За Б.Вукушиќ: „Елијан, грчки учител на говорништво во Рим (3. век н.е.) со-

општува, скоро илјада и пол години после падот на Троја, дека овој јазик припаѓал
на илирските Бриги, сродници на Дарданците од семејството на древните Пелазги“.

Според Херодот, Бригите „живееле во Европа во соседство на Македонци-

те“. Тој многу убаво објаснува, Европа била токму Горна Македонија, каде живееле
Бригите. Значи, постоеле Македонија (Долна Македонија) и Европа (Горна Маке-

донија). Кај Херодот просторите на Бригите и денес се на Брзјаците.

За Стефан Византиски (6 век) Троја била „западно од Македонија, во земјата
Европа“. Стефан Визатиски овој податок го користел од Мојсија Хоренски. 

Бидејќи се говори за Тројанска војна од „Илијада“ на Хомер, следи да про-

излегува Тројанско потекло на Европјаните. Значи, на Македонците и Франките. А
ова е истоветно за сите Европјани-сите биле Тројанци како Македонците и Франки-

те.Исто така, се говори и за Хомеров јазик.Токму тој бил пелазгиски=тн.словенски:

Алигатор, л=р, ригатор=рига ор (ар), врска со река Еригон=е риг (рига) он:

Амфитеатер=а м (н) фи (пи) театер=те атер=а тер: в + тер = ветер: в(е)-н(е)-т
(е); Ардвина=ард двина: в + ард = варди дивина; Аркадија од аркади=а ркади=ра-

кади=ракати- кога мечката=ме(д) чека (медвев=мед вед-и) убива само со предните
нозе (раце), таа удира (ракати). Следи аркада=а ркада=араката- таа е како рака, па
рокада- промена на рака; 

Барбара=Варвара, двојно бар (вар)-вар=в ар..., тартар, вервер...македонско
Барселона (Barcelona)=бар целон=цел он,ц=с,а=женски род;Белгија=бел; Бе-

ра=бера; Бернар=бернар=берн (Берн) ар- Берн=берон: Берово-Бероно-Берото, в-н-т;
Ватикан=вати кан: вати=в ати, ата=ота=отец, тати=тате=т ате=оте=отец, в-н-

т; верт=врт=врет, врети=врити, в=б, брити (Британија) што е снага, сила, моќ..., до
врет=вред-ност. Во прилог е и Дагоберт=да го берт=верт, б=в; Воеврешка=Воевре-

ска шума=во е вреска=в реска- во вресковата шума. Во таа шума Дагоберт бил вре-

сан=врезан-убиен;  

Галија од гали, да гали, и галка била лушпа но орев која плива како галка...;

гносис само гносис=г носис=носиш, с=ш,- да се носиш; 

Друид=дрвид=дрвод=дрвот=дрвото, у=в. Значи, поимот Друид бил дрво;

Евангелие=а вангел=ва н гел=жел=желба, б=в, желва: в-н-т на почеток сре-

дина и крај, а овде само на почеток ванг... и на крај желба=желва;

Желоне=жел. он: в-н-т, желов-желон-желот, како жел=гел-Ангел=а н(а) гел;

Историјата=и стори (стори, созрее, заврши...) е за сé случено (сторено...)

Карло=Carlo=царло=царило. Тој бил Gross=грос, р=л, Григор=Глигор- глос,

с=генетив со м=датив до глом=голем...А само со него до каролиншка династија;

Келн  (Cologne), што важи за Христофор Колумбо  Colon: Кологне - г = ко-

лон, а со колон=колом се заградува=прави колонија;
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Конклава=кон (само тн.словенски префикс) клава (поим само со тн.словен-

ско, бригиско- битолско значење): клава - в = клаа, клаи=клај...сé битолски. Следи
Exklave (од страна државна област вклучена сопствена земјин дел). Значи, област=

склавина=с клав ин- токму до реката Рајна имало Склавини=тн.Словени. 

Линевил=линев  ил=Ил:  линев=линее,  Линка=лин  ка...;  Лион=лион=ли  он
(лишка); Лозана=лозан (лоза н) а=женски род; Лорен=лоре=лора, Флора, Флорин-

Лерин, ф=п;

Мајстор=ма ај (ајде=ај де) стори=созрее=направи...; Маури=м аури: аур=а ур
+ т = таур=говедо, аур=пондила (стаја) за говедо...; мере=море- Меровех=меров е х
како именски глагол за прво лице со х, како мозаик=мозаих=мазаих; Милан=милан
=мил ан; 

Northumbria=норт х умбриа- б = умриа=умрија; умбриа=ум бриа=вриа, б=в;

норт=норот: нор, понор, нор=нур=нурка- со мноштво тн.словенски објаснувања:

Орвал=ор  вал,  орал во вал=бал; Орлеанс=орле  ан с: Орле  ан=тн.словенско
с=генетив; 

Парис-париш (да се париш); Пипин=пип ин, пипни, а и Пипин=Пупин; Пор-

тугал=порту  Гал;  Пасха=паска=паскара=пескара,  песок,  Сахара=сакара,  шакар=

шекер, како песок, сакара=скара=пескара...;

Рајна  извирала  од  Раетските  планини.  Поимот  рает  денес  не  е  германски.

Овој бил и опстоил македонски, тн.словенски. Поимов е истоветен со рај, само во
рајот  се  бидува  рает=рајет=рај  ет=бригиски  (брзјачки)  завршеток  за  трето  лице
еднина. Ова говори, Германија се граничела само со Раетија=Рајетија. Следи рај=
рајон=рајн +а (за женски род)=Рајна.Рекава била склавинска=тн.словенска граница.

Сиан=сијан: Сиан=сиа н, а + сиа = Асиа=Азија; Сатон=сат он; Стене=стене,

стена;

Троа + ј Троја = т рој- роа=роја; Турне=турни, турнир- комјутер Turn=турни.

Урсус + г = угрсус=угурсус. Бидејќи тој бил угурсус, тој бил неуловлив...;

Франки=пранки  -  н  = праки,  к=г,  праги=праг  и,  прагот  (Праг)  бил  грани-

чник- граница, а тие биле вон неа „слободни“. Во прилог е и Штутгард=штут гард:

штит град-заштитник;

Херодот=х еродот=е родот или Иродот=и родот=родо т, спореди со в-н-т;
Целибат + л = целиблат=целиврат.Следи целива и врат, спореди со разврат...

Шпанија=Спанија=с пан (Пан)... 

Кон досега едногласното изложување да се надоврзат предгходните книги.

Изложените примери со истогласно толкување е можно само со тн.словенс-

ки јазици, кои биле на Белци. Белци од и преку Балканот го населувале и населува-

ат Континентот. Досега не се забележани преселби на Белци на Балканот- нема ни-

еден материјален доказ: сад, пара, колце... Ако некој најде, е за Нобелова... награда.
Се говори за Континталци, а први во Континентот се населиле Келтите=Га-

лите. Тие биле Бриги, што го пишуваат континталните автори, наведено во моите
претхдодни книги. Нивното населување  било по долините Вардар-Морава-Дунав-

Рајна, каде било најтопло. На тие простори биле Франките, со свои претходници
Меровинги. Тие биле со христијански правец од Цариград, противници на Рим.

С.Антолјак,45 на стр. 166, вели: „...Па сепак останало извесна трага кај фра-

нечките писатели. Така,  уште тн.Фредегаровата хроника (VII век) пишува за исто-

45 Стјепан Антолјак, „Средновековна Македонија“, Том прв, Мисла, Скопје, 1985.
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чноготскиот крал Теодорих Велики (493-526), дека родителите му биле Македонци
и дека е тој ‘natione Macedonum’ и ‘ex genere Macedoum’ “. Значи, тој иако бил Гот,

Монгол, тој со христијански правец од Македонија бил Македонец. И следат збрки.

Остерготите и Визиготите им припаѓале на аријанското христијанство.

Авторите, на стр. 173, истакнуваат: „Спрема преданието, Кловисовото пре-

обратување се случило напрасно и неочекувано, а го извела кралевата жена, Кло-

дилда (Clodilde), која била огнено одана на Рим. Се чини дека навалувала на својот
маж додека овој не попушил и ја прифатил нејзината вера“. 

Бидејќи принцезата била со римски христијански правец, бракот не важел.

На вакви дела Рим бил склон. Меровинзите на сила го примиле католицизмот.

Тие на стр, 26 пишат: „...Дагоберт бил оженет со визиготската принцеза...“.

Тие, на стр. 181, го цитираат Матје Паоли, кој дошол до заклучок: „За нив
(Сионски приорат) едино благородништво е на визготското- меровиншко потекло“.

Влијанието останало додека Дагоберт не бил убиен- сé поврзано со Пипин.

Пак, Пипин Дебели, началник во дворецот на Дагобер, во полза на католичката цр-

ква, го организирал Дагоберовото убиство.Значи, тој направил пуч во полза на Рим.

Исто така, Рим бил најголем фалсификатор. Па авторите, на стр.179, пишат:

„Година дена пред овие настани, еден субински спис,пригодно, се појавил, а
потоа и го изменил текот на западната историја. Тој спис се викал ‘Константинова
даровница’. Денес нема сумливост дека тој бил фалсификат, изработен- и тоа не на-

рочито вешто- во самата  папска  канцеларија. Своевремено,  меѓутоа,  даровницата
била сматрана вистинита а нејзиното влијание било немерливо.

‘Константиновата даровница’, тобоже, настанала при прилика на Констатно-

вото наводно преобратување во христијанството, лето Господовно 312. Спрема ‘да-

ровницата’, Константин званично на бискупот на Рим му го подарил своето царско
знамење и регалии, кои, така, постанале сопственост на црквата. ‘Даровницата’ по-

натаму изнесувала дека Константин, по прв пат, го прогласува бискупот на Рим за
‘застапник Христов’ и му нуди положба цар. Во својство на застапникот Христов,

бискупот, наводно, ги вратил царските регалии на Константин кој потоа бил носи-

тел со црковното одобрување  и допуштање- што помалку или повеќе наликувало
на позајмица.

Значењето на овој спис е сосема јасен. Спрема ‘Константиновата даровница’

бискупот на Рим поседувал врховна световна како и врховна духовна власт на хри-

стијанскиот свет ...“.

Со ваков злогласен  фалсификат, Цар  Самуил  и  македонскиот цар Стефан-

Душан биле кринисани за крал и цар- со архиепископија и патријаршија. Така тие
станале унијати- први непријатели на своето цариградско македонско православие.

Римјаните како дивјаци ја уништиле Македонија..., и каде биле, сé ништеле.

Иако Континталците биле со потекло од и преку Балканот, кој бил цивили-

зиран,тие во дивите континентални услови со текот на генерации станале дивјаци...

Најголем владетел во Континентот бил Карло Велики- тој бил неписмен.

Според Дјурнат, канибализмот бил општа појава. Ова се забележува кај ско-

ро сите примитивни племиња, дури и касни народи, како што се Ирците, Иберците,

Пиктите  и  Данците  во  11  столетие.  Вон  Европа  човечкото  месо  се  јадело  како
посластица, а „вие Европјаните вистински премногу се гадите“.
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Амин Маалуф, кога говори за „Крстоносните војни видени од Арабјаните“,

како завојување на Франките, збор кој се пиши различно (Фарањ, Фарањот, Ифрањ,

Ифрањот...Франц-Франците), тие продираат кон  Сирија и нивното човекојадство:

според хроничарот на Франките (Алберт од Екс) „нашите не се грозеа да јадат не
само Турци и Сарацени, туку и кучиња !“...„Поради нивната хигиена повеќе откол-

ку примитивна, а и нивната неприспособливост кон условите за живот на Истокот,

Франките ќе имаат исклучително голема смртонст кај децата, особено кај машките.
Дури со времето, тие ќе научат да си ја подобрат здраствената состојба користејќи
ги  редовно  амамите,  барајќи  навреме  нега  од  арабиските  лекари“.  Ибн  ал-  Атир
(1.160- 1.233) кажува за Германските Франки „ќе се вратат назад во нивната земја
која се наоѓа таму долу, зад Константинопол, и господ ги куртули правоверните од
таа голема беда“. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ пиши: „ На жалост, западниот културен свет за тоа-

или не знае готово ништо или управо ништо, како што не знае, дека во српската
држава се јадело со вилушки, а на дворот на царот Милутин со вилушките од злато
и сребро и тоа уште измеѓу 1282-1321., додека во Европа вилушките ги вовел тек
на крајот на XV век Хенрих III, од што е направен голем настан“.

Континталците воопшто не знаеле за лекарства, мириси... Тие од Македон-

ците им биле предадени. Овде се битни мирисите. Тие ним им слушеле за тие да си
ја замаскираат својата нехигиена- па тие воопшто и не се миеле, капеле... 

Додека не била пронајдена парната машина и индустријализацијата на Евр-

опа Европјаните биле дивјаци, а само богатите и достојнички семејства живееле до-

стојно. Следат училишта  на нивните  службени  јазици, но никогаш  народни.46 Па
тие напредни станале во последните векови. Ако тие го вратат сé она што го оп-

лачкале вон нивните земји и други континенти, тие поново ќе станат готски кани-

балисти... 

Европски народи никогаш немало. Европските држави не биле народни туку
семејни, што беше предмет на книгава. Прва држава со своја нација била францу-

ската, и тоа на крајот на 18 век. Нејзин службен јазик не бил некаков народен, туку
вулгарен-латински  Франков јазик. Следи  и Русија  да  создаде  свој  службен  јазик,

кој бил само тн.старословенски, а со него прв познат станал Пушкин. 

Како што направиле Русите, направиле и Србите. Кога почнале да се обеди-

нуваат тн.Германци со германскиот Лутеров протестантски јазик- тн.Германци има
и католици-,Браќата Грим... го завеле Вук Караџиќ, тој да се откаже од тн.старосло-

венски јазик, а тој од него создал тн.српски службен. Место Русите, Србите...да би-

дат еден народ со тн.старословенски јазик, се создале мноштво тн.словенски наро-

ди, до денес меѓусебно непријателски. Така Ватикан ја остварил својата цел, да не-

ма единствен тн.словенски народ. Ватикан никогаш не сакал заедно да живеат пра-

вославни и католици. Следи тој бил виновен за генецидот во капиталистичка Југо-

славија на католиците врз православните, па затоа тој ја распаднал социјалистичка

46 Со народните јазици Германците (Баварци со Прусинци...) во Германија не се разбираат. Значи,

Германците не биле еден народ. Тие имале три службени јазици: латински,  Франков и германски.

Ако говорат тројца Германци со по еден службен јазик, тие нема да се разберат. Тие се подобри од
Грците со четири јазици: тн.Хомеров, коине, катаревуса и димотики.Според руски автори (Удаљцов
...) германскиот јазик имал 30% монголски зборови. Такви биле на Готите со татарскиот бог Асен.

Пак,тн.Словени меѓусебно се разбираат.Тие се еден народ со јазик на Белци: варварски=пелазгиски.

Меѓутоа, со невистини на Германците..., тн.Словени сé до денес се истребуваат- се богатат другите.
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Југославија, оти не биле ист народ Хрватите- католици и Србите- православни. Ме-

ѓутоа, тој никогаш не рекол дека не смеат да живеат католици и протестанти во Ге-

рманија, чии тн.народи до денес не се разбираат- а се обединале со германски јазик.

Имало српска и грчка држава, но никако германска држава. Таа ја создал не
Германец, туку Склавин=тн.Словен Бизмарк, и тоа на сила. Денес Германија е мо-

ќна,а тн.словенски народи кои отсекогаш биле еден народ,се разпарчени и убивани.

Ова почнало со Бонифациј (8 век), кога тој, Склавините источно од река Рајна, де-

нес Германци,47ги истребувал како најодвратна и најгадна раса- традиции на Траки.

Кога се говори за Балкански Полуостров, тој до реката Дунав бил Македо-

нски Полуостров. Тоа го променал Цојне, во 1809 година. Иако никогаш немало ге-

рмански народ, Цојне бил наречен Германец.И за миг изчезнале само Македонците.

Токму затоа мора да се посвети овој дел на Македонија, а само таа постоела.
Само да се повтори: Херодот говори за Псаметих, според кој Бригите биле

постари од Египтјаните. Со Филип Македонски Бригија била приклулена кон Ма-

кедонија. Балканците=Македонците го распаднале Римското Царство и поради нив
следи Возобновена Античка Македонија-тн.Византија како православна. Од неа се
одвоиле Османите Комнени-Бриги. Тие се разликувале само верски- муслимани. 

Joseph von Hammer, “Geschichte des Osmanischen Reiches” било прво и нај-
значајно европско дело издадено во 1836 година. Преведувачот во 1979 година на-

пишал Турско (Османово) Царство. Меѓутоа, тоа било само турско=муслиманско.

За да се потврди дека имало само верски народи е поимот Турци. Како Ту-

рци се изјаснувале сите муслимани на Балканот: Македонци...Срби...Босанци итн.

Хамер пиши: „...Франце ги прифаќа, ласкајќи за дедовците изродени Грци,

романтичката приказна, дека Османовата владетелска лоза потекнува од Исак Ко-

мнен, отпадник на својата вера и својот народ...“. 

За да се потврди дека Османите биле Македонци, значи, Комнени е доказов:

Reinhold Lange, “Imperium zwischen Morgen und Abend”,Verlag Aurel Bongers

Recklinghausen, 1972, пиши: „Мехмед II (1.451- 1.481) бил далечен внук на византи-

скиот цар Јован II Комнен (1.118- 43), кој се скарал со стрико му (царот), го примил
исламот и се оженил за ќерката на султанот Масуд  I  Иконион. Триста години по-

доцна султанот Мехмед II тврдел дека тој имал потекло од Комнен“.

За да се потврди дека Османите биле Белци, но никако Турци=Монголи, ту-

ку само Турци=Муслимани, е книгата  Byzanz, Philip Sherrard, TIME- LIFE Interna-

tional (Niederland) N.V. од англиски во 1966 година преведена на германски 1967 г.
Тој прикажува  слика за опсадата во 1543 година од страна на Мохамед  II.

Сликата била  француска  од 1455 година. За изненадување,  Османите со  нивните
мухамедани (Турци) се Белци. Овде како православни се гледаат лица со густи бра-

ди и долги коси. Напротив, монголска брада била ретка и шилеста. Значи, на јарец
(едношилеста). Затоа битките биле меѓу тн.Византијци: христијани и мухамедани
(Турци). На вториве им бидел дојдени христијани. Овие биле во служба на Осма-

ните. За тие подоцна да опстојат имотни, тие се исламизирале.

Како потврда дека Турците биле Белци е наводод на Paul Hetherington- Wer-

ner Forman, “Byzanz”, 1982, Luzern…, Verlags- GmbH, Stuttgart. Овие ја наведуваат
миниатурата на хрониката на Јоханес Скилицес. „Оваа миниатура го прикажува ра-

47 Герман било балканско име, во Македонија масовно, дури тн.словенски бог Герман. И Теути, у=в,

од илирската кралица Теута: Deutscher=деут...=теут. Русите...Србите... биле Илири: 100% Словени.
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зличниот начин на борба и наоружување на Византиците и Селџуците. Опколените
Византијци се бореле пред сé со копја и јавале узенгија, додека Селџуците биле на-

оружени со копја, стрела и лак. Благодарејќи на узенгијата нив им успеало непри-

јателот од седлото да го погодат со значајна сигурност“.

На сликата се гледа дека Селџуците не биле Монголи, туку Селеуки од Се-

леукија, според Македонецот Селеук.Тие биле Белци, како што биле Персијанците.

Исто така, тие од 15 век го прикажуваат портретот на султанот Мехмед  II,

што важи и за Ф.Шерард. Се гледа, тој бил Белец, што важело за сите претходници.

Бидејќи Османите имале своја платена монголска (турска) војска, следи да
се внесе службен јазик. Хамер за 13 век истакнува: Мехмед Караман „на престолот
вовел мошне битни промени во пописите и порезите. Овие дотогаш во целото Сел-

џуцко царство биле напишани на персиски јазик. Мехмед Караман го помешал тур-

скиот со персискиот и нарочито во книговодството, помешано од двата јазика, по
кој уште и денес се водат пописите на османските ризници нарочито со лошото пи-

смо и јазик“. Па тој бил „лош“ персиско- монголски јазик. Значи, без турски народ.

Кон  книгата  на Хамер  била приложена  книгата  на  Showich: по Кримската
војна Русија ја променала својата политика кон Татарите и Черкезите, кои се пресе-

лувале. Немало точни податоци за вкупниот број на бегалци, кои влегле во Осма-

новото Царство. Околу 176.700 Татари се населиле во централна и јужна Анадолија
меѓу 1854 и 1860 година. Приближно милилон дошле во следните десет години, од
кои третина биле населени во Румелија, а остатокот во Анадолија и Сирија. „Само
од Крим од 1854 до 1876 година 1,4 милиони  Татари  емигрирале во Османовото
Царство“. Положбата не се подобрила кога Черкезите и еден дел на Татари биле на-

селени во Бугарија и централна Анадолија. Преку милион влегле во царството меѓу
1876 и 1895 години. Затоа меѓу 1831 до 1882 година бројот на машките- муслима-

ните се дуплирал, па затоа бројот на муслиманите пораснал. 

Стои Гагаузи=Гага Узи: Гага=Гега. Пак, тие се попишале за Стари Бугари.

Старите Бугари биле Татари, а нивниот татарски биг бил Асен, кој бил готски. 

Бидејќи се говори за Монголи, кои се со појака коса, а се и со ретка брада,

дури  по  телото  не  обрастени,  тие имаат  повисоко  ниво  на естрогени,  како  спро-

тивност на машките. Токму затоа тие се крволочни- јадат живо месо, нодопечено,

пијат крв. Значи, тие сакаат да видат крв. Таков е случајот со Мавровските рабо-

тници кои во 2001 година со ножеви кожите им беа режани. Затоа нивните Инди-

јанјци и скалпирале. Овие живееле расфрлено како Готите=Татарите,а и Черкезите.

Сé ова говори дека до преселбите ништо не можело да промени- било исто.

Ова може да се потврди со бригискиот говор,кој во Р.Македонија е службен.

По Втората светска војна, во ослободениот дел на Македонија, која си имала своја
АСНОМ власт, а во неа учествувале некомунисти, свештеници и комунисти, се со-

здавал македонски службен јазик. Тогаш бригискиот бил „чистен“ од турцизми. А
па токму овие турцизми во Турција биле македонизми- без турско=монголско.

Следи  во  Македонија  имало  Македонци-  православни  и  Македонци-  му-

слимани (Турци). Токму овие Македонци- муслимани биле исклучени од големата
размена на населението што се случило меѓу Грција и Турција во 1923 година, спо-

ред Лозанскиот договор.Место нив биле колонизирани Кавкасци- православни (Гр-

ци), кои не го знаеле ни македонскиот Птоломејов Александријски, тн.византиски
јазик, коине. Исто така, тие не го знаеле ни катаревуса, реформиран коине. Тие то-

112



гаш говореле турски јазик, кој бил машавина на персиски, коине, арапски, монгол-

ски и тн.словенски. Вакво пишење се гледа кај Густав Вајганд. Меѓутоа, во тој тур-

ски јазик најповеќе биле фригиски (бригиски) зборови. Значи, тн.словенски. Во мо-

ите претходни книги го наведив собраниот мозаик, дека во султановиот двор и во
војската се говорел тн.словенски јазик. Тој бил тн.Хомеров=варварски=пелазгиски.

Европјаните се поврзале со исламот, само против православна Македонија.

Токму затоа тие со невистини создале нов турски народ со турски (монголски) ја-
зик, а Турците воглавно се Белци со низок удел на монголската крвна група В, види
кај В.Бојд,дури албански дворасен народ.Како најдрскост,исламска држава Косово.

Хамер во 1836 година вели, дека вон Албанија (Скиптарија) немало Алба-
нци (Скиптари, Р.И.). Тој во 1836 година не ги споменува Арнаутите (Гегите), оти
тие од Азија сé уште не биле колонизирани во Европа- на Балканот. Исто така, тој
пиши, дека на исто ниво биле развиени денешна јужна Србија и денешна Р.Маке-

донија. Ова било само поради тоа што сé уште не биле колонизирани Азијатите.
Потоа следат колонизации на кавкаско-црноморски  Албанци-Арнаути.  Во-

главно биле Черкези, Татари...За да се  потврди дека Черкезите биле Монголи, во
Северна Америка живеело и индијанско племе Черокези,48 што означувало „краток
нож“. Бидејќи Черкезите биле мнозинство 5/6, а Татарите 1/6, што се чита кај Гу-

став Вајганд 500.000 Черкези и 100.000 Татари,крволочноста до денес не изчезнала.

Според авторите,49 тие биле колонизирани меѓу Шар Планина и Врање. Г.

Вајганд (1924) пиши, тие во Македонија малку пристигнале. Нивното преселување
во Р.Македонија било по 1963 година, што било и српска политика, да се истиснат
Албанците во Р.Македонија. Следи да се развива само нејзиниот северен дел, а Ма-

кедонците од другите, воглавно јужните, каде била вештачката грчка граница, да се
раселуваат во странство, дури во прекуокеанските земји. Следи најголема трагедија
на Македонците, затоашто нивното место го преземале каквкаско-црномрските Ал-

банци- Арнаути. Бидејќи главен град за Јужна Србија бил Битола, под која бил Ско-

пје, кој до денес се гради, трагедијата е од неиузмерни размери- македонско зло.

За нивното присуство има докази: во јужна Србија е внесен монголскиот ген
на коњ, во Косово имал косовска овца со монголски ген- подолга монголска опа-

шка, тие во 19 век на Отоманите им биле акинџии- монголски лесни летечки коња-

ници...Исто така, имаат ДНК блискост со Кавказ и Црноморието, многу лица се со
монголски одлики (дебела влакно на косата, темен тен на кожа, очи и коса...), по-

високо учество на монголската крвна група В, кавкаско бело капче, кавкаски начин
на живеење и однесување. Сабри Годо во „Скендербег“- Тирана,50 на германски ја-
зик, ги наведува Черкезите и Татарите, против кои се борел Македонецот Георг Ка-

стриотис- Франсоа Пуквил вели, тој бил Македонец.51 За да се потврди дека тој не
бил муслиман и само православен, Албанците бесуспешно го бришат завршетокот
ис. Така читајќи ја книгата на С.Годо се открива дека Ѓорѓи Кастриот никогаш не
бил муслиман- тој на внук од сестра соработник на исламот му ја откинал главата.

Исто така, тој вели, на Черкезот да не му се попушти- тој само казни, ништо друго.

48 За Континенталците во Америка:„Мртвиот Индијанец е најдобар“-денес ги подржуваатАлбанците
49 Во 19 век биле колонизирани Черкези, Татари итн. За нив пишат Шових, Вајганд,Мекензи-Ибри...
50 Во борбите на Г. Кастриот со исламот Македоците пребегнувале во Италија- песни, игри, носии... 
51 „Скендербег,последниот од хероите наМакедонија и нејзината историја и достоен за негова слава“
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За потврда дека тој не можел да биде муслиман е еден албански автор, со ка-
вкаски череп..., Черкез, а вработен во Институтот за национална историја- Скопје:

Музафер  Бислими,  „Борбите  на  Скендер-бег  со  османлиите,  со  посебен  осврт  на
Македонија“, 2001, на стр. 57, пиши: „Иако биографите на Скендер-бег велат дека
тој како млад е одведен во заложништво кај султанот и таму е воспитан во ислам-

ски дух, сепак, од други документи пред се венецијански, дубровнички, хилендар-

ски и други се гледа дека до 1430 година Ѓон (Иван, Р.И.) Кастриот ги имал сите
четири сина кај себе, па може да се заклучи  дека Скендер-бег е земен како зало-

жник во 1430 година, кога веќе имал 25 години“. Токму затоа тој и не можел да би-

де заложник. Пак, Годо вели дека Скендер-бег изгледат постар десет години. Кога
со  двата  албански  автори  се  потврдува,  дека  Ѓорѓи  Кастриот бил премногу стар,

многу години по половата зрелост, тој не бил обрезан. Токму затоа тој бил само хр-

истијан. Фалсификатот го направил Марин Барлети (16 век), што се потврдува  со
оригиналната книга, која Рим ја крие- тој никогаш не бил заложник и обрежен. Ду-

ри Барлети го внесува поимот Албанци, а врската ја барал со во Италија Албана... 

Албанците се исламски мафијашки народ, кои дури ја грабнале Исламската
верска заедница во Р.Македонија, а тие како 100% колонисти ништо немаат со неа.

Токму затоа тие во  Р.Македонија не можат да  бараат  народни  права,  туку
само граѓански права. Пак, споредувањето на Р.Македонија како повеќенационална
држава, споредувајќи ја дури со Швајцарија, отпаѓа од било која замисла, затоа што
Швајцарија е повеќенационална држава  со повеќенациални  територии, но никако
Р.Македонија- оваа е 100% само македонска. Да не се узуми  дека Арбанија=Ски-

птарија била само бригиска земја- Скиптарите до денес ги имаат сите бригиски гла-

сови, дури на Вук Караџиќ од 19 век, а според авторите, Арбанија била македонска.

Поради сé ова одпаѓа замислата на Ванчо Михајлов, кој пишел Македонија Шва-
јцарија на Балканот- тој бил во служба на други  земји и нивни масонства. Значи,

100% отпаѓа кантонско уредување на Р.Македонија- таа е 100% само македонска.

Најбитно е што Албанците 100% го кријат своето различн расно потекло...  

Кавкаско- црноморските Албанци си имале свои исламски „браќа“ Албанци
(Скиптари=Тоски).За да се потвди дека тие биле вон Скиптари=Арбанија, Албанија
била на Кавказ- денес воглавно Азербејџан, секогаш биле/се само против домород-

ците и православните, тие биле и останале „чума“ за домородците и „краста“ за пр-

авославните. Токму затоа за нив во Р.Македонија од 1990 година се подигнати по-

веќе  џамии  отколку  до  1913  година  под  турското=исламско  ропство-  само
исламско зло. Овие џамии тие не ги подигаат, туку арапските земји со Алкаеда- таа
подигна-ла  50  џамии.  Бидејќи  нема  финансиска  рамка,  тие  се  само  исламски
паразити.

Тие за себе ништо не инвестирале- тие немале никакво национално чуство.

Вилкинсон пиши: „...Според неговото (на Доминиан, Р.И.) сфаќање, Албан-

ците во 1913 беа сосема лишени од секакво национално чуство“ Не само што Ски-

птарите немале национално чуство, истото важи за дворасниот албански народ:

Скиптарите биле најбедни. Тие за да станал богати, го примиле исламот и се
православно оплачкале. Овие биле старешини во Османовата војска, а и војници.

Пак,Арнаутите биле воглавно војници,а во Османовата војска имало Черкешки ред.

Следи Арнаутите и Скиптарите заедно да бидат за исламот со Османите. Па со фа-

шистите. Следат со комунистите: Тито (-тој е творец на албански народ, прифаќај-
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ќи го скиптарскиот јазик во СФРЈ), Сталин и Мацетунг. Потоа и со НАТО.Меѓутоа,

тие никогаш не биле сами. Тие се плашливи. Ова го пиши Густав Вајганд и други.  

Со Албанците, како Арнаути (Геги) со Скиптари (Тоски), се создава народ-

иако тие биле муслмимани,тие меѓусебно не општеле, не стапувале во бракови итн.

Тие на сила се обединуваат со јазикот на Тоските, кои Гегите и не го разбираат итн.

Тие се: Арнаути 90% и Тоски 10%. За тосканскиот јазик кај Густав Мајер се
гледа дека тие немаат јазик на еден туку на четири народи: грчки, романски, сло-

венски и татаротурски (монголски). Со овој кавкази јазик се одродуваат Македон-

ците со исламска вероисповед од постледено доба, што важи и за Срби со исламска
вероисповед. Па за нив на Балканот се создава второ турска дворасна земја Косово.

Не случајно, Европа со НАТО, кои отсекогаш ја делеле Македонија, во 2001

година врз Р.Македонија изврши агресија, а само за Р.Македонија има расистичко-

фашистчки Рамковен договор во полза на 100% колонисти, Албанци=Турци.

Ако се земи во предвид дека во Р.Македонија има повеќе Македонци откол-

ку Французи  во Франција, Шпанци во Шпанија..., а САД е повеќе расен  „казан“,

злосторството врз Македонија и Македонците продолжува- од Европа македонска.
Следи  Турција  100% да  си  ги  повлечи  Албанците  со  Циганите,  сите  му-

слимани, што важи за сите други муслимани кои не се изјаснувале за Македонци.

Ова било и по 1950 година. Тогаш Муслиманите како Турци се селеле во Турција.

Само така Македонија, и пошироко Балканот, ќе остане православен, како што бил.

Ова е неоходно затоашто Турција постанала исламска земја- на Европа и е доволна.

Да не се изуми во исламот се учи, или ќе го прифатиш исламот, или ќе би-

деш истребен. Не случајно, Турција била само тн.византиска- православна, а цен-

тар на православието бил Цариград. Таквата Турција постанала исламска- само со
три илјади православни во Цариград. Пак, Албанците во 19 век во Македонија (Пр-

еспа...) за неколку дена вршеле исламизирање, а потоа албанизирани (скиптаризи-

рани). Ако исламот не бил прифатен, православните ќе биле убиени. Албанците до
1913 година немаат сопственост на имотите, што важи и за џамиите, зашто целиот
тој имот е оплачкан православен имот. Протераните од 2001 година сé уште дома
не се вратени- со подршка на Европа и САД. Албанците биле само арамишта и уби-

јци. Па во Македонија има многу места чие име е со основа арамиско. Бидејќи се
говори за Геги, а Гага=Гега, гага до денес означува крадење. За да се потврди на-

веденото, самиот поим Арнаут  означувал  одметник. Дури  и балист, белист, бела-
џија, не е ништо друго само бела, крадење и убивање- сé до денес. Тие тргуваат со
дрога, бело робје, органи...Нивната мафија е меѓу првите во светот.

Албанците до ден-денес не и плаќаат данок на неверничката Р.Македонија.
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L I T E R A T U R A

Naslovov "Evropejcite i tradiciite od i preku Balkanot" e napi{an spored kni-gata "Sveta krv, Sveti

gral", na avtorite, Majkl Bejdžent, Ričard Li, Henri Linkoln. Kon nim se pri-klu~eni i drugi knigi na drugi

svetski avtori. 
Za knigava, isto taka, se koristeni i delovi od avtorovive knigi: 

1. �Sredozemjeto pradomovina na Evropjanite�, format A5.

a. prvo izdanie avgust vo 1998 godina, strani 354 (10)

b. vtoro izdanie mart vo 1999 godina, strani  519 (10)

v. treto izdanie  maj   vo  2007 godina, strani  621   (9)  

2.�Nov Aleksandar Makedonski� (tn.Skenderbeg=Georg Kastriot)

              a. prvo izdanie vo mart 2001 godina, strani 159  (9)

              b. vtoro izdanie vo juni 2003 godina, strani 334 (9)

3. �Odroduvawe na Makedoncite�, avgust 2001 godina.

4. �Vozobnuvawe na anti~ka Makedonija�, april 2002 godina.

5. �Kavkazko- crnomorski Albanci- Arnauti�, juni 2002 godina.

6. �Vlasite- t.n.Sloveni�, septemvri 2002 godina.  

7. �Zavera protiv anti~kite Makedonci�, oktomvri 2002 godina.

8. �Grcite- ve{ta~ki narod�, april 2003 godina.

9. �Ishrana na govedata�, maj 2003 godina.   

10. �Slovenite- germanski falsifikat�, juni 2003 godina.

11. �Germancite i Makedoncite- edno isto�, juli 2003 godina.

12. �Evropjanite poteknale od Balkanot i Mala Azija�, mart 2004 g.

13. �Grcite- odrodeni Sklavini i Sloveni�, juni 2004 godina.

14. �Makedonskata Komnenova Albanija�, avgust 2004 godina. 

15. �Homerova Troja na domorodci- t.n.Sloveni�, januari 2005 godina.

16. �Evreite- t.n.Sloveni�, april 2005 godina.  

17. �Homerova=tn.slovenska Makedonija�, oktomvri 2005 godina.

18. �Albancite kolonisti vo Makedonija�, januari 2006 godina.

19. �Atlantida-falsifikat na Solon i Platon�, dekemvri 2006 godina.

20. �Brigite=Brzjacite bile postari od Egiptjanite�, mart 2007 godina.

21. �Albancite odrodeni Brzjaci i Mijaci�, maj 2007 godina.

22. �Bugari=narod bile Tatarite=Arnautite�, maj 2007 godina.

23. �Homerovi=tn.slovenski Morejci=Grci�, avgust 2007 godina.

24. �Od Makedonci=Pravoslavni do Turci=Muslimani�, noemvri 2007 god.

25. �Belcite narod so eden jazik�, na germanski jazik, 319 strani, 07.03.2008

26. �Makedonecot Georg Kastriotis, t.n.Skenderbeg�, 15.04.2008.

27. �Helas�, na germanski jazik, 148 strani, 14.06.2008.

28. �Slovenite falsifikat�, 250 strani, 18.09.2008.

29. �Helenite i Grcite falsifikat�, 199 strani, format A5, 13.11.2008.

30. �Dodunavska Makedonija�, 296 strani, format A5, 21.01.2009.

31. �Etnografija na Makedonija�, na germanski jazik, strani 81 format A4, 24.02.2009.

32. �Od kogo postanavme�, strani 256 format A4, 18.05.2009.

33. �Evropskite zlostori vrz Makedonija�, strani 104, 17.06.2009.

34. �Grcite, Albancite i Vlasite ve{ta~ki narodnosti�, strani 175, 05.08.2009. 

35. "Grcite so dvorasen jazik na Belci (Pelazgi) i Crnci (Semiti)", str. 318, 09.10.2009.

36. "Makedoncite so ednorasen jazik na Belci (Pelazgi)", evrejski..., страни 73, 18.11.2009.

37. "Za Prokopij Kesarski (6 vek n.e.) nema Sloveni", strani 100, 15.12.2009.

38. "Evropa samo makedonska, venetska=sklavinska=tn.slovenska", strani 121, 12.01.2010.

39. "Rusite ne bile Sloveni", strani 74, 29.01.2010.

40. "Srbite ne bile Sloveni tuku Tribali, Trakijci", strani 142, 08.03.2010.

41. "Ednobo`estvoto- zlostor vrz ~ove{tvoto", str. 241, 27.04.2010. 

42. "Belcite eden narod so edna ista simbolika", strani 118, 28.05.2010.
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43. "Anti~ka=etni~ka Makedonija", strani 226, 09.08.2010.

44. "Aleksandar Makedonski na Rufus- falsifikat", strani 311, 04.10.2010. 
45. "Bugarite bile Makedonci", strani 288, 23.11.2010. 

46. "Brigiska [ambala", strani 178, 03.01.2011.

47. "Brigiskata mitologija pomestena na jug", strani 115, 25.01.2011.

48. "Evrejski etni~ki narod nikoga{ nemalo", strani 99, 17.02.2011.

NAPOMENA:  Knigite  pod  25,  27  i  31,  koi  se  na  germanski  jazik,  mo`at  da  se  najdat  na  internet:

www.Brigien.com. Ova va`i i za Zmejova Dupka, koja e navedena vo  �Ilijada� po-kraj Crna Reka, vo

Demir Hisar, me|u selata Dolenci i Babino. Istoto va`i i za kniga pod 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38... i 48 na

makedonski jazik. A i ovaa 49- ta kniga e vnesena vo internet. 

Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se odnesuvaat za moeto li-kvidirawe i

gubewe pravo na vrabotuvawe od 20.05.1991. Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni-~ija pomo{. Site navodi

vo tie devet dokumenti se objaveni vo moite knigi i toa na krajot na knigite kako dodatok.Bidej}i jas ne bev

mo}en da se spravam so samovolnicite i silexii-te vo dr`avava, mene mi preostana svojot gnev za moeto

uni{tuvawe  da  go  vnesam  vo  knigite.  Otsekoga{  sum  gi  registriral  neprijatelite  na  makedonskoto

zemjodelstvo, sto~arstvo so veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci, samovolnici, silexii...Sledi samo za

pe~a-tewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000 evra... Slednite knigi se pe~ateni kompju-terski, vo

mal  tira`,  so  tro{ok  okolu  100 evra.  Nekolku  pati  poku{av  da  dobijam sredstva  od  Ministerstvoto  za

kultura,  za  knigite  do br.  4.  Me|utoa,  jas za  vlasta  koja  be{e vo slu`-ba na  neprijateli  na makedonska

Makedonija i makedonskite Makedonci bev nepodoben...

Koga po~nav da se bavam i so istorija i so biolo{ki metodi, mojata nepodobnost i vo istorijata se

odrazi.  Iako  samo  jas  imav  pi{eno  za  `ivotot  na  Makedonecot  Georg  Ka-striotis,  a  Albancite  kako

falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Insti-tutot za nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo

~est na tn.Skenderbeg, mene ne me povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da bidam

proglasen i za "laik".

Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36 bea vrateni nazad, od pod broj 39

pove}e ne gi ispra}am.So niv ne se slo`uvam, nikoga{ nemalo narod Sloveni.

Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat doktorat do tn.prof.

Ovoj veterinaren lekar so svoite  kolegi  veterinari  od Veterinarniot  institut  se nositeli  na zloto,

koga tie si dozvoluvale vo dr`avava da se uvezuvaat bolni od leukemija (leukoza) kravi i junici, na zemjite

im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie gi likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme

bez kravi-do denes sé u{te kupuvame.

Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19 vek, vo nea nema re-onizacija-

reon najdobar za govedarstvo bil/e bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo.

Skoro  sekoja  godina,  od  1990  godina,  redovno  se  javuvav  na  konkursi  na  Zemjodelski  i

Veterinaren fakultet, so Institutot za sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {ko-

la, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo poradi mene gi ra-sturale konkursite

ili si izbiraa interni lica,so neobjaveni doktorati, so temi za matura, duri bez nieden objaven samostoen trud,

nitu kniga. Tie se samoupravni interesni zaednici.

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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