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ВОВЕД

Кога дознав, дека, според египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.), Фригите
биле постари од Египтјаните, а Фригија ја создале Бригите, почнав да ги собирам
изворите за мојата домовина, татковина и мајковина, Бригија. Правејќи го тоа сé до
ден-денес, се уверив дека сета митологија била украдена, а историјата дотерувана.

Во книгава во потполност се пренесува книгата на Густав Шваб, „Најубави-

те митови“, издадена од Издавачката куќа „Ѓурѓа“- Скопје, во 2010 година:

„Густав Шваб (1792-1850)

Германски книжевник, професор по класични јазици, пастор, издавач, уред-

ник во тогашните најугледни книжевни списанија и мецена на многу млади автори.

Му припаѓал на швапскиот поетски круг и заедно со тројца поети од него ја објавил
познатата  стихозбирка  Германски  поетски  шуми.  Во  1828-  1829  ја  објавува
двото-мната  збирка  Песни,  во  која  се  наоѓа  значајната  балада  Коњаник  на

Боденското Езеро. Објавувал  и патописи, но за негово најзначајно дело се смета
Најубавите приказни на класичната старина.

Митовите одамна веќе не се само свети приказни, туку се и извор на уметни-

чката литература во целиот свет. И покрај големиот напредок на науката и на те-

хниката, тие и денес, како сказни, се прераскажуваат со љубов и се читаат со голем
интерес.

Оваа збирка од античката ризница ги содржи најзначајните и највпечатли-

вите  приказни  од  грчко-римската  митологија:  Прометеј,  Дедал  и  Икар,  Тантал  и
Сизиф, Орфеј и Евридика, приказната за Аргонаутите, подвизите на Херакле и на
Тезеј, несреќниот Едип, величесвената Тројанска војна... Г. Шваб ги одбрал најуба-

вите митови  и  мајсторски  ги  соединил во  единствена  целина.  Од времето  на ни-

вното објавување, тие се еден од најважните посредници со античката книжевна и
религиозна традиција и имаат непроценливо влијание врз  прифаќањето на грчко-

римската митологија, и тоа не само кај децата, туку и меѓу возрасните“.

Се истакна: „грчко-римската митологија“. Никогаш не бил во употреба пои-

мот Грци, грчки-грчко во старата ера, што важи сé до 10 век н.е. Тогаш царевите од
македонската династија биле  наречени  не Грци, туку Греики  (Дојденци) од греи,

греиш..., затоа што Македонците ја владееле Јужна Италија. Од Македонците бара-

ле Франките, кои како католици владееле со Рим и Католичлката Црква, Македо-

нците да ја напуштат Јужна Италија. Ваквото барање Македонците го одбиле. Би-

дејќи за Македонците името Грци (Греики) било навредливо, меѓу нив имало пре-
писки и расправии, што го наведувам во моите книги- се дадени документи итн.

Како што постои збрки во однос на името Грци, постои и во однос на мито-

вите, кои како такви биле бригиски. Ова произлегува затоа што немало услови тие
да бидат вон Бригија. Значи, Пелагонија. Ова се образложува наједноставно- до де-

нес Пелагонија е најговедарска за јужниот Балкански Полуостров, што важи за ко-

њот на Пелистер. Токму Бикот бил Зевс, а Пастувот Посејдон. Да не се изуми дека
богот Арес бил јарец- до денес на бригиски. Пак, јарецот бил од бригиска симболи-

ка. Во прилог е главата на нерез- со забите-.Таа била на врвот на феникијските бро-

дови. Па токму усната слуз била како пената на морската вода. Бидејќи говедото е
пратено од свињата, Пелагонија со поладниот Пелистер- свињата бара поладна кли-

ма- биле и останале центар за житородните свињи и зелените хранива за говедото.
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КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ГРЧКАТА МИТОЛОГИЈА

Настанување на светот и на боговите

„Во почетокот на времето владеел неограничен Хаос, една огромна бездна
исполнета со темна магла, праизвор на целиот живот на светот. Од неа настанале
Геа (Земјата), Тартар (темниот понор под Земјата) и Ерос (Љубовта) како творечка
сила.

Од своја страна, Геа самата ги родила Уран (Небото), Горите и  Понт (Мо-

рето), а  со Уран  ги  родила  Титаните, еднооките  Киклопи и  стораките  Хекатон-

хири. Титаните биле дванаесет на број, шест машки (Титани) и шест женски (Тита-

ниди). Четворица  Титани  се  ожениле  со  своите  сестри  и  тие  четири  двојки  биле
Океан и  Тетија, родители на сите реки на Земјата и под Земјата;  Кеј и  Феба, ро-

дители на Лета (мајката на Аполон и Артемида) и на Астерија (божицата на ѕве-

здите и мајка на ноќната божица Хеката);  Хиперион и  Теа, родители на  Хелиј (Со-

нцето), Селена (Месечината) и Еоја (Зората); и најпознатата титанска двојка Крон и
Реа, прародителите на олимписките богови.

Од другите двајца Титани  Криос се оженил со Понтовата ќерка Еврибија, а
Јапет со Океанидата Азија (или Климена), која му ги родила синовите Прометеј и
Епиметеј, потоа Атлант, носачот на Небото, и Менеј, пастирот на стадата Ад. Двете
Титаниди Темида и Мнемозина подоцна му станале жени на Зевс. Темида му ги ро-

дила Хорите и Мојрите, а Мнемозина- Музите.

Киклопите биле тројца-  Бронто,  Стероп и  Арго. Хекатонхирите исто така
биле тројца- Кот, Бријареј и Гиг.

Уран си ги мразел децата, па ги прогонил во темниот понор под Земјата, во
Тартарот. А Геа, пак, го наговорила својот најмал син Крон да го нападне себич-

ниот татко со срп и да му ја прземе власта. Од капките крв што капнале на Земјата
од ранетиот Уран настанале  Ериниите (Одмазничките),  Јасеновите нимфи (божи-

ците на смртта) и страшните  Гиганти. Кога Крон ги ослободил своите браќа и ја
презел власта во свои раце, се оженил со Реа, која му родила три ќерки (Хестија,

Деметра и Хера) и двајца синови (Ад и Посејдон). Но таткото Уран му прорекол на
Крон неговите деца да му ја скројат истата судбина што тој ја скроил за него. За да
го избегне тоа пророштво, Крон ги проголтувал сите свои деца веднаш по нивното
раѓање. Кога Реа требало да го роди третиот син, по наговор на своите родители
Уран и Геа, слегла  на островот Крит, каде што во една темна пештера на брегот
Дикта го родила Зевс и го скрила.

Наместо детето, таа на Крон му подала камен завиткан во пелени. Без да ви-

ди, Крон веднаш го голтнал. Зевс  пораснал во своето засолниште и со помош на
Геа и на Океанидата Метида (мудроста) на лукав начин го принудил Крон да ги по-

врати голтнатите деца.
Тогаш  Зевс,  заедно со своите  браќа,  од тесалиската  планина Олимп  повел

борба против Крон и Титаните, кои биле на планината Отрис. Со помош на Кикло-

пите и на Хекатонхирите, кои Крон претходно ги држел затворени под Земјата, а
Зевс ги ослободил, Олимпијците извојувале победа во една страшна битка. Зевс ги
совладал противниците со громовите што што му ги исковале Киклопите, па ги фр-

лил Титаните оковани во Тартар, каде што ги чувале Хекатонхирите. Тоа му се слу-
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чило и на Тифон, кој подоцна сам се борел за власт против Зевс. Тифон бил џино-

вско стоглаво чудовиште родено од лутата Геа, а татко ми бил Тартар.

Меѓутоа, поетите раскажуваат и за конечно помирување на Олимпијците со
Титаните, коишто Зевс ги помилувал и ги сместил по Островите на блажените, каде
што со нив владеел Крон. Римјаните, пак, раскажуваат дека Крон побегнал во Ита-

лија, каде што владеел како Сатурн, бог на посевите.

Во борбата за завладување  на светот некои Титани со своите деца биле на
страната на боговите, на пример, Океан, кој според Хомер е прататко на сите бого-

ви, на Титаните и на Олимпиците, потоа Темида и други. Затоа, Зевс им ги оставил
сите нивни некогашни почести и достоинства“.

Следи поднасловот „Времето на новите богови“.Значи, имало старо и ново...

Времето на новите богови

„Планината Олимп се крева до небото со своите шилести врвови, па затоа
честопати ‘Олимп’ и ‘Небото’ се употребуваат со исти значе. Небескиот свод што
го држи Јапетовиот син Атлант се крева над Земјината плоча. По него секој ден се
качуваат и слегуваат Сонцето (Хелиј) и ѕвездите. Земјината плоча е опкружена од
големата светска река Океан, татко на сите води. Во внатрешноста на Земјата се на-

оѓа светот на мртвите, кој се вика Ад, според името на својот владетел. Подлабоко
од  Адот  се  простира  Тартар,  каде  што  лежат  Титаните  оковани  на  пранги,  а  на
крајниот западен раб на Земјата, на најоддалечлениот брег на Океанот се наоѓаат
Островите  на блажените, или  Елизиј. Меѓутоа, и Тартар и Елизиј се замислени
како делови од Адот- Тартар како страшно престојувалиште на злосторниците кои
во него ја издржуваат својата казна, а Елизиј како привлечен дом за сите добри лу-

ѓе по нивната смрт.

Високо горе, на врвот на планината Олимп, се креваат палатите на боговите
изградени од раката на Хефест. Таму не врнат снегови и дождови, ниту пак дува ве-

тар. Сите богови можат слободно да одат таму, но сите немаат свое постојано пре-
стојувалиште.

Тројцата браќа Зевс, Посејдон и Ад си го поделиле светот меѓу себе. Зевс го
добил Небото и, со тоа, власта над сите други богови; Посејдон го добил Морето, а
Ад Подземјето, односно подземниот свет.Земјата станала заедничка за сите богови,

но сепак била под посебна заштита на божицата Деметра. Затоа, разликуваме три
големи групи на богови:

- Богови на небото: Тука  спаѓаат Зевс, Хера, Темида, Хестија и Зевзовите
деца Атина,  Артемида, Арес,  Афродита, Хермо,  Хефест.  Во  оваа група  спаѓаат  и
многу помали богови, на пример, Хелиј, Селена, Еоја, Ирида и други.

- Богови на водите: Посејдон, Амфитрита, Тритон, Нереј, Океан и други.

- Богови на подземниот свет и на Земјата: Ад, Персофона, Деметра, Дион-

из и други.

По времето на Хомер се споменуваат утврден број од дванаесетмина олим-

писки богови: Зевс, Хера, Аполон, Артемнида, Арес, Атина, Афродита, Хефест, Хе-

рмо, Посејдон, Деметра и Хестија“.

Овде се говори за богови „по времето на Хомер“. Значи, имало нови богови. 

Со ова се потврдува, митологијата се дотерувала според своите потреби.
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Богови на небото

„Синот на Крон и Реа,  Зевс (римскиот Јупитер) е најголемиот бог, врховен
господар на боговите и на луѓето. Дури и неговите браќа ја почитуваат војлата на
Зевс. Тој ги свикува состаноците на боговите и го води главниот збор на нив. Жи-

вее на највисокиот врв на Олимп. На Земјата испраќа дожд, снег и ветришта, ги со-

бира облаците, фрла молскавици и громови. Зевс ги заштитува правото и редот и ги
казнува злостирниците. Затоа,  Темида (законитоста) и  Дика (правдата) се изврши-

тели на неговата волја. Тој ги штити договорите и заклетвите, ги заштитува туѓин-

ците.Под негова власт се наоѓа и пророчката вештина- тој ја објавува иднината пра-

ќајќи знаци, најчесто по својата птица- орелот. Како управувач со битките, тој в ра-

ка ја држи светата терезија, на која се одмеруваат смртоносни пресуди.

Со жена си Хера Зевс ги има следниве деца: Хефест, Арес и Хеба. Со Тита-

новата ќерка Лета ги има Аполон и Артемида. Со Плејадата Маја ги има Хермо. Со
Диона- Афродита. Со Деметра ја има ќерката Персофона. Ќерка на Зевс е и Атина,

која излегува од неговата глава. Зевс имал и многу смртни жени. Семела му го ро-

дила богот Диониз, Алкмена полубогот Херакле, Европа му го родила Миној, Данај
- Персеј, Леда- Поливдек и Елена и така натаму. Зевс обично е преставен со жезло
и со молња, а до него стои орелот, кој му е посветен нему. Од дрвјата, на Зевс му е
посветен дабот. 

Хера, римската Јунона, е постара сестра на Зевс и негова законска жена. Таа
била одгледана од Океан и Тетија.Била величествена убава небесна кралица која му
се покорувала  на својот маж. Со достоинството и со  својата моќ ги надвишувала
сите други богови. Заедно со Зевс, и таа има власт над громот и молњата, над бу-

рите и маглите. Со целото нејзино суштество владее горда строгост. Хера е и за-

штитничка на бракот и им помага на жените во миговите на породувањето, а ги ка-

знува за неверствата. Нејзини придружнички се убавите Харите. Од дрвјата посве-

тен ѝ е портокалот, а од птиците паунот.
Палада Атина или само Атина (римска Минерва) е ќерка на Зевс и неговата

миленичка. Таа излегла од неговата глава и затоа духовно му била најблиска. По
Зевс и Хера, владејачката двојка, таа е најугледното божество. Се истакнува со му-

дрост, смелост, строга убавина и девствена чистота. Таа е божица на мудроста и за-

штитичка на науките и уметностите.Управува со судбината на народите во војните,

ги заштитува мудрите и храбрите јунаци- по тоа се разликува од богот на војните
Арес, во кој е отелотворена суровата телесна моќ и сила. Посветена ѝ се бувот и
маслината.

Феб Аполон или само  Аполон, возвишениот син на Зевс и Лета, се родил на
островот Делос како брат близнак на Артемида. Покрај Зевс, тој е најблагородниот
и најчистиот лик меѓе машките божества. Строг е и сериозен, страшен одмазник на
злото, но и моќен заштитник. Пред сé, тој е бог на смртта кој ги убива мажите; како
таков, тој ги носи неизбежните стрели и сребрениот лак, па затоа често се нарекува
и Стрелец. Меѓутоа, тој е и бог на светлината, особено на сончевата светлина, па
често се меша со Хелиј, кој кај Хомер претставува посебно божество на Сонцето.

Тој е бог на лекарите и на пророштвата. Неговото најпознато пророчиште се наоѓа-

ло во Делфи. Освен тоа, тој е пронаоѓач и учител по пеење, по свирење на лира и
по поезија. Затоа, тој им е водач на Музите, а ги учел на пеење епските пејачи, на
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пример, Фемиј и Демодок. Од растенијата посветен му е лаворот, а од животните
лебедот. 

Артемида (римската  Дијана)  е  ќерка  на  Зевс  и  Лета,  сестра  близначка  на
Аполон. Таа е во многу работи слична на својот брат: ги има лакот и неизбежните
стрели, и таа е божица на ловот и на смртта. Како божица на смртта, Артемида ги
убива жените, понекогаш благо и без болести, но другпат ненадејно и гневно. Како
божица на ловот талка низ шумите во придружба на Нимфите. Со својата вита ста-

ва, таа е прекрасна девствена божица со која често се споредуваат најубавите жени,

на  пример,  Елена  и  Пенелопа.  Понекогаш  ја  заменуваат  со  Селена,  божицата  на
Месечината.

Арес (римски  Марс) е син  на  Зевс  и  Хера  и  е страшен  бог  на воените  су-

дири. Нему дивото убивање меѓу луѓето му носи голема веселба. Па затоа често му
е сеедно на чија страна се бори. Другите богови го мразат, а особено Зевс и Атина.

Негови  миленици  се незаузданите и  воинствени  народи. Во  Грција не бил многу
почитуван. Но затоа, пак, бил многу почитуван кај Римјаните. 

Афродита (римска Венера) била ќерка на Зевс и Диона. Таа била божица на
женската убавина и на љубовта и била најпривлечна од сите божици. Според една
друга приказна,Афродита се родила од морска пена и излегла на копното кај градот
Паф, на островот Кипар. Нејзината моќ често се свртува кон конечната несреќа на
нејзините миленици. Посветени ѝ се гулабот и врабецот, а од растенијата миртата,

розата и јаболкницата. Придружнички ѝ биле милите  Харити (Грациите) и нејзи-

ниот син Ерос (Амор). („Афродита се родила“=породила=породит, п=ф, Р.И.) 

Хефест (римски Вулкан) бил син на Зевс и Хера. Бил бог на огнот и на кова-

чката уметност. Тој бил грд и куц, но бил оженет со Афродита, божицата на уба-

вината. Најмногу сакал да престојува на островот Лемнос. Неговата работилница се
наоѓала на Олимп и во неа ги изработувал своите прекрасни дела. Токму тој ги из-
градил велелепните палати на боговите на Олимп.

Хермо (римски Меркур) бил син на Зевс со Маја. Се родил во аркадската го-

ра Килена, па затоа е наречен и Киленецот. Тој е најитар и највешт меѓу сите бого-

ви. Им помага на луѓето да стекнат богатство, заштитник е на патиштата и на тр-

говците, а се истакнал и како пронаоѓач на многу вештини. Како гласник на Зевс,
ги пренесува неговите порако до боговите и до луѓето, а луѓето безбедно ги спро-

ведува низ различни опасности. Претставен е како убаво градено момче, со шапка
на главата, со сандали со крила на нозете, а во раката носи златна палка како гла-

снички стап. 

Хестија (римска  Веста) е ќерка на Крон и Реа. Таа била многу почитувана
како сериона, чиста, девствена божица на домашното огниште, па затоа и како бо-

жица на домашниот мир и среќа. Таа ги заштитува невино прогонетите, бдее над
правото на гостите и над заклетвите, над жртвите и богослужбата. Како Веста, таа
била многу почитувана во Рим.

Покрај овие главни богови, со Олимп и со небото се поврзани и голем број
други  помали божества.  Во прв ред,  тука  спаѓаат  Хелиј (латински  Сол, Сонцето),

син на Титанот Хиперон и Титанидата Теа. Како бог на Сонцето, тој севезден се во-

зи по небото, од исток кон запад, со својата болсколтна кола и со коњите кои блујат
оган. Рано наутро излегува од брановите на Океанот, а навечер повторно се спушта
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во нив. Најпознати од неговите деца се Фаетон, Ајет (таткото на Медеја) и прочуе-

ната волшебничка Кирка. Обичниот народ често го заменува со Феб и Аполон.

Еоја (Еос, латински Аврора, зората) е сестра на Хелиј, која го најавува својот
болскотлив брат и пред него се појавува од Источниот Океан. Маж ѝ е Титон, син
на тројанскиот крал Лаомедонт, кому му го родила прекрасниот јунак Мемнон. И
Ветриштата и Ѕвездите се нарекуваат нејзини синови. Ветриштата се: Евр (топлиот
источен ветер), Нот (влажниот јужен ветер), Зефир (благиот западен ветер) и Бореј

(дивиот остарсеверен ветер). Како нивен господар се споменува Еол.

Од  ѕвездите божествен углед имале  Хијадите, како ѕвезди кои носат дожд;

потоа  Плејадите, ќерки на Атлант и Плеона, светлите патокази за морнарите, кои
ги  брака  џиновскиот ловец  Орион;  потоа  Хеосфор, утринската  ѕвезда  (Деница) и
Хеспер, вечерната ѕвезда (Вечерница). Сестра на Хелиј е и Селена (латински Луна),

чистата тивка божица на Месечината, која полека се вози по ноќното небо, а неј-
зината кола ја влечат две бели крави (или коњи).

На  Олимп  престојуваат  и  деветте  Музи,  ќерки  на  Титанидата  Мнемосина
(помнењето) и Зевс. Тие се божици на уметноста и на науките, придружнички на
Аполон, со кој се појавуваат на беотскиот рид Хеликон или на соседниот Парнас.

Тие се  Клио (Муза  на историјата),  Евтерпа (Муза  на музиката),  Талија (Муза  на
комедијата),  Мелпомена (Муза  на трагедијата),  Терпсихора (Муза на астрономија-

та) и Калиопи (Муза на епската поезија).

Во  приказните  често  се  споменува  Ирида,  божицата  на  виножитото,  како
гласничка на боговите. Хоби, божица на младоста, ги послужува боговите со нектар
и амброзиум, божјо јадење и пиење. Трите Суденички (грчки Мојри, латински Па-

рки), ја предат и ја пресекуваат нишката на човечкиот живот. Тоа се  Клота (пре-
дачката), Лахеса (која ја фрла коцката) и Атропа (непоколебливата).

Богови на водите

Врховен владетел на морињата и на сите води на Земјата е Посејдон (римски
Нептун), син на Крон и Реа, брат на Зевс и Ад, со кои си ја поделил власта над све-

тот. Со својот тризабец, Посејдон удира по брановите, ја тресе земјата и ги расце-

пува карпите. Тој е многу лесно раздразлив и непромислен. Својот бес не го иска-
жува само со кревање на бранови и со поплави низ земјата, туку испраќа и морски
чудовишта за да им нанесат несреќа на луѓето. Меѓутоа, Посејдон настапува и како
заштитник на среќната пловидба. Од својот кристален дворец во морските длабочи-

ни излегува качен на коњи и езди на морските површини, додека околу него играат
морските божества и чудовишта. Со него честопати е и Амфитрита, една од Нереи-

дите. Нивен син е Тритон, морски бог чиј горен дел од телото е човек, а долниот му
е рибја опашка. На Посејдон му се посветени коњот, бикот и смреката

Најстариот од Титаните,  Океан, е господар на големата светска река што ја
опкружува  Земјата, и на морето кое, исто така, се вика Океан. Океан не се борел
против Зевс заедно со другите Титани, па затоа си го задржал поранешното досто-

инство, но и не се вбројува меѓу големите богови. Со жена си Тетија живее во една
палата на крајниот раб на Земјата. Неговите синови се трите речни богови, а ќерки
му се исто толкуте Океаниди. Од речните богови најпознат е Ахелој, а од Океани-

дите најпознати се Климена, Евронома, Метида и Стига.
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Други морски богови се Понт и син му, мудриот и добар старец Нереј, чии
прекрасни ќерки, педесетте Нереиди, на привлечен начин ги креваат морските бре-

гови. Меѓу нив најпознати се  Амфитрита (жена на Посејдон) и  Тетида (жена на
Пелеј,  мајка  на  Ахил). Морскиот  бог  Протеј во  највисок  степен  го  поседува  за-

едничкото својство на сите божества  на водите да се менува  во различни форми.

Сличен на Нереј и Протеј е Глаук, познат од приказната за Аргонаутите.

Богови на Подземниот свет и на Земјата

Господар на подземното царство е Ад или Плутон, синот на Крон и Реа, а
брат на Зевс. Тој не се вбројува меѓу дванаесетте големи богови затоа што, како бог
на мртвите, него не го сакаат ниту луѓето ниту боговите.Сепак,тој е најмоќниот бог
зашто по смртта кај него доаѓаат сите и нема враќање од неговото царство. Со него
е и жена му Персефона, ќерка на Зевс и Деметра, сериозна и строга, исто како и неј-
зиниот маж. Кога еднаш берела цвеќе на некоја ливада, одненадеж Ад се качил на
горниот свет и ја грабнал, па ја однел во долното царство за да му биде жена. Та-

жната мајка Деметра долго време ја барала својата сакана ќерка низ земјата. Тогаш
Зевс му наредил на својот брат да ја врати Персофона кај мајка ѝ. Меѓутоа,Ад ѝ дал
на Персефона да изеде еден портокал, со што трајно ја приврзал кон себе. Затоа Пе-

рсефона две третини од секоја година (лете) живеела кај мајка си на горниот свет, а
потоа  пак  слегувала  во  царството на сеништата за да ја  мине  останатата третина
(зимата) кај својот маж.

На  Подземниот  свет  му  припаѓаат  и  Танат,  т.е.  Смртта,  и  неговиот  брат
близнак Хипно, т.е. Сонот; потоа Ериниите (латинските Фурии); Одмазничките, на-
речени  и  Евемениди,  од  кои  најчесто  се  споменуваат  три:  Алекта.  Тисафона и
Медера. 

Хеката е ноќна божица која често се меша со Персофона, со Селена и Арте-

мида. Триглавиот пес Кербер, пак, е страшниот чувар на Подземниот свет, а Харон

е возачот на сплавот кој ги превезува душите на покојниците преку реката Ахеронт
(или Стига).

Деметра, т.е. мајката земја (римска Церера), ќерка на Крон и Реа, ја преста-

вува благородната моќ на Земјата да раѓа растенија. Затоа ја слават како божица на
плодната  земја.  Нејзиното  најугледно  светилиште  се  наоѓало  во  Елевзина,  близу
Атина, каде што се вршело познатото тајно богослужение наречено елевзински ми-

стерии. (Елевзина, в=у, Р.И.)

Посебно  место  зазема  Диониз (или  Бакхо), богот на  виновата лоза, син  на
Зевс и на Кадмовата ќерка Селена. Со својот дар, виното, тој ги развеселува луѓето.

Го замислувале опкружен со пијана дружина жени (Менади), слични на разуздани-

те  Сатири со шилести уши и козји опавчиња. Меѓу подоцнежните најпознат е де-

белиот пијаница Силен.Полскиот бог Пан е сличен на Сатирите, само што има уште
еден чифт јарешки нозе. Тој е кривонос и влакнест, ги заштитува стадата кои пасат,

а инаку живее весел, безгрижен живот по шумите и планините. (с=з, Дионис, Р.И.)

Божици од втор ред се и Нимфите, т.е. Самовилите, прекрасни ќерки на Зе-

вс со кои биле оживеани изворите и реките, шумите и пештерите, бреговите и до-

лините. Се разликуваат  Најади (Нимфи на водите),  Ореади (Нимфи на шумите) и
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Дријади (Нимфи на стеблата). Понекогаш Нимфи се нарекуваат и други божици од
понизок ред, какви што се Океанидите и Нереидите“.

ПРВ ДЕЛ

КНИГА ПРВА

ПОМАЛИ ПРИКАЗНИ

 Прометеј

„Небото  и  земјата  веќе  одамна  постоеле;  морето  се  бранувало  од  еден  до
друг брег, а рибите си играле во водите; птиците си пееле летајќи во воздухот, а на
земјата вриело од животни.

Но на земјата сé уште немало суштество со тело во кое можел да се всели
дух и од него да владее со овоземниот свет. Тогаш на земјата стапнал Прометеј, кој
бил потомок на стара лоза богови која Зевс ја беше соборил од власта, син на Јапет,

внук на Уран и Геа, мудар и досетлив. Тој многу добро знаел дека во земјата тлее
небесно семе. Затоа, зел едно парче глина, го натопил во реката, го заместил и од
него направил лик според боговите, господарите на светот. За да го оживее, ги зел
добрите и лошите особини од сите животински души и ги ставил во човечките гра-

ди. Од жителите на небото негова пријателка била Атина, божицата на мудроста и
на воената вештина. Таа била восхитена од делото на Титановиот син, па на такви-

от полужив дух му вдахнала божествен здив.

Така настанале првите луѓе, кои брзо се намножиле на Земјата. Но тие долго
време на знаеле да го користат своето тело и божесвениот дух во него. Гледале без
да можат да видат, слушале без да можат да чујат. Талкале како во сон и не знаеле
како да ги користат предметите. Не знаеле да копаат и да делкаат камен, да печат
тули од глина, да бичат греди од шумско дрво, да направат куќа од сето тоа. Во те-
мните  пештери  под земјата  имало  цел  мравјалник  од  луѓе.  Но  тие  не  можеле  да
препознаат кога е зима, кога пролет, а кога есен.

Тогаш Прометеј ги засукал ракавите околу своите суштества: ги научил да
ги набљудуваат излезот и залезот на ѕвездите, ги научил да бројат и да пишуваат,

да впрегнуваат  животни и да ги употребуваат како свои помошници во работата;

им ги открил коработ и платната за пловење, а коњите пак ги свикнувал на узди и
на коли. Пред тоа луѓето умирале зашто не знаеле ни што може да им служи како
лек ни како да го употребат. Затоа Прометеј им покажал како да прават лекови од
билките за разни болести. Ги научил да гатаат, да ги толкуваат знаците и сониш-

тата; им помогнал од под земјата да ги откријат бакарот, железото, среброто и зла-

тото. Така, им ги покажал сите вештини и животни удобности.

На небото од пред извесно време владеел Зевс со своите деца, откако ги си-

мнал од престолот татко со Крон и стариот род богови од кој потекнувал и Проме-

теј, зашто Јапет и Крон биле браќа. Новите богови почнале да се интересираат за
човечкиот род. Побарале од луѓето да ги честат, а за возврат им ветиле заштита.

Тогаш во Мекона, Грција, се состанале смртниците и бесмртните и ги утврдиле пр-

авата и должностите на луѓето. На тој состанок Прометеј се застапил за своите луѓе
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кај боговите- да не ги натовараа со многу тешки задолженија и да покажат соми-

лост кон нив.

Тогаш лукавиот Титанов син намислил и да ги измами боговите. Заклал го-

лем бик од името на своите суштества, од кој боговите можеле да ги изберат што
сакаат. Откако го распарчил жртвеното животно, направил два купа: на една страна
ги ставил месото и дробот со многу сланина, сето тоа завиткано во кожата на бик-

от, а згора го ставил желудникот. На вториот, поголемиот куп, пак, ги ставил сого-

лените коски, завиткани во лојот на жртвуваното животно. Така, вториот куп бил
поголем. Зевс, сезнајниот татко на боговите, ја открил неговата измама и му рекол:

- Сину Јапетов, пресветол кралу и добар пријателе, колку нерамномерно си
ги поделил деловите ! 

Прометеј се уверил дека успеал да го измами, се насмеал во себе и му рекол:

- Пресветол Зевс, најголем од вечните богови, избери си го делот кон кој те
влече срцето.

Зевс се разгневил, но намерно го грабнал белиот лој со двете нозе. Кога го
одвиткал и ги видел голите коски, се преправил дека дури тогаш ја открива измама-

та, па налутено рекол:

- Добро гледам, миленику Јапетов, сé уште не си ја заборавил умешноста на
измамата !

Зевс решил да му се одмазди на Прометеј за неговата измама, па не им го
дал на луѓето последниот дар што им бил потребен за напредок- огнот. Но итриот
Јапетов син и тогаш се снашол- зел една долга трска и со неа зафатил од огнот што
тлее на сончевата кола на минување. Со таа искра слегол на земјата и набргу накај
небото пламнала првата клада. Зевс го здоболела душата кога видел дека меѓу лу-

ѓето надалеку блеска сјајот на огнот, искачувајќи се кон небото. Но бидејќи веќе не
можела да им се одземе употребата на огнот на смртниците, Зевс им смислил ново
зло за одмазда.

Тој му наредил на Хефест, богот на огнот, да му направи лажен лик на убава
девојка. Самата Атина, која му завидувала на Прометеј и му станала противничка,

ја наметнале девојката со бел блескав фустан, а врз лицето ѝ спуштил превез што
девојката го држела разделена со своите раце; главата ѝ ја овенчала со свежо цвеќе
и ѝ ја подврзала со златна панделка, која Хефест исто така уметнички ја изработил
и ја украсил со шарени животински ликови, за љубов кон татка си. Гласникот на
боговите Хермо го надарил прекрасниот лик со моќ за говор, а Афродита ја дарила
со привлечност и милост.Така,скриено под превезот на добрината, Зевс создал едно
прекрасно по лик зло и го нарекол Пандора, што значи Надарено со сé- бидејќи се-

кој од бесмртниците ја имаат надарено девојката со некаков кобен дар за луѓето.

Потоа Хермо ја однел девојката на земјата, каде што луѓето се шетале изме-

шано со боговите. Сите му се восхитувале на нејзиниот прекрасен лик, но девојката
отишла кај Епиметеј, нивниот брат на Прометеј, да му го предаде дарот од Зевс. Бр-

ат му залудно го беше предупредувал никогаш да не прима никаков дар од Зевс, за
да не им дојде некакво зло на луѓето, туку веднаш да му го врати на олимпискиот
бог назад. Но заборавајќи на зборовите на брата си, Епиметеј со радост ја примил
убавата девојка.

Дотогаш, според упатствата од брат му Прометеј, луѓето си живееле ослобо-

дени од секакви неволи, без тешка работа и без мачни болести. Но девојката држе-
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ла во своите раце дар- голем сад со убав поклопец. Кога му се приближила на Епи-

метеј, го отворила поклопецот на убавиот сад и в миг од него јурнале јато неволи
што разлетале низ целата Земја. На дното од садот лежела скриена само една до-

брина- надежта. Но според упатствата на Зевс, Пандора брзо ја затворила кутијата
пред да може надежта да излезе и засекогаш ја поклопила во садот.

Земјата, морето и воздухот веднаш се исполниле со беда во најразлични фо-

рми. Меѓу луѓето се јавиле болести и ги мачеле ден и ноќ, тајно и нечујно, зашто
Зевс не ги надарил со говор. Земјата била запоседната од големи и разновидни тре-

ски, а смртта- која претходно само полека доаѓала кај луѓето- ги забрзала своите
че-кори.

Така Зевс ја свртел својата омраза против Прометеј ! Му го предал на Хефе-

ст и на неговите помошници Кратос (моќта) и Бија (силата). Тие морале да го одне-

ат во Скитискат пустина и со нераскинливи синџири да го приковаат на еден стра-

ен амбис на една карпа на Кавказ. Хефест без волја ја извршил наредбата на својот
татко. Во Титановиот син Прометеј тој го љубел внукот на прадедо си Уран и ра-

мноправниот  потомок  на  боговите.  Така,  Прометеј  морал  да  виси  на  карпата  во
исправена положба, никогаш не можел да спие или барем да ги свитка уморните
нозе.

- Залудно ќе се жалиш и ќе воздивнуваш- му рекол Хефест- зашто Зевсовата
волја е немилосрдна, а тврдо срце имаат сите кои пред кратко време му ја грабнаа
власта.

Маките на казнетиот требало да траат цела вечност, или барем триесет илја-
ди години. Иако гласно воздигнувал и за сведоци на своите маки ги повикувал ве-
тровите, реките, изворите и морските бранови, заедничката мајка Земја и Сончеви-

от круг кој гледа сé, сепак, останал со непоколеблив дух.

- Она што одредила судбината- велел тој- мора да го поднесува оној кој на-

учил да ја сфаќа несовладливата моќ на нуждата’.

Исто така, со никакви закани од Зевс не се согласил поблиску да го објасни
мрачното пророштво според кое на владетелот на боговите му се заканува пропаст
и паѓање поради новиот брак.

Зевс си го одржал зборот: на окованиот Прометеј му пратил орел кој секој
ден требало да му го клука црниот дроб, кој навечер одново зарастувал. Неговите
маки не смееле да престанат сé додека не се појави заменик кој доброволно би се
подложил  на смрт  и, со тоа,  во  извесна  смисла  би  се  понудил  да  биде  негов  за-

стапник.

Конечно, и за несреќниот Прометеј осамнал денот на ослободувањето од ма-

ките. Откако со векови ги поднесувал ужасите висејќи на карпата, оттука поминал
Херакле, на пат кај Хесперидите по златните јаболка. Кога го видел внукот на бо-

говите како виси на Кавказ, му се појавила надеж дека неговиот добар совет ќе му
помогне за подвигот на кој бил тргнат. Се сожалил на неговата судбина кога видел
како орелот седи на колената на Прометеј и му го клука црниот дроб.Тој ги оставил
стапот и лавјата кожа, го оптегнал лакот и ја пуштил стрелата кон орелот. Потоа му
ги извадил оковите и го повел ослободениот Прометеј со себе, а за негов заменик
го ставил Кентаурот Хирон кој, иако бесмртен, бил подготвен да умре место него.

Но за да не остане неизвршена Зевсовата осуда, според која Прометеј треба-

ло многу подолго да остане на карпата, тој морал засекогаш да носи железен прстен
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во кој имало камче од кавкаската карпа. Така Зевс можел да се гордее дека негови-

от непријател сé уште живее прикован на Кавказ“.

Прометеј бил со Потопот. Следи тој се совпаѓа со митот за Ное во библијата.

Дедал и Икар

„Дедал од Атина бил син на Метион, а правнук на Ерехтеј. Тој бил најголе-

миот уметник, градител, скулптор и каменорезец на своето време. За неговите ску-

лптури луѓето велеле дека треба да се сметаат за живи суштества, зашто Дедал прв
им дал очи и испружени раце.

Но колку што бил голем уметник, толку Дедал бил суетен и љубоморно ја
чувал својата уметност, што го навело дури и на злосторство. Тал, неговиот внук од
сестра му, кога го упатувал во своите вештини, покажувал уште поголеми и поуба-

ви способности од својот вујко. Тој уште како дете го пронашол грнчарското трка-

ло,  ги  открил пилата, шестарот  и  други  корисни  орудија,  со што стекнал голема
слава.

Дедал  почнал  да  се  плаши  дека  името  на  ученикот  ќе  стане  поголемо  од
името на учителот, па совладан од зависта, подмолно го турнал од атинската тврди-

на. Додека  го закопувал, луѓето го фатиле на дело, но тој им рекол дека закопува
змија. Но сепак го обвиниле и го прогласиле за виновен. Тој побегнал и во прво вр-

еме талкал по Атика, а потоа дошол на островот Крит. Тука нашол прибежиште кај
кралот Миној, кој му станал пријател, па тој стекнал голема слава како уметник.

Миној го избрал Дедал да изгради живеалишта за Минотаурот, во кое ќе би-

де скриен од човечките очи- тој бил  одвратно чудовиште кое од главата до рамени-

ците имало форма на бик, а надолу било како човек. Дедал изградил лавиринт со
безброј ходници од кој и самиот одвај го нашол излезот кога бил довршен. Минота-

урот бил сместен во најдлабокиот дел на лавиринтот, а храна му биле седум мом-

чиња  и  седум  девојки  кои,  според  старата  обврска,  Атињаните  морале  да  му  ги
праќаат секоја деветта година на кралот на Крит, како данок. 

Но долгото прогонство од саканата татковина сé повеќе му стежнувало на
Дедал. Го мачела помислата дека целиот живот ќе мора да го помине кај кралот ти-

ранин, кој почнувал да станува недоверлив кон пријателот. Згора на тоа, се наоѓал
на остров од сите страни опкружен со море. Неговиот снаодлив ум размислувал са-

мо за тоа како да се спаси. По долго размислување, најпосле извикал:

- Спасен сум ! Миној може да ми ги затвори копното и морето. Но воздухот
ми останува отворен. Одовде ќе побегнам по воздух !

Така и направил. Со својот пронаоѓачки  дух,  Дедал ја победил природата.

Почнал секојдневно да ниже пердуви со различна големина- почнувал со најмалото
перо и на покусото секогаш надоврзувал подолго, така што личело дека пердувите
сами од себе израснале скалесто. Во средината ги врзал со ленен лонец, а одоздола
ги залепил со восок. Така наредени и споени, одвај забележливо ги свиткал во лак и
тие изгледале како вистински птичји крилја.

Дедал имал син по име Икар. Тој љубопитно го гледал татковото дело и го
пофаќал со своите детски раце: му ги фаќал пердувите, ту меѓу прстите го месел
жолтиот висок. Таткото спокојно го гледал, насмевнувајќи се на невештиот детски
труд. Потоа Дедал си ги наместил крилјата, фатил рамнотежа со нив и се вивнал во
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воздухот. Кога потоа се спуштил, го подучил и своето синче како да лета, оти за не-

го имал направено помали крилја. 

Го научил уште и да лета на средна височина, ни прениско за да не му се на-

топат крилјата од морската вода, ниту превисоко за да не се стопи восокот од со-

нцето:

- Мило синче- му рекол татко му- секогаш летај на средна височина, зашто
ако се спуштиш премногу ниско, крилјата ќе ти се измократ од морската вода, ќе
впијат од влагата и ќе те повлечат во длабочините. Ако пак се искачиш премногу
високо во воздухот, пердувите ќе ти дојдат премногу блиску до сончевите зраци и
ќе се истопат. Летај меѓу водата и сонцето, следејќи ја само мојата патека во во-

здухот.

Со тие зборови, Дедал му ги наместил крилјата на сина си, при што му се тр-

еселе рацете и една солза му капнала од окото. Го прегрнал детето и силно го ба-

кнал, како да е за последен пат.

Потоа двајцата се вивнале во воздухот.

Таткото летал напред, како голема птица која прв пат го тера своето нежно
птиче да излезе од гнездото и да полета. Смислено и вешто мавтал со крилјата, за
да го научи сина си како и тој да го прави истото за него. Секој миг се вртел за да
види колку успеа Икар во тоа. Во почетокот било добро. Островот Самос веќе го
оставиле во својата лева страна, а под нив веќе ги снемало островите Делос и Па-

рос. Летале и гледале како ги оставаат под себе многуте брегови, кога детето Икар,

радосно и осколено поради среќниот лет, скршнало од татковата патека и се вивна-

ло угоре. И предвидената казна не задоцнила. Близината на сонцето и неговите пр-

етопли зраци го омекнале, воздухот што ги спојувал пердувите, па крилјата му се
распаднале и му се слизнале од рамењата. Несреќното дете сé уште мавтало со го-

лите раце, но веќе не можело  да зафати воздух  и паднало кон морската вода. На
усните му останало татковото име, сакајќи да го викне за да му помогне. Но мор-

ските бранови го голтнале уште пред да успее да го изговори. Сето тоа се случило
толку брзо што Дедал,свртувајќи се кон синот, како што правел често додека летал,

веќе не можел да му ја види трагата.

-  Икаре  !  Икаре  !-  извикал  очајно  во  празниот  простор  зад  себе.  -  Каде
отиде ? Каде да те барам ?

Најпосле, Дедал погледнал кон длабочината и таму и забележал крилјата на
Икар. Веднаш слетал, си ги извадил крилјата и бесуспешно шетал наваму-натаму
по брегот. Набрзо морските бранови го исфрлиле телото на несреќното дете. Очај-
ниот татко се погрижил да го закопа сина си. Тоа се случило на еден остров, каде
што Дедал  слетал и  брановите  го исфрлиле  мртвото тело.  Како  вечен  спомен  на
овој тажен настан, островот го добил името Икарија.

Откако го закопал сина си, Дедал одлетал накај големиот остров Сицилија,

каде што владеел кралот Кокал. Тој гостољубиво го примил, исто како претходно
Миној на Крит. Сите жители на островот се воодушевувале од уметноста на Дедал.

Тука тој ископал вештачко езеро од кое во соседното море се влевала широка река.

На најстрмната карпа, која не можела да се освои и за која мислеле дека може да се
најде место само за две-три дрвја, тој изградил град-тврдина и до него направил то-

лку тесен и змијулест пат што за одбрана на тврдината биле доволни само три-че-

творица луѓе. Во оваа кула кралот Кокал го сместил своето богатство на чување.
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Третото дело на Дедал на островот било една длабока пештера. Во неа толку
вешто ја зафаќал пареата од подземниот оган што престојот во порано влажната пе-

штера станал пријатен. Го проширил храмот на Афродита на ридот Ерик и за бо-

жицата направил саќе од злато кое било неверојатно слично со природно саќе од
пчели.

На кралот Миној, од чиј остров градителот тајно побегнал, дознал дека Де-

дал отишол на Сицилија. Решил да тргне во потега по него. Составил силна војска
и голема морнарица и испловил накај сицилијанскиот град Агригент. Тука ги исто-

варил своите копнени чети, па му пратил гласник на кралот Кокал со барање да му
го предаде бегалецот. Кокал се разлутил поради доаѓањето на странскиот тиранин
и смислил план како да го уништи. Тој се преправил дека се согласува  со него и
дека ќе му стори по волја, па го поканил на средба за да се договорат.

Кокал се покажал многу гостопримлив, па му понудил на Миној една топла
бања за да се освежи од напорниот пат. Но додека Миној седел во бањата, тој на-

редил водата да ја загреат толку многу што Криќанецот се задушил во жешката па-

реа. Потоа им го предал телото на неговите луѓе, велејќи дека кралот се лизнал и
паднал во врелата вода. Воините го закопале Миној со големи почести во Агригент,

а над неговиот гроб изградиле отворен храм на Афродита.

Дедал останал кај кралот Кокал во постојана милост и тука воспитал многу
славни уметници, па станал основач на својата уметност на Сицилија. Но откако му
паднал синот в море, никогаш повеќе не бил среќен. Додека со своите раце ѝ давал
ведар изглед на земјата што го примила, тој живеел во тажна старост. Така и по-

чинал на островот, каде што и го погребале“.

ВТОРА КНИГА

Тантал

„Зевсовиот син Тантал бил крал на градот Сипил во Лидија. Тој бил многу
богат и славен. Го почитувале дури и олимписките богови, иако бил смртник. По-

ради неговото божествено потекло, тие го почестиле со своето доверливо пријател-

ство, па му било дозволено да јаде на нивната трпеза и да го слуша нивниот разго-

вор. Но неговата човечка природа не можела да ја поднесува надземната среќа, па
така почнал дрско да ги навредува боговите. Им ги пренесувал на луѓето нивните
тајни, им крадел нектар и амброзиум  од трпезата  и им ги  делел на своите земни
пријатели.

Еднаш го скрил златното куче што некој друг го имал украдено од Зевсови-

от храм на Крит. Кога Зевс му го побарал да му го врати, Тантал се заколнал дека
никогаш не го видел. Најпосле, во својата дрскост отишол дотаму што ги поканил
боговите на гости, па за да види дали знаат сé, наредил да го заколат син му Пелоп
и да им го принесат на трпезата. Само божицата Деметра, обземена од тажни мисли
за грабнатата ќерка Персефона, каснала една плешка од грозоморното јадење, доде-

ка другите богови го забележувале ужасот. Ги фрлиле в котел раскинатите раце и
нозе,а предупредената Клота го извадила оттаму момчето уште поубаво од претхо-

дното. Потоа на место на изедената плешка му наместила плешка од слонова коска.
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Кога претерал со своите лошотии, боговите го протерале Тантал во Тартар,

подземниот свет, и го осудиле на тешки маки. Го ставиле сред езеро, водата му до-

пирала до брадата, но секогаш кога жедно ќе се наведнел да се напие од неа, водата
се повлекувала и пресушувала. Го мачел и голем глад, иако над главата му виселе
прекрасни овошја- сочни круши, црвени јаболка, зрели портокали, миризливи смо-

ви и зелени маслинки. Но секогаш кога ќе ја подадел раката да ги дофати, дувнувал
силен ветер и ги кревал гранките дури до облаците. Освен овие страдања, го мачел
и страв од смртта, зашто над главата, во воздухот, му висело огромна карпа која се-

кој миг можела да се урне врз него.

Така лошиот Тантал, смртникот кој ги презрел боговите, бил осуден на веч-

ни и трикратни маки во подземниот свет.

Браќата Сизиф и Салмонеј

Сизиф бил син на Еол, најлукав од сите смртници. Тој го изградил прекра-
сниот град Коринт и прв владеел со него. Кога Зевс ја грабнал Егина, ќерката на ре-

чниот бог Азоп, Сизиф од користољубие го поткажал на таткото на грабнатата де-

војка, барајќи од него за возврат да направи да потече извор од коринтската тврди-

на. Азоп во една карпа навистина го создал познатиот вруток Пирена.

Зевс решил да го казни поткажувачот и затоа му ја испратил Смртта (Танат).

Но Сизиф ја оковал во цврсти пранги, така што на земјата никој не можел да умре,

сé додека не дошол моќниот бог на војната Арес и не ја ослободил смртта. А таа,

пак, веднаш го зеле Сизиф во подземниот свет. Но пред да замине, тој успеал да ѝ
нареди на жена си да не принесува посмртна жртва за него. Ад и Персефона се лу-

тела поради тоа, па Сизиф успеал да ги наговори да го пуштат назад, на горниот
свет, за да ја предупреди својата небрежна жена.

Успевајќи на тој начин да излезе од царството на сенките, Сизиф веќе и не
помислувал да се врати назад, туку продолжил да му се насладува на земниот жи-

вот. Меѓутоа, додека седел на преполната трпеза радувајќи се на својата успешна
измама,  ненадејно  се  појавила  Смртта  и  безмислено  го  одвлекла  во  подземниот
свет. Таму му била изречена вечна казна- морал да турка тежок мермерен камен од
рамнината до еден рид, потпирајќи се само на рацете и нозете. Кога конечно ќе се
израдувал  дека го дотуркал каменот до врвот,  товарот натежнувал  и каменот по-

чнувал да паѓа удолу. Така измачуваниот злосторник катаден морал, одново, да го
турка каменот нагоре, со тело облеано во студен пот.

Сизифовиот брат Салмонеј, пак, кој бил крал на Елида, бил богат, но по ду-

ша бил несправедлив и своеглав владетел. Формирал прекрасен град што го наре-

кол по себе- Салмона; во својата безумност одел дотаму што од своите поданици
барал да го почитуваат како божество, да му принесуваат жртви и да се однесуваат
кон него како кон Зевс. Небаре е врховниот бог, тој како Зевс патувал по својата зе-
мја и меѓу грчките народи, на кола што била слична на колата на Громовникот. Пр-

итоа ги имитирал Зевсовите молњи фрлајќи запалени факели во воздухот, а Зевсо-

виот гром го имитирал со топотот на дивите коњи што ги спотерувал преку бакар-

ните мостови. Наредувал да се убиваат луѓе, а тврдел дека загинале од гром“. 

Се истакна: „...тој како Зевс патувал  по својата земја и меѓу грчките наро-

ди...“. Грци никогаш немало,туку Хелени.Поимот Хелени бил внесен во 6 век п.н.е.
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„Зевс го гледал неговото лудување од Олимп.Најпосле грабнал една вистин-

ска молња од густите облаци, ја зафучарил и ја фрлил кон возгордеаниот смртник.

Громот го стрештил кралот и го уништил неговиот град, заедно со сите не-

гови жители.

Орфеј и Евридика

Големиот и ненадминат пеач Орфеј бил син на речниот бог и тракиски крал
Еагар  и  на музата  Калиопа. Милозвучниот бог Аполон му подарил лира, па кога
Орфеј само ќе ја допрел и ќе ја запеел прекрасната песна која го научила мајка му,

доаѓале птиците од воздухот, рибите од водата, ѕверовите од шумата, па дури и др-

вјата и карпите- сите стивнувале за да ги слушнат неговите омајни звуци.

Неговата жена била милната нимфа Евридика, која многу ја сакал.

Но нивната среќа траела кратко. Само што стивнале веселите свадбени пе-

сни, смртта ја грабнала младата жена. Кога еден ден прекрасаната Евридика шетала
низ зелените ливади со другите нимфи, во петицата ја каснала отровна змија што
лежела скриена во тревата. Евридика им паднала во рацете на исплашените прија-

телки, умирајќи. Оттогаш ридиштата одекнувале од плачот на нимфите и од лелек-

от и тажните песни на Орфеј. Заедно со него тагувале и песнопојните птици и крот-

ките елени и срни. Но неговите молитви не можеле да ја вратат Евридика.

Тогаш тој смислил нешто нечуено дотогаш: да оди во царството на покојни-

те и да ги замоли тамошните владетели да му ја вратат жената. Храбро слегол во
подземниот свет и чекорел покрај сенишните души на покојниците кои се војвале
околу живиот дојденец, додека не стигнал пред седиштето на бледиот Ад и него-

вата строга жена. Па ја зел лирата и запеал:

- Владетели на подземното царство, дозволете ми да ви ја кажам вистината и
сослушајте ја мојата молба ! Овде не дојдов од љубопитство, ниту пак да го врзам
триглавиот пес. Отруена од змија, мојата сакана умре во цветот на младоста, само
неколку дни беше гордост и радост на мојот дом. Долго се борев со жалоста, долго
машки се борев, но не можам да живеам без Евридика ! Ве проколнувам да ми ја
вратите љубената, подарете ѝ го повторно животот што прерано ѝ згасна ! А ако не
сакате,тогаш и мене земете ме меѓу мртвите,зашто без неа не се враќам на земјата...

Така пеел Орфеј, а за чудо, бескрвните души го слушале и плачеле. Несреќ-

ниот Тантал престанал да се наведува по водата што му бегала,а и Сизиф заборавил
на својата мака  и седнал на проклетиот камен  да ја слуша  нежната тажаленка на
Орфеј.  Тогаш  дури  и  на  страшните  Еринии,  божицата  на  одмаздата,  им  потекле
солзи по образите, па студената владетелска двојка на подземјето првпат се сожа-

лила. Така, Персефона ја повикала душата на Евридика, која дошла со бавен чекор.

- Земи ја со себе- му рекла кралицата на мртвите. - Но само ако ниту еднаш
не се свртиш кон неа додека те следи, пред да ја пречекори портата на подземниот
свет, само тогаш ќе биде твоја. Ако се обѕрнеш кон неа порано, нема да ја добиеш
милоста.

Молчејќи и со брзи чекори, двајцата се качувале по мрачниот пат среде стр-

ашната темнина. Одеднаш, силен копнеж го обзел Орфеј. Се всулшал да го чуе зди-

вот на саканата или шушкањето на нејзиниот фустан, но насекаде околу него вла-

деела гробна тишина. Преполн со љубов и страв, се осмелил со брз поглед да се об-
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ѕрне кон саканата. О, каква несреќа ! Таа в миг почнала да паѓа назад, во страшната
длабочина, со поглед полн со тага и нежност. Очаен, тој ги подал рацете кон Еври-

дика, која исчезнала. Залудно ! Таа вторпат умира без да се жали ! И зар можела да
жали штом тој толку многу ја сакал ?

‘Збогум ! Збогум !’- одекнувало сé послабо од длабочините.

Кога се повратил од ужасот и жалта, Орфеј се втурнал во темната бездна. Но
овојпат Харон не сакал да го превезе преку црната река Стига. Така, седум дена и
седум ноќи кутриот седел на брегот, гладен и жеден, леејќи горчливо солзи и мо-

лејќи ги за милост подземните богови. Но тие не попуштиле уште еднаш. Така, Ор-

феј тажен се вратил на горниот свет, во осамените шуми на Тракија. Тука живуркал
три години осамен, избегнувајќи ги луѓето. Никогаш не погледнал во друга жена,

зашто секогаш пред очите му лебдела прекрасната слика на неговата Евридика. Не-

јзе ѝ биле посветени сите негови воздишки и песни, на нејзиниот спомен им биле
посветени сите слатки и тажни звуци што ги пеел од својата лира.

Еднаш седнал на едно зелено ритче и ја започнал својата тажна песна. Шу-

мата веднаш се раздвижила. Дрвјата полека му се приближувале и му направиле се-

нка со своите гранки, а сите шумски ѕверки и веселите птици го опкружиле пејачот
омаени од неговите звуци. Во тоа време по ридиштата бесно јуреле толпи тракиски
жени, кои го прославувале празникот на Диониз. Тие од пооддамна го мразеле пеја-

чот бидејќи тој, по смртта на својата сакана, ги презирал сите жени. Кога го здогле-

дале, првата од споулавените менади извикнала:

- Еве го онде, тој што нé презира !

И веднаш му се нафрлиле, со камења и тирсови палки. Верните ѕверки долго
го штителе саканиот пејач, но по некое време, како што се губеле звуците на него-

вите песни во бесното врескање на полудените жени, тие исплашено почнале да се
повлекуваат во шумскиот честак. Тогаш една од менадите го погодила во слепооч-

ницата со камен. Тој паднал облеан во крв и душата му излетала низ милозвучната
уста која знаела да ги трогне дури и шумските ѕверки и карпите.

Откако збеснатата толпа се оддалечила, долетале птиците лелекајќи и сите
ѕверови тажно се приближиле до карпата. И нимфите на изворите и на стеблата бр-

зо се собрале, облечени во црни фустани. Сите тажеле по Орфеј и го закопале не-

говото осакатено тело. Меѓутоа, надојдените води на реката Хебар ги подзеле не-

говата глава и лирата и ги понела со себе. Долго, долго време од струните и од мр-

твиот јазик на пејачот одѕвонувала слатка тажаленка, а бреговите одекнувале со бо-

лен лелек. Речната струја ги однела главата и лирата до брегот на островот Лезбос,

каде што побожните жители ги извадиле од водата. Главата ја закопале, а лирата ја
обесиле во еден храм. Оттаму, се верува дека токму затоа на тој остров се родени
толку многу прекрасни поети и пејачи“.

Во книгата се говори за традиции, кои биле бригиски. Тие биле пренесени за
кон југ, каде што град-државата Атина се ширела вон неа и Елада. Пак, Елада нико-

гаш не била држава. Следи никогаш немало еладски народ. Напротив, бригискиот
народ опстоил дури кога тој за време на Филип Македонски влегол и во Македони-

ја. Не случајно, Бригите како Бриги=Брзјаци опстоиле и во 16 век, што ги наведува
Марин Барлети. Тие како Брзјаци и денес опстоиле, со најбогат јазик- дативен итн.

Следи Атина да си создаде дела за својата освојувачка политика- само тоа.

Тоа се гледа од следните изложувања. Затоа денешните Атињани нив само ги учат.
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КНИГА ТРЕТА

ПРИКАЗНАТА ЗА АРГОНАУТИТЕ

Јасон и Пелија

„Јасон бил син на Езон и внук на Кретеј. Во еден залив на земјата Тесалија
Кретеј го создал градот-кралство Јолк и му го препуштил на постариот син Езон.

Но неговиот помлад син Пелија го грабнал престолот, а Езон се засолнил со својот
мал син Јасон кај Кентаурот Хирон, кој имал одгледано многу големи јунаци. Тој
го подложил и Јасон на строго јуначко воспитување.

Веќе остарениот Пелиј еден ден се исплашил од едно нејасно пророштво: да
се чува од некој со една сандала. Во тоа време син му Јасон намислил да си ги вра-

ти правото на престолот и тргнал кон Јолк, вооружен со две копја- едното за фрла-

ње, а другото за бодење. Врз облеката за патување имал наметнато кожа од пантер
што самиот го задавил, а долгата коса му паѓала врз рамениците. Кога дошол до
една голема река, една старица љубезно го замолила да ѝ помогне да ја премине.

Тоа била Хера, мајката на боговите и непријателка на кралот Пелија. Јасон ја кре-

нал в раце и тргнал низ реката, но притоа едната сандала му останала во калта.

Така, со една сандала, тој стигнал кај стрико му Пелија, токму кога тој при-

несувал свечена жртва на морскиот брег Посејдон, заедно со многу народ, на гра-
дскиот плоштад. Сите биле изненадени од убавината и ставата на Јасон. И кралот
погледнал во него и ужаснат забележал дека има само една сандала. Кога завршил
свечениот чин, тој му пристапил и со страв во срцето го прашал кој е и зошто доа-

ѓа. Јасон љубезно му рекол дека е син на Езон, дека пораснал во пештерата на Хи-

рон и дека сега е дојден да ја види татковата куќа. Итриот Пелија гостопримливо го
примил и наредил да го прошетаат насекаде низ палатата и во дворот.

Јасон копнежливо го разгледувал својот прв дом, а потоа пет дена величе-

ствено ја славел повторната средба со своите братучеди и роднини.Шестиот ден тој
отишол јај кралот Пелија и мирно му рекол:

- Кралу, ти знаеш дека јас сум син на законски крал и дека сé што поседу-

ваш е моја сопственост. Но јас ти ги оставам стадата и говедата и сите полиња што
си ги приграбил од моите родители. Сé ти препуштам, барам да ми ги вратиш само
кралскиот жезол и престолот на кој некогаш седел татко ми.

Пелија брзо се снашол и љубезно му одговорил:

- Готов сум да ти го исполнам барањето, но и ти треба да ми исполниш една
молба, да сториш едно дело што ѝ прилега на твојата младост, а за кое мојата ста-

рост веќе не е способна. Долго време на сон ми се јавува духот на Фрикс кој бара
од мене да му ја смирам душата, да појдам кај кралот Ајет во Колхида и оттаму да
ги донесам неговите коски и руното на златниот овен. Славата од тој потфат ти ја
наменив тебе, па кога ќе се вратиш со прекрасниот плен, жезолот и кралството ќе
бидат твои.

Повод и почеток на аргонаутскиот поход

Еве каква била приказната со златното руно.
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Фрикс, синот на беотскиот крал Атамант поднесувал многу неволи од втора-

та жена на својот татко, лошата маќеа Ина. За да го спаси од нејзината злоба, го гр-

абнала неговата вистинска мајка Нефела, со помош на сестра му Хела. Мајката ги
ставила децата на крилестиот овен кој ѝ бил подарок од богот Хермес, а чие руно
било од чисто злато.Братот и сестрата јавале на волшебниот овен и над копно и над
море. Патувајќи така, девојчето добило вртоглавица и паднало во длабочините. Мо-

рето во кое паднало според неа го нарекле Хеленско Море, или Хелеспонт.

Фрикс среќно стасал во земјата на Колхидијците, на брегот на Црно Море.

Таму бил гостољубиво пречекан и примен кралот Ајет. Тој дури и му ја дал ќерка
си Халкиопа за жена. Од своја страна, Фрикс му го жртвувал овенот на Зевс, а ру-

ното му го подарил на Ајет. Кралот, пак, му го посветил на Арес. Тој со шајки го
закачил руното на еден даб во неговата шумичка. За чување на руното Ајет поста-

вил еден голем змеј, зашто пророштвото велело дека тој ќе биде жив додека руното
е кај него. 

Целиот свет го сметал руното за најголемо богатство и мнозина јунаци и кр-

алеви копнееле по него. Затоа и Пелиј се понадевал дека ќе поттикне кај Јасон жел-

ба за толку значаен плен, и дека притоа тој сигурно ќе загине. Но Јасон не ја сфатил
намерата на својот стрико, кој сакал момчето да загине во тој опасен потфат. Затоа
свечено се заколнал дека ќе го направи тоа и веднаш почнал да ги кани најсмелите
јунаци на Грција за да му се придружат.

Арг, најспособниот бродоградител на Грција, под раководство на Атина, во
подножјето на тесалиската планина Пелиј му направил прекрасен кораб со педесет
весла од дрво кое не гние. Според својот градител Арг, синот на Арестор, коработ
бил наречен Арго- брз кораб. Тоа бил првиот голем кораб со кој Грците се осмели-

ле да запловат на отворено море. Згора на тоа, божицата Атина направила пророчка
штица од еден даб надарен со говор, од Зевсовото пророштво во Додона, а нејзино-

то место било во главната греда на коработ. Однавор коработ бил украсен со многу
дрворези, а сепак бил толку лесен што јунаците можеле да го носат на раменици,

одејќи дванаесет дена. 

Кога коработ бил готов, се собрале Аргонаутите и си ги одредиле местата со
фрлање коцка. Јасон бил заповедник на целиот поход, Тифис бил кормилар, а остр-

овидиот Линкеј бил спроведник на коработ. На предниот дел седел прекрасниот ју-

нак Херакле, назад Пелеј, татко му на Ахил, и Теламон, татко на Ајант. А внатре,

меѓу другите, биле Зевсовите синови Кастор и Полидевк; Нелеј, татко му на пил-

скиот крал Нестор; кралот Адмет, маж на набожната Алекстида; Мелеагар, подо-

цнежниот победник над калидонскиот вепар; волшебниот пејач Орфеј; Менетиј, та-

тко му на Патрокле; Тезеј, подоцнежен атински крал, и неговиот пријател Пиритој;
Хила, млад другар на Херакле; Еуфем, син на Посејдон, и Оилеј, татко на малиот
Ајант...

Јасон  коработ  му  го посветил  на  Посејдон,  па  пред  да  тргнат  му  принеле
свечена жртва со молитви, и нему и на сите морски божества.

Кога сите ги зазеле своите места на коработ, ги кренале котвите и педесетте
весла почнале правилно да веслаат во такт, поволниот ветар ги оптегнал платната и
коработ брзо го оставил зад себе пристаништето Јолк.Орфеј,со пријатните звуци на
лирата и со волшебното пеење, ја поттикнувал смелоста на Аргонаутите. Тие пло-

веле весело кај морските носови и острови.
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Вториот ден од нивното пловење се кренала силна бура и ги отерала во при-

стаништето на островот Лемнос.

Аргонаутите на Лемнос

Една година пред кај нив да пристигнат Аргонаутите,  жените од островот
Лемнос ги испоубиле сите свои сопрузи и мажи, натерани од гневот на Афродита
која ги направила љубоморни затоа што мажите си донеле наложници од Тракија.

Само Хипсипила го поштедила татка си, кралот Тоант, па во ковчег го спуштила во
морето за да се спаси. Оттогаш жените постојано се плашеле да не бидат нападнати
од Тракијците, роднините на нивните ривалки, па често со страв гледале кон отво-

ено море.Кога сега го виделе коработ на Аргонаутите, јурнале кон градските порти,

вооружени како Амазонки.

Аргонаутите  многу се зачудиле кога виделе дека целиот брег е полн со во-

оружени жени, без ниту еден маж. Тие испратиле во чамец еден гласник со палка
на мирот кон необичната толпа. Жените љубезно го пречекале и го одвеле пред не-

мажената кралица Хипсипила. Тој со копнежливи зборови ја изложил пред неа ни-

вната молба- да се одморат неколку дена кај нив, како гости.

Кралицата го свикала своето женско собрание на градскиот плоштад. Таа се-

днала на камениот престол од татко ѝ, а веднаш до неа, потпрена на својот бастун,

се наместила нејзината стара воспитувачка. Од десната и од левата страна седеле
по  две  нежни  русокоси  девојки.  Изнесувајќи  ја  мирољубивата  молба  на  Аргона-

утите пред собранието, кралицата стана и рекла:

 - Драги сестри, ние извршивме тешко злосторство и во својата лудост се ли-

шивме од мажите. Сега не смееме да ги одбиеме добрите пријатели, кога веќе са-

мите ни се нудат. Но мора да се погрижиме тие ништо да не дознаат за нашето не-

дело. Затоа, предлагам на туѓинците да им испратиме во нивниот кораб храна, вино
и сé друго што им треба, па со таквата гостољубивост да ги задржиме што подалеку
од нашиот град.

Кога кралицата седнала, станала нејзината стара воспитачка. Таа со мака си
ја исправила главата на рамениците и вака ги поучила:

- Ако сакате, испратете им дарови на странците, тоа не е лошо.Но помислете
и на тоа што ве чека ако дојдат Тракијците. Дури и некој милослив бог да ги држи
долго време подалеку од вас, зар тоа ви гарантира дека сте заштитени од секакво
зло ? Старите жени, каква што сум јас, можат да бидат спокојни; ние ќе умреме пр-

ед да нé притисне нуждата, пред да се исцрпат сите наши залихи. Но вие, младите,

како мислите да живеете потоа ? Кој ќе ви ги впрегнува воловите и ќе ви ги ора ни-

вите ? Кој ќе ги жние зрелите класје ? Бидејќи вие нема да сакате да ја вршите ниту
таа, ниту другите  тешки работи, јас ви советувам  да не ја одбивате посакуваната
заштита што ви се нуди. Сé што имате, доверете им на благородните странци и пре-

пуштете им да управуваат со вашиот убав град !

Овој совет од старицата им се допаднал на сите жени на Лемнос. Заедно со
гласникот, кралицата пратила една од присутните девојки на коработ, за да им го
објави на Аргонаутите поволниот заклучок од женското собрание. Кога ја добиле
нивната вест, јунаците многу се израдувале, зашто тие си мислеле дека Хипсипила
го наследила татка си по неговата смрт, мирно преземајќи ја власта.
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Тогаш Јасон ја наметнал пурпурната наметка, дар од Атина, и тргнал кон гр-

адот, сличен на блескава ѕвезда. Кога влегол низ градските порти, по него тргнале
жените, гласно поздравувајќи го и радувајќи му се на гостинот. Но тој срамежливо,

со сведнат поглед, тргнал право кај кралицата. Слугинките ја отвориле пред него
високата порта, а една девојка го повела во одаите на својата господарка. Таму мла-

диот маж седнал спроти кралицата, во еден раскошен стол.

Хипсипила ги сведнала очите. Образите ѝ се прелеале со руменило. Таа сра-

межливо се свртела кон Јасон, но проговорила со лукави зборови:

- О, туѓинци, зошто со страв се задржувате пред нашите порти ? Во овој град
нема мажи за да се плашите. Нашите мажи нé изневерија со Тракијките, што ги за-

робија во војната,па се преселија во нивната земја, поведувајќи ги со себе сите свои
синови и сите машки слуги, а ние овде останавме сами и беспомошни. Затоа- про-

должила таа - ако ви се допаѓа, останете кај нашиот народ, а ти, ако сакаш, можеш
да владееш со своите луѓе и со нас наместо татко ми. Земјата овде е многу плодна,
нема да ѝ најдеш никаква мана. Пријателе драг, јави им на твоите другари за наши-

от предлог и не останувајте веќе надвор од градот !

Така му рекла Хипсипила на Јасон, едноставно премолчувајќи го извршени-

от колеж над мажите.

Јасон ѝ одговорил:

- Кралице ! Помошта што ни ја нудиш во мигот кога ни е многу потребна, ја
примаме со благородно срце. Штом ќе им јавам на другарите за оваа вест, ќе се вр-

атам во вашиот град. Но те молам, жезолот и островот задржи си го за себе ! Не за-

тоа што ги презирам, туку затоа што мене ме чекаат тешки борби во далечна земја. 

Јасон ѝ ја подал раката на младата кралица во знак на збогување, па поитал
назад на брегот. Набргу, по него дошле и други жени, на брзи коли, со гостински
дарови. Тие без проблем ги наговориле јунаците, кои веќе ја имале чуена пораката
од својот водач, да влезат во градот и да ги посетат нивните куќи. Јасон сé сместил
во дворецот на кралицата, а другите се распрснале низ градот кој каде стигнал. Са-

мо Херакле, кој не го сакал разузданиот и разгален живот, останал на коработ, со
неколкумина одбрани другари.

Низ целиот град се приредувале весели гозби и танци. Мирисот со жртвите
се кревал кон небото. Староседелките и гостите им оддавале почит на заштитникот
на островот, богот Хефест, и на жена му Афродита. И така, секој нов ден се одло-

жувало заминувањето.  Јунаците уште  долго ќе останеле кај гостољубивите дома-

ќинки  да  не дошол Херакле  од коработ. Тој ги  свикал  другарите  околу себе,  без
знаење на жените.

- Слушајте, бедници- ги прекорил-зар дома немавте доволни жени ? Зар овде
дојдовте желни за свадби ?, Зар како земјоделци ќе останете да ги орате нивите на
Лемнос ? Сигурно некој бог наместо нас ќе оди по руното и ќе ни го положи пред
нозете, додека ние овде се веселиме ! Ајде подобро сите да се вратиме во таткови-

ната, а оној нека се ожени со Хипсипила, нека го насели островот со своите синови
и нека слуша приказни за туѓи јуначки дела !

Никој не се  осмелил да  го  крене погледот кон  јунакот, ниту пак  да  му се
спротистави. Веднаш по тој состанок, брзу се подготвиле за заминување. Кога им ја
откриле наметата, Лемнанките ги опкружиле плачејќи и молејќи ги да останат. Но
морале да се помират со нивната одлука.
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Расплаканата Хипсипила  истапила напред, го фатила Јасон за рацете и му
рекла:

- Оди, боговите нека ви помогнат тебе и на другарите да го земете златното
руно ! Ако некогаш се сетиш да се вратиш кај нас, островот и жезолот на татко ми
ќе те чекаат. Но добро знам дека немаш таква намера. Затоа, барем мисли на мене
во далечините !

Јасон со восхит со збогувал со благородната кралица и прв скокнал на кора-

бот. По него се качиле сите други јунаци. Ги одврзале јажињата со кои коработ бил
врзан за копното, веслачите завеслале и набргу го оставиле островот зад себе.

Аргонаутите во земјата на Долионците

Носен од тракискиот ветрови, коработ отишол накај фригискиот брег. Тука,

на островот Кизик, еднододруго живееле незаузданите и диви џинови родени од зе-

мјата, и мирољубивите Долионци. Џиновите имале по шест раце; по две им виселе
од силните раменици, а другите четири отстрана. Долионците, пак потекнувале од
морскиот бог Посејдон, кој ги заштитувал  од страшните џинови. Нивен  крал бил
набожниот Кизик. Тој и целиот негов народ, кога чуле за доаѓањето на коработ и за
тоа од каков род се луѓето коишто пловат со него, пријателски им тргнале во пре-

срет на Аргонаутите. Гостољубиво ги пречекале и ги наговориле да завеслаат уште
малку, за да го закотват коработ на градското пристаниште.

Еднаш одамна кралот Кизик имал добиено вакво пророштво: кога ќе дојде
божествена дружина јунаци, љубезно да ги пречека и да не војува со нив. Затоа се-

га тој обилно ги снабдил Аргонаутите со вино и со добиток за колење.

Кралот Кизик бил многу млад, одвај му била израсната првата брада. Иако
неговата жена лежела тешко болна во палатата, тој ја оставил, за да може да при-

суствува на гозбата на странците, покорувајќи му се на божјото пророштво.

Агронаутите му раскажале каде се тргнати и зошто. Тој ги поучил за патот
што треба да го поминат. Следното утро ги однел на еден рид, за оттаму самиот да
ја видат положбата на островот и да го разгледаат околното море. Меѓутоа, од дру-

гата страна на островот набасале џиновите и го затвориле пристаништето со огро-

мни купишта камења.

Во пристаништето лежел коработ Арго, а го чувал Херакле, кој не слегол на
копното. Кога видел дека гороломниците сакаат да им наштетат, убил мнозина од
нив со своите стрели. Во тоа време се вратиле и другите јунаци и со своите стрели
и копја направиле страшен колеж меѓу џиновите. Во тесното пристаниште тие ле-

желе како испосечена шума, едни со градите и главите во водата, а со нозете на пе-

сокот, други со нозете во морето, а со главите на брегот, сите плен за рибите и за
птиците.

Откако среќно ја извојувале оваа битка, кога начекале поволен ветер, Арго-

наутите ги одврзале јажињата и запловиле кон отвореното море. Ноќта ветерот се
стишал, но брзо се кренала бура од другата страна. Така, тие повторно морале да
застанат на брегот на гостопримливите Долионци. Но не знаеле дека се повторно
кај нив, сите мислеле дека веќе се наоѓаат на фригиска почва.

И Долионците, кои станале од ноќната починка разбудени од вревата, не ги
познале своите пријатели со кои претходниот ден толку весело пиеле и се гостеле.
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И едните и другите го грабнале оружјето, па почнала несреќна битка меѓу домаќи-

ните и гостите. Јасон лично му го зарил своето копје во градите на добриот крал
Кизик, без да го препознае. На крајот Долионците биле принудени на бегство, па се
затвориле меѓу ѕидините на својот град.

Следното утро  и едните и другите  ја сфатиле својата кобна грешка. Остра
болка ги обзела вадачот на Аргонаутите и сите негови другари кога го виделе до-

бриот крал Кизик како лежи во својата крв. Три дена, како пријатели, Аргонаутите
и Долионците заедно жалеле корнејќи си ги косите и приредувајќи посмртни бор-

бени игри во чест на загинатите. По нивното завршување, Аргонаутите испловиле
од пристаништето и си го продолжиле патот.

Не можејќи да ја преживее загубата на својот љубен маж, Клита, жената на
загинатиот крал Кизик, самата се обесила.

Заостанувањето на Херакле

Конечно,  по бурната  половидба,  Аргонаутите  застанале  кај градот  Киј,  во
еден залив на Битинија. Таму живееле Мизијците и тие ги пречекале многу пријате-

лски. Нафрлиле суви  дрва, запалиле оган за гостите да се стоплат, па им послале
меки легла направени од зелени лисја. Потоа, уште пред да се стемни, им принеле
обилно јадење и пиење.

Херакле, кој ги презирал сите удобности при таквите јуначки патувања, ги
оставил другарите да вечераат, а тој тргнал да се прошета низ шумата. Имал намера
да најде убаво елово стебло и да си направи ново, подобро весло за следното утро.

Брзо нашол едно дрво кое му се допаднало, не многу разгрането, а според големи-

ната и пречникот, како гранка од голема топола. Веднаш ги оставил ќесето со стре-
ли и лакот, ја соблекол лавјата кожа и го спуштил бакарниот лост. Фаќајќи го со
двете раце, го искорнал стеблото сосе коренот и земјата што го држела.

Во меѓувреме и младиот другар Херакле, Хила, се оддалечил од трпезата на
своите другари. Тој го зел бакарниот ѓум за да му донесе вода за вечера на својот
господар и пријател и за да подготви сé што е потребно за повторното испловува-

ње. Него го врзувало необилното пријателство со Херакле. Еднаш порано, на својот
поход против грчкото племе Дриопи, Херакле го убил таткото на момчето во некоја
кавга и го зел неговиот син со себе, па го воспитал како свој слуга и пријател. Сега,

кога  прекрасното момче  сакало  да црпне вода  од  изворот,  светела  полната  месе-

чина. И кога тоа со ѓумот се наведнало над блескавата површина на водата, го здо-

гледала нимфата на изворот. Маѓепсана од неговата убавина, таа го прегрнала со
левата рака, а со десната го грабнала за лакотот и го повлекла во длабочините. По-

лифем, кој во близина го чекал враќањето на Херакле, го чул лелекот на момчето.

Но него веќе не го видел, туку по пат го сретнал Херакле, кој се враќал од шумата.

- Кутриот јас !- му викнал оддалеку. - Зар морам да бидам првиот што ќе ти
ја каже жалната вест ? Твојот Хила тргна кон изворот и веќе не се врати ! Или раз-
бојниците го грабнале и го носат некаде, или го растргнуваат диви ѕверови, го чув
неговиот тажен вик !

Кога го чул тоа, Херакле го облила пот, а крвта му јурнала во градите. Луто
ја фрлил елката, па јурнал кон изворот, викајќи со грлест глас низ шумата.
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Тогаш ѕвездата Деница се кренала над брегот и дувнал поволен ветар. Кор-

миларот ги предупредил јунаците да се качат на коработ за да го искористат пово-

лно струењето на воздухот. Взори веќе весело пловеле далеку од морето, кога се се-

тиле дека на брегот ги оставиле двајцата другари Полифем и Херакле. Меѓу јуна-

ците избила жестока кавга околу тоа дали да продолжат без своите најхрабри дру-

гари. Јасон седел молчејќи, а грижата му го јадосувала срцето. Но во градите на Те-

ламон надвладеала лутината.

- Како можеш да седиш мирен  ? - му свикал тој на водачот. - Сигурно се
плашиш дека Херакле ќе ја засени твојата слава ! Но овде зборовите изгледа не мо-

жат да помогнат. Дури и сите други да се на твоја страна, јас сам ќе се вратам кај
оставениот јунак.

Кога го кажал тоа, го грабнал за гради кормиларот Тифис. Очите му светеле
како оган и тој сигурно ќе ги натерал другарите да се вратат на брегот кај Мизијци-

те да не се вмешале двајцата синови на Бореј, Калаис и Зет, задржувајќи го со по-

грдни зборови. Во тој миг, од пенливите бранови се појавил морскиот бог, со си-

лната рака го грабнал задниот крај на коработ и им викнал на возбудените морнари.

- Зошто се карате, јунаци ? Зошто сакате против волјата на Зевс да го водите
со себе јунакот Херакле во земјата на Ајет ? Нему судбината му одредила други ра-

боти. Хила го грабна вљубената нимфа, а Херакле се задржа бидејќи тажи по него.

Откако им го кажал тоа, Глаук се нурнал назад во длабочините, а темни, во-

довртежи се запениле околу него. Засрамен, Теламон му пристапил на Јасон, ја ста-

вил својата рака во неговата и му рекол:

- Немој да ми се лутиш ! Болката ме натера да изустам неразумни зборови !

Мојата грешка нека ја одвее ветрот, па да останеме пријатели, како и досега !

Јасон со задоволство се согласил да се смират, па со помош на силниот и по-

волен ветар, продолжиле да пловат.

Полифем убаво се снашол кај Мизијците, па им изградил дури и еден град.

Херакле пошол по патот на кој го викала одлуката на Зевс.

Бебрискиот крал Амик

По два дена, на изгрејсонце, Аргонаутите стасале до еден нос испружен да-

леку во морето, на кој се наоѓале шталите на дивиот бебригиски крал Амик. Тој на
секој туѓинец му наметнувал тежок услов- никој не смеел да го напушти островот
пред да си ги измери силите со него. На тој начин, тој имал убиено мнозина соседи
и дојденци. И овојпат ги пречекал дојденците со презирни зборови:

- Слушајте, морски скитници ! - Еве што треба да знаете ! ниту еден туѓинец
не смее да ја напушти мојата земја додека не си ги одмери силите со мене ! Затоа,

одберете го својот најдобар јунак и пратете ми го, инаку тешко сите вам !

Но меѓу Аргонаутите бил и најголемиот грчки удирач на шлаканици Поли-

девк, синот на Леда. Тој бил привлечен од предизвикот на грубиот крал, па му ви-

кнал:

- Доста дрдорење ! Јас сум човекот што ти прилега !

Бербикиецот го загледал смелиот јунак со окорени очи, како ранет лав што
гледа во оној кој прв го погодил. А младиот јунак Полидевк замавнал со рацете во
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воздухот, да види дали му се здрвени од долго веслање. Потоа двајцата борци за-

станале еден спроти друг. Еден роб на кралот фрлил меѓу нив два чифта ракавици. 

- Одбери си го чифтот што го сакаш- му рекол Амик. - Но нема да те оста-

вам долго да одбираш. Од сопственото искуство ќе знаеш да кажеш дека сум добар
кожар и дека знам да делам крвави шлаканици !

Полидевк се поднасмевнал, потоа ги зел ракавиците што лежеле наземи до
него и им ги подал на пријателите да му ги стават на рацете. Исто го направил и бе-

брискиот крал. И тогаш почнало шлакањето. Како морски бран што се крева накај
коработ, а вештината на кормиларот со напор ја одбива, така навалувал бебрискиот
тепач врз Гркот, не оставајќи му ни миг да здивне. Но тој вешто ги избегнувал не-

говите напади. А брзо ја открил и слабата страна на својот противник, па му задал
неколку силни удари. И кралот Амик ги пронашол своите предности, па почнале да
им потпукнуваат вилиците и да им чкрипат забите од заедмните удари, сé додека и
двајцата не останале без здив. Тогаш се повлекле малку да подземат по некоја гол-

тка воздух и да ги избришат потоците пот во кои пливнати, па почнале нова битка.

Амик ја промашил главата на противникот и го погодил само во рамото. Но Поли-

девк го погодил во увото и му ги здрбил коските на главата, па тој се ничкосал на
коленици.

Дотрчале Бербријците и ги нападнале грчките јунаци со стапови и ловечки
копја. Но Бербријците морале да се повлечат од тој крвав бој, а Аргонаутите собра-

ле богат плен од нивните стада. Цела ноќ останал тука на копното, одморувајќи се
и превиткувајќи си ги раните, придружени од песната на Орфеј, и принесувајќи им
жртви на боговите.

Спасувањето на Финеј од харпиите

Кога огреало сонцето, Аргонаутите ја завршиле својата прослава и гозба и
испловиле понатаму. По неколку нови доживувања, ја фрлиле котвата спроти бити-

нската земја, на брегот на кој живеел кралот Финеј, син на јунакот Агенор. Поради
тоа што го злоупотребил својот пророчки дар што му бил даден од Аполон, тој бил
ослепен, а сега, во длабока старост, бил и постојано гладен, затоа што страшните
птици харпии постојано му ја јаделе храната. Грабале сé што можеле од неговата
трпеза, а она што ќе останело толку го поганеле што не се стоело таму од смрдеа.

Сепак, Финеј добил едно утешно пророштво од Зевсовото седиште: кога ќе
дојдат синовите на Бореј со грчките морнари, тој повторно ќе може да јаде. Затоа
старецот ја напуштил својата  одаја при првиот глас за доаѓањето  на коработ. Тој
бил целиот коска и кожа, како сениште, рацете и нозете му трепереле од немоќ, ви-

дот му се замаглувал, а при одењето се крепел со својот старечки бастун. Кога до-

шол до Аргонаутите, се струполил наземи. Тие се собрале околу несреќниот старец
и се згрозиле од неговиот изглед. Кога повторно се созел, кралот им се обратил со
жешка молба: (Не грчки морнари, туку само хеленски морнари, Р.И.)

- Помогнете ми, драги јунаци, ако сте навистина оние кои ми ги претскажа
пророштвото ! Божиците на одмаздата не ми ги зедоа само видот, туку на стари го-

дини и храната ми ја грабаат страшните птичишта пратени од нив. Нема да му по-

могнете на туѓинец- јас сум Финеј, син на Агенор, Грк. Порано владеев меѓу Тра-

кијците, а синовите на Бореј, кои пловат со вас и на кои им е пишано да ме спасат,
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се млади браќа на Клеопатра, која таму ми беше жена ! (Не Грк, туку само Хелен-

истоветувањето на Грк со Хелен е најголем фалсификат, со тешки последици, Р.И.)

По ова откритие, синот на Бореј Зет му се фрлил во прегратка и му ветил де-

ка, заедно со брата си, ќе го ослободи од харпиите. (Бореј, Зет...тн.словенски, Р.И.)

Аргонаутите  подготвиле прекрасно зготвен  ручек  за Финеј, кој требало  да
им биде последен на грабливите птици. Кралот само што ја допрел храната, птици-

те се спуштиле од небото како ненадејна бура и лакомо навалиле на јадењето. Јуна-

ците почнале да викаат по нив, но харпиите не се збуниле, туку продолжиле да ја-

дат додека не изеле сé. Потоа пак се вивнале во воздушните височини, оставајќи по
себе неподнослива реа.

Зет и Калаис, синови на Бореј, летнале по нив со своите остри мечови и си-

гурно ќе ги убиеле ако не им се појавела Зевсовата гласничка Ирида. Таа ги преду-

предила дека не им е дозволено да ги убијат со меч ловечките пци на големиот Зе-

вс. За возврат, им ветила дека тие веќе никогаш нема да го вознемируваат Агеноро-

виот син Финеј.
Додека јунаците цела ноќ чекале да се вратат синовите на Бореј, стариот кр-

ал Финеј, во знак на благодарност, им дал на грчките јунаци неколку плодови од
својот пророчки дар. 

- Најпрво-им рекол тој- во една морска теснина ќе наидете на Симплегадите,

две стрми карпи чии долни краишта не го допираат морското дно, туку пловат по
морето. Тие често се допираат и во тој миг надоаѓа бесен морски бран. Ако не сака-
те да ве сплескаат, тогаш веслајте меѓу нив толку брзо колку што лета гулаб. Потоа
ќе дојдете до брегот на Маријандинците, каде што се наоѓа влезот во подземниот
свет. Ќе поминувате покрај многу мали брегови, покрај женските градови на Ама-

зонките, покрај земјата на Халибијците кои со потни лица вадат железо од земјата.

На крајот, ќе стигнете до колхидскиот брег, каде што широката река Фазис, која е
полна со водовртежи, се слева во морето. Оттаму ќе ја видите тврдината на кралот
Ајет со нејзините кули. Таму змејот кој никогаш не спие го чува златното руно, врз
крошната на едно дабово стебло. 

Јунаците со морници по телото ги слушале зборовите на старецот. Само што
сакале да го прашат уште нешто, синовите на Бореј слетале меѓу нив и го израдува-

ле кралот со утешната порака од Ирида.

Симплегадите

Откако ги предупредил за опасностите што им стојат на патот и им се за-

благодарил како на свои спасители, Финеј се збогувал со Аргонаутите.

Тие цели  четирисесет  дена  биле  задржани  од  северозападните  ветрови, но
дванаесеттемина големи богови им ги послушале молитвите и тие отпловиле пона-

таму. Од далеку ги чуле тресоците на Симплегадите.

Кормиларот Тифис будно стоел крај крај кормилото. Јунакот Еуфем заста-

нал на средината на коработ со гулаб во десната рака. Според пророштвото на Фи-

неј, ако гулабот прелета без страв меѓу карпите, тогаш и тие можат да се обидат хр-

абро да поминат меѓу нив. Кога карпите повторно се разделиле, Еуфем го пуштил
гулабот. Тој летнал меѓу нив, но морето бесно забучело и карпите пак се судриле и
му ги притиснале крилцата на гулабот, но тој среќно прелетал на другата страна.
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Тогаш  Тифис  со  грлест  глас  ги  охрабрил  веслачите.  Карпите  повторно  се
разделиле, при што брановите што влегле во отворот го повлекле со себе и коработ.

Над главите им висела пропаста- огромен бран се тркалал кон нив. Но тој го подзел
коработ и го кренал високо над карпите, кои почнувале да се приближуваат. За ма-

лку ќе останале стиснати меѓу нив, но тогаш божицата Атина со невидлив удар го
потиснала коработ и тој среќно поминал, а се здробиле само крајните штици од не-

говиот заден дел.

Јунаците здивнале од смртниот страв кога пред себе повторно ги здогледале
небото и отвореното море. Се чуствувале како да излегле од подземниот свет.

- Тоа не го направи нашата сила !- извикал Тифис. - Зад себе убаво ја сетив
божествената рака на Атина, која со брз удар го протна коработ меѓу карпите ! Сега
веќе нема од што да се плашиме. Сите други маки по оваа опасност, Финеј ни ги
прорече како лесно !

Меѓутоа, Јасон занишал со главата.

- О, добро Тифисе- му рекол тој.- Ги ставив во искушение боговите кога се
соголасив Пелиј да ми го даде овој потфат. Подобро ќе беше да му дозволев да ме
исече на парчиња ! Сега по цел ден и саноќ воздивнувам. Не се грижам за себе, ту-

ку загрижен сум за вашите животи, мислам само на тоа како да ве спасам и да ве
вратам живи во татковината !

Вака им зборувал јунакот Јасон на своите другари, за да види што ќе речат
тие.Но тие гласно ги одобрувале неговите постапки,барајќи да продолжат понатаму

Понатамошните доживувања на Аргонаутите

Јунаците пловеле понатаму, доживувајќи разни згоди и незгоди. Им се раз-
болел кормиларот Тифис и умрел, па морале да застанат и да го закопат на туѓ брег.
На негово место го избрале јунакот кој највешто управувал со кормилото. Се викал
Анкеј, но тој долго се двоумел дали да ја преземе таа тешка задача, сé додека бо-

жицата Хера не му вдахнала доверба и храброст во срцето.

По дванаесет дена,со опнати платна, впловиле во утоката на реката Калихор.

Таму, на една височинка, го виделе гробот на јунакот Стенел. Тој некогаш со Хе-

ракле тргнал во војна против Амозонките и загинал тука, на морскиот брег, пого-

ден од стрела. Во мигот кога сакале да испловат понатаму, пред очите им излегло
сеништето на јунакот, што Персефона го пуштила од подземниот свет. Тој копне-

жливо ги гледал јунаците од својот народ, застанат врз својот гроб, онаков каков
што некогаш тргнал во војната: на шлемот  му се веел  пурпурен  украс  со  четири
убави перја. Но само што го видел, тој повторно исчезнал.

Само гаталецот Мопс ја сфатил молбата на душата на покојникот, па ги по-

советувал своите другари да ја смират душата на загинатиот со заливна жртва. Тие
брзо ги собрале платната и го врзале коработ за брегот. Се собрале околу гробот на
Стенел, го попрскале со крвта од жртвите и ги запалиле закланите овци.

Потоа продолжиле со пловидбата. Набрзо стасале во утоката на Термодонт,

река која не личела на ниту една друга на светот. Извирала од само еден вруток во
ридиштата, веднаш се  делела  на многу помали ракави  и  се влевала  во морето во
многу утоки- фалеле уште четири за да бидат сто. Како вријалник од змии се проте-

гале нејзините ракави кон отворено море. На најшироката утока живееле Амазон-
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ките. Ова женско племе водело потекло од Арес и сакало борбените вештини. Ако
застанеле тука,  Аргонаутите сигурно ќе започнеле крвава  војна со жените, зашто
тие биле способни да се борат и со најголеми јунаци. Не живееле собрани во град,

туку распрскани по полињата и поделени на одделни племиња. За среќа, поволниот
западен ветар ги спречил Аргонаутите да му се приближат на тој воиствен женски
народ.

Како што им прорекол Финеј, по дваесет и четиричасовно пловење, Аргона-

утите  стасале  во земјата  на Халибијците.  Тие луѓе  не ја  орале  земјата, не саделе
овошни дрвја, ниту пак ги паселе стадата по зелените ливади, туку од карстната зе-

мја копале само бакар и железо и ги давале во замена за храна. Сите свои денови,

од рано утро до мрак, ги минувале работејќи во црна темнина и во густ прав.

Поминале и покрај многу други народи.Кога биле близу островот Аретијада,

или Аресов Остров, во пресрет им поитал еден негов жител- голема птица која сил-

но мавтала со крилјата. Додека летала над коработ, ги стресла крилјата и на палу-

бата испуштила шилесто перо, кое се зарило во плеќите на Оилеј. Ранетиот јунак го
испуштил  веслото  од рацете. Неговиот сосед му го извлекол перото и му ја пре-

врзал раната. Но набргу се појавила и друга птица. Додека летала кон нив, ја пого-

дил Клитиј со својата стрела, па таа паднала среде коработ.

- Островот е навистина близу- им рекол искусниот Амфидамант- но не веру-

вајте им на овие птици. Сигурно се многу на број што нема да имаме доволно стре-

ли за нив ако застанеме таму. Туку да размислиме како да ги истераме тие борбени
птичишта. Ставете ги своите шлемови со високи виорни украси од перја. Потоа не-

ка весла едната половина од нас, а другата нека го начичкаат коработ со копјата и
сјајните штитови. Тогаш сите силно ќе се развикаме. Кога ќе го чујат тоа, птиците
ќе ги видат развиорените перја на шлемовите, вперените копја и сјајните штитови,

па белким ќе се исплашат и ќе одлетаат.

Јунаците  го  прифатиле  неговиот  предлог. Ниту една  птица  не  се  појавила
додека тие веслале кон брегот, а кога се приближиле ѕвечкајќи со своите штитови,

безброј преплашени птици во див лет го надлетале коработ. Како што пред битка се
затвораат капаците на прозорците во куќите, така и јунаците се покриле убаво со
штитовите, па боцкавите пера паѓале врз нив одбивајќи се, без да ги повредат. Пти-

ците биле страшните Стимфалиди и тие одлетале преку морето, на другиот брег.
Како што ги посоветувал кралот Финеј, грчките јунаци стапнале на брегот.

Тука,  како што им било судено,  нашле пријатели  и придружници, на кои-

што се надевале дека ќе наидат. Само што почнале да шетаат по брегот, во пресрет
им дошле четворица момчаци во бедна облека, со празни раце. Едниот од нив им
притрчал на јунаците и им довикнал:

- Кои и да сте, добри луѓе, помогнете им на кутрите бродоломци ! Дајте ни
нешто облека да си ја покриеме голотијата, и малку храна за да собереме душа !

Јасон  пријателски им ветил помош и ги прашал кои се, младиот човек- што
го донел златното руно во Колхида. Кралот Ајет му ја дал за жена својата постара
ќерка Халкиопа. Ние сме негови синови, јас сум  Арго. Татко ни Фрикс неодамна
почина. Според неговата последна желба, ние се качивме на кораб и тргнавме по
богатството што тој го оставил во градот Орхомен. 

Аргонаутите сé  израдувале, а Јасон ги поздравил момчињата како свои ро-

днини, бидејќи нивните дедовци Атамант и Кретеј биле браќа. Кога Аргонаутите

29



им ја кажале својата намера и ги поканиле и тие да земат учество во нивната ава-

нтура, момчињата се стаписале. 

- Дедо ни Ајет е многу сиров човек- рекол Арго.- Велат дека е син на богот
на сонцето и дека е надарен со натчовечка сила. Тој владее со безбројни племиња
на Колхидијците, а руното го чува еден страшен змеј.

Некои  од јунаците  се  преплашиле  кога ги  слушнале  неговите  зборови.  Но
тогаш истапил Пелеј и рекол:

- Немој да мислиш дека ние ќе поклекнеме пред кралот на Колхидијците ! И
ние сме божествени синови ! Ако не сака да ни го даде руното со добро, тогаш ќе
му го грабнеме силум, и покрај неговите Колхидијци !

Така, покрај богатата трпеза околу која седнале да се закрепнат, долго разго-

варале меѓу себе. Следното утро Фриксовите синови, облечени и најадени, се качи-

ле на коработ заедно со Аргонаутите. По веслање од еден ден и една ноќ, ги виделе
над морската површина врвовите на планината Кавказ. Кога се стемнало,слушнале
шум над главите: тоа бил орелот на Прометеј, кој летал кон својот плен. Иако бил
високо над коработ, ударот од неговите крилја бил толку силен што платната се на-

дуле како да дува силен ветар. Набргу потоа, од далечините се слушнале длабоката
воздишка на  Прометеј- лакомата птица веќе  колвала  од неговиот дроб. По  некое
време воздишките стивнале и јунаците повторно го виделе орелот, високо нас себе,

како лета назад.

Истата ноќ Аргонаутите стигнале на целта, во утоката на реката Фазис. Ве-

село се искачиле на катарките и ги симнале јажињата. Потоа со веслање го дотера-

ле коработ во широкото корито на реката.Нејзините бранови плашливо се повлекле
пред нив. Од левата страна им биле Кавказ и Китеја, главниот град на Колхида. Од
десната се ширеле едно поле и светата Аресова шумичка, каде што змејот со вечно
будни очи го чувал златното руно, закачено на разлистаните гранки на највисокиот
даб. Тогаш Јасон се исправил на палубата, високо замавнал со златниот пехар полн
со вино и им принел заливна жртва на реката, на мајката Земја, на домашните бого-

ви и на јунаците кои ги изгубиле по пат. Љубезно ги замолил сите да му помогнат и
да бдеат над јажињата на коработ, кои се подготвувале да ги врзат.

- Ете, среќно стасавме во колхиската земја- им рекол кормиларот Анкеј- Дој-
де  време  сериозно  да  се  посоветуваме  дали  на  кралот Ајет ќе му пристапиме  на
убав начин или ќе се обидеме поинаку да ја спроведеме нашата намера.

- Утре !- извикале уморните јунаци.

Јасон наредил коработ да се закотви под сенка, во речниот залив. Потоа сите
легнале да се одморат, зашто зората се ближела. Но иако кратко спиеле, слаткиот
сон убаво ги освежил.

Јасон во палатата на Ајет

Рано наутро Јасон ги собрал јунаците на состанок, изложувајќи им го својот
план, првин со добри зборови да го убеди Ајет да им го даде златното руно. Потоа
ја зел Хермовата палка на мирот и во друштво на Фриксовите синови и на своите
другари Теламон и Авгија, тргнале по Киркејското Поле. Тука ги полазале морници
од многуте трупови што виселе обесени на синџири. Но тие биле обични мртовци,

оти во Колхида се сметало за грев мажите да се закопуваат или да се палат. Наме-
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сто тоа,ги обесувале на дрвја далеку од градот, завиткани во сурови воловски кожи,

за да се исушат на воздухот. Се закопувале само жените, за и земјата да го добие
својот дел.

За да ги заштити Аргонаутите од многубројните Колхидијци и од сомнича-
виот крал Ајет, Хера, заштитничката на Аргонаутите, навлекла густа магла и ја кре-

нала дури кога стигнале пред палатата на кралот. Откако им се восхитувале на де-

белите ѕидови со големи сводови, на цврстите столбови и на истакнатиот венец од
камен, тие влегле преку прагот и наишле на бујно зеленило од лозови лисја и на че-

тири извори. Едниот од нив исфрлал млеко, другиот вино, третиот миризливо ма-
сло, а четвртиот лете студена вода, а зиме топла. Сите тие убавини ги имал напра-

вено Хефест. Тој на Ајет му направил и бикови од бакар од чии ноздрви избивал
страшен огнен здив, а му исковал уште и плуг од чисто железо. Сето тоа Хефест го
имал направено за да му искаже благодарност на Ајетовиот татко, богот на сонцето
Хелиј, зашто во борбата со Гигантите еднаш го качил во својата кочија и така го
спасил.

Од тоа предворје се стигнувало до тремот во средниот двор, кој се протегал
од левата и од десната страна.На неговиот крај се гледале многу врати за влегување
во одаите.  На  чело стоеле  две  главни  палати- во едната живеел  лично Ајет, а  во
другата син му Апсирт. Во другиуте одаи живееле дворјанките и кралските ќерки
Халкиопа и Медеја. Помладата Медеја ретко можела да се види низ дворот, зашто
речиси целото време го поминувала во храмот на божицата Хеката, на која ѝ била
свештеничка. Но овојпат била останата во палатата и одејќи кон одаите на сестра
си, случајно ги сретнала јунаците. Таа крикнала и на нејзиниот повик излегла Хал-

киопа со своите дворјанки. И таа крикнала од радост, зашто меѓу младите јунаци ги
препознала своите четири деца, синовите на Фрикс. Тие се фрлиле во прегратките
на мајка си и долго време им немало крај на плачењето и на гушкањето.

Медеја и Ајет

Најпосле се појавил и Ајет со жена си Идија, а и целиот двор вознемирено
се раздвижил; се подготвувала гозба за новите гости. А и богот на љубовта не седел
без работа. Брзо ја извлекол стрелата што нанесува болка, застанал зад Јасон со оп-

тегнат лак, па ја пуштил кон Медеја. Таа брзо ѝ се разгорела како оган во градите.

Како тешко болен човек, Медеја морала неколкупати длабоко да воздишне. Често
почнала да погледнува кон јунакот, воздивнувајќи и менувајќи ја бојата на образи-

те, а сé друго веќе изчезнало од нејзиното паметење.

Во радосната возбуденост, никој не ја забележал промената што се случила
кај неа. Робовите ги носеле подготвените јадења, а Аргонаутите, откако во топлата
бања се ослободиле од потта по тешкото веслање, весело испоседнале покрај трпе-
зата.

За време на гозбата, внуците на Ајет му раскажувале на деда си за доживу-

вањата што ги имале по патот, а потоа кралот тивко ги прашал за туѓинците со кои
дошле.

- Нема да кријам, дедо- му шепнал Арго.- Тие доаѓаат да те измолат да им го
дадеш златното руно од татко ни Фрикс. Тој опасен потфат им го наложил некојси
крал кој сакал да ги истера од нивната татковина и да им го грабне татковото насле-
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дство и престолот, зашто се надева дека притоа ќе настрадаат. Палада Атина им по-

могнала да изградат кораб каков што светот уште не видел, на кој залудно јуришаат
сите бури, а најсмелите јунаци од цела Елада самите веслаат.- И потоа по име му го
кажал најугледните меѓу нив, како и родот на својот роднина Јасон“.

Се  истакна:  „најсмелите  јунаци  од  цела  Елада  самите  веслаат“.  Значи,  се
работело само за Елада и Хелени, а никако за Грција и Грци. Бидејќи Европјаните
Елада ја истоветуваат со Грција и Хелени со Грци, очигледен е фалсификатот.

„Кога кралот го чул тоа, многу се налутил.

- Да не бевте гости на мојата трпеза, ќе наредев да ви ги искорнат јазиците !

рекол тој.- Да ви ги пресечат и рацете, а да ви ги остават само нозете, за да можете
да си одите“.

Па тие простори веќе биле населени. Инаку Белците од Мала Азија и Кавка-

зот стигнале до Јапонија и Кина, а дури и Сибир. Каде што Белците стигнале, таму
има градежи, писменост, гусла, музички дувачки инстрименти- во Виетнам зурла-,

што важи и во Америка дувачките инструменти итн. Исто така, начин на погребу-

вање, покривање на мртовецот, бригиска кратка јака, бригиското дативно у итн.  

Ова што се говори се однесувало само од 6 век п.н.е.- колонизирањето.

За Херберт Вент, мора да имале контакт со степските луѓе, веројатно во ос-

миот век пред нашата ера, што го потвдуваат бајките и митовите за кентаурите во
легендите за Аргонаутите. Јасон со својот брод „Арго“ отпловил во Колхида, отта-

му да донесе златно руно, што ја симболизира првата колонизација на Црното Мо-

ре. Златно руно не можело да значи друго, туку богато наоѓалиште на злато на Цр-

но Море и во соседната Азија. Веќе Страбо предупредил дека домородците на Цр-

но Море добивале злато од реките со помош на јагнешко крзно. „Благото, што го
барал Јасон може да биде ‘златното овчо руно’ “.

„Но Јасон мирно му оговорил:

- Смири се Ајете ! Ние не сме дојдени од толку далеку за да те ограбиме.

Само судбината и суровата заповед на опакиот крал не натераа на ова. Подари ни
го златното руно и направи добро дело за нас; за тоа ќе те величи цела Елада, а за
нас секогаш ќе не имаш за сојузници“.

Се говори само за Елада- никако за Грција, и Хелени-никако Грци.Пак, Ати-

на почнала да се шири во 6 век п.н.е. со Пизистрат. Па сé било само од 6 век п.н.е.

„Ајет се колебал дали веднаш да ги убие или прво да им ја испроба силата.

Пок кусо размислување, му одговорил посмирено:

- Ако навистина сте божествени синови или ако не сте послаби од мене, то-

гаш алал ви е зланото руно, зашто на јунаците им давам сé од срце. Но треба прво
да ми го докажете своето јунаштво и да завршите една опасна работа што обично
јас ја вршам. На Аресовото Поле пасат два бика со бакарни нозе, но кои од ноздр-

вите им избива пламен. Откако со нив ќе го изорате тврдото поле, во браздите не
сеам жолти Деметрини зрна, туку страшни заби од змеј. Од нив пораснуваат луѓе,

кои ме опколуваат од сите страни, а јас ги убивам сите по ред со своето копје. Рано
наутро ги  впрегнувам  биковите, а доцна навечер  се одморам од жетвата. Ако ти,

водачу, го направиш истото, уште истиот ден можеш да го земеш руното и да го
однесеш во својот крај ! 

Јасон седел занемен и нерешителен, не осмелувајќи се да се зафати со толку
опасни задачи. Но набргу се созел и одговорил:
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- Ќе ја прифатам работата, кралу, колку и да е тешка, па макар и да загинам.

Ниту еден човек не може да го снајде полошо од смртта.

Арговиот совет

Кога гозбата завршила и Медеја останала само во својата соба, таа почнала
да плаче, а потоа си рекла: ‘Зошто да ме гризе болката ? Ако мора да умре, нека
умре !... Но сепак... нека се спаси ! Чесна божице Хекато, дозволи му да си се врати
дома ! А ако му било пишано да го совладаат биковите, нека барем знае дека јас не
се радувам на неговата несреќа !’

Додека таа жалела, јунаците полека се упатиле  кон коработ. Арго вака му
зборувал на Јасон:

- Можеби ќе го осудиш мојот совет, но сепак ќе ти кажам. Познавам една де-

војка која се разбира во волшебни напивки, на што ја научи Хекате, божицата на
подземниот свет. Ако ја придобиеме, сигурен сум дека од борбата ќе излезеш како
победник. Ако сакаш, ќе дојдам кај неа.

- Ако си решил, мил мој- му одговорил Јасон- јас не ти забранувам. Но те-

шко нам ако враќањето ни зависи од жени !

Кога стигнале на коработ и Јасон им кажал на другарите што му ветил на кр-

алот, Пелеј му рекол:

- Јунаку Јасоне, ако си убеден дека ќе можеш да го исполниш ветувањето,

подготвувај се ! Но ако не си сосема сигурен, тогаш откажи се, зашто што друго би
имале да очекуваме освен смрт ?

Кога  рипнале  и  Теламон  и  други  воиствени  расположени  јунаци,  Арго  ги
смирил кажувајќи им дека ќе ја замоли мајка си да ја одоброволи девојката вешта
со волшебни напивки, а која ѝ е сестра. И в миг им се јавил знак: една гулабица, го-

нета од јастреб, летнала во Јасоновиот скут, а јастребот паднал на задната страна.

Тогаш  еден  од  нив  се  сетил  дека  и  стариот  Финеј  им  прорекол  дека  божицата
Афродита ќе им помогне да се вратат дома. Затоа сите со согласност со Арго, а не-

годувал само Ида, синот Афареј: 
- Зар овде дојдовме како женски слуги, па да ја молиме Афродита наместо

да му се обратиме на Арес ? Добро тогаш ! Заборвете на војната и одете да мамите
нежни девојки !

Но Јасон го прифатил советот на Арго. Го врзале коработ за брегот и го че-
кале враќањето на својот гласник.

Во тоа време Ајет свикал собрание на Колхидијците надвор од дворецот. Ги
запознал со доаѓањето на туѓинците и со нивната намера, но и со својот план за ни-

вна пропаст.

- Штом биковите ќе го убијат водачот- рекол- ќе наредам да се исече целата
шума и коработ да се запали заедно со јунаците. - И за своите внуци, кои ги довеле
туѓинците- смислил страшна казна.

Арго пристигнал кај мајка си и ја опсипал со молби да ја наговори сестра си
Медеја да им помогне. Халкиопа се сожалила над нив, но не се осмелила да се спр-

отистави на татковиот гнев. На молбата од синот ѝ дошла како порачана и таа му
ветила дека ќе им помогне.
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Медеја, пак, сонувала страшен сон- дека јунакот веќе се подготвил за борба
со биковите. Но борбата ја немал прифатено заради златното руно, туку за да ја од-

веде неа со себе, како своја невеста. Во еден миг ѝ се сторило дека таа лично се бо-

ри со биковите, но дека нејзините родители не сакаат да си достојат на зборот и да
му го дадат ветеното на Јасон, зашто не таа, туку тој морал да ги впрегне воловите.

Татко ѝ и туѓинецот жестоко се скарале, па ја одбрале неа да им пресуди. Таа се
одлучила за туѓинецот, па родителите ги обзеле тешка тага и накренале лелеци- на
што Медеја се рабудила.

Овој сон ја натерал да оди во собата на сестра си, но срамот долго ја пре-

мислувал да влезе кај неа. Четирипати излегла од претсобјето и пак се враќала. Нај-
после, со плач, повторно се фрлила врз својата постела. Ја видела нејзината довер-

лива дворјанка, ја сожалила, па отишла и ѝ кажала на сестра ѝ. Токму тогаш Хал-

киопа се договорила со своите синови како да ја придобијат девојката. Таа поитала
кај неа и ја нашла облеана во солзи, па ја опсипала со загрижени прашања.

Медеја им ветува помош на Аргонаутите

Девојката  поцрвенела, но срамот ја спречувал  да  ѝ одговори на сестра  си.

Најпосле, љубовта ја охрабрила, па со лукави зборови ѝ рекла:

- Халкиопа, ми се корне срцето за твоите синови ! Се плашам дека татко ни
може веднаш да ги убие, заедно со туѓинците. Така ми претскажа еден мој лош сон.

Ах, да може некој бог да го спречи неговото исполнување !

- Токму затоа доаѓам кај тебе- ѝ рекла сестра ѝ исплашено.- Те проколнувам
да ни помогнеш против татко ни. Ако пак не, да знаеш дека како Ериниите ќе те
прогонувам и од подземниот свет, заедно со моите убиени синови.- Па ѝ ги прегр-

нала колената на Медеја и ја ставила главата во нејзиниот скут.

- Зошто зборуваш за Ериниите, сестро ? Ти се колнам во небото и земјата, со
задоволство ќе направам сé што можам за да ги спасам твоите синови.

- Тогаш, и на туѓинецот, од љубов кон моите деца, ќе му дадеш некакво во-

лшепство за среќно да ја издржи страшната борба ? Откај него доаѓа син ми Арго и
те моли да му помогнеш на драгиот гостин.

Откако Медеја ѝ ветила дека утре рано ќе оди во храмот на Хекате за да до-

несе волшепство што ќе ги скроти биковите, Халкиопа си отишла и им ја кажала
очекуваната порака. А Медеја лежела со натажена душа.

‘Да не ветив премногу ?- се прашувала. -Зар смеам да направам толку многу
за туѓинецот ? Да се видам со него насамо, да го допирам ? Тоа ќе треба да се случи
за да успее  измамата.  Да, ќе го спасам, а потоа среќно нека си замине. Но јас ќе
умрам дента кога борбата среќно ќе заврши. Бесилката или отровот ќе ме ослобо-

дат од одвратниот живот. Но зар тоа ќе ме спаси ? Ќе кажам дека сум ја осрамотила
својата куќа, дека сум умрела исполнувајќи ја волјата на еден туѓинец’.

Па станала и го отворила ковчежето со спасоносни и смртоносни билки. То-

гаш низ главата ѝ поминале сите убави животни грижи и радости, сите другарки од
детството, па ја обзел некој чуден страв од смртта и го оставила ковчежето.

Одвај ја дочекала  зората за да тргне по ветеното волшепство и со  него да
застане пред љубениот јунак“.

Бидејќи германските автори истогласно не толкуваат поими, следеле збрки...
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Јасон и Медеја

„Додека Арго со веселата вест итал накај коработ, Медеја веќе станала, се
средила и се намачкала со скапоцено миризливо масло. Облекла прекрасен фустан
со златни петлици, а руменото лице си го покрила со бел превез. Со лесен чекор
тргнала низ своите одаи и на своите млади дворјани, дванаесет на број, им запове-

дала да ги впрегнат маските во колата за да оди во храмот на Хеката. Со себе од ко-

вчежето го имала земено чудотворниот мевлем наречен Прометеева маст. Секој кој
ќе ѝ се помолел на божицата на подземниот свет, па потоа ќе се намачкал со него,

тој ден бил бесмртен, не можел да биде повреден ниту од меч, ниту од оган. Мевле-

мот бил направен од црн сок на некој корен што никнал од Прометеевата крв што
му капела од исклуканите дробови на кавказката ливада. А Медеја лично, во една
школка, го собрала сокот од тоа растение, како скапоцен мевлем.

Медеја лично ги зела и камшикот и тргнала со своите девојки кон храмот, а
патем народот се почит ја поздравувал кралската ќерка. Кога низ полето стигнале
до храмот, таа вешто рипнала од колата, и им рекла на своите дворјанки да ја оста-

ват насамо со туѓинецот, зашто му ветила дека ќе ги прими неговите дарови за да
го направи неранлив, а дека всушност ќе му даде смртоносен лек за сигурно да про-

падне. На девојките им се допаднало тоа лукавство.

За тоа време, Арго тргнал кон храмот заедно со Јасон и со Мопс, гаталецот
на птичјите летови. Немало дотогаш толку убав смртник, па ни божествен син, ко-

лку што тој ден Зевсовата  жена го украсила својот штитеник. Му се восхитувале
дури  и неговите придружнички, секогаш кога ќе го погледнеле. А кога стапил во
храмот како најсјајната ѕвезда Сириус и кога Медеја го видела, мислела дека срце-

то ќе ѝ излета од градите, пред очите ѝ се стемнило, а лицето ѝ се облеало со же-

шко руменило. Тогаш нејзините дворјанки излегле, а Медеја и Јасон долго време
стоеле како смраморени еден спроти друг гледајќи се. Како што надвор се кренала
бура и сите лисја затрепериле, така и тие биле трогнати од здивот на љубовта, па
почнале да си разменуваат возбудливи зборови. Јасон прв го прекинал молкот:

- Зошто се плашиш од мене сега, кога сум крај тебе ? Јас не сум фалбаџија,

не плаши се да ме прашаш и да ми кажеш сé што сакаш. Но не заборавај дека сме
на свето место, каде што измамата преставува злосторство. Затоа, не залажувај ме
со слатки зборови. Јас доаѓам како човек кој бара помош и те молам да ми ја дадеш
маста што ми ја вети преку сестра ти. Побарај ми каква сакаш благодарност, а да
знаеш дека на мајките и на жените на нашите јунаци кои можеби веќе нé оплакува-

ат седнати на брегот, ти со својата помош ќе им ги растераш црните грижи и така
ќе стекнеш бесмртна слава во цела Елада“. 

Повеќе ја нема Грција.Па таква и никогаш и не постоела, туку само ЕЛАДА.

„Девојката го соборила погледот со слатка насмевка. Нејзиното срце се ра-

дувало од неговите пофалби. Пак ги кренала очите, одеднаш сакала да каже многу,

но останала нема, можела само да го извади мевлемот. Таа и срцето би му го дала
од градите, само да побара, толку слатки огнови ѝ разгорувал малиот бог на љубо-

вта од Јасоновата русокоса глава. По долг молк, со мака, Медеја изустила:

- Еве како мислам да ти  помогнам. Кога татко ми ќе ти ги даде смртносните
земјски заби за да го посееш, ти насамо искапи се во речната вода, облечи се во цр-

на облека и во земјата ископај тркалезна јама. Во неа стави клада, заколи едно жен-
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ско јагне и запали го целото да изгори. Тогаш на Хеката истури ѝ заливна жртва од
сладок мед, со чиниче, и оддалечи се од кладата. Но не обѕрнувај се на никакви че-

кори и на лавеж од пес, оти жртвата ќе ти биде залудна. Второто утро намачкај се
со оваа маст што ти ја давам. Во неа се крие неизмерна сила и голема моќ, ќе сетиш
дека си им рамен на боговите. Намачкај си ги со неа и копјето, и мечот и штитот,
па ништо нема да може да ти наштети или да те победи. Но таков ќе бидеш само тој
еден единствен ден, ама никако не откажувај се од борбата. И уште еден совет ќе
ти кажам. Кога со впрегнати бикови ќе ја изораш целата полјана и кога ќе никне
земјов посев- воинствените џинови- фрли меѓу нив еден голем камен. Тие ќе збе-

снат како луди и ќе се испотепаат за него како гладни пци за парче леб. Тогаш мо-

жеш да им навалиш и да ги убиеш еден по еден. Потоа ќе можеш да си го земеш
златното руно од Колхида и да си одиш ! Да, оди си, каде што сакаш.

Вака му зборувала, со солзи во очи. И бидејќи во болката заборавила што
прави, го фатла за десната рака:

- А кога ќе стигнеш дома, не заборавај го името на Медија ! И јас ќе мислам
на тебе кога ќе бидеш далеку. Кажи ми го само името на твојата татковина во која
ќе те врати твојот прекрасен кораб.

И Јасон бил обземен од ненадејната и голема наклонетост кон неа, па ѝ ре-

кол:

- Ако се спасам од смртта, возвишена кнегињо, нема да те заборавам ниту
миг. А татковината ми се вика Јолк во Хемонија, таму каде што добриот Прометеев
син Девкалиот ги удрил темелите на многу градови и изградил многу храмови. Та-

му не знаат за вашата земја. 

- Значи, тие живееш во Елада, туѓинецу- забележала девојката.- Таму луѓето
сигурно се  погостољубиви отколку кај нас. Затоа, не раскажувај им како те прече-
каа овде, туку само во самотијата сеќавај се на мене. Јас ќе те паметам и кога сите
овде ќе те заборават. Ако сепак ме заборавиш, по некоја птица што ќе ја нанесе ве-

трот од Јолк ќе те потсетам дека со моја помош побегна одовде. А подобро би било
да сум самата во твојот дом за да можам да те опоменам !“.  

Стои само Елада- никако Грција. Очигледни се збрките на германски јазик.

Елада била во врска со Атина, на чии простори таа во 6 век п.н.е. се ширела.

„- Ах, љубезна моја- ѝ одговорил Јасон- пушти ги ветровите да си дувнат и
птиците со нив. Кога ти би дошла во Елада, колку ќе те почитуаат сите, колку ќе ти
се восхитуваат зашто нивните блиски без твојот совет не би се спасиле од смртта.

А ти мене ќе ми припаѓаш целосно и нашаа љубов нема да може да ја раскине ни-

што друго освен смртта.

- Време е да се разделиме- ѝ рекол најпосле претпазливиот Јасон на Медеја,

чија душа се топела од милина од неговите зборови.- За да не се замине сончевата
светлина пред нас, па некој да дознае сé. Ние повторно ќе се сретнеме, на истото
место.

Јасон го исполнува барањето на Ајет

Кога Јасон им раскажал на своите другари дека девојката му дала прекрасно
волшепство, сите се радувале, само јунакот Ида седел настрана крцкајќи со забите.

Следното утро пратиле двајца гласници кај Ајет, да го замолат да им ги даде змеј-
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ските заби. Тој спокојно им ги дал, зашто не ни помислувал дека Јасон навистина
ќе успее да ги посее забите.

Ноќта Јасон се искапил и ѝ принел жртва на Хеката, точно така како што му
беше кажала Медеја. Божицата лично ја чула неговата молба, па излегла од своите
длабоки пештери- страшно, опкружена со ужасни змејови кои во челустите носеле
дабови гранки. Подземните пцишта се туркале околу неа лаејќи. Пасиштата се тре-
селе од нејзините чекори, а нимфите од реката Фазис тажно цимолеле. Јасон го об-

езел страв додека се враќал, но не се обѕрнал, сеќавајќи се на зборовите на саканата
девојка, сé додека пак не се нашол меѓу своите другари. А зората веќе се јавувала
над снежните врвови на Кавказ.

Рано утрото Ајет си го ставил својот цврст оклоп што му го подарил Арес,

откако го заробил во борбата соГигантите.На главата ставил златен шлем со четири
украси и од перја,па го зел четирикратниот штит што освен Херакле не можел да го
крени ниту еден јунак. Син му ги придржувал брзите коњи впрегнати во кочијата.

Кралот се качил, ги зел уздите и јурнал низ градот, следен од голема толпа луѓе.

За  тоа  време,  Јасон  со  чудотворната  маст  ги  намачкал  копјето,  мечот  и
штитот. Неговите другари го испробале своето оружје против неговото копје, но не
можеле да го свиткаат ни за нокот. Јасон потоа со истата маст си го намачкал и те-

лото и веднаш сетил неизмерна сила, рацете му набрекнале желни за борба.

Тогаш јунаците го потерале  коработ до Аресовото  Поле, каде што веќе ги
чекал Ајет со голем број Колхизијци, а мноштво народ бил изнареден по издадени-

те гребени  на Кавказ. Јасон  вооружен,  истапил напред, прекрасен  како Арес  или
Аполон.

Брзо ги видел на полјаната бакарните јареми за биковите и плугот и ралник-

от од чисто железо. Разгледувајќи го одблизу приборот, железниот шилец го при-

цврстил за копјената закачалка, а шлемот полн со шилести змејски заби го оставил
наземи. Засолнет зад својот штит, почнал да бара траги од животните. Тие во тој
миг дотрчале ненадејно од еден подземен засводен простор, каде што им биле шта-

лите, фрлајќи пламен од ноздрвите, па се залетале кон него. Но Јасон го одбил ни-

вниот напад не поместувајќи се. Долго биковите ги повторувале своите напади, ри-

кајќи и ригајќи пламен, така што јунакот бил опкружен со жар. Но заштитен од во-

лшепството на Медеј, тој напосле фатил еден од биковите од десната страна, за вр-

вот на рогот, и го повлекол со сета сила до бакарниот јарем. Тука  го клоцнал по
бакарните нозе и го соборил наземи. Со еден удар го кутнал и другиот бик. Тогаш
го отфрлил својот широк штит, па опкружен со пламенот на животните, цврсто, со
двете раце, ги фатил двата потклекнати бика.

Додека Ајет се восхитувал  на неговата сила, Кастор и Полидевк, како што
биле договорени, му ги подале јаремите што лежеле наземи, а тој ги прицврстил за
вратот на животните. Потоа го кренал бакарниот жегол и го закачил за алката на ја-

ремот. Тогаш Јасон си го зел штитот и го префрлил на грбот; го дафатил шлемот со
змејски заби, па ги зел копјето и, подбуцнувајќи ги со него разбеснетите животни,

ги натерал да го повлечат плугот. Јасон со цврст чекор одел по нив сеејќи ги забите
во длабоко изорана земје.

Сонцето уште било високо на небото кога Јасон ја изорал целата полјана.Би-

дејќи џиновите уште не биле никнати од неа, тој се повлекол кон коработ, каде што
го пречекале другарите со гласни радосни извици. Но тој не изустил ни збор, туку
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си го наполнал шлемот со вода и си ја угаснал големата жед. Тогаш си ги допрел
колениците и срцето му се исполнило со голема борбеност. А во меѓувреме, по це-

лото Аресово  Поле  веќе  се  начичкало со никнати  џинови  и блескало  од нивните
штитови, шилести копја и шлемови. Тогаш Јасон грабнал од земјата еден огромен
камен што четворица силни мажи одвај би го поместиле и лесно го фрлил меѓу из-
никнатите воини. Џиновите почнале да потскокнуваат околу каменот, убивајќи се
меѓу себе со подмолни воздишки. Кога најжестоко се колеле, Јасон се фрлил меѓу
нив како метеор што светнува во црна ноќ. Со својот меч задавал рани околу себе:

тие што стоеле ги кутнал, а другите, што веќе му биле никнати до раменица, ги по-

косил како трева, на трети им ги расцепил главите кога јурнале во борбата. Бразди-

те се исполниле со крв.

Иако  восхитен  од  силата  на  јунакот,  душата  на кралот Ајет  се  гризела  од
немоќна лутина. Без збор се свртил и си заминал во градот, размислувајќи како да
истапи против Јасон. Јасон веќе се одморил од силните напори, опкружен со своите
другари, кои му честитале на победата.

Златното руно

Ајет цела ноќ разговарал со своите главешини како да ги надмудрат Арго-

наутите, бидејќи не сакал да го одржи дадениот збор. Но и му било јасно дека по-

бедата на Јасон што ја видел тој ден не била издвојувана без помошта на неговите
ќерки.

Срцето на Медеја се исполнило со немирен страв. Веднаш насетила дека не-

јзината помош не е тајна за татко ѝ. Очите ја печеле од солзите. Веќе го држела ма-

лиот сад со отров кога Хера повторно ѝ влеала храброст во срцето, па таа го врати-

ла отровот на неговото место, се прибрала и решила да побегне. Ги опсипала по-

стелата и вратите со проштални бакнежи, ги погалила ѕидовите од одајата, пресе-

кла едно парче од својата коса и го оставила на перницата, да ѝ остане за спомен на
мајка ѝ.

- Збогум, мила мајко ! Збогум, сестро Халкиопо ! -зборувала плачејќи. -Збо-

ум, доме мој ! О, туѓинецу, како среќа да те голтнело морето пред да стигнеш во
Колхида !

Така Медеја го напуштила својот мил дом. Трчала боса по тесните споредни
патеки, со левата рака повлекувајќи си го превезот преку лицето, а со десната пот-

кревајќи си ја ношницата за да не се извалка. Невидена од стражарите, брзо се на-

шле од градот, каде што тргнала накај храмот.Потоа скршнала кон брегот, каде што
како ѕвезда водилка ѝ служел радосниот оган на Аргонаутите со кој ја славеле голе-

мата  Јасонова  победа.  Кога  дошла  спроти  коработ, гласно  го викнала  својот нај-
млад внук  Фронтис. Тој, а и Јасон, го познале нејзиниот глас. Јунаците завеслале
накај девојката. Уште пред да го врзат коработ, Јасон рипнал на брегот, а Фронтис
и Арго поитале по него.

-  Спасете  ме  !-  извикала  девојката  прегрнувајќи  ги  колениците  на  своите
внуци. -Спасете ме и мене, а и себеси од татко ми ! Сé се знае, ни нема спас ! Да
бегаме пред татко ми да ги впрегне брзите коњи ! Ќе ви помогнам да го земеме зла-
тното руно така што ќе го успијам змејот. А ти, туѓинецу, заколни се пред боговите
и пред своите другари дека нема да ме осрамотиш во својата татковина !
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Јасоновото срце се израдувало од овие нејзини жални зборови. Тој нежно ја
кренал, ја прегрнал и рекол:

- Мила моја ! Зевс и заштитничката на бракот Хера нека ми бидат сведоци
дека, кога ќе се вратам во Елада, ќе те внесам во својот дом како законска жена !“

Само без Грција,ниту Грци и ништо грчко,туку Елада со Хелени и хеленско.

„По советот на Медеја, јунаците уште истата ноќ тргнале да веслаат низ ре-

ката накај светата шумичка за да го грабнат златното руно. Јасон и Медеја, пак, тр-

гнале пеш по врвиците кон шумичката. Таму го побарале високиот даб на кој ноќе
болскотело обесеното руно. Но будниот змеј со своето остро око ги здогледал дој-
денците, па го испружил својот долг врат кон нив, шиштејќи толку страшно што
целата шума одекнала, па им тргнал во пресрет тркалајќи се кон нив. Но Медеја хр-

абро му тргнала во пресрет повикувајќи  го со сладок глас најмоќниот меѓу бого-

вите, богот на Сонот, за да го успие чудовиштето. А уште и ја повикала моќната
божица на подземјето да го благослави нејзиниот потфат.

Преплашен, Јасон одел по неа. Змејот заспал од волшебната песна на девој-
ката, па таа, изговорајќи магични зборови, од едно смреково гранче му прснала во
очите магична течност, од која чудовиштето потонало во длабок сон. Змејот ја за-

творил и челуста, испружувајќи го целото тело во долгата шумичка.

На знакот од Медеја, Јасон го откачил руното на стеблото, додека таа посто-

јано ја прскала главата на змејот со волшебната течност. Потоа брзо ја напуштила
Арсовата шумичка, а Јасон уште од далеку весело го покажал руното.Неговиот бле-

сок им ја осветлувал мрачната патека. Јунакот чекорел носејќи го руното на левото
рамо, а тоа му висело од вратот до нозете. Набрзу пак го свиткал, зашто се плашел
да не ги сретне некој човек или бог, та да му го одземе богатството.

Заедно со зората, Јасон и Медеја се качиле на коработ. Другарите го опкру-

жиле својот водач и му се восхитувале на руното кое болскотело како молскави-

цата на Громовникот. Но Јасон не им дозволил да го допираат, туку го покрил со
нова наметка, ја сместил девојката на задната палуба, па им рекол:

- Пријатели, ајде сега веднаш да тргнеме кон татковината. Со помош на де-

војката го извршивме она што тргнавме на овој долг пат. За награда, ќе ја однесам
дома како законска жена, а вие помогнете ми да ја заштитам како жена која ѝ по-

могна на цела Грција. Не се сомневам дека Ајет брзо ќе не втаса со сиот свој народ,

за да ни го затвори излезот од реката. Затоа наизменично половината од вас ќе ве-

слаат, а половината ќе го заштитуваат враќањето, свртени кон непријателот со го-

леми штитови од говедска кожа. Во наши раце е нашето враќање и честа или срам
на Грција !“

Без Грција, затоашто поимот Грци бил користен за македонска тн.Византија,

која била православна држава, а православието било македонско: Грци од 10 век.

За Европјаните едно исто е Хелас (Елада=ел ада) со Грција (Греика=Граика),

неспоиви поими. Ова е изразито кај англиските автори. Кај нив поимот Хелас (Хела
с: хел=бел) е истоветно со Греик (греи к: греи=греј=дојди од Исток,но не од Запад).

Меѓутоа, во германските преводи за старата ера стои само Хелас и Хелени.

Бидејќи ваква е преведувачката состојба, поимот Грци станал политички.

„Па  ги  кренал јажињата  со кои  бил  врзан  коработ,  скокнал  на палубата  и
застанал до девојката, крај кормиларот Анкеј. Понесен од силните веслачи, коработ
поитал кон утоката на реката“.
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КНИГА ЧЕТВРТА

ПРИКАЗНА ЗА ХЕРАКЛЕ

Херакле на крстопатот 

„Напуштајќи ги стадата и овчарите, Херакле отишол во еден пуст крај за да
размисли по која животна врвица да тргне. Одеднаш, здогледал како му се прибли-

жуваат две жени со висока става.

Едната била пристојна и благородна, со чисто тело и страмежлив поглед, со
скромно држење, а облеката ѝ била бела и без ниту една дамка.

Втората била дебела и нежна, со румено лице, имала широко отворени очи,

а облеката ѝ била припиена за телото и уште повеќе ѝ ги истакнувала убавините.

Се загледала самата себеси, па гледала дали и другите фрлаат поглед кон неа, а че-

сто се обѕирала и во сопствената сенка.

Кога му се приближиле, првата мирно и со одмерени чекори продолжила, но
втората, за да ја престигне, се стрчала накај момчето и му рекла:

- Херакле, гледам дека си нереишетелен. Ако ме одбереш мене за пријател-

ка, ќе те водам по најпријатниот и најлесен пат. Ќе ги пробаш сите убавини и за-

довлоства на животот. Не ќе треба да се грижиш за работа и војна, туку само како
да си ги насладуваш сетилата со најпријатни чуства, да се заситуваш со највкусни
јадења и напивки и да спиеш на најмека постела. Ќе уживаш во плодовите на ту-

ѓиот труд, а нема да се откажуваш од ништо што ќе ти донесе полза. Јас, на своите
пријатели им дозволувам сé да искористат.

- А како се викаш, жено ?- ја прашал зачудено Херакле.

- Пријателите ме викаат Среќа, а непријателите, кои сакаат да ме понижат,

ме нарекуваат Злоба.

Тогаш дошла и втората жена.
- И јас доаѓам кај тебе, драг Херакле- му рекла таа.- Ти ги знаеш родителите,

твоите способности и воспитувањето. Тоа ми дава надеж дека ќе бидеш вешт во сé

што е добро и големо ако тргнеш по мојот пат. Но јас не ти ветувам никаква уба-

вина, туку само она што го определиле боговите за човечкиот живот. Тие не им да-

ваат на луѓето ништо без мака. Ако сакаш да бидат милостиви кон тебе, мора да ги
почитуваш; ако сакаш пријателите да те сакаат, мора да им помогаш; ако сакаш да
те почитува некоја држава, мора да ѝ правиш услуги: ако сакаш цела Елада да ти се
восхитува, мора да станеш нејзин добротвор. Ако сакаш да жнееш, мора и да посе-

еш; ако сакаш да војуваш и да победуваш, мора да ја научиш воената вештина; ако
сакаш да владееш со своето тело, мораш да го челичиш со труд и пот“.

Видлив е грешниот приод на авторот-за него Елада и Грција е едно исто итн.

Ама морало да има грешен приод и во толкувањата на поимите- без истогласност.

„- Гледаш, драг Херакле- се вмеша Злобата- дека оваа жена те води до задо-

волствата по долг и мачен пат ? Јас ќе те одведам до среќата по најкусиот и најле-

сен пат.

- Проклетничке !- ѝ  одвратила  Доброделта- зар ти  можеш  да имаш  некоја
добра особина ? Секоја желба ја пречекуваш со презаситеност. Јадеш пред да огла-

днеш, пиеш  пред  да  ожеднеш,  бараш  скапоцени  вина  и  слатки,  лете  бараш  снег.
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Ниту една постела не тие е доволна мека, ги тераш своите пријатели да безделни-

чат ноќе за да го преспијат најубавиот дел од денот.
Безгрижно и наконтени  во младоста, се влечкаат во маки  и валканици низ

староста, засрамени од она што го правеле. А ти самата, иако си бесмртна, исклу-

чена си од друштвото на боговите, а и добрите луѓе те презираат. Никогаш немаш
чуено пофалба, немаш видено свое добро дело. Во мене уметниците наоѓаат барана
помошничка, господарите верна  чуварка,  робовите  сигурна  заштитничка. Јас сум
вредна соработничка во мир, сигурна  сојузничка  во војна и најверна  другарка  во
пријателството.

Првите подвизи на Херакле

Откако исчеснале двете привиденија, Херакле останал сам и брзо се решил
да тргне по патот на Добродетелта. И набргу можел да направи нешто добро.

Грција тогаш сé уште била полна со шуми и мочуришта, а низ нив талкале
разјарени лавови, диви свињи и други чидовишта. Најголема должност на јунаците
била да ја чистат земјата од тие зла и да ја ослободуваат од злосторниците кои ги
демнеле патниците на осамени места.

Кога се вратил кај своите, Херакле чул дека едно страшно чудовиште живее
на ридот Китерон, во чие подножје паселе стадата на кралот Амфитрион, неговиот
очув. Вооружен, се качил на шумовитата дива планина, го совладал лавот, се наме-

тнал со негова кожа, а челуста му ја воврел како шлем.

Враќајќи  се од тој лов, ги  сретнал даночниците на минискиот крал Ергин,

кои биле дојдени по срамниот и неправеден годишен данок од Тебанците. Ги напа-

днал и со јамки околу вратот и осакатени ги вратил назад кај нивниот крал. Ергин
побарал да му го предадат сторителот, а тебанскииот крал Креонт, од страв да не го
снајде поголема несреќа, бил решен да му го исполни барањето. Тогаш Хералке на-

говорил неколку храбри младичи да тргнат со него против непријателот. Но во ни-

ту една куќа не можело да се најде оружје, зашто Минојците го имале разоружано
целиот град, за да не се сетат Тебанците да се кренат на бунт. Атина го поканила
Херакле во својот храм и му го дала своето сопствено оружје, а јунаците го грабна-

ле она што висело во храмот, што одамна нивните предци го имале заробено и им
го посветиле на боговите.

Со својата мала вооружена чета, Херакле им тргнал во пресрет на Минејци-

те, кои им се приближиле откај некоја клисура, каде што не можела да ги спаси ни-

вната  многубројна  воена  сила.  Ергин  загинал  во  битката  и  речиси  целата  негова
војска била уништена. Но паднал и Амфитрион, очувот на Херакле, кој се борел ра-
мо до рамо со него. По битката, Херакле брзо се приближил до Орхомен, главниот
град на Минејците, им ги разурнал сите градски порти, ја запалил кралската кула и
им го разурнал градот.

Во знак на признание, тебансткиот крал Креонт му ја дал на Херакле за жена
својата  ќерка  Мегара,  која  му родила  три  сина.  А  боговите  го  дарувало  херојот-

Хермо  му  дал  меч,  Аполон  стрели,  Хефест  златно  торбиче  за  стрелите,  а  Атина
оклоп.

Херакле и Дејанира
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Откако извршил уште неколку јуначки дела на Пелопонез, Херакле заминал
во Етолика, кај кралот Енеј, кој имал прекрасна ќерка- Дејанира. Таа многу страда-
ла од навалувањата на речниот бог Архелој да се  омажи  со него. Тој првиот пат
дошол да ја побара во облик на вистински бик, вториот пат како сјаен змиуелест
змеј, а третиот пат во облик на човек, но со биковска глава, од чија бушава брада
течеле потоци свежа вода. Татко ѝ не се противел многу, но таа ги молела боговите
побрзо да ѝ ја испратат смрттта отколку да го одбере Ахелој.

Токму во тоа време како втор просец се појавил Херакле, кому пријателот
Мелеагар  му кажел  во  подземниот  свет  за  големата  убавина  на  кралската  ќерка,

инаку негова  сестра.  Тргнал  вооружен  и  набргу  бил  пречекан  од рогатиот речен
бог. Кралот Енеј ветил дека ќерка му ќе му ја добие оној кој ќе го победи својот пр-

отивник.

Тие прво се судриле со оружје, но бидејќи биле рамноправни, набргу двобој-
от се претворил во борење. И двајцата обилно се потеле и стенкале од натчовечките
напори. На крајот, победил Зевсовиот син и го кутнал назема речниот бог. Меѓутоа,

тој в миг се претворил во змија. Но Херакле веднаш ја зграпчил и за малку ќе ја
задавел, ако Ехелој во тој час не се претворел во бик. Херакле пак не се збунил, го
зграпчил бикот за едниот рог и со толкава сила го треснал од земи што му го от-

кинал рогот. Тогаш речниот бог признал дека е победен и му ја препуштил девојка-

та на победникот.

Но женидбата не го спречила Херакле да влегува  во нови незгоди. Еднаш,

кога повторно бил во куќата на жена си, не сакајќи го убил момокот што му носел
вода за миење на рацете, па морал да бега- овојпат заедно со жена си и нивниот мал
син Хил.

Херакле и Нес

Бегалците тргнале кон Трахин, кај Кеик, пријател на Херакле. Но тоа било
најкобното патување  во неговиот живот. Преку реката Евен патниците за пари ги
пренесувал Кентаурот Нес, тврдејќи дека тоа право му го дале боговите поради не-

говата чесност. Но Херакле самиот си ја прегазил реката, а на Нес му дозволил да ја
пренеса Дејанира.

Кога  бил на средината  на реката,  на  Кентаурот  Нес  му се  свртел  умот  од
убавината на жената, па се обидел да ја допре со копнежлива рака. Кога ја слушнал
како вика за помош, Херакле без размислување извадил една стрела и го прострел-

ал Кентуарот. Дејанира се ослободила од неговите раце и сакала да потрча во пре-

гратките на својот маж, но Нес ја викнал за да ѝ открие една тајна. Сакајќи да се од-

мазди на умирање, ѝ ги кажал овие лажливи зборови:

- Бидејќи си последната што те носев, редно е да имаш уште една предност
од моето служење. Собери ја свежата крв што ми тече од раната, од местото каде
што влегла стрелата во телото, која е затруена од пената на лернејската Хидра, па
таа ќе ти послужи како магија за да ја задржиш љубовта на мажот ти. Ако му ја на-

мачкаш кошулата со таа крв, никогаш веќе нема да погледне во друга жена.
Иако Дејанира не се сомневала во љубовта на Херакле, сепак, го послушала

Несовиот совет. Ја собрале засирената крв во садот што ѝ се нашол при рака и го
скрила. По неколку други доживувања, тие среќно стигнале во Кеик.

42



Смртта на Херакле

Последниот потфат на Херакле била војната против Еврит, крал на Ехалија,
кога одамна го мразел затоа што не му ја дал за жена ќерка си Иола. Херакле со-

брал голема војска од одбрани Грци и тргнал да ги опколи Еврит и неговите синови
во нивниот главен град Ехалија. Среќата го следела: тврдината се разурнала во пр-

ав, кралот загинал заедно со своите тројца синови, а градот бил разурнат. Сé уште
младата и убава Иола му станала заробеничка на Херакле. За тоа време, загрижена-

та Дејанира чекала дома вести од мажа си. Најпосле, во палатата стигнал гласникот
со добрите вести:

- Маж тие е жив, кнегињо- ѝ викнал тој на преплашената жена.- Ене го, доа-

ѓа славејќи и сега првината од воениот плен им ја принесува на домашните богови.

По извесно време пристигнал и Хераклевиот пратеник Лиха, со заробеници-

те, па ѝ кажал на Дејанира дека Херакле ѝ порачува да ги поштеди заробениците, а
особено девојката, која тој час ѝ паднала на коленици.

Дејанира ја видела убавината на девојката, ја кренала од земја и ѝ рекла:
-  Да, драги  мои, секогаш  ме  мачи  тага  кога  ќе  видам  како  низ  туѓи  земји

влечат несреќници без татковина, и слободни луѓе како ја поднесуваат ропската не-

среќа. Победнику Зевс, никогаш не кревај ја така својата рака против мојата куќа !

А која си ти, девојко ? Изгледаш немажена и од одлично семејство.

Го прашала и Лиха, но тој се направил дека не знае, иако лицето му оддава-

ло дека крие некоја тајна. А девојката, пак, само воздивнувала и молчела. Дејанира
наредила да ја внесат дома и да бидат внимателни со неа. Тогаш на господарката ѝ
пристапил првиот гласник и ѝ ја шепнал вистината- дека Херакле само заради таа
девојка ја урнал тврдината на градот Ехалија, дека таа е Иола, ќерка на Еврит и де-

ка Херакле гори од љубов по неа уште пред да ја сретне неа, Дејанира.

Дејанира почнала гласно да плаче, но бргу се созела и го викнала кај себе
Лиха. Тој долго не попуштал во лагата, но потоа, кога таа рекла дека нема да ѝ на-

штети на девојката, ѝ признале сé. Тогаш Дејанира го ослободила без да го прекори
и  му наредила да причека  да му подготви подарок на својот маж  заради  толкуте
убави работи што ѝ ги испратил. Во тој миг се сетил на магијата за која ја собрала
крвта од Кентаурот. Го извадила кутичето од дното на ковчегот, па со бела јагне-

шка волна, откако ја натопила во маста, тајно ја намачкала прекрасната кошула што
порано му ја имала наменето на Херакле.

Откако завршила, ја затворила убаво бојадисана црвена кошула во ковчеже,

а перчето волна небрежно го фрлила на подод. Го викнала Лиха и му го предала по-

дарокот наменет за Херакле.

- Оваа кошула ја исткав лично јас. Нека не ја носи друг освен него. Нека не
ја изложува на оган или на сончева светлина додека не им ја покаже на боговите,

облекувајќи ја за денот на свечените жртви. Така се зареков ако го видам како уште
еднаш се враќа како победник од битка. А дека навистина му носиш мој аманет, тој
ќе знае по овој прстен со печат што ти го доверувам да му го предадеш.

По неколку дена, најстариот син на Херакле и Дејанира, Хил, тргнал во пре-

срет на татка си, за да го поттикне побрзо да се врати дома. Кога се вратил, сам, по-

вторно без него, тој ѝ викнал загрозено на мајка си:
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- Подобро никогаш да не си се родила или никогаш да не си ми станела мај-
ка, или боговите да ти дале поинакво срце ! Ти го уби татко ми ! Со свои очи ја ви-

дов неговата ужасна судбина !

И потоа подробно ѝ опишал како татко му радосен ја облекол нејзината ко-

шула, но кога дошол до огнот на кој му ги принесувал жртвите на Зевс, кошулата
му се залепила за телото и страшни трпки му поминале низ снагата, како да се ва-

лка поземи и да вика, да го моли да го качи на брод и да го однесе дома, за да не
умре на туѓа земја...

Без збор оправдување, Дејанира отишла во спалната. За тоа време, нејзини-

те придружнички- на кои несреќната жена претходно им ја доверила својата тајна
дека  со помош на  Несовата  маст  може да ја зачува  верноста на мажа си- му об-

јаснила на младичот дека тој, со својот гнев, ѝ нанел неправда на мајка си. Хил се
стрчнал по неа, но било доцна- ја нашол легната на креветот на Херакле, со меч во
градите. Залудно ја викал, оплакувајќи ја својата брзоплетост. Во тој час, го слуш-

нал татка си како го повикува да му се смилува, да го извлече неговиот меч и да го
убие, зашто тој, големиот јунак кој направил толку подвизи, умира од женска рака !

Но кога дознал од сина си, под света  заклетва, дека мајка му не  сакајќи  станала
причина за неговата несреќа, и неговата лутина се претворила во тага.

Својот син Хил го свршил со заробената Иола, а потоа наредил да го одне-

сат на ридот Ета за да умре таму, според пророштвото од Делфи. По негова желба,

таму била направена клада на која тој се сместил, па им наредил на своите блиски
да ја запалат кладата одоздола. Но никој не сакал да му ја исполни таа жална же-

лба. Најпосле, поради неговите страшни болки, неговиот пријател Филоктет се ре-

шил да му помогне. Во знак на благодарност, Херакле му ги подарил своите несо-

владливи стрели и својот победоносен лак. 

Кога кладата била запалена, врз него почна да удираат громови кои го забр-

зувале нејзиното горење. Потоа над неа се спуштил облак кој, со трескотот на гр-

мовите, го качил бесмртникот на Олимп.

Кога Јолај и другите пријатели се приближиле до изгорената клада за да ги
соберат останките од јунакот, не нашле ниту една коска. Им било јасно дека тој се
преселил меѓу небесните жители, па му принеле посмртна жртва како на божество
кое почнала да го почитува цела Грција. (Елада=ел ада: ел=хел/ел=ил=Илиос, Р.И.)

Божественикот Херакле на небото го пречекала неговата пријателка Атина и
го вовела во орото на бесмртниците. И Хера се смирила со него, откако го заврши-

ла својот овоземен живот. Таа му ја дала за жена ќерка си Хеба, божицата на вечна-

та младост, која му родила бесмртни деца“.

КНИГА ПЕТТА

ТЕЗЕЈ

Раѓањето и младоста на Тезеј

Големиот јунак и атински крал Тезеј бил син на Егеј и Етра, ќерка на тре-

зенскиот крал Питеј и внука на Пелоп, најмоќниот крал на Пелопонез. Од таткова
страна бил потомок на стариот крал Ерихтониј. Егеј долго време се измачувал за-
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тоа што нема деца, а се плашел од педесетемина сина на брата си Палант, кои биле
непријателски расположени кон него и го презирале поради тоа. Затоа, решиле тај-
но, без знаење на жена си, да се ожени уште еднаш, па ова му го доверил на својот
пријател Питеј; среќата сакала токму тој да добие необично пророштво кое му от-

крило дека ќерка му нема да се омажи славно, но дека ќе роди славен син. Ова го
натерало трезенскиот крал тајно да ја омажи ќерка си Етра за човекот кој веќе имал
жена.

По свадбата Егеј останал уште неколку дни во Трезен, а потоа се вратил во
Атина. Кога се збогувал  од својата  нова жена, мечот и сандалите ги  оставил под
еден камен на морскиот брег и ѝ рекол:

- Ако боговите ја одобрат нашата врска, во која не влетав лекомислено, туку
за да им обезбедам поткрепа на мојот дом и на мојата земја, ако ти подарат син, тај-
но одгледај го и никому не кажувај кој му е татко. Кога ќе порасне и кога ќе стане
доволно силен за да го помести овој камен, доведи го овде, нека ги земе мечеот и
сандалите и со тие знаци прати го кај мене.

Етра навистина родила син, го нарекла Тезеј и му го дала на дедо си Питеј
да  го одгледува. Не го кажала неговиот вистински татко, а дедо му ја раширил при-

казната дека внук му е син на Посејдон, заштитникот на нивниот град, кому му се
принесувале  првите  плодови.  Затоа,  народот  воопшто  не  се  чудел  што  кралската
ќерка била почестена со неговото дете. Кога детето пораснало во смело момче со
прекрасна телесна сила, мајка му го одвела кај каменот, му го кажала неговото ви-

стинско  потекло и му понудила  да ги  земе  знаците од татко му и да  отплови  во
Атина.

Трезеј лесно го поместил каменот, ги обул сандалките, го врзал мечот околу
половината. И покрај молбите на дедо му и татко му, не сакал да патува по морето,

а патувањето по копно во тоа време  било многу опасно, зашто насекаде  демнеле
разбојници и злосторници.Но уште одамна Тезеј си го имал земено за пример Хера-

кле, кога прв пат го видел кога имал седум години. Тогаш Херакле дошол на гости
кај дедому Питеј. На трпезата ја соблекол лавјата кожа и тогаш сите други деца по-

бегнале, а само Тезеј ја грабнал секирата од еден слуга и со неа се нафрлил на ко-

жата, мислејќи ја за жив лав. По таа посета на Херакле, Тезеј бил восхитен од него
и  ги  сонувал  неговите јуначки  дела, замислувајќи  се и  самиот како него. И сега,

шеснаесетгодишниот Тезеј не можел да замисли да бега од борбите на копно со кои
би ги чистел разбојниците од лицето на земјата.

- Што ќе помисли богот што го сметаат за мој татко ако како страшливец па-
тувам под сигурната закрила на неговите води ? Што ќе рече мојот вистински татко
кога како нишани ќе му ги однесам сандалите без прав и мечот без крв ? - им рекол
на мајка си и деда си. Неговите зборови им се допаднале, па тие го благословиле и
така Тезеј тргнал кон Атина.

Тезеј патува кај татка си

Прв патот на Тезеј му го пресекол разбојникот Перифет Боздоганџијата, кој
со железен боздоган им пресудувал на патниците. Момчето весело му подвикнало:

- Неранимајко еден ! Ми се појавуваш во вистински миг, оти твојот боздоган
ќе му дојде како нарачан на еден јунак кој тргнал низ светот како втор Херакле ! –
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Потоа го нападнал разбојникот и го убил по кратка борба, па си го зел неговиот бо-

здоган како трофеј.
Потому сретнал друг разбојник- Синис, Виткачот на смреки. Кога тој ќе фа-

тел некој патник, ги свиткувал  врвовите на две смреки и за едната му ги врзувал
рацете, за другата нозете и ги пуштал стеблата за да го растргнат. Убивајќи го и не-

го, Тезеј го посветил својот боздоган. Синис имал многу убава ќерка, Перигуна, ко-

ја го видела убиството на татко си и побегнала. Тезеј ја барал и таа излегла дури от-

како ѝ ветил дека нема да ѝ наштети, туку дека ќе ја заштити и ќе се грижи за неа
најдобро што може.Подоцна тој ја омажил за Дејонеј, син на ехаликиот крал Еврит.
Целото нејзино потомство ја почитувало заклетвата што ја дала таа додека се кри-

ела од Тезеј во грмушките: никој никогаш не запалил ниту едно од растенијата што
ја заштитувале нивната прамајка.

На својот пат Тезеј не ги убивал само опаките луѓе, туку мислел дека смее
да се бори и против штетните животни, следејќи го примерот на Херакле. Покрај
другите чудовишта, ја убил и Феа, кромионската свиња, која била борбена и речиси
непобедлива ѕверка. Така дошол до границата на Мегара и тргнал против Скирон,

третиот по зло прочуен разбојник кој седел на високите карпи меѓу Мегара и Ати-

ка. Таму имал обичај, од чиста разузданост, да им ги испружи нозете на патниците
за да му ги измијата, при што ги туркал во морето. Овојпат Тезеј ја извршил истата
смртна казна над него.

Го убил и разбојникот Керкион, кој ги канел патниците да се борат со него,

па потоа ги убивал. Така втасал до последниот и најсвиреп разбојник, Дамаст, по-

знат по прекарот Прокруст, што значи ‘Тегнало’. Тој имал две постели, едната мно-

гу кратка, а другата многу долга. Кога ќе наидел некој низок патник, мрачниот раз-
бојник му ја давал за спиење долгата постела. (Истогласно Керкион=керки он, Р.И.)

- Како што гледате- му велел на патникот- мојата постела е преголема за те-
бе, дај да те направам по нејзина мера !- велел Дамаст, па почнувал да му ги тегне
рацете и нозете, додека несреќниот не ја испуштил душата. А пак кога ќе наишол
некој долг патник, го легнувал на кратката постела и му ги пресекувал нозете, спо-

ред мерата на креветот. Сега Тезеј него го фрлил во кратката постела, му го скусил
телото со својот меч и го оставил бедно да умре.

Тезеј во Атина

Во Атина не наишол на очекуваниот мир полн со веселби. Меѓу граѓаните
владееле кавги и несогласувања, а и атмосферата во татковиот дом била жалосна.

Медеја, која на змејска кола побегнала од Коринт оставајќи го Јасон очаен, дошла
во Атина и ја добила наклоноста на стариот Егеј ветувајќи му дека со магии ќе му
ја врати младешката сила. Затоа, кралот ја сметал за своја доверлива личност и жи-

вееле заедно. Со своите волшепства, оваа страшна жена однапред дознала за доаѓа-

њето на Тезеј.
Егеј бил многу сомничав поради партиските несогасувања  меѓу граѓаните,

па Медеја му го претставила младичот како опасно душкало и го наговорила да го
почестат странецот и да го отрујат на трпезата. Тезеј се радувал што како случаен
гостин на појадокот ќе може да му се открие на татка си кој е, кога пехарот со от-

ровната напивка бил поставен пред него. Но Тезеј повеќе копнеел по татковата пре-
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грарка отколку по виното. Затоа, го извлекол мечот за божем со него да го пресече
понуденото месо. Кога старецот го видел сјајот на добро познатото оружје, веднаш
го  турнал  пехарот  со  отров.  Кога  добил  одговор  на  неколкуте  свои  прашања,  се
уверил дека прекрасниот младич пред него е син му, цврсто го прегрнал. Веднаш
му го претставил на насобраниот народ, пред кој момчето морало да ги раскажува
своите доживувања од патувањето.

Народот со радосни извици го поздравувал јунакот, кој се докажал уште ка-

ко млад. Кралот Егеј ја замразил подмолната Медеја, па оваа крвожедна волшебни-

чка морала да ја напушти неговата земја и побегнала во својата татковина Колхида.

Тезеј кај Миној

Отако почнал да живее кај татка си како принц и наследник на атичкиот пр-

естол, Тезеј прво ги истребил педесттемина синови на стрико му Палант, и тоа во
заседата што тие нему му ја поставиле. За народот да не го замрази поради таквата
крвава самоодбрана,  Тезеј смислил да изврши некое јуначко  дело од кое сите би
имале голема полза. Го совладал маратонскиот бик, кој Херакле го имал донесено
од островот Крит и им задавал големи грижи на жителите од четири атички општи-

ни. Потоа ги повел низ Атина за да го видат сите и, на крајот, му го жртвувал на
Аполон.

Тогаш по трет пат биле дојдени пратениците на кралот Миној од Крит за да
го соберат вообичаениот данок: секоја деветта година по седум момчиња и седум
девојки. Миној ги затворал во својот познат лавиринт, што му го изградил Дедал, а
се раскажувало дека таму го убивал страшниот Минотаур, половина човек а поло-

вина бик, или пак ги пуштал да загинат на друг начин. Кога татковците кои имале
неженети синови и немажени ќерки морале да ѝ ги предадат своите деца на стра-

шната ждрепка, се повторила огорченоста на граѓаните против Егеј и почнале кр-

ишум да му префрлаат дека само тој, иницијаторот на среќата, не мора да го подне-

сува својот дел од казната и дека сега, откако си назначи за наследник некаков ски-

тник и посинок, рамнодушно гледа како ним им ги грабаат законските деца.

Тезеј, кој веќе не ја гледал како туѓа судбина на своите сограѓани, го болеле
тие обвиненија. Затоа станал во Народното собрание и изјавил дека ќе оди добро-

волно, без да се фрла ждрепка. Народот бил восхитен од неговата пожртвованост.

Иако татко му го молел да не го лишува веднаш од неочекуваната среќа. Тезеј не се
поколоебал. Го убедил татка си дека не оди во пропаст заедно со другите, туку дека
ќе го победи  Минотаурот.  Другпат  бродот што го носел данокот пловел со  црни
едра; а сега Егеј стокмил кораб на ист начин, но на кормиларот му дал уште едно
платно- бело- и му наредил да го распне на враќање, ако Тезеј се враќа спасен,а ако
пак не, нека доплови со црното платно.

Пророштвото во Делфи му советувало на Тезеј за водич да ја избере божи-

цата на љубовта и да ја замоли за помош. Тезеј не го разбрал овој совет, но сепак ѝ
принесол жртва  на Афродита. Кога  стапнал на  Крит, неговата  убавина  и  јуначка
младост ги привлекле очите на прекрасната кралска ќерка Аријадна. На еден таен
состанок,  таа  му признала  дека  го  сака  и  му  дала  клопче  преѓа,  објаснувајќи  му
едниот крај да го врзе на влезот од лавиринтот, па кога ќе влезе внатре да го од-

мотува  клопчето низ заплетканите ходници, сé додека не стигне до местото каде
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што Минотаурот ја чува својата страшна стража. Таа му дала и волшебен меч со кој
Тезеј ќе може да го убие чудовиптето.

Така Тезеј го убил Минотаурот и ги спасил момчињата и девојките. Потоа
побегнал со нив, со помош и во придружба на Аријадна која младиот јунак ја повел
со себе, среќен поради неочекуваната награда. Аријанда го посоветувала да им ги
разбие дната на критските кораби за да не може татко ѝ да ги прогонува бегалците.

Тезеј го сторил тоа и веќе си мислел дека е сигурен, па со Аријанда се укотвиле кај
островот Дија. Тука на сон му се појавил богот Диониз и му рекол дека Судбината
му ја нема ветено Ариадна за невеста, па му се заканил со разни непријаности ако
не му ја препушти. Тезеј бил воспитан да има страв од боговите, се исплашил од
божјиот гнев, па ја оставил расплаканата кралска ќерка на пустиот остров. Тука ве-
черта дошол нејзиниот ветен младоженец и ја грабнал.

Тажни поради грабнувањето на Аријадна, Тезеј и неговите другари не забе-

лежале дека на коработ сé уште им е распнато црното едро.Кога го видел од далеку,

кралот Егеј разбрал дека син му е мртов. Станал од карпата на кој седел, па во без-
грижна болка и сит од животот, се фрлил во стрмната длабочина. Откако морето
меѓу Грција и Мала Азија се вика Егејско. (Не Грција, туку Елада, Р.И.)

Кралот Тезеј

Откако Тезеј го погребал татка си со голема болка и тага, му го посветил ве-

теното на Аполон. Коработ со кој јунакот беше отпловил за Крит и со кој среќно се
вратил оттаму со атичките момчиња и девојки Атињаните го чувале за вечен спо-

мен; кога ќе изгниело некое дрво, тие веднаш го заменувале со ново парче. Тој свет
остаток од стариот јуначки век им го покажувале на пријателите на антиката уште
долго време по Александар Велики“.

Бидејќи Александар Македонски два века по неговата смрт го добил ласка-

виот прекар Великиот (Nepos, De regibus, 2), се потврдува, дека делата биле дотеру-

вани. Густав Шваб пиши: „на антиката уште долго време по Александар Велики“.

„Тезеј докажува  дека не само  што е јунак  за борби  и војни, туку и дека е
способен да ја уреди државата и да го направи народот среќен да живее во мир. Во
тоа го надминал дури и својот идол Херакле. Тој презел едно големо дело достојно
за восхит. Пред неговото владеење повеќето жители на Атика живееле распрскани
околу тврдината и околу малиот град Атина, на одделни селски имоти и во мали се-

ла. Тешко можеле да се состануваат и да се договораат за јавни работи околу меѓи-

те. Тезеј ги обвинил сите граѓани на атичката земја во еден град и од распрснатите
општини создал заедничка држава.

Ова не го направил тиранинот насилно, туку одел од општина во општина и
настојувал луѓето доброволно да се согласат. Посиромашните не морал да ги убе-

дува, тие секако ќе имале полза од здружувањето со побогатите. Но моќните, пак,

им ветил дека ќе ја ограничи власта на кралот, која дотогаш била неограничена, и
дека ќе воведе слободен устав.

- Јас лично сакам да бидам само водач во војна и заштитник на законите- им
велел тој- а во сé друго моите сограѓани нека бидат рамноправни.

По обединувањето,  тој формирал едно заедничко собрание во центарот на
градот. Вовел заеднички празник за сите граѓани, што го нарекол Панатенеа, што
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значело празник на сите Атињани. Дури со тоа Атина станала вистински град, а и
нејзиното име Атина дури  тогаш било општо прифатено. Пред тоа таа била само
еден кралски дворец кој се викал Кекропија, според основачот Кекроп, или Кекро-

пов град, околу кој имало само неколку куќи и граѓани.

За да го зголеми градот, Тезеј повикал нови доселеници од сите краишта, ве-

тувајќи им еднакви граѓански права, зашто сакал да формира општ сојуз на народи-

те во Атина. Но за да не се случи многуте новодојденци да внесат неред во новата
држава, Тезеј прво го разделил народот на благородници, полјоделци и занаетчии,

определувајќи му ги на секој сталеж правата и должностите. Тезеј го одржал вету-

вањето-  ја  ограничил  својата  кралска  власт  и  ја  направил  зависна  од  соборот  на
благородниците и од Народното собрание.

Војната со Амазонките

За да ја зацврсти својата држава со страв кон бога, Тезеј вовел богослужба
на Атина како заштитничка на земјата, а во чест на Посејдон- кој посебно го за-

штитувал и за чиј син долго време се сметал- ги вовел или ги обновил светите вое-

ни игри  на Коринтскиот Теснец, како што некогаш Херакле  ги основал Олимпи-

ските игри во чест на Зевс.

Додека Тезеј бил зафатен со овие работи, Атина била притисната од чудна и
необична војна. Како помлад, еднаш Тезеј стапнал на амаонскиот брег. Амазонките
не се исплашиле од мажите и не побегнале пред јунакот со убава става, туку му пр-

атиле и дарови. На Тезеј многу му се допаднла девојката која му ја донела- Хипо-

лита. Тој ја поканил да го посети неговиот кораб и, кога таа се качила, тој испловил
со својот прекрасен плен. Кога дошол во Атина, се оженил со неа.

Хиполита била задоволна, но не и нејзините соплеменички. Тие сé уште ми-

слеле на одмазда. Демнејќи  го мигот кога атинската држава  останала без стража,

тие ненадејно и во голем број се истовариле од корабите, го опколиле градот и вле-

гле во него на јуриш. Дури и поставиле вистински логор во неговиот центар, а ис-

плашените жители се повлекле во тврдината. Од страв, и двете страни долго го од-

ложувале нападот. На крајот, битката ја почнал Тезеј од тврдината, откако претхо-

дно, според едно пророштво, му принел жртва на богот на стравот.

Во почетокот среќата била на страните на машкуданестите жени и атински-

те мажи биле потиснати до храмот на Ериниите. Тогаш се обновила биткаа од дру-

гата страна. Десното крило на Амазонките било потиснато до новиот логор и многу
од нив загинале. Како што се раскажува, кралицата Хиполита во таа битка забора-

вила на своето потекло и заедно со својот маж се борела против Амазонките. Во
еден миг, едно копје пролетало покрај Тезеј и смртно ја погодило. Во нејзин спо-

мен и слава, подоцна во Атина бил изграден голем столб.

На крајот, војната завршила со склучување мир, по што Амазонките се вра-

тиле во својата татковина“.

Во оваа петта книга се говори за Тезеј: ... Тезеј во Атина; Тезеј кај Миној со
Минотаур=мино таур, а Атина била без говедо=таур; Кралот Тезеј „ги обединал си-

те граѓани  на атичката земја  во еден  град и  од распрснатите општини  создал за-

едничка држава“ Само така „Атина станала вистински град, а и нејзиното име Ати-

на дури тогаш било општо прифатено“.Видливо е дека митологијата била со Атина.
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КНИГА ШЕСТА

ПРИКАЗНАТА ЕДИП

Младоста на Едип

„Лај, синот на Лабдак и крал на Теба, долги години живеел во јалов брак со
Јокаста, ќерка на видниот тебанец Менекеј. Тој толку многу сакал наследник што
еден ден побарал совет од делфискиот бог. Тогаш му било кажано следново:

- Лај, Лабдаков сину, ти многу сакаш пород. Добро, ќе добиеш син ! Но да
знаеш дека Судбината сака да го загубиш животот од раката на своето чедо. Таква
е волјата на Зевс, Кроновиот син, кој ја услишал клетвата на кралот Пелоп, кому ти
порано си ју го грабнал синот.

Лај поверувал во пророштвото и долго време живеел одвоено од жена си. Но
по некое време,  Јокаста му родила син. Тогаш родителите повторно се сетиле на
пророштвото и, за да го избегнат, третиот ден наредиле бебето, со прободени и вр-

зани нозе, да биде фрлено во дивата планина Китерон. Но овчарот што требало да
ја изврши наредбата се сожалил над детето и му го предал на еден друг овчар, кој
таму ги пасел стадата на коринскиот крал Полиб. А неговите родители продолжиле
мирно да живеат, со помислата дека спречиле нивното чедо да стане таткоубиец.

Овчарот ги одврзал нозете на бебето и го нарекол Едип (Едипод), што значи
Со отечени нозе. Иако не знаел чие е, го однел кај својот господар во Коринт. Кра-

лот се сожалил, ѝ го предал на жена си Меропа и го одгледал како свој син, а за та-

ков го сметале и во дворецот и во целата земја. Кога пораснал, го сметале за прв гр-

аѓанин, а и самиот бил убеден дека е наследник на кралот Полиб, кој немал други
деца. Но се случило нешто што му го разбудило сомнението. Еден Коринќанец, кој
долго го мразел од завист, за време на една гозба, под дејство на испиеното вино,

му викнал преку трпезата дека тој не е кралски син. И разубедувањето и љубовта
од Полиб и Јокаста не му го развеале тоа сомнение, па тргнал во Делфи, кај Апо-

лоновото пророштво. Но тука Феб Аполон не му одговорил на тоа прашање, туку
му открил уште една, уште пострашна несреќа: 

- Ти- одекнало од пророштвото-ќе си го убиеш родениот татко,ќе се ожениш
со мајка си и ќе му донесеш на светот страшни деца !

Обземен од страшен страв и чуствувајќи во срцето дека Полиб и Меропа му
се вистинските родители,Едип не се осмелил да се врати во татковината. Се плашел
дека Судбината ќе го натера да крене рака на својот сакан татко Полиб и дека, на-

доен со божјо лудило, ќе склучи срамен брак со мајка си Меропа. Затоа, тргнал кон
Беотија.

На еден тесен крстопат му идела во пресрет кола со непознат старец, еден
гласниик, возач и двајца слуги. Тие дрско го натерале да им се тргне од патот. Из-
бувлив по природа, а и надарен со голема сила, Едип ги испоубил сите, не ни со-

мневајќи се на направеното- дека старецот, иако не носел никакви знаци за достои-

нство- бил лично кралот Лај, неговиот татко.

Едип во Теба. Се жени со мајка си
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Набргу  по  овој  настан  пред  портите  на  градот  Теба  во  Беотија  осамнало
едно крилесто чудовиште- Сфинга, која однапред била како девојка, одназад како
лав. Таа се сместила на една карпа од каде што на жителите на Теба им поставувала
разни загатки што ги имала научено од музите. Ако не добиела вистински одговор,

го фаќала несреќникот и го распарчувала. Тоа било во времето кога народот жалел
по својот крал Лај, загинат од раката на непознат убиец. На престолот дошол брат-

от на Јокаста, Креонт, кој јавно прогласил дека ќе му го даде кралството и сестра си
за жена на оној кој ќе го ослободи градот од Сфингата.

Тој ден во Теба стигнал Едип, со својот патнички стап во раката. Тој не се
плашел многу за својот живот поради пророштвото што му висело над главата, па
се нафатил да ја реши загатката на Сфингата:

- Во мугрите оди на четири нозе, напладне на две, а предвечер на три. Од си-

те суштества само тоа го менува бројот на нозете, а кога има најмногу, најмала е
силата и брзината на неговите нозе.

Едип се насмевнал, загаката воопшто не му изгледала тешка.
- Одговорот е човек- рекол тој- кој во мугрите на својот живот уште лази,

кога ќе се зацврсти, во пладнето на својот живот, оди само на двете нозе, а кога ќе
стигне во предвечерјето на животот како старец, го зема бастунот за потпора како
трета нога.

Од срам и очај, Сфингата се фрлила од карпата и се убила. За награда, Едип
ги добил тебанското кралство и раката на кралицата- вдовица, неговата родена мај-
ка.Јокаста му родила четири деца:Етеокле,Полиник, Антигона ио Измена, кои исто-

времено му биле и браќа и сестри. (тн.словенски поими: ...Измена=измена, Р.И.)

Страшното откритие

Со мали грешки,Едип бил добар и праведен владетел, сакан од народот, вла-

деејќи заедно со Јокаста.Најпосле боговите ја притиснале Теба со страшна чума пр-

отив која ништо не помогало. Тебанците побарале заштита кај својот крал, кого го
сметале за штитеник на небото. Едип го пратил својот шура Креонт кај питискиот
Аполон во Делфи и овој се вратил оттаму со овие зборови: Аполон наредува да се
протера од земјата злосторникот на кој Теба му дава прибежиште, зашто убиството
на кралот Лај е надвисната над земјата како тешко проклетство.

Едип побарал да му раскажат за убиството на кралот, но духот уште му бил
заслепен и не се препознал како негов убиец. Потоа објавил проглас, ако некој знае
нешто за убиството на кралот Лај- веднаш да го пријави тоа, и истурил незброј кле-

тви врз виновникот, да се мачи до крајот на животот. Најпосле наредил да му го до-

ведат слепиот гаталец Тирезиј, за тој со својата пророчка вештина да помогне да се
најде убиецот. Тој го замолил Едипа да го ослободи од таа обврска, но кога овој по-

чнал да го навредува како соучесник во убиството на Лај, јазикот на гаталецот се
разврзал.

- Едипе- му рекол- послушај го сопствениот проглас, не зборувај со мене и
со ниту еден сограѓанин. Зашто самиот ти си срамниот ужас што го валка градот !

Да, ти си убиецот на кралот, ти си тој кој грешно живее со најмилите !

Едип уште не можел да ги согледа работите и продолжил со навреди и обви-

нувања, го нападнал и шура си Креонт дека сака да му го грабне престолот, па на
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крајот се скарал и со него. Кога Јокаска разбрала за зборовите на Тирезиј, почнала
гласно да го проклнува.

-  Види, мил Едипе- викнала таа- колку малку знаат гаталците ! И на мојот
прв маж еднаш му прорекоа дека ќе загине од раката на својот син. Но него го уби-

ја разбојниците на крстопат, а на нашиот син му ги врзавме нозете и тој беше фр-

лен во една пуста шума кога имаше само три години. Ете колку се остварија зборо-

вите на пророкот !

Сега Едип се замислил и побарал таа да му раскаже подробно како изгледал
тогаш кралот.

- И по ставата и по ликот многу личеле на тебе ! -така Јокаска го завршила
описот на својот поранешен маж.

Сите околности се поклопувале.Најпосле,Едип дознал дека еден слугите при
убиството  на  Лај  побегнал  и јавил за целиот случај.  Истиот слуга,  кога  го  видел
Едип  на престолот, замолил да  го пратат на кралските пасишта што подалеку од
градот. Едип пратил по него, но уште пред тој да дојде, стасал гласникот со вест де-
ка умрел татко му Полиб,повикувајќи да го преземе слободниот коринтски престол.

На оваа вест, кралицата повторно победоносно извикала:
- Каде сте, возвишени пророштва ? Татко му, кога Едип требаше да го убие,

мирно си умре од старечката снеможност !

Едип не сакал да се врати, зашто таму била уште жива мајка му Меропа, за
да не се оствари вториот дел од пророштвото. Но коринтскиот гласник брзо му го
разбрал тоа сомнение. Тој бил истиот човек кој пред многу години, на ридот Китер-

он, го примил новороденото дете од еден слуга на Лај и му ги одврзал прободените
нозе. Гласникот лесно му докажал на кралот дека е само посинок на Полиб, но се-

пак негов наследник. Тогаш Јокаска со гласен  лелек ги напуштила мажа си и на-

собраниот народ, а Едип погрешно го разбрал нејзиното заминување.

- Навистина се плаши- рекол тој пред народот- како горделива жена дека ќе
се открие дека потекнувам од прост род. Но јас се сметам за дете на Среќата и нé се
срамам од своето потекло !

Тогаш дошол и белокосиот овчар, кој бил доведен од далеку; гласникот ве-

днаш го препознал оној кој некогаш одамна му го беше предал детето на Китерон.

Но стариот овчар бил преплашен и не сакал ништо да признае. По лутите закани од
Едип, кој наредил да  го врзат со јажиња, најпосле ја кажал целата вистина:  дека
Едип е син на Лај и Јокаста, дека по страшното пророштво оти ќе го убие татка си
му го предале нему и дека тој се сожалил, па го оставил да живее.

Јокаста и Едип се казнуваат самите себеси

Веќе  немало  никакво  сомнение.  Ужасот  бил  откриен.  Со  животински  вик
Едип се стрчал кон палатата, почнал да го бара мечот за да го убие  чудовиштето
што истовремено му било и мајка и жена. Рикајќи се стрчал кон спалната, а сите му
се тргнале од патот кога го гледале таков споулавен. Ја скршил двокрилната врата и
се стаписал од глетката- со распуштени коси, Јокаста висела над кревотот, обесена.

Долго гледал вкочането во мртвото тело, а потоа, лелекајќи, го симнал и го одврзал
од јажето. Ја легнал жена си на земја, па ги извадил златните игли од нејзиниот фу-

стан. Со десната рака ги кренал нагоре, си ги проколнал очите никогаш веќе да не
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го гледаат она што го сторил, па почнал да си ги копа со златните игли, сé додека
не прснала крв и од прободените очни јаболкца. Потоа побарал да му ја отворат вр-

атата, да го изнесат и да го покажат пред целиот тебански народ како убиец на та-

тка си и маж на мајка си, како проклетство на Небото и срам на Земјата.

Но народот не го пречекал со гнасење својот владетел, туку со искрено со-

жалување. Шура му Креонт лично истрчал да го засолни од сонцето и од очите на
народот човекот врз кој лежело проклетството и да им го предаде на неговите деца.

Трогнат од неговата добрина, Едип му го препуштил престолот на шура си за да им
го чува на неговите млади синови, па го замоли за гроб за својата несреќна мајка и
за заштита на своите ќерки кои остануваат сираци. За себе побарал да го протера од
земјата што ја извалкал со двојно злосторство и да го прогони на ридот Китерон,

што родителите уште одамна му го определиле за гроб, каде што посакал да живее
или да умре, според волјата на боговите. Посакал уште еднаш да го слушне гласот
на своите ќерки, го благословил Креонт за сета љубов што му ја покажал, иако тој
не ја заслужувал, нему и на целиот народ им посакал подобра заштита од боговите
од онаа што тој лични ја имал.

Потоа  до  неодамна  славниот  спасител  на  Теба,  моќниот  владетел  што  го
слушале илјадници луѓе, Едип кој решавал толку длабоки загатки, а самиот толку
доцна ја решил ужасната загатка на својот живот- тој Едип излегол низ портите на
својот град и од границата на своето кралство како питач.

Едип и Антигона 

Во првиот миг по ужасното открите, на Едип најмила му била брзата смрт,

на моменти посакувал дури и народот да го каменува. Дури и прогонството од Кре-

онт го сфатил како дар.

Но додека слеп седел дома и бесот полека му стивнувал, почнал да ги чу-

ствува сите стравови што ги носи талкањето на еден слеп прогалник. Сфатил дека е
доволно казнет со смртта на Јокаста и со слепилото што си го нанел, па се осмелил
пред Креонт и пред своите синови Етеокле и Полиник да побара да остане дома. Но
тогаш се видело дека нивната трогнатост и сочуство поминале.

Креонт го принудил својот несреќен роднина да си достои на зборот, а сино-

вите- чија прва должност е да му помогнат на татка си- не му излегле во пресрет.

Без збор му го тутнале питачкиот стап в раце и го избркале од кралската палата. Му
се сожалиле само ќерките. Помалата ќерка Измена останала за да се заложува за та-

тка си кај своите постари браќа, а постарата, Антигона, трнала со него во прогон-

ство, за да му биде водач во мракот. Го минувала со него тешкиот пат, боса и без
храна низ дивите шуми, ги трпела жегата и дождовните буици, наместо да живее во
изобиле кај браќа си. Но таа била задоволна со бедата, само татко ѝ да не страда за
храна.

Како набожен човек, Едип не сакал самиот да си ги прекрати маките. Затоа
тргнал кон Делфи и таму добил утешно пророштво. Боговите признале дека Едип
ненамерно згрешил против природата и против најсветите закони на човечката за-

едница. Но дури и ненамерен, тој тежок престап морал да се истрада. Затоа богот
му порачал: ќе помине долго време, но најпосле го чека спас, кога ќе дојде до зе-

мјата определена од Судбината, каде што милосрдните божици, лутите Евминиди
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ќе му дадат прибежиште. (Евминиди=е в миниди=минити: „ќе помине долго вре-
ме“: помине=по мине=мини=минити- поимите само тн.словенски јазик, Р.И.)

Едип на Колон

По долго  патување,  низ населени  места  и низ  пустелии, Едип  и Антигона
стигнале до едно привлечно село крај некоја шумичка.

Од луѓето дознале дека кулите што се гледаат во далечините му припаѓаат
на градот Атина. Еден патник поминал оттука и му рекол на Едип да се тргне од
тоа место, бидејќи е свето и таму не е дозволено да се гази. Тогаш патниците дозна-

ле дека застанале во местото Колон и во шумичката на видовитите Евмениди, име
под кое Атињаните си ги почитувале Ериниите.

Тогаш Едип сфатил дека стигнал до целта на своето патување и дека е близу
крајот на неговите маки.

- А кој владее во вашата земја ? прашал Едип, зашто поради долготрајната
беда веќе ги знаел условите во светот.

- Зар не го познавате силниот и благороден јунак Тезеј ?- прашал селанецот.

-Целиот свет ја знае неговата слава !

- Ако вашиот владетел има толку благородна душа- му одговорил Едип- то-

гаш биди ми гласник и замоли го да дојде овде. А за таа љубов му ветувам голема
награда.

Тој не останал долго време само со Антигона.Брзо се проширила веста за не-

кој слеп човек чиј изглед влева почит, кој застанал во шумичката на Евминидите,

каде што на смртниците не им е дозволено да стојат. Брзо се собрале околу него
најстарите луѓе на селото,кои дошле да го спречат сквернавењето на светото место.

Кога чуле дека слепиот човек е прогонуван од Судбината, ги обзел уште поголем
страв и му наредиле да го напушти нивниот крај.

Едип ги молел да не го бркаат од целта на неговото талкање. Додека и Анти-

гона ги молела да се ожалат над нив, ако не заради него тогаш заради неа, врз која
нема никаква вина, им се приближиле една двојка со шапка и еден слуга, и двајцата
на коњи.

- Ова е мојата Измена !- викнала радосно Антигона.- Ни носи нови вести од
татковината !

Најмладото дете на прогонетиот крал рипнало од коњот и им ги раскажало
новостите од татковината. Браќата веќе се раскарале за престолот, желни за власт и
кралско достоинство, Етеокле го завел народот и го протерал постариот Полиник
од земјата. Се расчуло дека побегнал во градот Аргос на Пелопонез, дека таму му
станал зет на кралот Адраст и со своите нови пријатели и сојузници му се заканува
на својот роден град дека ќе го освои и ќе се одмазди. Но во исто време се прочуло
и ново пророштво: дека Едиповите синови не можат да сторат ништо без татка си,

па дека мораат да го најдат жив или мртов, ако сакаат да се спасат.

Жителите на Колон слушнале вчудоневидено, а Едип се исправил и на сле-

пото лице му светнало кралско достоинство.

- Значи, таква е работата !- рекол тој.- Синовите бараат помош од прогна-

ник, од питач ? Дури сега, кога не сум ништо, станувам вистински човек ?
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- Така е, тате- продожила Измената со вестите. -Наваму е тргнат и вујко ни
Креонт, кој сака да те наговори или да те фати за да те одвеве на тебанската гра-

ница, за да се оствари пророштвото во негова полза и во полза на брат ни Етеокле,

а сепак твоето присуство да не го сквернави градот.

- А ако умрам таму- прашал Едип- ќе ме закопаат ли на тебанска почва ?

-  Не-  одговорила  девојката-  тоа  не  го  дозволува  крвната  вина  на  твојата
душа.

- Добро- гневно викнал стариот крал. -Тогаш нема никогаш да ме добијат во
своите раце ! Ако кај моите синови е поголема желбата за власт од детската љубов,

тогаш и небото нека не ја гаси нивната кобна неслога ! Само ќерките ми се вистин-

ски деца ! Во нив нека се угаси мојата вина, за нив молам благослов од небото, за
нив молам заштита од вас, милосрдни пријатели ! Дајте им ја вашата делотворна
помош, со тоа ќе стекнеме силна одбрана за нашиот град !“.

Се говореше за приказни... на лица кои биле поврзани со атинската историја.

Бригиската митологија, со свој центар Пелагонија а и Пелистер, била поме-

стена на југот. Тоа било на македонски Олимп, кој бил гол- без никаква основа та-

му да може да опстои говедото (Бик=Зевс), коњ (Пастув=Посејдон)...

Поместувањето е извршено во 6 век, за време на владеењето на атинскиот
тиранин Пизистрат (6 век п.н.е.). Токму во негово време Атина се шири кон север.

Следи во Елада да се смета и Тесалија. Се пиши и за „тесалиската планина Олимп“.

Следи  Тесалија  да  постане  коњарска,  а  не  дека  во  неа  коњите  стигнале  од  пла-

нинските западни простори. Ова се образложува на едноставен начин, Тесалија би-

ла за смокви и маслински, каде што коњот благопријатено не може да опстои. 

Согледувајќи  ја  поставеноста  и  статиката  на  нозете,  говедата  биле  равни-

чарски, а коњите планински. Следствена на ова, во никој случај Тесалија не можела
да биде коњарска. Бидејќи температурата во Тесалија е висока млечноста кај кра-

вите ќе се намали. Токму затоа во Тесалија и спротивно од неа- во Мала Азија- не
било можно да биде Троја. Ова се образложува едноставно, Троја била говедарска и
коњарска. Таква Троја во приморските егејски простори никогаш не било можно.

Бидејќи се говори, дека Троја би можела да биде во Далмација, отпаѓа веро-

јатноста. Ова е заради тоа што Далмација никогаш не била говедарска и коњарска.

За ова да се објасни, денес во Далмација не се одгледуваат свињи, а со говедата се
и свињите. Не случајно, денес коњите во Далмација се одгледуваат во планинските
предели, а на ниските приморски места магарето. 

Токму магарето се среќава во „Илијада“. Меѓутоа, историски во Мала Азија
не можело да има магаре сé до 480 г.п.н.е. Ова говори, во „Илијада“ има ракопис од
просторите каде имало магаре. Тоа било од Египет, Арапскиот Полуостров со Ме-

сопотамија. Пизистрат сакал да има дело, како што имало во Месоптамија...Египет.

Исто така, во „Илијада“ има метафорична сцена со јагула. Меѓутоа, јагула
никогаш немало во Мала Азија.Таква имало во Пелагонија, во Пелагонското Езеро,

кое како Битолско Блато опстојувале сé до 1963 година- со мелиорации исушено.

Според изворите,  Троја била „западно од Македонија,  во земјата  Европа“.

Европа била Бригија. Бригија била и до денес опстанала најговедарска и најкоњар-

ска. Нејзината митологија може да се види во Херакле Линка и Саат-кула од 17 век.

Во „Илијада“ имало три ракописи: со магаре, коњ и говеда и острови на Јад-

ранско Море. Токму Јадранските острови почнале да се населуваат во 6 век п.н.е.

55



ВТОР ДЕЛ

ТРОЈАНСКАТА ВОЈНА

Формирањето на Троја

Во стари, прастари времиња, на островот Самотраки во Егејското Море си
живееле двајца браќа, Јазион и Дардан, синови на Зевс и на Плејада Електра, кнезо-

ви на земјата. Едниот од нив, Јазион, како божји син, се осмелил да ѝ фрли око на
една олимписка ќерка. Тој ѝ станал толку наклонет на божицата Деметра што зара-

ди таа негова бесрамност неговиот татко Зевс го убил со гром. Дардан, натажен по-

ради смртта на брата си, ги напуштил државата и татковината и преминал на азиска
територија, на брегот на Мизија, каде што владеел кралот Тевкро, по потекло од
Крит, според чие име се нарекле и земјата и пастирскиот народ што живеел таму-

Тевкрија и Тевкријци. Кралот љубезно го примил Дардан, му подарил парче земја и
му ја дал ќерка си за жена. Во планината Дардан создал населба што ја нарекол Да-
рданија, а тевкритскиот народ оттогаш почнал да се нарекува Дарданци“.

Поимите Самотраки, Мизија, Дарданија...биле источно и северно од Европа.
„Дардан бил наследен од син му Ерихтониј, кој имал син Трос, по кого зе-

мјата почнала да се вика Троада, со неутврдена престолнина во рамницата Троја, а
Тевкријците или Дарданците го добиле и своето трето име- Тројанци. Наследник на
кралот Трос станал неговиот најстар син Ил. Тој еднаш ја посетил соседната земја
на Фригијците и на покана од кралот да учествува во нивните борбени игри, Ил из-
легол како победник.За награда добил педесет момчиња и уште толку девојки, една
шарена крава, што му ја предал кралот лично, потсетувајќи го притоа на едно старо
пророштво: таму каде што кравата ќе застане да се одмори, таму нека формира град
-тврдина“.

Фригија  била  создадена  од  Бригите  (Европјаните).  Отсекогаш  преселбите
биле од Бригија во Мала Азија и кон Исток, со доказ: говедо, коњ...бригиска јакна...

До новата ера биволот достигнал до Месопотамија.Значи, без преселби од Истокот.

Троја била поврзана со крава.Пак, Троја била краврска- бригиска (европска).

„Кравата на Ил застанала на едно отворено место кое уште во времето на та-

тко му било престолнина на земјата и неговато лично свртувалиште, кое се викало
Троја. Таму, на еден рид, тој го изградил градот тврдината Илиј, кој се викал Пер-

гам, така што оваа градска населба се викала некогаш Троја, некогаш Илиј, а поне-

когаш Пергам. Пред да почне со неговата изградба, Ил му се помолил на својот пр-

атако Зевс да покаже дека му е мило што се создава град. Утредента пред својот
шатор нашол статуа на божицата Атина, падната од небото, наречена Паладиј. Била
висока три лакти, со стиснати нозе, во десната рака држел кренато копје, а во ле-

вата рака и вретено“.

Се говори за Ил (Илиј), кој некогаш се викал Троја. Во  Битолско има мана-

стир Св.Илија... Во Демир Хисар- битолски Илинска Планина, Плакенска Планина,
Бигла...Река Скамендери=с камен дери. Во 5 век п.н.е. Скамендери е веќе Еригон=е
ригон, рига=нарига земја: рига=ри га=геа=зеа=зема=земја, која е црна. Таа била/е
Црна Река: река=рика, реката рика=ри ка. Во битолско имало град Дерион=дери он:

дери=де ри. Следи реката Семоенс=Семенс=Шеменс=Шемниса=Шемница.
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Токму Троја се најдувале меѓу двете реки: источно езеро, западано планина.

„Еве ја легендата за таа статуа:

Според раскажувањата,  божицата Атина растела  кај морскиот бог Тритон,

кој имал ќерка што се викала Палада, со која била врсничка и добра другарка. Еден
ден, додека двете девојки  ги извршувале  своите воени  вежби, приредиле забавен
натпревар. Токму кога Тритоновата ќерка Палада сакала да ѝ зададе удар на сво-

јата пријателка, Зевс- плашејќи се за својата ќерка- ја засолнила Атина со штит од
козја кожа, со егида. Палада исплашена се загледала во егидата, а во тој миг Атина
смртно ја ранила. Божицата ја обзела длабока жалост, па за вечен спомен наредила
да се направи статуа  многу слична на нејзината сакана другарка Палада. Ја наме-

тнала статуата со оклоп од иста козја кожа од кој бил направен штитот, па тој по-

чнал да се нарекува и егиден оклоп. Оваа статуа ја поставил крај статуата на Зевс и
многу ја почитувала, а самата себе се нарекла Атина Палада.

Син на кралот Ил и на Евридика бил Лаомедонт, тврдоглав и суров човек кој
се служел со измами и кон боговите и кон луѓето. Тој намислил отворено место во
Троја, кое сé уште не било оградено како тврдината Пергам, да го опаша со ѕид и
од него да направи вистински град. Во тоа време боговите Аполон и Посејдон та-

лкале низ светот без своја татковина, зашто Зевс ги прогонил од небото поради бу-

нтот што го кренале против него. Зевс сакал тие да му помогнат на Лаомедонт во
градењето на тројанските ѕидови, за градот што тој и Атина толку сакале конечно
да  има  цврсти  бедемо.  Така,  судбината  ги  довела  двајцата  богови  во  близина  на
Илиј токму кога се почнувало со изградба на ѕидиштата. Тие му ја понудиле својата
помош на кралот, па откако се спогодиле за платата што тој им ја ветил, почнале со
работа, ветувајќи дека ќе му служат една година. (Лао...лаво; Лео=лево=лев о, Р.И.)

Кога поминало времето, а прекрасните градски бедеми гордо се кренале уго-

ре, измамникот Лаомедонт не сакал да им плати и ги избркал, по што тие му стана-

ле смртни непријатели. И Атина му го свртела грбот на градот, кој дотогаш ѝ бил
многу мил, а Зевс уште тогаш молкома се согласил на боговите што го изградиле да
им се дозволи да го уништат, заедно со кралскиот род и со целиот тројански народ.

На бесните богови подоцна им се придружила и божицата Хера.

Грабнувањето на Елена

Откако Херакле го убил Лаомедонт и ја освоил Троја, додека кралскиот син
Пријам бил уште дете, како воен плен ја зел сестра му Хезиона и му ја подарил на
својот пријател Теламон. Иако Теламон ја зел за жена и ја прогласил за саламинска
кнегиња, Пријам и неговото семејство не можеле да се помират со нејзиното гра-
бнување. Кога еднаш на дворот Пријам го искажал својот голем копнеж по сестра
си, станал син му Александар или Парис и изјавил дека се надева оти, ако го испра-

тат со кораби во Грција, со помош на боговите, ќе може насилно да ја грабне татко-

вата сестра од непријателите и славно да се врати дома. Тој верувал во подршката
на божицата Афродита, па им раскажал на татка си и на браќа си што му се слу-

чило кај неговите стада. (Парис=Париш- да се париш: вепар=в епар, п=б, а=е, Р.И.)

Еден  од  големиот број Пријамови  синови- Елин- бил гаталец.  Тој изустил
пророчки зборови- дека ако брат му Парис доведе од Грција една жена, Грците ќе
дојдат под Троја и ќе ја срамнат со земјата, убивајќи ги Пријам и сите негови сино-
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ви.  Ова  пророштво  внело  раздор  во  кралскиот  совет.  Троило, најмладиот син  на
Пријам и Хекабе,не сакал да го слуша пророштвото на брата си,туку го обвинил де-

ка е страшливец и им препорачал на браќата да не го слушаат. Другите биле попре-
тпазливи. Но Пријам застанал на страната на Парис, бидејќи многу копнеел да ја
види сестра си. (За Пријам=прија м тн.словенски јазици се полни толкувања, Р.И.) 

Кралот го свикал народното собрание и изјавил дека веќе пратил глас во Гр-

ција, под водство на Атенор, побарал помирување за грабнувањето на сестра си, со
молба да му ја вратат назад. Но Атенор бил навреден и одбиен, па затоа сега При-

јам, ако тоа го одобрува народното собрание, има намера да го прати својот син Па-

рис со голема воена сила, за да го извојува она што не го добиле со добро. Станал и
Атенор за да раскаже каков срам доживеал како мирољубив пратеник во Грција и
им обраложил дека грчкиот народ е пркосен во мир, но плашлив во војна.

Со гласни извици на одобрување од народот, кралот во Фригија и соседната
Пеонија за да собираат сојузници, додека дома Тројанците се подготвувале за вој-
ната, па наскоро се собрала силна војска. На нејзино чело кралот го оставил сина си
Парис, а за негови помошници ги назначил неговиот брат Деифоб, потоа Полида-

мант, син на Пантој, и кнезот Енеј. Силната морнарица заполовила кон грчкиот ос-

тров Китера. Патем се размислувале со една прекрасна и свечено накитена галија
во која биле грчкиот кнез и спартанскиот крал Меналеј,кој пловел кај мудриот кнез
Нестор. Бидејќи не се познавале, тие се разминале“. 

Се истакна: „кралот во Фригија и соседната Пеонија за да собираат сојузни-

ци“.На Фригија (Бригија) соседна и била Пеонија.Тоа останало и денес- сé постаро.

„Пред да тргне за Спарта, Парис сакал да принесе жртва на островот Китера,

во храмот кој бил посветен  на Афродита и Артемида.  Потоа  планирал да оди  во
Спарта и да го поучат како да дојде до тетка си Хезиона. Меѓутоа, жителите на ос-

тровот јавиле во Спарта дека кај нив пристигнала раскошна морнарица. Во отсу-

ство на својот сопруг Менелај, во Спарта владеел Елена, најубавата жена во тоа вр-

еме, ќерка на Зевс и Леда, а сестра на Кастор и Полидевк. Во тоа време таа имала
ќерка Хермиона, која сé уште била во лулка.

Кога чула за пристигнувањето на прекрасната војска на некој странски при-

нц, ја обзел женската љубопитност и намислила и самата да оди да принесе жртва
во храмот на островот Китера. Таа влегла во храмот кога Парис завршувал.  Кога
принцот ја здогледал кнегињата, останал вчудоневиден од нејзината убавина и му
се спуштиле рацете што му биле кренати за молитва. Му се чинело дека ја гледа
лично Афродита, божицата на љубовта. Таа, навистина, му ветила жена како награ-

да за неговата пресуда во нејзина полза, но тој не се ни надевал на таква убавина.

Во миг заборавил и на намерата со која е дојден и на своите вооружени луѓе и на
целата воена подготовка; му се чинело дека тука е дојден само со една цел- да ја гр-

абне Елена.

И кнегињата Елена го гледала  со нескриени симпатии  стројниот азијатски
принц со долга коса, во златна и свилена облека, па во неа почнала да бледнее сли-

ката на маж ѝ.

Подоцна во Спарта  се појавил лично Парис, со  одбрана  дружина,  па како
пратеник си го пробил патот до кралската палата, иако кралот бил отсутен. Жената
на Менелај била гостопримлива кон него, како што заслужува секој туѓинец, и по-

лна со почит каква што заслужува еден принц. Неговата вештина со свирење лира и
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во разговорот, како и жарта на неговата љубов  го залудиле  срцето на кнегињата.

Тој веќе заборавил на задачата доверена од татко му и од својот народ, па ги собрал
своите наоружени луѓе и им ветил богат плен ако се согласат да му помогнат да го
изврши посакуваното дело. И така, ја нападнал палатата, му го собрал богатството
на Менелај, ја грабнал прекрасната Елена, која и се спротиставувала и по малку се
радувала, па ја однел на островот каде што му биле закотвени корабите.

Додека Парис пловел по Егејското Море со својот скапоцен плен, одеднаш
ветрот престанал и корабите запреле. Пред нив се отворила водата и од брановите
излегол морскиот бог Нереј, кој му го кажал на Парис следново пророштво:

- Кобни птици летаат пред твојот кораб, проклет разбојнику ! Ахејците ќе
дојдат со воена сила за да го уништат твојот злосторнички превез и старото Прија-
мово царство ! Леле, колку коњи гледам, колку луѓе ! Леле, колку мртовци ќе му го
донесеш на дарданскиот народ ! Палада веќе си ги подготвува  шлемот, штитот и
бесот ! Пропаста на твојот град ја одложува само инаетот на еден јунак. Но кога ќе
помине бројот на годините, ахајските факели ќе ги погодат тројанските домови !

Парис ужаснат  ги  слушал  овие зборови, но кога повторно дувнал  поволен
ветер, во преградките на убавата  Елена, брзо го заборавил тоа кобно пророштво.

Таа целосно и од срце му подала рака, па била прославена и свечена свадба. Двајца-

та ги заборавила своите татковини и долго време поминале уживајќи во сјај и ве-

селби додека да стигнат до Троја.

Грците се подготвуваат за војна

Со својата подла постапка, тројанскиот принц го разгневил целиот кнежев-

ски род, кој кај грчкиот народ бил семоќен. Менелај, кнезот на Спарта, и Агаме-

мнон, неговиот постар брат и крал на Микена, биле потомци на Тантал, внуци на
Пелоп, синови на Артеј, од род познат и по добри и по лоши дела.Освен Арг и Спа-

рта, на овие двајца моќни браќа им се покорувале и повеќето други држави на Пе-

лопонез, а кнезовите од другите делови на Грција им биле сојузници.

Двајцата браќа ја обиколиле цела Грција повикувајќи ги кнезовите да земат
учество во војната против Троја. Прв им се приклучил Тлеполем, кнез на Родос и
син на Херакле, кој се понудил да подготви дваесет кораби. Диомед, пак, кралот на
Арг и син на бесмртниот јунак Тидеј, ветил дека ќе ги поведе во војната на најхра-

брите Пелопонежани, со осумдесет  кораби. Откако за тоа се договориле двајцата
кнезови од Атридите, односно Агамемнон и Менелај, ги повикале и Зевсовите си-

нови, Диоскурите Кастор и Полидевк, браќа на Елена.
Се кренала цела Грција. Само двајца кнезови не им се проклучиле. Лукавиот

Одисеј од Итака не сакал да ги остави својата жена Пенелопа и малиот син Телемах
поради  неверната  жена  на  спартанскиот  кнез.  Кога  дошле  да  го  викаат  за  војна,
Одисеј се направил луд, впрегнал вол и магаре во плугот и со нив зел да ја ора ни-

вата, а во браздите истурал сол место семе. Но мудриот Паламед, син на кнезот Не-
вплиј од Евбеја, го прочитал итрецот и го зел Телемах од лулката, па го ставил во
браздата пред него.Одисеј внимателно го пренел плугот преку детето, а јунаците се
развикале и му докажале дека не е луд. Со голема горчина кон Паламед во своето
лукаво срце, Одисеј морал да вети дека на кнезот Менелај ќе му даде на распола-

гање дванаесет кораби, со храбри момчиња од Итака и од соседните острови.
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Вториот кнез  кој не се согласил бил Ахил, младиот и убав  син на јунакот
Пелеј и морската божица Тетида. Кога бил новороденче, неговата бесмртна мајка
сакала и него да го направи бесмртен, па ноќе, кришум од татко му, го ставала во
небесниот оган и така почнала да го уништува она што во него било смртно од та-

тко му; подгорените места преку ден му ги лекувале со амброзиум. Тоа го правеле
неколку ноќи по ред, но еднаш Пелеј видел како син му се препела во огнот и сви-

кал. Така таа не го довршила започнатото дело- нејзиниот син останал смртен, а таа
побегнала во влажното морско царство на Нереидите и никогаш веќе не се вратиле
во дворецот на својот маж. Пелеј го зел детето и го однел кај познатиот тревар и во-

спитувач на многу јунаци, мудриот Кентаур Хирон. Тој го примил и го одгледувал
детето хранејќи  го со  мечкин  мозок и  со дробови  од  лавови  и  диви  свиња.  Кога
Ахил  наполнил девет  години,  грчкиот  гаталец  Калхант  прорекол  дека  далечниот
азиски град Троја, кој ќе падне под грчкото оружје, нема да може да се освои без
тоа дете.

Бидејќи знаеле дека таа војна ќе значи смрт за нејзиниот син, Тетида излегла
од морските длабочини, се шмугнала во палатата на својот маж, го облекла момче-

то во женска облека и го однела кај кралот Ликомед на островот Скир, каде што по-

раснало како девојка меѓу кралските ќерки и дворјанки, работејќи женски работи.

Но кога почнале да му растат влакненца околу брадата, момчето ѝ се открило на
прекрасната  кралска  ќерка  Деидамија.  И  додека  другите  ги  сметале  за  роднини,

Ахил тајно станал нејзин маж.

Во миговите кога синот на божицата бил неопходен за поразот на Троја, га-

талецот  Калхант  им  го  открил  на  Менелај  и  на  Агамемнон  неговото  престојува-

лиште. Тие веднаш ги испратиле Одисеј и Диомед кај него, за да го земат во војна-

та. Но овие не можеле да го препознаат во толпата девојки. Тогаш Одисеј се по-

служил со итрина. Рекол во собата каде што се девојките да се внесат штит и копје
и да се затруби како да доаѓа непријател.

Сите девојки побегнале, а Ахил ги грабнал штитот и копјето и така се откр-

ил. Тој со задоволство ја прифатил поканата и ветил дека ќе застане на чело на сво-

ите Мирмидонци или Тесалијци, заедно со пријателот Партокле, кој на времето ра-

стел со него во домот на Пелеј.
За врховен командант на огромната војска бил назначен Агамемнон, а за со-

биралиште  го избрале  пристанишниот град  Авлида  во Беотија,  во Евбејската  Те-

снина. Тука се собрале сите грчки кнезови, со своите најодбрани јунаци и со своите
кораби. Самите Грци во тоа време се викале ту Данајци, според стариот египетски
крал Данај, кој се населил во Арг на Пелопонез; ту Аргејци, според моќната грчка
покраина Арголида или Арг; ту Ахајци, според Ахаја, старо име за Грција. Дури
подоцна почнале да се викаат Елини, според Елин, син наДевкалиот и Пира, а Грци
се викаат според Грек, син на Тесал. (Значи, само Греик=Грек, Р.И.)

Грците под Троја 

Некое време Елена живеела безбедно во кралскиот дворец во Троја, а потоа
се преселиле со Парис во своја палата. Народот брзо се навикнал на нејзината мил-

ност и на грчката привлечност, па веќе не се плашел како порано кога се појавиле
грчките кораби на тројанскиот брег.
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Тројанците ги преброиле своите граѓани и сите сојузници што им ветиле по-

мош, па сфатиле дека им се дораснати на Грците, и по бројност и по јунаштво. Се
надевале дека брзо ќе ја одбијат опсадата на својот град и ќе го принудат непри-

јателот на брзо повлекување, зашто верувале дека ги имаат на своја страна Афро-

дита, богот на војната Арес, Аполон и лично самиот Зевс. Стариот крал Пријам, ни-

вниот водач, веќе не бил способен за борба, но тука биле неговите педесетмина си-

нови, меѓу нив и деветнаесетмина од жена му Хекабе- Хектор, Деифоб, Елин гата-

лец, Памон, Полит, Антиф, Хипоној, младиот Троило. Неговиот престол бил опкру-

жен со четири прекрасни ќерки: Кревза, Лаодика, Касандра и Поликсена, која уште
во деството се одликувала со голема убавина.Со војската, веќе подготвена за борба,

заповедал  Хектор,  како  веќе  докажан  јунак.  Крај  него,  со  Дарданците  заповедал
Енеј, зет на кралот Пријам и маж на Кревза, а инаку син на Афродита и на белоко-

сиот јунак Анхиз, кој претставувал гордост за тројанскиот народ. На чело на втора-

та чета бил Пандар, син на Лаокон, кому лично Аполон му подарил лак.

Во тоа време Грците се истовариле и се сместиле по должината на морскиот
брег, меѓу носовите на Сигеј и Ретеј, во еден простран логор кој личел на висти-

нски град. Ги извлекле корабите на суво и ги поставиле во повеќе редови еден зад
друг, па изгледале како скали на ридестиот морски брег. Биле поткренати на каме-

ни подлоги, за да не гнијат од влажната почва и за да имаат доволно воздух. Кораб-

от- дом на Ахил бил речиси вистинска зграда; имал амбари и штали за коњи, ситен
добиток и живина. Покрај него бил направен простор за трки, за погребни игри и за
други свечености. Целиот табор од кораби личен на вистински град испресечен со
многу улици и патишта. Пред нив Грците направиле и земјен насип, кој за време на
последните опсади бил замемнет со ѕид. Пред него имало дол, пред кој наредиле
густ ред колци.

Грчките воини ја вршеле морнарската служба и добивале леб на јавен тро-

шок. За другите животни потреби секој сам си се грижел. Обичните борци биле ле-

сно вооружени и се бореле пешки. Поугледните војувале на бојни коли, па секој бо-

рец имал покрај себе и возач кој ги држел уздите. Народите од тоа време сé уште не
знаеле ништо за коњаништвото. Бојните коли секогаш морале да го сочинуваат пр-

виот борбен ред. 

Меѓу  грчкиот  логор  и  градот  Троја  имало  простор  од  четири  часа  одење
преку цветната  Скамандрова  ливада  и  Тројанската  Рамница,  затворени  со  реките
Скамандар и Симоен, кои кај грчкиот логор се влевале во една утока. Таа рамнина
била како создадена за бојно поле, а зад неа се издигал прекрасниот град Троја или
Илиј, од божја рака опкружен со високи ѕидови, бедеми и кули. Градот лежел на
висорамнина и се гледал од далеку, неговата внатрешност била нерамна и ридеста,

испресечена со многу улици. Полесно можело да му се пристапи само од двете стр-

ани, а на тие места од едната страна била Скејската (левата), а од другата страна
Дарданската порта со една кула. Другите две страни биле нерамни и обраснати со
џбунови. Во горниот град, во тврдината Пергам, биле палатите на Пријам и на Па-

рис, храмовите на Хекате, Атина и Аполон, а на највисокиот врв од градот се кре-

ал храмот на Зевс. (Скамандар=Скамандер- поправилно е: итар=итер=и тер-а, Р.И.)

Битката околу градските бедеми
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Бедемот со ров што го направиле Грците околу своите кораби го подигнале
против волјата на боговите, без да им принесат свечени  жртви. Затоа не им било
пишано да бидат одбранети од тој ѕид.

Во десеттата година на опсадата, кога Троја била на крајот од своите сили,

Посејдон и Аполон решиле да го уништат бедемот навртувајќи ги реките кон него
и кревајќи го морето. Но тоа требало да се случи дури по разурнувањето на Троја.

Одеднаш,  околу  големата  градба  грмнале  страшни  викотници  и  почнале
борби. Плашејќи се од бесот на Хектор, Грците се збиле и се оградиле околу кора-

бите.  Хектор  јурел  наоколу  како  лав,  поттикнувајќи  ги  своите  борци  да  го  пре-

скокнат ровот. На сите коњи, кога ќе дошло до неговиот раб, се исправале на зад-

ните нозе гласно ’ржејќи, зашто ровот бил преширок и престрмен, а по неговата до-

лжина имало остри колци. Затоа се обиделе да го преминат само пешаците. Тогаш
Полидамант му рекол на Хектор:

- Сите ќе изгинеме ако се обидеме да го преминеме со коњи, неславно ќе пр-

опаднеме на дното на ровот. Затоа, возачите нека ги запрат коњите пред него, а ние
самите, со бакарното оружје, ќе составиме пешадиска чета, па под твое заповедни-

штво ќе го поминеме ровот и ќе го пробиеме бедемот.

Хектор го одобрил овој план. Само што се групирале во чети, Азиј одбил да
ја остави својата кола и јурнал со неа кон еден премин што Ахајците сé уште нема-

ле затворено, чекајќи да им се врати уште некој заостанат другар побегнат од бит-

ката, за да побара спас во логорот. Тројанците јурнале пеш по него, гласно викајќи.

Но на влезот ги пречекале двајца храбри јунаци- Олипет и Леонтеј- и ги нападнале
Тројанците што настапувале, истурајќи врз нив лавина од камења.

Додека Тројанците надоаѓале преку ровот и се бореле околу другите четири
порти од грчкиот логор, Грците се ограничиле на борба за одбрана само на своите
кораби, а боговите што сесрдно им помогале  почнале да ги  жалат гледајќи ги од
Олимп. Најбројната и најхрабрата тројанска чета, под водство на Хектор и Полида-

мант, сé уште се двоумеле на работ на ровот по кој штотуку се изјазила, зашто ви-

деле неповолен знак: еден орел прелетал лево над војската, носејќи во канџите цр-

вена змија што се препелкала и се бранела, а потоа ја свртела главата назад и го ка-

снала орелот за врат, така што тој ја испуштил од болки и одлетал. Змијата паднала
сред тројанската чета, која во неа видела знак од Зевс.

- Да не продолжуваме- му рекол Полидамант на Хектор. Да не ни се случи
истото што и на орелот, кој не го однесе пленот дома.

- Не  ме  засега  дали  птиците  летаат  лево или  десно- му одговорил мрачно
Хектор.- Јас го следам решението на Зевс. Јас познавам само еден знак што се вика
спас за татковината ! Зошто трепериш пред оваа битка ? Па дури и сите да заглави-

ме кај корабите, тебе не ти се заканува смртен страв зашто ти немаш срце за да ја
задржиш битката. Но да знаеш дека ќе паднеш прободен од моето копје во мигот
кога ќе сакаш да ја пропуштиш битката !

По тие зборови, Хектор јурнал напред, следен од своите луѓе кои гласно ви-

кале.Но Зевс пратил силна бура од Идската Планина и кренал прав околу корабите.

Грците ја загубиле смелоста, а Тројанците- верувајќи во знакот на Зевс и во својата
сила- побрзале да ја пробијат големата данајска тврдина кинејќи ги венците по ку-

лите, уривајќи ги градобраните и поткопувајќи ги високите столбови пред бедемот.
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Но Данајците останале на своите места; како вкопани стоеле со штитовите
на градобраните, пречекувајќи ги напаѓачите со камења и стрели. Двајцата Ајанти
оделе по ѕидот предупреувајќи ги борците на кулите, ги фалеле и ги храбреле со
убави зборови, а немарните остро ги прекорувале. Камења летале на сите страни. И
тогаш Зевс им дал сила на Тројанците и тие храбро навалиле напред, искачувајќи
се по ѕидовите на громобранот и уривајќи  го. Така, ѕидот без браник им отворил
премин на другите.

Иако  ранет,  Сарпедом  Ликиецот,  син  на  Зевс,  гласно  извикал  кон  својата
чета:

- Ликијци, зар веќе помислувате на јуриш ? Јас сам, дури и да сум најхрабар,

не можам да пробијам ! Само сложно ако удриме, можеме да си го отвориме патот
до корабите !

Ликијците ги збиле редовите околу својот крал и јурнале кон ѕидот. Но Да-

најците однатре  го зголемиле  отпорот, па така непријателите  останале  разделени
само од градобранот, бесно мавајќи едни на други преку него, како што двајца се-

лани стојат на една меѓа и се караат за неа.

Десно  и  лево  од  кулите  и  од  градобраните  се  слевала  крв.  Битката  долго
останала нерешена, додека најпосле Зевс не натежнал на страната на Хектор, па тој
прв се пробил до пората на бедемот. Некои од неговите другари оделе по него, до-

дека други од двете страни се јазеле по столбовите пред бедемот. Крај затворената
порта, чии крила однатре биле споени со две склопени лоста, стоел огромен камен
со зашилен врв. Хектор го откорнал со натчовечка сила и со него ги скршил сто-

жерите и дебелите греди. Лостовите не можеле да издржат, портата се распукала и
каменот треснал внатре.

Страшен како бурна ноќ, во блескавиот сјај на бакарното оружје, си вжаре-

ни очи, Хектор рипнал низ портата мавтајќи со двете блескави копја. По него, низ
разурнатиот премин, се вдале неговите другари, а стотици други почнале да се јазат
по ѕидот. Тогаш, во сеопштата врева, Грците се разбегале накај корабите.

Смртта на Патрокле

Додека околу коработ на кој стоел Ајант се водела борба на живот и смрт.

Патрокле- напуштајќи го шаторот на ранетиот Еврипил- побрзал кон својот при-

јател Ахил. Кога влегол кај него, му навреле солзи на очите. Ахил се сожалил, па
му рекол:

- Што  си се расплакал како мало девојче, пријателе Патрокле, кое трча по
мајка си и ја моли да го крене, кое толку долго ја тегне за фустанот додека мајка му
не го земе в раце ? Дали ни носиш жални вести ? Знам дека е жив татко ти Менетиј,
дека е жив и мојот татко Пелеј ! Или можеби го жалиш аргејскиот народ кој толку
бедно пропаѓа поради своите гревови ?

- Не лути ми се, смел јунаку- му рекол Патрокле со длабока воздишка.- Те-
шко ми падна неволјата на Ахајците. Најхрабрите јунаци лежат убиени околу кора-

бите. Диомед е ранет со стрела, Одесеј и Агамемнон со копја, Еврипид е погоден со
стрела во градите. Сите тие сега се во рацете на лекарите, наместо да се борат во
нашите редови. Но и ти си безмилостен ! Тебе сигурно те родило некое темно море
и тврда карпа штом срцето ти е толку безмилосно.Но ако тебе мајчината клетва или
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некое божјо пророштво не ти дозволува да се бориш, прати ме мене со твоите вои-

ни, можеби ние ќе им донесеме утеха на Ахајците. Дозволи ми да го земам твоето
оружје ! Кога ќе ме видат Тројанците, можеби ќе помислат дека те гледаат тебе, па
ќе се откажат од борбата и ќе им остават малку време за одмор на Данајците.

Но Ахил намуртено му одговорил:

- Ах, пријателе ! Ништо друго не ме спречува да се борам туку навредата на
еден Ахаец, рамен на мене, кој се осмели да ми го грабне почесниот дар. Но не ми-

слам вечно да се лутам, решен сум да заборавам на гневот ако борбената врева до-

пре до корабите. Уште не можам да се решам дали лично да учествувам во борбата.

Но ти можеш да го земеш моето оружје и да ги поведеш во бој нашите јунаци. На-

падни ги со сета сила Тројанците и избркај ги откај корабите ! Само со еден немој
да влегуваш во бој, со Хектор ! Кога ќе ги спасиш корабите, врати се назад. Други
нека  се  убиваат  на  отворено  поле,  ние  двајцата  треба  да  останеме  живи  и  да  ги
урнеме тројанските ѕидови !

Кај корабите Ајант веќе немал сила да ги задржува Тројанците. Кога Хекто-

ровиот меч му го пресекол копјето под шилецот, јасно му било дека некој од бого-

вите е против Грците, па се засолнил од стрелите. Тогаш Хектор со своите луѓе фр-

лил голем факел кон коработ и тој веднаш пламнал околу кормилото. Кога Ахил го
видел тоа од својот шатор, свикал по Патрокле:

- На нозе, благороден Патрокле ! Лично јас ќе одам да ги соберам своите мо-

мчиња !

Патрокле се развеселил од овие зборови на својот пријател. Брзо ја облекол
борбената опрема, со левата рака го грабнал штитот, а со десната зел две долги ко-

пја. Ахил, пак, ги  повикал  своите  Мирмидонци,  кои  личеле  на  гладни  волци,  по
педесетмина од педесетте кораби, со петмина водачи: Менестиј, Евдор, Пизандар,

белокосиот Феникс и Алкимедонт.Пред да тргнат, вака им се обратил син на Пелеј:
- Не заборавајте, Мирмидонци, колкупати сте се згрозиле од Тројанците до-

дека јас се лутев и нерасположени го прекорувавте мојот гнев со кој вас, воените
другари, со сила ве спречував да се борите. Најпосле дојде мигот по кој копнеевте,

сега може да се бори секој чие јуначко срце чука за борба !

По  овие зборови, се вратил во својот шатор и од ковчегот полн со кошули,

прекривки, наметки и други вредни работи, подарок од мајка му Тетида, ја извадил
стомната со која тој пиел вино и само на Громовникот му принесувал заливна жр-

тва. Ахил од таа стомна му ја принел жртвата, молејќи му се на татка си Зевс да
помогне Ахајците да победат,а другар му Патрокле среќно да се врати кај корабите.

На првиот дел од молитвата Зевс кимнал за да се исполни, меѓутоа, на вториот дел
одмавнал  со главата.  Но Ахил не го видел тоа, се вратил во  шаторот, ја оставил
стомната и застанал надвор да ја гледа крвавата битка меѓу Грците и Тројанците.

Предводени од Патрокле, Мирмидонците јурнале по патот како рој оси. Ко-

га Тројанците ги виделе, затрепериле од страв. Мислењето дека Ахил се откажал од
гневот и дека доаѓа кон нив, па гледале каде да се спасат. Започнала крвава битка.

Кога Хектор видел дека победата му го свртела грбот и дека навалуваат нови бор-

ци, ја свртел колата и јурнал преку долот со своите одлични коњи. Другите Тројан-

ци немале толку среќа: многумина коњите ги имале оставено лево-десно во долот,

а многу од колите имале скршени руди.
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Додека  оној кој  среќно  минал  јурел  во  безглаво  бегство  накај  градот кре-

вајќи охромен прав, Патрокле, со гласен вик, јурнал по оние кои сé уште бегале од
неговата страна на долот. Мнозина главечки  паѓале под тркалата на своите коли.

Најпосле, и бесмртните Ахилови коњи рипнале преку долот и Патрокле ги збоднал
да го стаса Хектор. Притоа ги убивал сите што ќе му се нашле на патот, кој со копје
кој со камен.

Со болка и бес во душата, ова го гледал Ликиецот Сарпедон. Тој ги собрал
своите чети и вооружен рипнал наземи од колата. Истото го сторил и Патрокле, па
навалиле еден на друг како два лута јастреба. Зевс од Олимп со милост гледал во
сина си Сарпедон, но Хера го прекорила:

- О, мажу, зар сакаш да го поштедиш смртникот кој одамна е осуден на смрт
? Да сакаа сите богови да си ги повлечат синовите од битките, што ќе се случеше со
судбините што ти самиот си решил да ги исполниш ? Подобро е да го оставиш да
загине во бојот, а потоа предај им ги на Сонот и на Смртта, да го однесат далеку во
воената вреба, во Ликија, каде што роднините ќе ја закопаат и ќе му направат спо-

меник.

Зевс ѝ ја исполнил волјата на божицата, но една солза, посветена на син му,

се стркалала од неговото божјо око наземи.

Патрокле  го  убил  Сарпедон,  ги  потиснал  Тројанците  заедно  со  Ликијците
назад, сé до градот. По Зевсовата наредба, долетал Аполон во битката од шумата
Ида, го зел телото на убиениот на своите божествени плеќи и го понел далеку над
реката Скамандар. Тука го избањал, го намачкал со амброзиум и им го предал на
близнаците Сон и Смрт, кои летнале со него и го однеле во неговата ликиска та-

тковина.

Но Патрокле го снашла судбината. Тој ги збоднал својот возач и коњите и
поитал кај Тракијците и Ликијците- во сопствената пропаст. На деветмина Тројан-

ци, откако ги  победил, им ја соблекол облеката,  толку незапирливо јурел  напред
што ќе  го заземел  и  високиот град  Троја ако на најцврстата  кула  не стоел  богот
Аполон,  во  заштита  на Тројанците. Патрокле  трипати  се  качувал  на истакнатиот
агол на ѕидот и богот трипати го потиснувал надолу, туркајќи му го сјајниот штит
со бесмртната рака. Третиот пат му викнал: ‘Назад !’ Пред овие божји зборови, Па-

трокле брзо се повлекол.

Хектор ги запрел своите коњи кај Скејските порти и еден миг размислувал
дали да се врати назад во метежот на борбата или да му нареди на својот народ да
се затвори зад градските ѕидини. Додека нерешително ги држел уздите, му се при-

ближил Аполон, преправен во ликот на неговиот вујко Азиј, брат на Хекаба, па му
рекол:

-  Зошто бегаш од борбата, Хекторе ? Да бев толку посилен од тебе колку
што сум послаб, ќе те пратев во Адот поради твојата тромовост ! Ако не ти се мили
овие зборови, збодни го коњот кон Патрокле ! Можеби Аполон ќе те удостои  со
победа !

Откако му го шепнал тоа, преправениот бог се изгубил во борбениот метеж.

Тогаш Хектор го натерал својот возач Кебрион, Пријамовиот син, пак да ги збодне
коњите кон битката, а Аполон  јурнал  пред него во грчките редови и внел забуна
меѓу нив. Хектор не сакал да се судри со ниту еден друг Ахајец, туку јурнал дире-

ктно кон Патрокле.
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Кога го видел како му се приближува, Патрокле рипнал од колата држејќи
го копјето во левата рака, а со десната кренал од земјата еден остар мермерен камен
и со него го погодил Кебрион право во челото, па возачот се струполил мртов од
колата. Патрокле почнал да му се потсмева на убиениот со навредливи зборови:

- О, богови, видовте ли колку беше итар човекот ! Колку вешто се нурна во
правта ! Небаре го научил нуркањето на море, собирајќи школки !

Со тие зборови, лавовски јурнал кон паднатиот јунак, а Хектор рипнал да си
го одбрани полубратот. Тој го фатил убиениот Кембрион за главата, а Патрокле за
нозете, додека од двете страни удирале Тројанците и Данајците. Квечерината Ар-

гејците ја решиле битката во своја полза- тие го извлекле телото на Кебрион од до-

стрелот на стрелите и го извадиле оружјето од него. Тогаш Патрокле со уште пого-

лем бес се нафрлил врз Тројанците и убил трипати по деветмина јунаци. Но кога се
залетал четвртиот пат, Смртта веќе го демнела, зашто лично Феб Аполон бил про-

тив него. Патрокле не го забележал неговото доаѓање, зашто богот бил обвиткан во
густа магла.А Аполон застанал зад него и го удрил со раката по грбот и по плеќите;

на јунакот му се стемнило пред очите. Потоа богот му го фрлил шлемот од главата,

па тој со ѕвечкање се стркалал далеку во песокот, под коњските копита, а украсниот
пердув на него се извалкал со прав и крв. Аполон му го скршил и копјето во раката,

му го откачил ременот од штитот и му го турнал оклопот од телото. Патрокле, сиот
в чудо, почнал да гледа вкочането околу себе. Тогаш Еуфорб, син на Пантој, храбар
јунак кој веќе имал убиено дваесетина Грци, го прободил со копјето отстрана и бр-

зо се повлекол во својата чета. Хектор повторно истрчал од борбениот ред и на ве-

ќе ранетиот Патрокле толку силно му го зарил своето копје однапред, во дното на
слабините, што врвот излегол на другата страна од телото. Тогаш радосно извикал:

- Аха, Патрокле, се надеваше дека ќе ни го претвориш градот во урнатини, а
жените и девојките сакаше да ни ги одведеш во вашата земја ! А колку ти помогна
твојот Ахил ?

Умирајќи, Патрокле му одговорил со снеможен глас:

- Радувај се колку што сакаш, Хекторе ! Зевс и Аполон ти ја дадоа славата
на победата без голема мака, зашто ме разоружаа. Инаку ќе те кутнеше моето копје,

заедно со уште дваесетина такви јунаци. Од боговите ме совлада Феб Аполон, а од
луѓето Еуфорб. Ти само ми го симнуваш оружјето ! Но нема уште долго да те следи
среќата ! Судбината веќе ти виси над главата, знам јас од чија рака ќе паднеш !

Па му одлетала душата од телото и заминала кај Адот во подземниот свет. А
Хектор му довикнал на мртвиот:

-  Каква  погибел  ми  навестуваш,  Патрокле  ? Од  каде  знаеш  дека  лично  и
Ахил нема да падне прободен од моето копје ?

По тие зборови, го извлекол копјето од кое што се цедела крв на Патрокле,

па го оттурнал со својата нога. Тогаш го свртел копјето кон неговиот возач Авто-

медонт. Но од гонителот којшто го бркал него го спасиле бесмртните коњи.

Тагата на Ахил

Ахил седел замислен пред корабите, со темно претчуство во душата. Тогаш
кај него дошол Антилох, плачејќи, и уште оддалеку му ја кажал страшната вест:
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- Оф, сину Пелеев, камо никогаш да не се случеше она што сега мораш да го
чуеш ! Ни падна Патрокле, се води борба околу неговото голо тело, Хектор му го
симна оружјето.

Мрак пред очите му падбало на Ахил. Зел грст пепел и се потурил по глава-

та, по лицето и по облеката. Се испружил на земи и почнал да си ја корне косата.

Дури и робинките, кои ги заробил заедно со Патрокле, растреперени излегле од ша-

торот да видат што се случило, а кога дознале, почнале и тие да тажат. Ахил толку
силно писнал што го чула дури и мајка му во морските длабочини, која седеле кај
својот белокос татко Нереј. И самата почнала гласно да лелека и нејзината сребрена
пештера веднаш се наполнила со Нереидите, кои заедно почнале да тажат со сестра
си. (...корни косата, тажат, пискање, гласно да лелека...до денес бригиско, Р.И.)

-  Ах, кутрата  јас !- им викнала Тетида на своите сестри.- Тешко мене што
родив толку благороден, толку храбар и прекрасен син ! Никогаш веќе нема да го
пречекам, да го видам да се врати во Пелеевата палата ! И додека уште е жив и ја
гледа сончевата светлина, мора да поднесува  толкави маки, а јас не можам да му
помогнам. Но ќе одам да го видам своето сакано чедо, да видам што тага го снашла
додека седи кај корабите, надвор од воената опасност.

И потоа со своите се искачила на површината низ раздвоените морски бра-

нови, па поитала кај сина си, кој тагувал.

- Дете мое, зашто плачеш ?- го прашала прегрнувајќи ја неговата уплакана
глава. -Кој ти го натажил срцето ? Зар не се случи така како што сакаше ти- ахајс-

ките синови се притиснати кај корабите и пекаат по твојата помош !

- Мајко  !- почнал  Ахил со  тежина  во  градите- нема  никаква  полза  од  тоа
штом во правта падна мојот драг Патрокле ! Меото прекрасно оружје, почесен дар
што боговите  му го  подарија  на Пелеј  на  твојата  свадба,  му го  симнал  неговиот
убиец Хектор ! О, подобро ќе било засекогаш да си останела во морето и Пелеј да
имал смртна жена ! Така не ќе мораше да ја поднесува бесмртната жал по мртвиот
син кој никогаш нема да се врати во татковината ! И срцето нема да ми дозволи да
живеам меѓу луѓе ако Хектор со својата жртва не ми ја плати загубата на мојот Па-

трокле, откако ќе го прободам со моето копје !

- Ах, само пребрзо ќе згасне и твојот живот, синко мој- му одговорила пла-

чејќи Тетида- зашто веднаш по Хекторовата смрт, и тебе ти е судено да умреш.

- О, кога би можел веднаш да умрам- одговорил Ахил разочарано- штом су-

дбината не ми дозволи да го одбранам својот пријател ! Мораше да загине далеку
од татковината, без моја помош ! Зошто им е сега на Ахајците мојот краток живот ?

Не го спасив Патрокле, не ги спасив безбројните убиени пријатели ! Седам овде ка-

ко непотребен товар на земјата, полош во битката од секој Ахаец. Проклета да е
лутината, и кај боговите и кај луѓето ! Таа влегува во срцето прво слатко како мед,

а потоа како пламен се крева во човечките гради !

Но одеднаш, Ахил се созел и рипнал:

- Но што беше- беше ! Одам да го фатам Хектор, убиецот на мојот најмил
пријател ! Па нека ме снајде судбината кога ќе посакаат Зевс и другите богови ! Не-

ка видат Тројанците дека многу долго се воздржувам од борбата !

- Имаш право, дете мое- му одговорила Тетида.- Но штета е што твоето пре-

красно оружје е во рацете на Тројанците и сега Хектор се гордее со него.Но не смее
уште долго да се гордее со него, зашто утре рано в зори ќе ти донесам ново оружје
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што ќе ти го искова Хефест. Но не тргнувај во борба додека не ме видиш со свои
очи дека се враќам.

Вака рекла мајка му, па ги повикала своите сестри да се нурнат во морската
длабочина, а самата поитала кон Олимп за да го побара Хефест, богот на огнените
вештини.

Во тоа време телото на Патрокле, што го носеле неговите пријатели од би-

тката, уште еднаш го стигнала тројанската војска, а Хектор толку му се приближил
што трипати го зграпчувал за нога одназад за да го свлечка, но трипати бил оттур-

нуван  од колата. Потоа беснеел залетувајќи  се отсрана  низ бојниот метеж,  ту за-
станувал ту викал, но воопшто не сакал да се повлече. Хектор навистина ќе го гра-

бнел мртовецот ако кај Пелеевиот син на крајот не одлетала Ирида, по наредба на
Хера, со порака незабележано од никого да се вооружи, кришум од Зевс и од други-

те богови.

- Но како да тргнам во борба- прашал Ахил- кога моето оружје е кај неприја-

телите ? И мајка ми рече да не се вооружувам додека таа не се врати со ново оружје
откај Хефест. Не знам ни чие оружје ми одговара, освен големиот штит на Ајант,

но и нему му е потребен, за да го одбрани мојот мртов пријател.

- Ние добро знаеме дека твоето оружје е во нивни раце- му возвратила Ири-

да- ни таков каков што си, само за миг да се приближиш до долот и да им се по-

кажеш на Тројанците, можеби ќе отстапат кога ќе те видат и ахајските синови ќе
можат да здивнат.

Кога Ирида одлетала, Ахил станал и лично Атина  му ја наметнала својата
егида и му го обиткала лицето со надземен сјај, а тој брзо поминал преку насипот и
ѕидот до долот. Но не се замешал во борбата, туку застанал далеку, не сакајќи да ги
погази мајчините зборови. Викнал, а во тој негов вик се замешал и гласот на Атина,

па тој одекнал како труба во ушите на Тројанците. Кога го чуле, срцата им се згр-

чиле од кобно претчуство. Тие виделе како гори пламен околу главата на синот на
Пелеј, а од неговиот трикратен повик од насипот трипати се распрснала тројанска-

та борбена врева,  па во тој метеж дванаесет кивни најхрабри  јунаци  паднале под
колите и под копјата на своите пријатели.

На тој начин Патрокле бил спасен од непријателите, па неговите тажни со-

борци го легнале на носилка. Кога Ахил го видел својот верен другар исксапен од
копјата, слегол меѓу Грците и се фрлил врз мртвото тело, облеано во солзи.

Ахил добива нова оружје

По жестоката битка, двете војски се одмарале. Тројанците ги отпрегнувале
коњите  од  борбените  коли  и  веднаш,  уште  невечерани,  побрзале  во  собранието.

Сите застанале во круг, не осмелувајќи се да седнат, исплашени од повторното по-

јавување на Ахил. Конечно, збор зел разумниот Полидамант, синот на Пантој. Тој
бил единствениот кој можел да гледа во иднината и во минатото, па ги посоветувал
да не чекаат да се раздени, туку веднаш да се вратат во градот.

- Ако Ахил изутрина нé најде овде, среќни ќе се оние кои ќе успеат да по-

бегнат во градот, а повеќето ќе станат храна за пците и за јастребите. Затоа, ве со-

ветувам ноќта да ја поминеме на плоштадот, во градот, заедно со целата војска, ка-

де што ќе бидеме заштитени од високите бедеми и од портите. Утре в зори пак ќе
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застанеме на ѕидот. Па тешко на Ахил ако тргне откај корабите за да се бори про-

тив нас за градските бедеми.

Станал Хектор намуртено и почнал:

- Не ми се допаѓа ова што го кажа, Полидаманте.Сега,кога Зевс ми ја подари
победата, па ги потисна Аргејците сé до морето, овој твој совет ќе му се причини
бесмислен на народот и ниту еден Тројанец нема да те послуша. Јас, пак, нареду-

вам на целата војска да ѝ се подели вечера, без да се заборават стражарите. Ако не-

кој тагува по своето, нека го даде за да се потроши на заедничка гозба. Подобро е
во него да уживаат нашите луѓе отколку Ахајците. Утре рано ќе го повториме напа-

дот на нивните кораби. А ако Ахил повторно тргне кон нас, нема да се усреќи, за-
што јас нема да ја напуштам таа страшна битка додека едниот од нас не се овенча
како победник !

Тројанците бурно го прифатиле предлогот на Хектор,па седнале да вечераат.

А Грците, пак, цела ноќ го оплакувале мртвиот Патрокле.
- Колку празни зборови сум  му кажал на стариот јунак Менетиј, ветувајќи

му дека по разорнувањето  на Троја ќе му го вратам  синот во татковината Опунт
овенчан со голема слава и плен- тажел Ахил.- Но и на двајцата ни било пишано да
загинеме во туѓа земја. И мене никогаш нема да ме пречекаат мојот белокос татко
Пелеј и мајка ми Тетида, и мене земјата ќе ме покрие овде, под Троја. Но бидејќи
јас по тебе ќе одам подземи, драг Патрокле, нема да те закопам свечено сé додека
не ги донесам оружјето и главата на твојот убиец Хектор ! А и на кладата ќе ти ги
жрвувам дванаесеттемина најгорди синови на Троја.

Потоа Ахил наредил да се стопли котел со вода, па да се избања телото на
мртвиот јунак и да се намачка со миризливи масла. Го легнале на убав одар и го
покриле со скапоцено платно, а врз него префрлиле сјајна прекривка.

За тоа време Тетида стигнала во ѕвездената палата на Хефест, која куциот
уметник си ја изградил самиот, од бронза. Таму го затекнале испотен околу негови-

те мевови:  правел дванаесет  триножници, а на секој под нозете му прицврстувал
златни тркалца со кои триножникот сам, без ничија помош, би се движел во олим-

писките хали во собранието на боговите. Жена му Харита, една од божиците на пр-

ивлечноста, ѝ се израдувала на Тетида, ја фатила за рака и ја седнала на еден сре-

брен стол, па го повикала мажа си. Кога ја видел морската божица, Хефест весело
извикал:

- Најпосле, благородната божица дојде и во мојот дворец ! Таа ме спасила од
погибел уште како бебе, кога мајка ми ме фрлила од скутот штом видела дека сум
сакат. Ќе сум умрел ако не ме прифатиле Евринома и Тетида во својата прегратка и
ако не ме одгледале во морската пештера до мојата деветта година. Уште таму ко-

вав разни уметнички работи: петлици, прстени, обетки, шноли и синџирчиња. По-

служи ја, мила жено, мојата спасителка, додека јас да го суредам овој неред !

Штом го средил алатот, се измил и се наметнал со чиста кошула, тој се вра-

тил кај Тетида, седнал крај неа на едно прекрасно столче, па фаќајќи ја за раката, ја
прашал:

- Пресветла и сакана божица, што мака те доведе во мојот дом ? Кажи ми и
моето срце ќе ти ги исполни желбите !

Тетида му ја раскажала сета своја мака  и го замолила, прегрнувајќи  му ги
колениците, да направи шлем, штит и оклоп, како и обувки со петлици за нејзиниот
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кратковечен син, зашто оружјето на бесмртникот што го имал го загубил неговиот
загинат другар.

- Не грижи се за тоа, благородна божице- ѝ одговорил Хефест.- Ех, да можев
да го ослободам од власта на смртта како што сега ќе му направам прекрасни ору-

жје што сигурно ќе го израдува и на кое ќе му завиди секој смртник !

Куцајќи отишол до своето огниште, ги свртел мевовите накај огнот и им на-

редил да работат со сета сила. Дванесетте мевови почнале да дуваат пламен ветар
во печките, затоплувајќи ги огромните тенџериња со бронза, калај, сребро и злато.

Големата наковална ја потпрел на трупец, со десната рака го грабнал големиот че-
кан, а со левата клештата. Веднаш почнал со ковањето.

Прво направил цврст штит од пет слоја, со сребрен ремен и трикратен бле-
скав пораб. На испапченото место од штитот ги претставил Земјата, рабрануваното
море, небото со Сонцето, Месечината и сите ѕвезди; околу нив имало преставено
два града. Во едниот имало свадби и гозби, народен собир, раскарани граѓани, гла-

сници и старешини на плоштадот. Вториот град бил запоседнат од две војски; вна-

тре, меѓу ѕидовите, биле жените, малите деца и немоќните старци, а мажите биле
пред градот, во заседа, па ги напаѓале овчарите и стадата; од друга страна- воен ме-

теж, ранети и убиени, борба за мртвите и за оружјето. На третиот слој уметникот
направил плодна ораница со полјоделци и со впрегнати волови, брановидно житно
поле полно со жетвари, а малку потаму, под едно дрво, наредени јадења; подалеку
од нив, лозје стежнато од крупни гроздови, поткрепено со сребрени колци, полно
со млади гроздоберци со кошници. На четвртиот слој направил стадо говеда од зла-

то и калај, по течението на една разбранувана река, со четворица златни овчари и
девет кучиња; во стадото било влезени два лава кои грабале еден јунец; овчарите ги
с’скале кучињата  кои лаеле  застанати  близу лавовите. Понатаму уметникот прет-

ставил ширно пасиште во еден дол полн со сребрени овци, со трла,колиби и штали:

па оро од кршни момчиња и девојки во прекрасни фустани; секоја играорка носела
венец, а играорците пак ги краселе златни мечови на сребрени ремени; двајца пе-

ливани се вртеле околу пејачот што свирел на гитара, а едночудо народ се тискал
околу орото. На крајната линија на штитот, како извиткана змија, ја претставил све-
тската река Океан.

Потоа исковал и оклоп на кој му дал појасен сјај со огнот; па тежок болско-

тен шлем кој покривал дури до слепоочниците, со златен украсен пердув. На крајот
направил и обувки од најубав калај. Кога бил готов, сите овие работи ги ставил пр-

ед мајката на Ахил. Таа ги зела, срдечно му се заблагодарила на уметникот и го по-

ложила блескавото оружје на своите божествени раце, брзо спуштајќи се од Олимп.

Се вратила кај својот син во мугрите, кој уплакан лежел крај својот пријател
Патрокле,  опкружен  од другарите  кои  тажеле.  Таа  го положила прекрасното ѕве-

чкаво оружје пред Ахил. Мирмидонците затрепериле кога го виделе, но ниту еден
од нив не се осмелил да ја погледне божицата во лице. А на нејзиниот син му за-

искриле очите, и од радост и од гнев, па ги прегрнал убавите божји дарови, еден по
еден, и долго им се насладувал. Потоа зел да се вооружува со нив. На заминување,

им рекол на пријателите:

- Внимавајте да не влезат муви во раните на мојот убиен побратим и да не
му го нагрдат убавото тело !
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- Јас ќе се погрижам за тоа- го смирила Тетида. Потоа во полуотворена уста
на Патрокле налеала амброзиум и нектар. Божествениот балсам протекол низ него-

вото тело, па тој изгледал како жив.

Ахил и Хектор пред градските порти

Силниот Пелеев син беснеел на бојното поле бркајќи ги пред себе разбега-

ните Тројанци. Ниту некој бог ниту некој смртник не се осмелувале да му се спро-

тивстават. Стариот крал Пријам стоел на една висока кула на градските бедеми и го
гледал тоа, офкајќи од мака. Потоа слегол и им рекол на чуварите:

- Отворете ги портите и држете ги отворени додека не влезат в град сите лу-

ѓе што бегаат. Ахил беснее долу и насетувам трагичен крај. А кога сите ќе влезат
овде, меѓу ѕидините, добро затворете ги за и тој да не влезе по нив.

Чуварите го послушале и направиле еден спасоносен влез во градот. Но до-

дека  Тројанците-  ожеднети  и  правливи-  бегале  по  полето,  а  Ахил  ги  бркал  како
споулавен со своето копје, Аполон ја напуштил отворената тројанска порта за да ја
острани неволјата од своите штитеници. Обвиткан во темна магла, тој застанал до
јунакот Агенор, па тој прв од сите Тројанци застанал во бегањето, се замислил и за-

срамен си рекол:

- Кој е овој што нé брка ? Зар неговото тело не може да се рани со остро ко-

пје ? Зар тој не е смртен како сите луѓе ?

Се созел и го пречекал Ахил, го испречил штитот пред себе и му повикал
мавтајќи со копјето:

-  Немој да  мислиш дека толку бргу ќе го уништиш тројанскиот град, без-
умнику ! Уште има јунаци меѓу нас кои ќе ја бранат својата таковина, своите ро-

дители, жени и деца !

Па го фрлил копјето во неговите калајни убувки, но тоа се одбило од нив без
да го повреди. Ахил јурнал кон него, но Аполон го обвиткал во магла и го засолнил
од битката, а го намамил Ахил преправајќи се самиот Агенор и побегнал преку пче-

ничното поле до реката Скамандар. Ахил брзо потрчал по него, надевајќи се дека
ќе го стигне. Но за тоа време Тројанците среќно побегнале во градот. Никој не се
обѕрнувал да види кој се спасил, а кој загинал; секој бил радосен само за себе што
ја спасил главата.

Борците почнале да ја гаснат жедта, да се  мијат, да се одмораат по градо-

браните по должината на бедемот. Грците, пак, со штитовите на грб, во густи реди-

ци, се приближиле до ѕидот. Од сите Тројанци само Хектор останал пред Скејската
порта,  зашто така му имала одредено судбината.  Тогаш Аполон  му се открил на
Ахил, тој кога го видел дека е измамен, бесно се свртел и поитал кон градот. Прв го
видел старецот Пријам од стражарницата. Му се сторило како болскотна ѕврзда ко-

ја носи несреќа. Старецот се удрил во градите и му довикнал на сина си, кој стоел
пред Скејската порта чекајќи го Пелеевиот син желен за борба:

- Хекторе, мил синко ! Зар дрско ќе му се предадеш в раце на човековиот
убиец кој веќе ни испотепа толку храбри синови !? Влези во градов, заштити ги тр-

ојанските мажи и жени, не зголемувај  му ја славата  на Пелеевиот син со својата
смрт ! Смилувај ми се и мене, на својот стар татко ! Зар морам да ги видам своите
синови убиени, своите ќерки грабнати, одаите пљачкосани, децата згмечени...!
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Крај  него  се  појави  и  Хекаба,  Хекторовата  мајка.  Кинејќи  ја  облеката  од
градите и плачејќи, таа му довикнувала на сина си:

- Хекторе, сети се дека овие мои гради те доеле ! Смилувај се ! Немој да се
бориш со тој страшен човек во отворена битка, спобудален синко !

Лелекот и молбите на родителите не го премислиле Хекторовото срце. Тој
цврсто стоел на своето место и го чекал приближувањето на Ахил.

‘Требаше  да се  повлечам  кога пријателот Полидамант ме посоветува  да ја
повлечам тројанската војска во градот- си рекол Хектор во себе.- А сега, откако го
уништив народот со својата заслепеност, се плашам од тројанските мажи и жени, се
плашам некој од нив да не рече:‘Премногу веруваше во својата сила и го упропасти
народот !’ Многу подобро е или да побегнам  или да загинам во битката со стра-

шниот Ахил. Ако сега ги положам штитот и шлемот наземи, ако го потпрам копје-

то на ѕид и му тргнам во пресрет нудејќи му ја Елена и сето богатство што го огра-

бил Парис, а уште и многу други богатства; кога потоа би побарал од тројанските
кнезови да се заколнат дека нема ништо да скријат, па ако сето свое богатство и за-

лихите ги поделиме на два дела... Но, кутар јас, какви ли не мисли ми паѓаат на ум !

Јас да му пристапам со молба ? Ќе ме парчоса бесмислосно, како да сум жена ! На-

вистина би било убаво да можам да започнам срдечен разговор со него, како нека-
кво момче кое си гука со саканата девојка. Подобро да се залетаме еден кон друг во
борба, па побрзо нека се види кому од нас двајцата олимписките богови му досу-

диле да победи !’

Пријам кај Ахил

По Хекторовата смрт и свечената цермонија во чест на Патрокле, Ахил цела
ноќ не можел око да склопи. Сето време мислел на својот мртов другар, место не го
фаќало. Станал и почнал да шета по морскиот брег. Во рани зори ги впрегнал ко-

њите во својата кола, го врзал Хекторовото тело за седиштето и трипати го повле-

кол околу гробот на Патрокле. Но Ахил претходно го покрил мртовецот со златна
егида и го заштитил од валкање. Потоа го оставил положувајќи го со лицето во пра-

вта. Тоа ги натажило сите блажените богови на Олимп, освен Хера. Зевс ја повикал
Тетида и ѝ наредил веднаш да појде кај војската и да му пренесе на својот син дека
сите богови, а особено нему, на Зевс, им горат срцата од бес затоа што Хекторовото
тело го чува кај корабите, наместо да остави неговите луѓе да си го откупат. Тетида
навистина отишла во шаторот на сина си, нежно го погалила и му рекла:

- Сине, до кога ќе си го јадеш срцето со тага, без сон и храна ? Добро би би-

ло пак да им се препуштиш на животните радости, зашто нема уште долго да живе-

еш на земјата. Зевс ти порачува дека тој и другите богови тие се лутат оти го пони-

жуваш Хекторовото тело и го чуваш кај корабите. Препушти им го, сине, на него-

вите, за голема откупнина.

Ахил ја погледнал мајка си в лице и ѝ рекол:

-  Нека биде така. Мора да се изврши она што го наложуваат небесниците.

Мртовецот ќе добие оној кој ќе ми донесе откупнина.

Тогаш  Зевс  ја испратил брзоногата  божја  гласничка  Ирида  во палатата  на
Пријам. Таа  таму затекнала само плач и лелеци. Околу стариот татко потурен  со
прав седеле синовите, топејќи ги своите облеки со солзи. Ќерките и снаиите ги оп-
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лакувале убиените јунаци. Тогаш Зевсовата гласничка истапила пред кралот и по-

чнала да зборува со толку тивок глас што кралот го полазале морници по телото: 

- Смири се, Дарданов потомоку, не очајувај ! Не сум дојдена со лоша вест.

На Зевс му е жал за тебе. Тој ти порачува да појдеш кај Ахил со дарови, за да го от-

купиш телото на својот син. Оди сам, земи само еден постар гласник кој може да ја
управува колата со впрегнати маски и кој ќе те врати назад со мртвиот син. Не пла-

ши се од ништо. И Ахил не е неразумен и слеп грешник.

Пријам  веднаш  им  наредил  на  синовите  да  подготват  товарна  кола,  па  се
качил во миризливата соба поплочена со парчиња кедрово дрво во која ги чувале
големите скапоцености. Таму ја викнал жена си Хекаба и ѝ рекол:

- Кутро жено, знај дека Зевс ми пратил порака да отидам кај Ахиловите ко-

раби и да го смекнам неговото срце со подароци за да го откупам телото на нашиот
сакан син Хектор. Што мислиш ти за тоа ? Мене нешто однатре ме тера да одам.

Жена му со лелеци се обидувала да го одврати, чудејќи се кај му одлетал то-

лку фалениот ум, па сам да оди кај тој подмолник, убиец на нивниот син,кому уште
при раѓање Судбината му претскажала да го изедат пци !

- Немој да ме одвраќаш- ѝ рекол Пријам. – Немој уште од дома да ми бидеш
страшна кобна птица. Подготвен сум дури  и смртта да си ја најдам таму, само да
можам да го поземам в раце најдрагиот син и срцево да си го заситам со плач над
неговото тело !

Потоа одбрал дванаесет свечени скапоцени облеки од ковчезите, дванаесет
ирами, исто толку фустани и прекрасни наметки. Измерил и десет таланти злато,

одбрал четири сјајни котли и две тронаголки. Тој не ја жалел ни скапоцената сто-

мна што му ја подариле Тракијците кога отишол кај нив како пратеник. Толку мно-

гу сакал да си го откупи најмилиот син !

Потоа ги избркал насобраните Тројанци од тремот, кои сакале да го задржат,

да си одат да си тажат во своите куќи, а ги прекорил и своите синови:

- Вие, непрокопсаници, ништожници, барем вие да лежевте убиени кај кора-

бите место Хектор ! Сите што вредеа изгинаа, останаа само страшливците, изма-

мниците, надуените, танчарите кои се дебелат за сметка на народот ! Веднаш сто-

кметеги колите и натоварете го сето ова што го подготвив, за да можам да тргнам
на пат !

Исплашени, синовите го послушале својот татко, ги довеле маските пред то-

варната кола и ги сместила во неа скапоцените дарови. Потао внимателно ги впре-

гнале убавите коњи во колата на Пријам. Со болна душа, Хекаба му ја подала на
Пријам стомната за кралот да истури заливна жртва. Клучарката му пришла со та-

сот и ибрикот, па откако Пријам си ги измил рацете со чиста вода, ја зел стомната
со вино, застанал во средината на дворот, ја пролеал жртвата и со свечен глас се по-

молил:

- Татко Зевс, владетелу од Ида, направи Пелеевиот син убаво да ме прими и
да ми се смилува  ! Дај ми некој знак за да можам охрабрен да тргнам кон данај-
ските кораби !

Само што го рекол тоа, од десната страна над градот долетал еден орел со
раширени крилја и со црни пердуви. Сите Тројанци го примиле со радост овој знак,

па стариот крал се качил на седиштето полн со надеж и тргнал. Пред него маските
ја влечеле тешко натоварената кола на четири тркала која ја управувал  гласникот
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Идеј. По него старецот со камшик ги терал своите коњи, а неговите најмили оделе
по него, небаре го испраќале во смрт.

Приквечер Пријам и Идеј застанал да ги напојат коњите крај реката. Тогаш
Идеј забележал  некој човечки  лик и се  исплашил да не ги  демне од заседа  да ги
убие, зашто тие немале оружје да се одбранат. Се исплашил и Пријам, но тогаш чо-

векот пријателски им се приближил. Тоа бил Зевсовиот пратеник Хермо, носител
на спасот, кој ги приближува одбраните смртници на нивните патувања. Тој го фа-
тил кралот за рака, иако тој не го познавал, и му рекол:

- Оче, каде сте се стегнале на пат во оваа длабока ноќ, додека сите смртници
спијат ? Зар не се плашиш од огорчените Ахајци ? Ако те види некој од нив со то-

лкави скапоцености, како ќе ти биде на душата ? Но не плаши се, јас сум така за да
те заштитам од другите. Кажи ми, дали со толкаво одобрано богатство бегаш во ту-

ѓа земја ? Или веќе сите ја напуштаат Троја откако ги изгубивте најхрабриот јунак
кој со својата смелост не заостануваше зад ниту еден Ахаец ?

Пријам воздивнал со олеснување.

- Навистина- рекол тој- сега гледам дека сум под заштита на некоја божја ра-

ка штом сретнав еден толку пријатен и мудар другар кој умно зборува за смртта на
син ми. А кој си ти, мил човеку, и од кој род си ?

- Татко ми се вика Поликтор- рекол Хермо- а јас сум најмладиот од неговите
седум синови. Мирмидонец сум и другар на Ахил, затоа често го гледав твојот син
како се бори и ги брка Ахајците накај нивните кораби. Му се восхитуваме од дале-

ку, стоејќи крај нашиот гневен господар.

- Ако  навистина си  му другар  на Ахил- му возвратил нетрпеливо Пријам-

кажи ми тогаш дали син ми е сé уште кај корабите или Ахил веќе го расекол на па-

рчиња и им го фрлил на пците ?

- Не !- одговорил отсечно Хермо.- Тој уште лежи во Ахиловиот шатор, нена-

чнат од распаѓање, иако веќе дванаесеттото утро помина и иако Ахил на секое из-
гројсонце го влече безмилосно околу гробот на својот пријател. Ќе се зачудиш кога
ќе го видиш колку свеж лежи, исчистен од крвта, со зацелени рани. Дури и во смрт-

та, боговите се грижат за него.

Пријам се израдувал, па му ја подал на Хермо стомната што ја носел со себе.
- Земи ја и за возврат заштитувај ме и однеси ме до твојот господар-му рекол
Хермо божем се плашел да прими подарок без знаење на Ахил, па го одбил.

Наместо тоа, веднаш рипнал во колата кај старецот, ги зел дизингиите и камшикот
и за миг стигнале кај долот и ѕидот. Таму стражарите вечерале, но нив веднаш ги
фатил длабок сон и Хермо со еден потег ги отворил вратите. Така Пријам со това-

рната кола среќно стигнал пред Ахиловиот шатор, кој бил изграден високо, на тр-

упци, прекриен со рогозини и опкружен со голем двор кој бил ограден со густ ред
колци. Хермо  лесно  ја  отворил  заклучената  врата  која  само  тројца  силни  Ахајци
можеле да ја отвораат и да ја затвораат. Потоа слегол од колата, му се претставил
на Пријам како бог и исчезнал. Претходно го посоветувал старецот да му ги прегр-

не колениците на јунакот и да го заколне во татко му и мајка му.

И Пријам рипнал од колата и му ги предал уздите на Идеј. Самиот тргнал
директно кон местото каде што седел Ахил. Го нашол внатре, далеку од своите лу-

ѓе, послужуван само од јунаците Автомедонт и Алким. Само што имал завршено со
јадење, трпезата уште не била раскрената. Чесниот старец влегол незабележано, му
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притрчал на Ахил, му ги прегрнал колениците, му ги избакнал рацете, страшните
рачишта што испотепале толку силни синови, и го погледнал в лице. Ахил и не-

говите пријатели го гледале со чудење. Старецот почнал да моли:

- Боголик Ахиле, сети се на татка си, кој е стар колку мене и кој исто така е
можеби притиснат од соседи непријатели, плашејќи се како мене ! Но пак го крепи
надежта дека еден ден ќе си го види саканиот син кој ќе му се врати на Троја.  Јас
загубив повеќемина од своите педесетина синови кога Аргејците дојдоа овде и, по-

ради тебе, го изгубив единствениот кој можеше да ни го одбрани градот. Затоа сега
доаѓам кај тебе да го откупам него, мојот Хектор, со немерна откупнина. Плаши се
од боговите, сину Пелеев,  сети се на своите родители  ! Јас заслужувам  поголема
милост од него, оти го поднесувам она што досега не го трпел ниту еден смртник-

ја бакнувам раката што ми ги уби децата !

Овие старечки зборови разбудиле копнеж и тага по таткото кај Ахил, па тој
нежно го фатил за раката и го поткренал. Тогаш старецот се сетил на сина си Хе-

ктор, повторно му ги прегрнал колената и почнал гласно да плаче. И Ахил плачел,

ту по татка си ту по својот закопан пријател. Целиот шатор ечел од тага. По некое
време благородниот јунак станал од столот, го кренал старецот од земјата и, полн
со смислост кон неговата бела брада и глава, му рекол:

- Навистина големи јадови си претрпел, кутар човеку, а сега си се осмелил и
сам да дојдеш кај непријателите, пред лицето на убиецот на твоите храбри синови !

Во твоите гради бие железно срце ! Ајде, седни на столот, да ги смириме малку ја-

довите,  зашто  нема  да  си  помогнеме  со  својата  тага.  Ете,  таква  судбина  ни  од-

редиле боговите нам, на кутрите смртници, додека тие самите немаат никакви гри-

жи.Зашто пред прагот на Зевсовиот дом има две бочви. Едната е полна со несреќни,

а другата со среќни дарови. На оној кому Зевс ќе му измеша од двете, го следат ту
добра ту лоша среќа. Некому му дава само несреќа, па го турка во срам и беда. Така
боговите на Пелеј му доделиле прекрасни дарови- богатство, моќ, дури и божица за
жена, но некој небесник му доделил и зло, зашто му дал само еден син, и тоа кусо-

вечен кој нема да може да се грижи за него и старост, зашто седи овде, под Троја,
многу далеку од него, жалејќи те тебе и твоите деца. И тебе порано народите те фа-

леа како среќник, а сега ти ја испратија оваа несреќа, па оттогаш беснеат само војни
и колежи околу твојот град. Затоа, поднесувај, бидејќи не можеш со лелеците да го
оживееш својот благороден син !

- Не задржувај ме, Зевсов миленику, додека Хектор сé уште лежи незакопан
во твојот шатор- му одвратил Пријам.- Дај ми го побрзо, копнеам да го видам. А ти
израдувај ѝ се на богатата откупнина, поштеди ме и врати се во својата татковина.

Тогаш Ахил го намуртил челото и рекол:

- Не предизвикувај ме веќе, старецу ! Се разбира дека ќе ви го предадам Хе-

ктор, мајка ми донесе порака од Зевс. А и јасно ми е дека некој бог те довел кај на-
шите кораби. Зашто како еден смртник би се осмелил да дојде овде ? Како би ги из-
бегнал нашите стражари ? Затоа не раскажувај ми го веќе и без тоа натаженото ср-

це, зашто може да се случи да го заборавам Зевсовото барање и да не го поштедам,

иако толку понизно ме молиш !

Ахил рипнал како лав, ги отпрегнал маските и го внел гласникот внатре. Ги
истовариле откупните дарови, а во колата останале само две наметки и кошула, за
со нив да се покрие Хекторобвото тело. Потоа Ахил наредил телото да се избања,
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да се намачка и да се облече, но малку понастрана, за да не го види татко му. Са-

миот Ахил го положил на одарот, а додека пријателите го кревале мртовецот во ко-

лата, му се обратил на својот мртов пријател:

- Немој да ми се лутиш, Патрокле, кога ќе дознаеш дека го враќам Хекто-

ровото тело на неговиот татко. Тој доби пристоен откуп, и ти ќе го добиеш својот
дел од него !

Кога бил среден мртовецот, Ахил наредил да се заколе и да се одере овца, па
да се испече на ражен. Седнале на трпезата, поделиле месо и леб. Пријам со восхит
ги гледал возраста и ставата на боголикиот Ахил. А и Ахил му се восхитувал  на
Пријам кога ќе го погледнел во достоинственото лице, кога ги слушал мудрите збо-

рови на старцот.

По вечерата, Пријам му рекол:

- А сега легни ме в постела, благодарен јунаку,  да потонам во сладок сон.

Откако загина син ми, око не сум склопил, а сега прв пат пробам месо и вино.

Ахил веднаш им наредил на своите другари и робинки да наместат постела
под тремот, со пурпурни перници, и да постелат килими,како и волнени прекривки.

За секој гостин направиле посебно легло. Пред да се повлечат на починка, го пра-

шал Пријама колку денови му се потребни за закоп на неговиот благодарен син, за
тој да мирува во тоа време и да го задржува народен од секаков напад. Пријам му
побарал единаесет дена за свечена погребна свеченост- девет дена за подготовки,

десеттиот за закоп и тажна гозба, а единаесеттиот за погребна могила.

- Дванаесеттиот ден, ако мора да биде така, пак ќе се бориме- завршил тој.
Ахил го фатил старецот за рака, под лактот, за да му го одведе стравот од

лицето, па го пуштил да си легне. Ноќта бдеел само богот Хермо, размислувајќи ка-

ко безбедно да го врати во Троја стариот крал без да го забележат стражарите. Едно
време во ноќта, се приближил до главата на старецот и му шепнал:

- Старче, ти навистина си спиеш многу безгрижно меѓу непријателите. Ска-

по си го плати сина си, но ако за тоа дознаат Агамемнон и Ахајците, тогаш твоите
синови ќе мора тебе жив да те откупат со трипати поголема откупнина !

Старецот се исплашил и веднаш го разбудил гласникот. Хермо ги впрегнал
коњите и маските и рипнал во колата до кралот, а Идеј ја потерал колата со мрто-

вецот. Така, незабележани, поминале покрај војската, па набргу го оставиле зад се-
бе грчкиот логор.

Дрвениот коњ

Бесмислосните борби продолжиле по свечениот закоп на Хектор. Грците до-

лго време безуспешно се бореле околу тројанските бедемни. Еден ден, добиле про-

роштво дека судбината на Троја зависи од Паладиј, чудотворната статуа на божи-

цата Атина, па Одисеј и Диомед, преправени во питачи, тргнале да ја украдат и во
глувите ноќни часови незабележани влегле во храмот. Уште пред да се раздени, тие
се вратиле во својот логор со статуата. Но и следниот јуриш им бил одбиен од тро-

јанските бедеми.

Тогаш гаталецот Калхант ги повикал најугледните јунаци и им предложил
да смислат некакви интриги што ќе им донесе спас. Снаодливиот Одисеј се сетил
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да изградат џиновски коњ од дрво, а во него да се затворат тие, најголемите ахајски
јунаци. 

- Другите чети, со корабите, да се повлечат до островот Тенед, а логорот да
се запали, па Тројанците безгрижно да се рашетаат по боиштата кога ќе го видат
тоа. Еден наш храбар човек, кого Тројанците не го познаваат, да оди кај нив како
бегалец и да им раскаже измислена приказна дека одвај се спасил од Ахајците кои
божем сакале да го заколат како жртва на боговите за нивно среќно враќање дома.

Тој ќе им раскаже дека направениот коњ ѝ е посветен на Палада Атина, па треба да
настојува  тие да го внесат коњот во градот. А кога нашите непријатели  ќе му се
препуштат на сонот, на договорениот знак, ние ќе излеземе од неговата утроба, ќе
им го запалиме градот со факели и ќе му го разурнеме со оган и меч.

Сите се восхитувле од досетливоста на Одисеји ја прифатиле неговата идеја.

Потоа отише да се одморат. На полноќ Атина застанала до перницата на заспаниот
грчки јунак Епеј и, како на вешт човек, му наредила да направи голем коњ од труп-

ци и му ја ветил својата помош. Јунакот ја познал божицата и весело рипнал од со-

нот. А кога се разденило, на сите им го раскажал своето провидение и веднаш по-

чнале да се  сечат  високи елки од шумовитите делови  на планината  Ида.  Сите се
зафатиле со работа. Епеј прво ги направил нозете, па стомакот, а над него извитка-
ниот грб, одзади слабините, однапред вратот. На вратот направил прекрасна грива,
која изгледала како да се виори.Главата и опашката богато ги украсил со струни; на
коњската глава поставил исправени уши, а под челото стаклени болскотливи очи.

Изгледал како вистински, жив коњ.Со помош на Атина, Епеј за три дена ја завршил
прекрасната работа- изгледало дека џиновскиот коњ секој миг можел да за’ржи.

За тоа време,  Тројанците плашливо биле затворени зад своите ѕидини. Ра-

сколот меѓу боговите се продлабочувал дури и сега, кога требало да се исполни тр-

ојанската судбина. И боговите се спуштиле наземи, поделени во два табори, едните
за Грците, другите за Тројанците. А коњот во грчкиот логор бил целосно опремен.

Одисеј станал во собранието на јунаците и рекол:

- Дојде мигот, водачи на данајскиот народ ! Да видиме сега кој се истакнува
со сила и храброст за да влезе во темното засолниште на коњот. Другите претходно
нека испловат кон Тенед. А во близината на коњот нека остане едно вредно момче
кое ќе се прави како што кажав.

По најхрабрите јунаци, во стомакот на огромниот коњ влегол и неговот гра-
дител Епеј, ги оповлекол скалите по себе, во празнината, цврсто го затворил капа-

кот и седнал до затворената врата. Другите во коњскиот стомак седеле во длабок
молк во темната ноќ, висејќи меѓу смртта и победата.

Другите Грци ги запалиле шаторите и колибите и сé што останало во логор-

от, по заповедништо на Агамемнон, народниот водач, и кралот Нестор,се качиле во
корабите и испловиле. Пред Тенед ги спуштиле котвите, излегле на копното и ги
впериле очите во далечината, чекајќи го светлосниот знак.

Кога Тројанците го здогледале чадот и по долго набљудување  виделе дека
ги нема грчките бродови, весело, во мали групи, излегол накај брегот, не заборавај-
ќи да си го земат и оружјето, зашто сé уште се плашеле. Кога на местото на неко-

гашниот грчки логор го виделе прекрасниот дрвен коњ, вџашени застанале околу
него и почнале да расправат што да прават со него- дали да го внесат во својот гр-

ад и да го постават таму како знак на победата, да го фрлат во морето или да го за-
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палат. Тогаш дотрчал Лаокоонт, тројанскиот свештеник на Аполон, застапник меѓу
изнендениот народ и викнал:

- Несреќници, каква лудост ве обзела ? Зар навистина мислите дека непри-

јателите испловиле или дека некој данајски подарок може да биде без измама ? Зар
не го познавате Одисеј ? Или има некаква скриена опасност во коњот или тоа е не-

каква воена направа што непријателите, кои демнат некаде во близината, ќе го упо-

требат против нашиот град ! Што и да е, не верувајте му на животното !

Тогаш некои љубопитни овчари кои му се приближиле на коњот го нашле
лукавиот Синон под неговиот стомак и го однеле пред кралот Пријам. Тројанските
воини брзо се насобрале околу нив. Голорак и збунет, Синон почнал да ја игра уло-

гата што му ја кажал Одисеј. Тројанците биле трогнати од неговите зборови. При-

јам љубезно му се обратил на измамникот, му рекол да ги заборави пакосните Грци
и му ветил прибежиште во својот град, ако за возврат им каже која е вистинската
цел на дрвениот коњ, кој го нарекол свет. Синон ги кренал рацете кон небото, отка-

ко му ги извадил синџирите, па со лажна побожност им се помолил на боговите,

повикувајќи ги да ги посведочат неговите зборови.

Тој им раскажал на Тројанците дека среќата им го свртела грбот на Грците,

па тие отпловиле во татковината за да примат нови наредби од боговите. А дрвени-

от коњ го оставиле тука како заветен подарок на навредената божица Атина Пала-

да, за да го ублажат нејзиниот гнев. Дека пророкот Калхант наредил коњот да биде
толку висок за да не можат Тројанците да го внесат низ своите порти, па заштитата
на Атина да им припадне ним...

Лагите биле толку вешто смислени што Тројанците му поверувале на изма-

мникот. Но Атина бдеела над судбината на своите пријатели кои сé уште седеле за-

творени во коњот, во мачно исчекување и страв од смртта, по предупредувањето на
Лаокоонт кон Тројанците. Од оваа опасност ги спасилажо вистинско чудо.

Аполоновиот свештеник Лаокоонт со ждрепка бил избран да му ја принесе
годишната жртва на Посејдон и тој токму тогаш на брегот, н свечениот жртвеник,

му жртвувал прекрасен бик.

За чудо, од островот Тенед, преку рамната морска површина, тогаш допло-

виле две огромни змии и јурнале правот на брегот. Потпукнувале и с’скале со јази-

ците, разгледувајќи на околу со огнените очи. Тројанците пребледеле и се разбега-
ле на сите  страни, но змиите се  насочиле  кон  жртвеникот  на морскиот бог, каде
што Лаокоонт со своите двајца млади синови бил зафатен околу жртвата. Змиите
првин ги  обвиткале телата на двете деца и ги зариле своите отровни заби во ни-

вното месо. Кога ранетите деца крикнале, нивниот татко со извлечен меч им дотр-

чал да им помогне, а змиите и него го обвиткале и го издигнале над него исправе-

ните вратови и глави. По облеката на свештеникот капеле пена и отров. Набрзо си-

те тројца умреле од нивниот отров, а змиите одлазиле до храмот Атина на височин-

ката и таму се засолниле под нозете и штитот на божицата.

Во  тој ужасен  знак тројанскажиот народ ја видел казната што ја претрпел
свештеникот поради  своите грешни  сомненија.  Едни  поитале  во  градот  и  урнале
дел од ѕидот за да му направат место на кобниот гостин, други ставиле тркала под
нозете на коњот, а трети исплеле огромни јажиња и ги фрлиле околу вратот на др-

веното животно. Па славејќи го, го повлекле кон градот.Допирајќи го со рацете, мо-

мчињата и девојките пееле свечени песни околу него. Додека направата се тркалала
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преку поткренатиот праг, четирипати запнала, и четирипати во неа заѕвечкало ору-

жјето. Но Тројанците останале слепи и глуви и ја внеле грамадата во својата света
тврдина.

Среде безумните веселби и сеопштата радост, единствено непоматени оста-
нале мислите на пророчката Касандра, кралската ќерка. Сите нејзини пророштва се
остварени, но нејзината несреќа била во тоа што никогаш не ѝ верувале. Таа и сега
видела лоши знаци на небото и во природата, па излегла од кралската палата со ра-

спуштени коси и викнала по градските улици. 

- Несреќници, зар не гледате дека слегуваме во подземниот свет, дека стои-

ме пред пропаста ? Го гледам градот во пламен и крв, гледам како блика оган од
стомакот на коњот. Вие сте им посветени на Ериниите, кои ви се одмаздуваат пора-

ди злосторничкиот брак на Елена.

Но повторно добила само исмевање и навреди од Тројанците.

Разурнувањето на Троја

До полноќ Тројанците се веселеле- јаделе и пиеле; секаде ечеле свирки и пе-

сни, се танцувало и се пеело, а пехарите постојано се полнеле со вино.Најпосле, си-

те потонале во длабок сон. Синон, кој се гостел со Тројанците, станал од леглото,

запалил факел и се вратил кон брегот, свртен накај островот Тенед, давајќи им го
договорениот знак  на  грчките  кораби. Потоа  го  угасил  факелот, се  довлечкал  до
коњот и тивко потропал по шупливиот стомак.

Грците, еден по еден, внимателно излегле од коњот, ги извадиле своите ме-

чеви и копја и се распрснале во градските улици  и куќи. Настанал ужасен  колеж
меѓу заспаните и пијани Тројанци. Набрзо и куќите им вивнале во пламен.

Во исто време, поволниот ветер ги дотерал грчките кораби до брегот. Наско-

ро сета данајска војска, желна за борба, јурнала во градот низ дупката во ѕидот што
била направена претходниот ден за да се внесе коњот.

Освоениот град се исполнил со урнатини и со мртовци; полумртви и осака-

тени луѓе се влечкале меѓу труповите; тука-таму некој исправен Тројанец во бег-
ство ќе добиел копје во грбот. Ревот на исплашените животни одекнувал по улици-

те, мешајќи се со лелеците на ранетите и со тажаленките на расплаканите жени и
деца.

Но иако главно голораки, и Тројанците се бореле со непријателите и им на-

неле жртви. Фрлале и мавале по нив со тоа што ќе им дошло до рака- од покриови-

те биле фрлани камења, ќупови, маси, запалени гламји, тесли и секири. Кога најпо-

сле Грците ја нападнале Пријамовата тврдина, во која мнозина нашле засолниште,

голем број од нив загинале од раката на Тројанците, кои очајно се бранеле.

Младиот Неоптолем ги барал синовите на Пријам и убил тројца од нив; по-

тоа  го  усмртил  и  Агенор,  кој  некогаш  се  имал  осмелено  да  се  бори  со  татко  му
Ахил. Најпосле, тргнал и кон кралот Пријам, кој стоел со молитви пред Зевсовиот
жртвеник, под ведро небо. Неоптолем го извлекол мечот, а Пријам храбро го погле-

днал во очите.

- Убиј ме, сину на храбриот Ахил !- викнал стариот крал.- Зар можам уште
да ја сакам сончевата светлина откако толку многу видов и ги доживеав убиствата
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на речиси сите мои синови ? Ах, камо татко ти да ме убиеше ! Истури го врз мене
гневот на твоето јуначко срце и спаси ме од маките ! 

- Старче, ти ме поттикнуваш да го сторам она што ме тера и сопственото ср-

це !- му возвратил Неоптолем и ладнокрвно му ја пресекол главата на белокосиот
старец, како жетвар што во летна жега коси житни класје.

Обичните војници од грчката војска биле уште посурови. Кога го пронашле
Астијанакт, малиот Хекторов син, тие го извлекле од рацете на мајка му и го фрли-

ле од ѕидот на една кула, а неа ја врзале и ја повеле со себе.

Во целиот град неразурната останала само една куќа- домот на стариот Тро-

јанец Атенор, кој некогаш одамна им ги спасил животите на Менелај и Одисеј и пр-

ијателски ги нагостил кога дошле во Троја. На сите други места беснеело крвопро-

левање.  Менелај  го  нашол  Деифоб,  еден  од  синовите  на  Пријам,  пред  одаите  на
својата неверна жена Елена. Деифоб по смртта на Хектор станал стожер на дворец-

от и на народот, а по смртта на Парис ѝ фрлил око на Елена и сакал да ја освои како
жена. Тој сé уште бил многу мамурен од ноќната веселба. Кога видел Менелај, се
покренал од подот и со тетеравење се обидел да побегне низ ходниците на палата-
та. Но Менелај го стасал и му го зарил своето копје во грбот.

- Умри пред вратата на жена ми !- извикал со силен глас.- Ах, да го погоде-

ше моево копје вака Парис, кој ја предизвика несреќата ! Да знаеш, ниту еден зло-

сторник не може да побегне од Темида, божицата на правдата !

Менелај  тргнал  низ  одаите  на  палатата,  зашто  неговото  срце  копнеело  по
Елена. А таа се плашела од гневот на својот законски маж, па се криела во темните
делови на куќата. Кога ја нашол, во првиот миг го навјасала љубомора и сакал да ја
убие. Но Елена била надарена од Афродита со голема убавина и привлечност. Таа
му го истргала мечот од рацете и му ја разгорела старата љубов. Тој стоел пред неа
немоќен, како роб, а не како одмазник. Дури кога ги слушнал зад себе разбеснетите
Аргејци, против својата волја пак го грабнал мечот. Но не мислел сериозно, па како
порачан му дошол брат му Агамемнон, кој застанал зад него и му ја ставил раката
на рамото, велејќи му:

- Застани, мил брате Менелај ! Не ти прилега да си ја убиеш законската жена
поради која претрпевме толку неволји ! А и како што изгледа, Елена е помалку ви-

новна од Парис, кој толку срамно го погази гостинското право. Но и тој и целиот
негов народ сега се казнети и уништени !

Така му рекол, а Менелај со задоволство го послушал.

Додека ова се случувало на земјата, бесмртните богови, обвиткани во темни
облаци, тагувале поради паѓањето на Троја. Само на две божици срцата им трепе-

реле од радост- на Хера, смртната непријателка на Тројанците, и на Тетида, мајката
на прерано загинатиот Ахил.

Дури и самата Палада Атина, на која ѝ се исполнила една голема желба со
пропаста на Троја, не можела да ги задржи солзите кога видела како Ајант, дивиот
син на Оилеј, во нејзиното светилиште се осмелил да ја нападне со своите сурови
раце нејзината свештеничка,побожната Касандра.Тој ја тегнел за коси и ја извлекол
надвор. Божицата не смеела да ѝ помага на ќерката на своите непријатели, но обра-

зите ѝ се вцрвиле од срам и гнев; нејзината статуа пуштила глас, подот во нејзино-

то светилиште зататнел. Таа го свртела погледот од злосторството и се заколнала
дека ќе се одмазди за него.
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Во  Троја  уште  долго беснееле  колежите и  пожарите. Пламените јазици  се
кревале високо во воздухот, објавувајќи им ја пропаста на несреќниот град на сите
жители на околните острови и на морнарите кои пловеле по морето“.1

Од претставената  книга има мноштво несовпаѓања, затоашто многу нешта
во неа не и припаѓале на белата раса. Таков бил случајот со човекојадството, а сé до
денес Белците не јадат луѓе. Дури Бригите, бидејќи за нив Бик=Посејдон, до денес
не јадат коњско млеко и непијат кобилско млеко. Тоа што денес Брзјаците јадат го-

ведско месо и кравјо млеко, а Бик=Зевс, го научиле од Монголите. До денес, каде
биле Готи со својот бог Асен, кој бил татарски=бугарски, се јаде коњско месо и тн.

АТИНА И ПИЗИСТРАТ ЗЛОСТОРНИЦИ ВРЗ МИТОЛОГИЈАТА

Бидејќи во Библијата има родословие за потеклото, и во бригиските митови,

кои биле поместен на Олимп, се случило истото. Токму затоа митологијата за по-

требите на Атина станале за еднократна употреба, дури боговите војувале, а не ка-

ко што останала митологијата кај Ведите, дури и кај Русите. Кај Русите останало сé

додека еврејството не зело голем замав, што го пиши и рускиот академик Владимир
Алексијевич Истархов, наведено во мојата книга „Еднобожеството- злостор врз чо-

вештвото“, 2010. А и да не се изуми, што Русите како повеќебожци останале Хе-

лени, што важело со Атина сé до 529 година, кога Јустинијан ја затворил Платоно-

вата академија во Атина. И коине бил хеленски=повеќебожен јазик, а потоа станал
христијански јазик,што потоа се случило и со вулгарниот коине- латинскиот. Зна-

чи, бидејќи Русите постанале христијани по кнегињата Олга, во Русија на боговите
не им се принесувале жртви, како што е во Атинската митологија. Токму затоа кога
се сака да се утврди разликата на повеќебожеството со еднобожеството, тоа треба
да се споредува само со митологијата на Ведите и на оние остатоци во Русија. Се
говори за остатоци, затоа што со Владимир масовно се истребувало повеќебожест-

вото. А тоа било затоашто тој имал еврејско, хазерско, потекло. Па тоа бил злостор.

Од изложеното во книгава, се потврдува дека во Атина поместената бриги-

ка митологија, која била во врска со Библијата, била само упропастена- на нејзина
штета. Па од еврејството=еднобожеството било многу лесно да се уништи повеќе-

миленумската бригиска митологија. А таа била на белата раса, која, во ледено доба
со траење од 1.000.000-500.000 години, престојувала во Левантот- тој се налеал со
вода, а од 4.000 г.п.н.е. постои Средоземно Море. Следи за идните генерации мито-

логијата во потполност да се возобнови, како што е позната и кај Ведите во Индија.

Ова е неминовно затоа што повеќебожеството имало астрологија, астроно-

мија, математика...Пак, математиката ја забранил Јустинијан.Следи со него и од не-

го почнал темниот периот. Токму со него како прв цар христијанин темниот период
бил само христијански. Значи, само злостор. Бидејќи во старата ера Македонците
имале  парна  машина,  а во  20 век  н.е.  Македонец  бил  творец  на  комјутер,  се  по-

тврдува дека со еднобожеството во Европа, Европа изгубила цели два милениуми.

Токму поради изложеното, бригиската митологија мора и да се возобнови. 

Бидејќи во книгава се врши споредување меѓу Библијата и Атинските мито-

ви, дело на Пизистратовиот Редакциски одбор, во насловов тоа и се продолжува: 

1 Книгата „Најубавите митови“ на Густав Шваб завршува со стр. 158. По правило во потполност пр-

енесувам книги на автори. Ова го правам со единствена цел, да не ги злоупотребам нивните ставови.
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БРИГИСКАТА МИТОЛОГИЈА ПОМЕСТЕНА НА ЈУГ

Наспроти Белците со својата повеќебожност, кои биле населени и во северна
Африка, Арабискиот Полуостров и Месоптамија, на тие исти простори се ширело
еднобожеството на Црнците (Семитите). За ова повеќе во претходните мои книги.

Кралот Аменофис IV. Ехнатон (1364- 1.347) бил на чело на верското движе-

ње за да се постави на прво место универзалниот бог на Сонцето Реа во материјал-

ен лик „Атон“, како природен извор на сé во животот, кралот на боговите Амон и
сите останати ликови на египетскиот Пантеон. Така, кралот го променал своето име
во Ехнатон (=ех н атон, Атон, Р.И.), направил револуција одозгора во религијата и
одрекувањето од старите религиозни сфаќања. Тој бил свештеник и пророк на но-

вата ера,со која се прогонуваат старите култови и така го оставрил монотеизмот. За
овој правец како средиште на Амоновиот култ била Теба, но и главен град на Еги-

пет  и  тој  во  среден  Египет  во  тел  Амарна  основал  своја  сопствена  резиденција
„Атонов хоризонт“. Според Сигмунд Фројд, Ехнатон бил визионер, пророк чијшто
форма  на монотеизмот,  на некој начин  го испирирал Мојсеј  кој живеел  еден  век
подоцна. (Амон=а мон=Мон, Р.И.) 

Според авторите, постои испреплетеност меѓу еврејската и египетската ис-

торија во однос на Мојсеј и Ехнатон. Така според Зигмунд Фројд во својата книга
„Мојсеј и монотеизмот“ пишува за еднобожноста на Мојсеј и Ехнатон.

Во Библијата се говори за Ное (+ в = Нове),што било истоветно со Прометеј,
Во „Илијада“, чиј ракопис бил бригиски=европски, се тврди дека Девкалион

(син  на Прометеј  и  внук  на божицата Темида) така и  Минос (син  на Девкалион)

биле родоначалници на Критјаните. Во леденото доба Белците биле повлечени ју-

жно од островот Крит. Тоа бил Левантот со неговиот човечки род бил важен Про-

метеј. А тој бил поврзан со Потопот. Неговиот син Девкалион имал жена Пира. Ко-

га се повлекле водите по Потопот, тие слегле на врвот на планината Парнас. Така
легендата за Девкалион и Пира се совпаѓа со митот за Ное и за неговите три сина,

како што се раскажува во библијата и коранот:Деукалион=де укалион=у кали он.

А Прометеј бил закован за пранги. Според тоа тој би бил во железни пранги.

Блајкен и други пишат, железната доба започнала од околу 1.200 г.п.н.е. За
Дјаков и Ковалев, Дорците и Еолците биле запознаети со железото и се пробиле на
југ.  Дорците  околу  1.100 г.п.н.е.  продреле  од  Епир  преку Беотија  и  Коринтската
превлала до Арголида и Лаконија. Значи, заради железото северот бил понапреден,

како што бил случај со Македонците. Дорците биле со потекло од Македонија.

Густав Шваб на стр. 72,во книгава стр. 37,пиши: „Брзо ги видел на полјаната
бакарните јареми за биковите и плугот и ралникот од чисто железо. Разгледувајќи
го одблизу приборот, железниот шилец го прицврстил за копјената закачалка“. 

Ваквата состојба можела да биде само од 6 век п.н.е., никако порано. Ова се
потврдува и со доказот, што Македонците со Филип Македонци војувале со желе-

зно наоружување, а Атињаните со своите сојузници со бронзено оружје. 

За да се потврди дека Атина и пошироко Елада била заостаната во однос на
Бригија е следниот доказ: Густав  Шваб, на стр. 125, во книгава стр. 62, вели: „...

Затоа, возачите нека ги запрат коњите пред него, а ние самите, со бакарното ору-

жје, ќе составиме пешадиска чета...“. Па Бригија и Македонија биле понапредни. 
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Густав Шваб, на стр. 123, во книгава стр. 61, истакнува: „...Коработ- дом на
Ахил бил речиси вистинска зграда; имал амбари и штали за коњи, ситен добиток и
живина...“.Тоа било како што било во Библијата, а до 4000 г.п.н.е со потопите не се
завршило, и не било дооформено Средоземно Море, по кое би се пловело.Освен тоа
до железното доба не било можно да се направи голем брод, затоа што без железо
не било можно да се  причврсти  предниот дел,  кој бил користен  дури  и за  битки
итн. А истото се најдува и во Платоновата „Атлантида“. Меѓутоа, Платон сé решил
со тогашните услови- во негово време-, како што бил градот како Картагина итн.

Густав Шваб, на стр. 124, во книгава стр. 61, вели: „...Обичните борци биле
лесно вооружени и се бореле пешки. Поугледните војувале на бојни коли, па секој
борец имал покрај себе и возач кој ги држел уздите...“. Прво било само коњите. Тек
потоа следат и колиците...А пак, она што се стои овде било околу 6 век п.н.е. итн.

Кога се говори за „Ахиловата петица“, таа има сличност со на за Јаков. За
Косидовски, Исак и Ревека живееле среќно и по дваесет години брак без деца. Исак
имал веќе шеесет години, кога таа му родила близнаци: Исав бил првороденче, а
втор бил „Јаков“ (што би можело да се преводи со зборот „држипетица“), оти „го
држел братот за петицата за време на породувањето“ и “држи за петица“ кај Евреи-

те  значело  „да  се  елиминира,  да  се  склони  некого“,  „да  се  стекни  над  некој
надмоќ“.

Бидејќи  јас  признавам  истогласно,  во книгата  за Евреите  итн., ги  наведив
еврејските имиња истогласно. Следи она што пишат Евреите описно- со проста до
проста проширена реченица- е без основа. Значи, чист фалсификат. Во случајот е
името Јаков. Името Јаков содржи само пет гласови (слова), а нивното значење се
објаснува со многу реченици. Само за потсетување, Јаков си е само Јаков, со едно-

ставно петсловно значење: Јаков=јаков=јак ков. Да не се изуми животното јак итн. 

Наведеното  се  образложува  на  наједоставен  начин.  Белата  раса  била  еден
народ, која за време на леденото доба престојувала во Левантот. Белците говореле
со  еден  јазик- пелазгиски=тн.словенски.  Следи  најстара,  од постледено  доба,  на-

селба била Јерихон. Што се оди кон исток населбите биле сé помлади и помлади.

Исто така, најстара куќа била бригиската 6.000 г.п.н.е. Во неа имало сé што денес
имаме како покуќнина и во кујната. Како што бил со јазикот, исто така било и со
традициите...Ваков бил случајот и со ората (х-оро). Токму затоа, кога Македонец
би престојувал во Ирак, тој по извесно време гледање на ирачките ора, ќе се фати
за оро и успешно ќе го игра, оти се исти. Ова важи и за во други соседни земји, итн.

Бидејќи во Египет, Арабија и Месопотамија покрај Белци многу подоцна би-

ле населени и Црнци (Семити) биле создадени дворасни јазици: арамејски и старо-

египетски. Од арамејскиот бил новоперсиски, а од староегипетскиот нашиот коине.

Библијата била пишана во 6 век п.н.е. на арамејски јазик. Нејзината историја
била на Хиксите, кои владееле во Египет во 17 век п.н.е. Тие биле Бриги, а таму
дошле со своето говедо и коњ. Бидејќи Египтјаните немале коњ, египетски коњ ста-
нал бригискиот. Нивните фараони немало закосени очи како Египтјаните- денес та-

кви се Берберите- туку нормални. Следи тие биле Бриги. Погребната поворка била
со бригиско говедо со кратки рогови, но не египетско... Следи имињата и поимите
биле  бригиски,  тн.словенски.  Таков  бил  и:  свјатаја  свјатих.  Значи,  основа  Свјат.

Ова било и во Индија...: „Свјат ! Свјат ! Свјат !“ Буда бил со бригиска симболика.

Доказ се Арон=а рон кај Македонци во Пакистан; Иса=Исо=Ицо,како Исис=Исус...
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Бидејќи се говори и за Исус  со христијанството, тоа било од македонските
колонии. Токму затоа како што биле Бригите и Македонците со своите колонии но-

рмални очи имале Исус  со Апостолите=а постол=по стол, не на Египтјаните, жи-

телите во Арабија и Месопотамија. Закосеноста на очите се задржала до со 15 век,

што се потврдува со сликата на Мохамед Али од 14 век, за која имало и претслика.

Следен доказ е што Евреите се закопувале како Бригите- семејство еден гр-

об. На 03.12.2010 беше објавен напис: „Македонците три милениуми јадат на гро-

бишта“. „До овие заклучоци дојдоа археолозите што деновиве пронајдоа еден, на-

видум обичен и безначаен гроб од железно време“. Значи, тие не биле дојденци. 

Анѓелија Станчиќ- Спасиќева  пиши: „Во книгата  Мидраши- истражување,

библиските настани уште повеќе се разубавуваат. Поедини изреки митраж се при-

даваат на личностите библиски а се дава често алегориски смисли на расказите во
Библијата. Кога верските правести не можеле да се одржат, се прибегнувало од по-

ченото излагање на Св. Писмо. Сé, што не би можело или не би се знаело да се про-

чита од пратекст, Мидраш објаснувал.

Еден научник рекол: некои места на Св.Писмо мораат да се толкуваат по не-

говото просто значење на самите зборови а некои мораат да се подвргнуваат на об-

јаснување.

Мидраш ги пишеле разните научници и во него се забележани многу обичаи
и преданија, кои не се запишани во законот и тие обичаи од Митраш морале верно
да се чуваат.

Тие имаат многу исти обичаи со нас. Така за закопувањето ги капаат мртви-

те како нас со тоа, што нарочните луѓе кај нив мртвиот му тураат вода во уста, сто-

макот  и  цревата  да се  исперат.  Од  тоа  се  гледа,  дека  тоа постоело во  Палестина
(Египет ?), каде мрвите се склонуваат во камени, често плитки гробници, плодната
земја да не се завзема и можда цело семејство во еден гроб. Па да не би се чуству-

вал трулеж, туку лешот чисто да се засуши, го испирале и мачкале со мирисно ма-
сло. Кај нас исто така го преливаат лицето на мртовецот со вино и со масло, како
главна состојка за балсамирање. Обичај е кај Евреите како што беше во Палестина,

мртовецот да се закопа без сандук, свиткан во платно, оти таму била оскудица во
дрво: маслинките и кедровото дрво нерадо се сечело за ковчези на мртвите. 

Во Македонија постои  обичај на доста места и сега.  Ги закопуваат  своите
мртви сите во еден гроб (видела во Воден). После три години ги ископуваат коски-

те на мртвиот, една жена нив ги исперува, со вино, свештеникот очитува молитва и
окади. Преку коските се метнува рубец, родбината метанишува и целива, потоа се
метнуваат коските во кесата метовна преку тој мртовец. Често се закопува без сан-

дук, одзгора по некоја штичка прекрсти. Повторно чување на дрвото, каде во него е
оскудица. Обичај е кај Евреите жена да не се закопа без опашена кецелја. Тоа е наш
стар обичај на мртвиот да му се облече нешто од венчањето, ако бил оженет или
мажена. Евреите го држат мртвиот 30 дена, како ние 40 дена.2 

Имаат строги постови како и ние (четири поста). Како кај нас во старите ку-

ќи што се меси за Божиќ колач и се поставува на тањир во кога има разни жита и
овошје; сливи, ореви, јаболка така и тие исто места мислам за нова година.

Во куќите осветуваат вино и мали лепчиња, како просфори. За младиот ме-

сец имаат нарочито молитви како и ние што нас тогаш свети водица во куќата или

2 Авторката говори, во Македонија биле стари традиции. За српски и бугарски автори со стар јазик.
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одиме на некоја водица (млади петок, млада недела). Знаат- како и ние по младиот
месец какво време ќе биде н. пр. како време е во очи на младиот месец, така ќе би-

де уште 15 дена.

За свадбите имаат обичај како кај нас што биле а и во Македонија одржани
до скоро. Во останатото тие обичаи биле и кај Спартанците и Индите и другите ста-

ри народи,3 кога биле едни на другите поблиски, оти биле помалку. По нешто из-
гледа, младата морала да однесе и закачи, можда за некој жртвеник, дел на своето
одело. Тие, како и ние кога одиме во храм на молитва, мораат ‘од глава до петица’

што се вели- облечат чиста преоблека. Секој оди во ново одело прво во храмот ка-
ко и ние“

Се истакна: „од глава до петица“ да бидат облечени. Ова било спротивно кај
Семирамида.Токму таа била облечена како проститука- разголена...Ова било и како
во Католичката црква. Богородица била Македонка облечена „од глава до петица“.

Таа наведува и многу други работи.Значи, библиските биле бригиски.

Библијата говори за бројот дванесет: дванесет синови на Јакоб, дванаесет ст-
олбови за дванесетте Израилови племиња итн.Истото е и за бригиските митови: Ти-

таните биле дванаесет на број;дванаесетмина олимписки богови- тие биле големи...

Густав Шваб, на стр. 68, во книгава стр. 35, пиши: „Додека Арго со веселата
вест итал накај коработ, Медеја веќе станала, се средила и се намачкала со скапоце-

но миризливо масло. Облекла прекрасен фустан со златни петлици, а руменото ли-

це си го покрила со бел превез. Со лесен чекор тргнала низ своите одаи и на своите
млади дворјани, дванаесет на број, им заповедала да ги впрегнат маските во колата
за да оди во храмот на Хеката“. (Магарето од Египет сé до со Месопотамија, Р.И.)

Како што говедото и коњот биле бригиски, исто така, на Евреите Тотем им
било прасето. Таа била врската и со пелазгиските Феникјци со пелазгиски богови,

ама и Пелазгија=Пелестина=Палестина. Значи, имало Белци- само повеќебожци.

Анѓелија Станчиќ- Спасиќева вели: „Израелците после се стопиле со стар-

седелците, кои всушност биле ист народ како и оние, со ист јазик, само ја држеле
старата вера со повеќе Богови а празнувале и свои домашни Богови (Давид служел
на домашниот Бог Трпим-Терапим), како и сите останати племиња а почитувале и
еден вишни дождов Бог Сава, покрај Св.Илија, первиот (Перун)“. Значи, Евреите=

Израелците биле само еден ист народ со Бригите. Следи еврејството било заблуда. 

Во прилог се наведува името Елизабета/Елисавета. Според Клин Хорст, Eli-

sabeth „Бог (е) мој завет“: Елисавет=ели савет.Ели=Хели=Хелиос/Илиос-мои книги.

Исто така, и Теламон=т ел амон: т (та=тој) ел=ил=Ил амон=Амон=а мон.

Библијата пиши за Самсон=сам сон, а во книгава Јасон=јас сон- истото.

Во Библијата се говори за Потопот и Ное.Како Ное и Потопот бил Прометеј.
Токму затоа се наведува, што Густав Шваб, на стр. 22, во книгава стр. 10, пиши:

„Небото и земјата веќе одамна постоеле; морето се бранувало од еден до др-

уг брег, а рибите си играле во водите; птиците си пееле летајќи во воздухот, а на зе-

мјата вриело од животни.

Но на земјата сé уште немало суштество со тело во кое можел да се всели
дух и од него да владее со овоземниот свет. Тогаш на земјата стапнал Прометеј, кој
бил потомок на стара лоза богови која Зевс ја беше соборил од власта, син на Јапет,

3 Спартанците биле Дори, кои од Македонија во железно доба ја основале Спарта. Пак, Бригите до-

шле во Индија, дури Кина и Јапонија, со своите традиции.Во Индија Ведите со Зебу=Зев, у=с, Зевс...
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внук на Уран и Геа, мудар и досетлив. Тој многу добро знаел дека во земјата тлее
небесно семе. Затоа, зел едно парче глина, го натопил во реката, го заместил и од
него направил лик според боговите, господарите на светот. За да го оживее, ги зел
добрите и лошите особини од сите животински души и ги ставил во човечките гра-

ди. Од жителите на небото негова пријателка била Атина, божицата на мудроста и
на воената вештина. Таа била восхитена од делото на Титановиот син, па на такви-

от полужив дух му вдахнала божествен здив“.

Густав Шваб, на стр. 120, во книгава стр. 59, истакнува: „Додека Парис пло-

вел по Егејското Море со својот скапоцен плен, одеднаш ветрот престанал и кора-

бите запреле. Пред нив се отворила водата и од брановите...“.

Парис се враќал со својот плен, а и Мојсеј со својот плен- еднобожеството. 

Меѓутоа, Белците биле повеќебожци, а напротив Црнците еднобожци.

Кавендиш-Линг пишуваат за Хебрејската библија, таа била блиска на кана-
анските преданија, а Сирија и Палестина спаѓале во кругот на месопотамското кул-

турно влијание, додека Месопотамците и Канаанците славеле многу богови, рели-

гијата Јехова, богот на Израел, го поздравувале како единствен вистински бог. На
пример за Ное и потопот,во месопотамската верзија се вклучуваат пет богови,а спо-

ред книгата на постанокот е само Јехова, кој сам го создал светот. Некои поедино-

сти за митот за Адам и Ева од библијата има неочекувани непосредности во африч-

ките митови. Племето Шилук, кое живее на брегот на Нил во Судан приповедува
дека Јуок (бог) го создал човекот од иловача.

Канибализмот било дело на Црнците (Семитите). Значи, на нивни простори.

Алберто Ривера, „Ваткански убијци“, пиши: „Нимрод бил мајстор на војната
и чаробњак, вештац. Под неговото водство се развивала астрологијата. Тој исто та-

ка го втемелил белото и црно чаробништво- магијата. Бил викан Молох. Жртвите
Молохови  биле  необични.  Творецот  Бог  ги  воспоставил  жртвите како симбол  на
стравот кој грев предизвикува, а Семирамида објавила дека е божица и захтевала да
и се жртвуваат деца. На дечките гради врезувала знак крст и им е вадено срцето.

Семирамида била втелување  зло. Еден од Ноевите синови, Шем (Сим), Божји па-

тријарх, кој живеел  во  тоа време,  го  убил  Нимрод,  и  така направил крај  на оваа
окултна пракса. Ама, народот плачел за Нимрод. Нивниот херој бил мртов. Демо-

ните ја употребиле Нимродовата смрт во своја корист. Семирамида го прогласила
Нимрода за бог и го нарекол ‘Вал’- бог Сонце, додека за себе го зела симболот ме-

сец. Захтевала месецот да биде обожован. Тогаш затруднала, тврдејќи дека уште е
девица. Родила син и го произвела Тамуз, говорејќи на секого дека дошла до реин-

карнација на Нимрода. Семирамида тврдела дека духот божји се инкарнирал во неа
како мајка.Таа тврдела за себе дека е боженска девица- мајка, така да нејзиниот кип
на кое го држи малиот син-бога, се појавил секаде. Семирамида тврдела дека Тамуз
е нивни спасител. Ово демоните ќе користат и во иднина, да заведат милиони“

Значи, се говори за жртви, дури деца. Ама и за вадење на срце. Токму ова се
сретнува  дури  во  Америка,  каде  македонската  флота  на  Александар  Македонски
стигнала, и тоа само од Запад. Следи таму да се градат пирамиди...Имало египетски
хиероглифи, македонско фонетско писмо, египетско балсамирање итн. 

Бидејќи се вадело срцето и тн., жртвата морала да се омами. Тоа било со др-

ога=драга=дража, која дражи- подражува- подржува. Количините, кои им се давале
биле мали. Затоа се викала Амала=а мала. Тоа било и со готскиот род Амал=а мал.  
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Густав Шваб, на стр. 8, во книгава стр. 4, пиши: „...Но таткото Уран му про-

рекол на Крон неговите деца да му ја скројат истата судбина што тој ја скроил за
него. За да го избегне тоа пророштво, Крон ги проголтувал сите свои деца веднаш
по нивното раѓање. Кога Реа требало да го роди третиот син, по наговор на своите
родители Уран и Геа, слегла на островот Крит, каде што во една темна пештера на
брегот Дикта го родила Зевс и го скрила.

Наместо детето, таа на Крон му подала камен завиткан во пелени. Без да ви-

ди, Крон веднаш го голтнал. Зевс  пораснал во своето засолниште и со помош на
Геа и на Океанидата Метида (мудроста) на лукав начин го принудил Крон да ги по-

врати голтнатите деца“.

Густав Шваб, на стр. 26, во книгава стр. 13, истакнува: „...Минотаурот бил
сместен во најдлабокиот дел на лавиринтот, а храна му биле седум момчиња и се-

дум девојки кои, според старата обврска, Атињаните морале да му ги праќаат секо-

ја деветта година на кралот на Крит, како данок“.

За да потврда дека канибализмот не бил одлика на Белците,доказ била одвр-

атноста со „ужасот“ кон канибализам,што кај Г.Шваб е на стр.33,во книгава стр.15:

„Еднаш го скрил златното куче што некој друг го имал украдено од Зевсови-

от храм на Крит. Кога Зевс му го побарал да му го врати, Тантал се заколнал дека
никогаш не го видел. Најпосле, во својата дрскост отишол дотаму што ги поканил
боговите на гости, па за да види дали знаат сé, наредил да го заколат син му Пелоп
и да им го принесат на трпезата. Само божицата Деметра, обземена од тажни мисли
за грабнатата ќерка Персефона, каснала една плешка од грозоморното јадење, доде-

ка другите богови го забележувале ужасот.Ги фрлиле в котел раскинатите раце и
нозе, а предупредената Клота го извадила оттаму момчето уште поубаво од претхо-

дното. Потоа на место на изедената плешка му наместила плешка од слонова коска.

Кога претерал со своите лошотии, боговите го протерале Тантал во Тартар,

подземниот свет, и го осудиле на тешки маки...“.

Исто така, слонот бил од просторите на Темните, никако од на Белците. 

За да се потврди дека „Илијада“ следела по Библијата, и тоа во 6 век п.н.е.,

следат канибалистички одлики внесени во „Илијада“. За ова да се потврди се дода-

ва, дека се жртвувало животни. Бидејќи се жртвувало животни, излишно е да се го-

вори и за луѓе.Г.Шваб, во книгата „Најубавите митови“, говори за „заливна жртва“.

Следи не совпаѓање на она што е во врска со Месопотамија... и во Бригија.

До денес Бригите не јадат човечко месо, не пијат крв...Напротив, Темните до денес
јадат човечко месо, дури се говори јадење со апетит, што е грозно и незамисливо за
нас Бригите=Брзјаците. Бидејќи бог бил човек, отпаѓа внесеното за јадење на луѓе
од боговите, а од боговите потекнале луѓето, внесено и во книгата на Густав Шваб.

До денес Евреите се почестуваат со човечка (дечка) крв, за нас ништо погрозно. Со
ова укажување и споредување залудно е да се говори за наш некаков канибализам. 

Во прилог е што Дјурант пиши: „..Вон Европа човечкото месо се јадело како
посластица, а ‘вие Европјаните вистински премногу се гадите’ “. За да се потврди
дека канабализмот бил на темните раси, таму каде што Скитите=Готите дошле во
Европа таму се јаде и крв, во крвавици, а за Белците таа не е чиста. Следи кога се
коли животнто, животното мора добро да искрвари. Бидејќи Бригија, Македонија...

Елада биле во Европа, а Белци биле и во Мала Азија, очигледно е наметнувањето.  
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За да се потврди дека Белците не биле канибалисти е доказ христијанството.

Бидејќи Исус и Апостоиле биле од македонски колонии, тоа било само македонско.

Следи токму затоа во него било внесено мноштво од нашето повеќебожество итн. 

Алберто Ривера, „Ватикански убијци“, пиши: “Која е смисла на мисата ? Тоа
е ‘сјајен’ изум. Го смислил еден римски бискуп 386. година. За време на концилот
во Трент новиот збор е смислен да ја објасни мисата: транссубстанција. Тоа значе-

ло свештеникот да има моќ да го претвори лебот и виното во тело и крв на Исус
Христо“.Следи „пиење на крвта“. Нашиот народ вели: само „Вампирите пијат крв“.

До денес темните раси се канибалисти. Канибалистичка одлика е уживање во крв...

Во митовите од Библијата бил внесен канибализмот на Црнците (Семитите).

Со Пизистрат во 6 век п.н.е. се создало дело како во Египет и Месопотамија.

Густав Шваб, на стр. 135, во книгава стр. 67, пиши: „Имаш право, дете мое-

му одговорила Тетида.- Но штета е што твоето прекрасно оружје е во рацете на Тр-

ојанците и сега Хектор се гордее со него. Но не смее уште долго да се гордее со
него, зашто утре рано в зори ќе ти донесам ново оружје што ќе ти го искова Хефе-

ст. Но не тргнувај во борба додека не ме видиш со свои очи дека се враќам“.

Луј Леже (1843-1924), „Словенска митологија“, во 1901 година, пиши: „по-

сле потопот и кога луѓето се поделиле на многу јазици, почнал да владее Местро,

од племето Хам (Cham), а по него Јеремија, па Феоста, кај Египтјаните го викале
Сварог. Додека овој Феоста владеел во Египет, паѓале од небото клешти, и луѓето
одма почнале да коват оружје“...„И овој Феоста издал закон за жените, да земаат
само еден маж, да живеат заедно, и да се казнат блудниците. За тоа го нарекле бог
Сварог. Оти пред него жените се предавале на оние кои ги сакале, и живееле како
животни“. Дажбог бил идентичен со Сонцето и да се смета како Сварогов син.

Значи, Сварог, Дажбог итн. биле само пелазгиски=тн.словенски богови: Фе-

оста=Пеоста=Беоста=Белста, о=л. Ама и Феоста=Хфеоста=Хефеоста=Хефест- исто:

Бригите х не го изговоруваат: Хефест=х ефест=е фест; Х-омер; х-армоника;х-јдук...

Брајер и др. говорат: Овде била најзанимливи приказните за боговите и хе-

роите. Овие легенди, чиј средишен лик бил Гилгамеш, мошне многу потесеќале на
Хомеровите епови. Гилгамешковата победа над небескиот бик кој му го испратила
божицата на љубовта Инама, со неа да се бори оти ја одбил Гилгамеш и се судрил
со неговиот бивш крал Киш.

Eberhard Zangger (1994), “Ein neuer Kamp um Troia”, Archälogie in der Krise,

Drömer Knaur- München, пиши: „Идеата со коњот посведочува, дека Хомер го црп-

ел од голема основа, ама пак ипак е плагијат. Самиот на првите писатели на запа-

дот значи  веќе  се  накитил  со туѓи  перја.  Како експерт  на неговата  струка  тој со
усното пренесување на далечните земји би требало иста така да биде запознает ка-

ко со грчките легенди. Во секој случај за пример од во Предна Азија саканиот еп на
Гилгамеш тој различни залози ги вградил во Одисеја. Исто така, Тројанскиот коњ
изгледа се темели на раскажување; тоа настанало во времето на Тутмосис  III.  При
опсадата на канаанскиот град Јафа, така се вика ова раскажување, дошол Египтја-

нецот Тути  на идеата, преку повлекување на неговите чети да го замени поразот.

Природно како што обично мноштво справи, кои при долгото повраќање би биле
само спречителни, ги оставиле пред градот. Меѓу нив се најдувале исто така големи
бокали,  кои  како  сите  други  предмети  од  населението  на  Јафа  како  плен  биле
внесени во градот. Во ноќта тогаш египетските војници ги слегле овие бокали. За
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Хомер се понудило, место бокали да се земи еден коњ, меѓутоа тој со тоа идеата на
најмала рака сосема не ја украл и секако кај различните мислења меѓу Грците и Тр-

оја исто така добро се работело, или пред сé коњот“.

Како потврда дека „Илијада“ била дотерана за атинските прилики е прика-

жаната слика од Замаровски, на која се преставува Тројанскиот коњ. Сликата била
најстара сочувана на „коринтската вазна од првата половина на 6 век п.н.е.“, што се
поклопува  со времето  кога живеел тиранинот. Не само  тоа, се смета  дека тројан-

скиот коњ бил измислен од Хомер и тоа било само плагијат од епот на Гилгамеш,

каде не бил коњот туку само голем бокал.

Замаровски, исто така, прикажува бокал за вода од првата половина од 5 век
п.н.е. Така бокалот бил заменет со коњот, кој бил спомнат кај Хомер: „коњски хр-

анителниот Агрос“, па Атреус се нарекува за „хранач на коњи“, Агролис важел за
„пребогат на коњи“ и Пилос како место каде „коњите паселе“. Така тиранинот со
неговите луѓе го внесле коњот, а тоа се случило само во негово време.

Исто така, во ливадата на херојското доба растел шафран и ружмарин, но не
во времето на Шлиман. Тогаш таа била запуштена, со мршава трева за овци.

Овде се дополнува: ружмарин е општо медитеранско самоникло растение. А
шафран  (Crocus  sativus  L.)  стара  културна  билка,  потекнува  од  Грција,  односно
Мала Азија, позната уште од времето на Саламон (960 г.п.н.е.). Феничаните посе-

бно ја ценеле. Во 1 век Арапите го пренеле во Шпанија откаде се раширила во Ев-

ропа. Значи, шафранот не растел на Балканот. Тој таму од Арапите биле пренесен.

Повеќе во мојата книга „Хомерова Троја на домородци- т.н.Словени“, 2005.

Значи, се гледа наполно не совпаѓање на просторите на Темните за на Белци.

Кога  се  говори  за  Бригите  и  Еладците,  мора  да  се  каже  и  за  нивната  си-

мболика. Бригите го обожовале Сонцето. А ова било во спротивно на Еладците, чиј
главен  симбол  постанал  птицата  був  (буф).  Следи  меѓу  нив  да  постојат  спроти-

вности: Сонцето=Хелиос=Илиос бил светлина=хелина=белина, а буфот за темнина-

та- ноќта. Не случајно на еледската држава Атина главен амблем и бил буфот, кој
долго време бил кован на нивните пари. Значи, во Атина буфот бил прифатен.

Следи заклучокот, бидејќи поимот Хелени произлегувал од Хелиос, кој бил
за хелина=белина, х=б, поимот Хелени немал врска со Елада, туку со Бригија. Како
што Атина го присвоила поимот Хелени, таа си ја пренела бригиската митологија.

При тоа Атина изумила дека буфот бил Семирамида од Месопотамија. Таа била и
гулаб. Следи Семирамида да биде и „Светиот дух“,а таа била „Кралица на Небото“.

Бидејќи се говори за Атина, која вршела колонизирања на Црноморието, за
неа се продолжува: Густав Шваб, на стр. 55. во книгава стр. 27, пиши за „Симпле-

гадите, две стрмни карпи: „Тие често се допираат и во тој миг надоаѓа бесен мор-

ски бран. Ако не сакате да ве сплескаат, тогаш веслајте меѓу нив толку брзо колку
што лета гулаб“; стр. 56, во книгава стр. 27: „Кога карпите повторно се разделиле,

Еуфем  го пуштил  гулабот“; стр. 56, во  книгава  стр. 28: „Тогаш  Тифис  со  грлест
глас  ги  охрабрил  веслачите.  Карпите  повторно  се  разделиле,  при  што  брановите
што влегле во отворот го повлекле со себе и коработ. Над главите им висела пропа-

ста- огромен бран се тркалал кон нив. Но тој го подзел коработ и го кренал високо
над карпите, кои почнувале да се приближуваат. За малку ќе останале стиснати ме-

ѓу нив, но тогаш божицата Атина со невидлив удар го потиснала коработ и тој сре-

ќно поминал, а се здробиле само крајните штици од неговиот заден дел“
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За да се потврдат двете генетско-географски подрачја на Темните со гулаби-

ца и јастреб на Белците, Густав Шваб, на стр. 65, во книгава стр. 33, вели: „И в миг
им се јавил знак: една гулабица, гонета од јастреб, летнала во Јасоновиот скут, а ја-

стребот паднал на задната страна“. Токму јастребот бил со орелот. А каде што Бел-

ците стигнале, бил најден доказ со двоглаворел, кој бил грб на тн.Византија. А таа
била возобновено Македонско Царство. Него го има во црквите на Македонија.

Бригите од Бригија ја создале Анадолија и Ерменија. Ама дури и Фригија. 

Според Херодот, Бригите ја создале Анадлија и Ерменија. Следи Фригија.
Густав Шваб, на стр. 48, во книгава стр. 23, пиши: „Носен од тракискиот ве-

трови, коработ отишол накај фригискиот брег...“. На стр. 49: Аргонаутите „сите ми-

слеле дека веќе се наоѓаат на фригиска почва“ Затоа следи староста на Фригија.
Вил Дјурант кажува дека пред крајот на 9 век п.н.е. се појавила нова сила

наследничка на остатоците на хетитската цивилизација и мост до Лидија. Фригиј-
ците  (имале,  Р.И.) прв  крал Гордиос,  селанец,  со  наследство  пар волови.  Следен
крал бил неговиот син Мида. Фригијците се пробиле од Европа во Азија, ја изгра-

диле престолнината Анкира, се бореле против Асирија и Египет. Успонот на Фри-

гија се окончал со успонот на новата кралевина Лидија, основана од кралот Гиг, со
престолнина Сард. До 49 година владење Алијат ја подигнал Лидија, а Крез (570-

540 г.п.н.е.) ја проширил и ја предал на Персијанците...

За египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.),Фригија била постара од Египет.

Според Ростоцев за време на римската доминација располагаме со изричити
сведочења на апостол Павле кој кажува дека населението во Мала Азија уште гово-

реле со фригијскиот и галаѓанскиот јазик. Пак, во Мала Азија доаѓаат Келтите (Га-

латите) во 278 г.п.н.е. Тие продреле длабоко во Мала Азија и се утврдиле во фриги-

ската равница. 

Бидејќи Бриги биле Келтите (Галите), што го потврдуваат француските... из-
вори, а за време на Павле се говорело фригиски и галаѓански говори од истиот пе-
лазгиски јазик, само тој јазик бил на белата раса. Ваков бил во Палестина=Пелести-

на, земја на Пеластите=Пелазгите, што важело и за во Рим, мои претходни книги.

Фригијците биле Бриги, од Бригија=Европа.Оваа била говедарска, но никако
Фригија, каде била Троја. Следи Троја морала да биде говедарска, што не било слу-

чај. Па затоа Гордион бил горд само „со наследство пар волови“. Исто така, Бри-

гија била и коњарска, што не бил случај со Троја. А имињата до денес се бригиски.

Се истакна: „а Крез (570- 540 г.п.н.е.) ја проширил и ја предал на Персијан-

ците...“. Тогаш,во 6 век п.н.е.,била пишана Библијата и тоа само на арамејски јазик.

Пак, Персијците владееле со Елада, а против нив се бореле Македонците.

Значи, „Илијада“ не била во 9 век п.н.е,, кога била создадена Фригија, ниту 7

век п.н.е., кога пишел Псаметих (7 век п.н.е.), дека Фригија била постара од Египет.

Густав Шваб, на стр. 115, во книгава стр. 56, говори за Дарданија, Мизија и
Фригија. Како што Дарданија и Мизија биле на Балканот,истото било и со Фригија.

Ова го потврдува и Густав Шваб, кој на стр. 118. во книгава стр. 58, истакна:

„кралот во Фригија и соседната Пеонија за да собираат сојузници“. На Фригија (Бр-

игија) соседна и била Пеонија. А тоа останало и денес. Значи, без никаква промена.

Артур Вајгал (1880-1934) пиши: „имало далечно родство меѓу нив (Македо-

нците, Р.И.) и северните Грци“, кои дошле од истите места. Велс наведува дека фр-

игискиот  јазик  бил  скоро  ист  како  грчкиот  и  македонскиот.  „Од  многуте  таин-
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ствени обреди, што владееле во познатата доба на Атина, биле по свое потекло фр-

игиско  (ако  не  трачко)“.  Херодот  пиши:  „народот  на  Атина  и  Атика  бил  пелаз-
гиски. Еден Трачанин тврдел во разговор со еден Атињанин дека тие во минатото
биле браќа со иста крв“. Ова означува дека народот во Атина и Атика биле еден,

Пелазги, како што биле Трачаните. Во картата на N.Wägner-Хомер-без Македонија.

За  Јустин  „Македонците  биле  со  потекло  еден  пелазгиски  народ“.  За  Хе-
родот „Елада порано се нарекувала Пелазгија“... „народот во Атина и Атика бил п-

елазгиски“. Според Тукидид, „се нарекувала сега Елада“. Во Елада сé е пелазгиско.

Овде е најбитно, што „Пелазг се поврзува  со македонска Пелагонија, дури
поставува равенство меѓу термините  Macedonian (Pelasgian)  или Pelasgia (Macedo-

nia)“. Ова „равенство меѓу термините Macedonian (Pelasgian) или Pelasgia (Macedo-

nia)“ го поставил Сотирофф. Исто така и, „македонскиот владетел Пелагон, го бра-

нел тројанскиот крал Пријам, во Тројанската војна (околу 12 в.п.н.е.)“.

Значи, врската била во Пелагонија, која била во Бригија=Европа. Таа била
западно од Македонија.Пак, првобитна област на Македонија била Ематија=а мати-

ја. Таа била мати, мајка на Македонија. Македонија била спротивност на Бригија.

Хомер не бил туку Омер. Токму Бригите=Брзјаците не го изговарале/аат х.

Густав Шваб, на стр. 98, во книгава стр. 48, за „кралот Тезеј“ истакнува:

„По обединувањето, тој формирал едно заедничко собрание во центарот на
градот. Вовел заеднички празник за сите граѓани, што го нарекол Панатенеа, што
значело празник на сите Атињани. Дури со тоа Атина станала вистински град, а и
нејзиното име Атина дури  тогаш било општо прифатено. Пред тоа таа била само
еден кралски дворец кој се викал Кекропија, според основачот Кекроп, или Кекро-

пов град, околу кој имало само неколку куќи и граѓани“.

Значи,името Атина тек тогаш било прифатено,затоашто митовите биле нови.

Густав Шваб, на стр. 98, во книгава стр. 49, продолжува: „...Тезеј прво го ра-

зделил народот на благородници, полјоделци и занаетчии, определувајќи му ги на
секој сталеж правата и должностите...“.

Бидејќи  постојат  полјоделци,  но  не  сточари  (говедари,  коњари,  свињари),

Атина немала врска со митологијата. Па и затоа таа во неа била од Бригија=Европа.

Густав Шваб,на стр. 98, во книгава стр. 49, за Војните со Амазонките, пиши:

„За да ја зацврсти својата држава со страв кон бога, Тезеј вовел богослужба
на Атина како заштитничка на земјата, а во чест на Посејдон- кој посебно го за-

штитувал и за чиј син долго време се сметал- ги вовел или ги обновил светите вое-

ни игри  на Коринтскиот Теснец, како што некогаш Херакле  ги основал Олимпи-

ските игри во чест на Зевс“.

Пак, Атина била на услови за смокви и маслинки- без Бик, Пастув и Нерез. 
Во  Атина  имала  тврдина,  која  била  пелазгиска.  Па  Атињаните  биле  само

Пелазги. Токму затоа во Атина „Илијада“ била само на пелазгиски јазик, кој бил
варварски. Во Македонија секогаш се говорел само варварски јазик. Ова останало и
во 10... век, чиј јазик бил тн.старословенски. Пак, за Барлети (16 век) тн.старосло-

венски  јазик  го  нарекол  илирски  јазик:  Илири=Словени.  Следи  историчарите  за
Илири да го внесат синонимот Словени. Пак, поимот Илири го внел Херодот. 

Значи, ништо не било постаро од наведената година кога Атина била осно-

вана, а „Илијада“ била дело на Редакцискиот одбор на Пизистрат во 6 век п.н.е. 

Се говори за 6 век п.н.е., Густав Шваб, на стр. 24, во книгава стр. 12, пиши:
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„Така Зевс ја свртел својата омраза против Прометеј !Му го предал на Хефе-

ст и на неговите помошници Кратос (моќта) и Бија (силата). Тие морале да го одне-

ат во Скитискат пустина и со нераскинливи синџири да го приковаат на еден стра-

ен амбис на една карпа на Кавказ“.

Значи, како што бил Ное, исто така бил и Прометеј. Тие биле поврзани со
Потопот. Библијата била пишана од 6 век п.н.е. Истото било и со „Илијада“...

Густав Шваб, на стр. 61, во книгава стр. 30, истакнува: „Така, покрај бога-

ата трпеза околу која седнале да се закрепнат, долго разговарале меѓу себе. Следно-

то утро Фриксовите синови, облечени и најадени, се качиле на коработ заедно со
Аргонаутите. По веслање од еден ден и една ноќ, ги виделе над морската површина
врвовите  на  планината  Кавказ. Кога  се  стемнало,слушнале  шум  над  главите:  тоа
бил орелот на Прометеј, кој летал кон својот плен. Иако бил високо над коработ,

ударот од неговите крилја бил толку силен што платната се надуле како да дува си-

лен ветар. Набргу потоа, од далечините се слушнале длабоката воздишка на Проме-
теј-  лакомата  птица  веќе  колвала  од  неговиот  дроб.  По  некое  време  воздишките
стивнале и јунаците повторно го виделе орелот, високо нас себе, како лета назад“.

Прометеј и орелот не биле постари од6 век п.н.е.-сé било само од 6 век п.н.е.

Па  токму во  6 век п.н.е.  Атина  ги  запоседнува  и Црноморските простори,

што важи и за Кавказ. Токму затоа се говори „Скитијската пустина“, која тогаш не
била населена. Таа била само пуста, во која имало пусти, што тоа доволно говори.

Следи Херодот (5 век  п.н.е.) да говори  за Белци  во Скитија. Тие од разни
причини се селеле од персиско-малоазиско-балканските простори. Следи во Русија,

Подунавјето, Балканот...и Каменот на Розета во Египет имало исти знаци со едно
истозначење.Токму затоа тие како Белци биле ист народ со Македонците во Египет

Бидејќи 6 век п.н.е. бил век на фалсификати, во тој ист век била „склепана“

и „Илијада“ на Редакцискиот одбор на тиранот Пизистрат (поточно Пеиситратос).

Во „Илијада“ се говори за Амазонките. Нив ги наведува Хипократес, татко
на Пеисистратос, наведено кај Friedrich Lübker (1914), “Reallexikon”.Das klassischen

Altertums. Druck und Verlag von B.G.Teubner- Leipzig- Berlin.  Се потврдува, ништо
немало постаро од 6 век п.н.е., и сé било присвоено. Па кај Horst Klien (1971), Der

Grosse Duden”, VEB Bibliographisches Institut- Leipzig,  стои: „1. грчка приказна на
припадниците на малоазискиот воинствен женски народ на Амазоните и 2. војни-

чки јавачки. Следи Густав Шваб, на стр. 44, во книгава стр. 21, да говори: „Кога се-

га го виделе коработ на Аргонаутите, јурнале кон градските порти, вооружени како
Амазонки“. Значи, ништо не било постаро од 6 век п.н.е.- само со Пизистрат.

Густав Шваб, на стр. 56, во книгава стр. 27, пиши: „Ќе поминувате покрај
многу мали брегови, покрај женските градови на Амазонките, покрај земјата на Ха-

либијците кои со потни лица вадат железо од земјата“. Значи, имало дотерувања...

Густав Шваб, на стр. 58, во книгава стр. 28, наведува: „По дванаесет дена, со
опнати платна, впловиле во утоката на реката Калихор. Таму, на една височинка, го
виделе гробот на јунакот Стенел. Тој некогаш со Херакле тргнал во војна против
Амозонките и загинал тука, на морскиот брег, погоден од стрела“.

Значи, Херакле бил од времето токму кога „Хомер“ ја „напишал“ „Илијада“.

Густав Шваб, на стр. 69, во книгава стр. 35, истакнува: „За тоа време, Арго
тргнал кон храмот заедно со Јасон и со Мопс, гаталецот на птичјите летови. Нема-
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ло дотогаш толку убав смртник, па ни божествен син, колку што тој ден Зевсовата
жена го украсила својот штитеник...“. Значи, со митологијата тек тогаш се почнало.

Nack Wägner, Hellas, Ueberreuter, Wien, 1975, на стр. 56 и 57,пиши: „Јазично-

историски и археолошките моменти укажуваат дека Илиас е во времето околу 850

п.Хр. и Одисеја во времето околу 750 п.Хр.

За поетот Хомер ние не знаме ништо. Веќе во стариот век се раскажувало,

дека седум  градови, Смирна, Родос, Колофон, Саламис, Хиос, Аргос и Атина, се
расправаат околу честа, негов завичај да биде. Гласината, дека слеп бил, произле-

гува веројатно само уметничка идеја...“. (Слепци,кои пеат,биле/се тн.Словени, Р.И.)

„Покрај Хомер стои како најстар поет на Грците Хесиод. Ама додека ние за
Хомеровиот живот ништо не знаеме, Хесиод е прв европски поет,кој нас со негово-

то име, неговата судбина и неговите захтеви истапувал. Неговото семејство поте-

кнува од малоазискиот град Киме, ама неговиот татко после скромното село Аскра
во Беотија се вратил во прастариот завичај на неговото племе. Таму Хесиод околу
700 година п.Хр. бил роден. Како тој на обронокот на Хеликон пасел овци, тој од
музите го добил неговиот поетски задаток. Малоселското потекло и личното дожи-

вување  стоеле  во  јака спротивност на сјајниот витескисвет  на хомерските епови.

Неговите обемни пеења ги поврза митските известувања со личното признание“. 

За да се потврди дека Хомер бил само дело на Ракцискиот одбор, Редакци-

скиот одбор ги измислил Хесиод и Хомер. Токму за нив пиши Херодот (5 век п.н.

е.). Тој под 53. вели: „За тоа од каде потекнува секој од нив, дали тие сите постоеле
отсекогаш, како воопшто изгледаат, Хелените не знаеле до скоро, што се вели, до
вчера. Мислам дека Хесиод и Хомер се постари од мене четиристотини години, не
повеќе. А тие се тие кои на Хелените им го направиле родословието на боговите,

им дале имиња, им ги распоредиле почестите и вештините и ги опишале нивните
ликови. А што се однесува до поетите, за кои велат дека живееле пред овие двајца,

јас барем мислам дека живееле по нив. Прво за нив го зборуваат свештеничките во
Додона, а второто, она за Хесиод и Хомер, е мое мислење“.

Бидејќи за Херодот Хесиод и Хомер биле од исто време, а Хомер никогаш и
немало, и „Илијада“ била дело на Редакцискиот одбор на Пизистрат во 6 век п.н.е.,

од тој век почнува митологијата на Хесиод и Хомер, дури што значеле боговите... :

„тие се тие кои на Хелените им го направиле родословието на боговите, им дале
имиња, им ги распоредиле почестите и вештините и ги опишале нивните ликови“.

Во прилог говори Густав Шваб, стр. 122, во книгава стр. 60, како што следи:

„За врховен командант на огромната војска бил назначен Агамемнон,а за со-

биралиште  го избрале  пристанишниот град  Авлида  во Беотија,  во Евбејската  Те-

снина. Тука се собрале сите грчки кнезови, со своите најодбрани јунаци и со своите
кораби. Самите Грци во тоа време се викале ту Данајци, според стариот египетски
крал Данај, кој се населил во Арг на Пелопонез; ту Аргејци, според моќната грчка
покраина Арголида или Арг; ту Ахајци, според Ахаја, старо име за Грција. Дури
подоцна почнале да се викаат Елини, според Елин, син на Девкалиот и Пира, а Гр-

ци се викаат според Грек, син на Тесал“. (Значи, само Греик=Грек, Р.И.)

Од наводот се произлегува, дека нивното потекло било од секаде- од никаде.
За ова да се потврди, до 1868 година ништо не се знаело за Хелените и Ахај-

ците, дали тие воопшто постоеле, во какви куќи живееле итн. Бидејќи никогаш не-
мало народ Хелени и Ахејци, населението за тоа и ништо не знаело. Со ова се по-
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тврдува, митологијата била внесена во 6 век п.н.е. Меѓутоа, народот тоа не го при-

фаќал, Следи народот немал преданија. Напротив, Македонците до 19 век н.е. си
имале свои преданија за Филип и Александар Македонски, Букефал итн.

Бидејќи ваква била состојбата, Франките во крстоносните војни го внеле и
поимот Мореја за Пелопонез. Ова било затоа што никогаш немало име Пелопонез.
Па затоа тој сé до со во 19 и 20 век бил само со едно име Мореја,никако Пелопонез.

Со внесување на Илијада“ тек таа почнува да се изучува, само од 6 век п.н.е.

Ова се потврдува и со наводите во Библијата и Илијада. За наведените ими-

ња има толкување, што тие имиња значеле.Значи, оттогаш тие почнале и да се учат.

Следи само од 6 век п.н.е. бил внесен поимот Хелени, и никогаш порано.

Густав Шваб, на стр. 51, во книгата стр. 24, вели: „Еднаш порано, на својот
поход против грчкото племе Дриопи, Херакле го убил таткото на момчето во некоја
кавга и го зел неговиот син со себе, па го воспитал како свој слуга и пријател“.

Хелените немале врска со Херакле. Тој се борел против хеленските Дриопи,

„го зел неговиот син со себе, па го воспитал како свој слуга и пријател“: за слуга...

Густав Шваб, на стр. 10, во книгава стр. 5, пиши: „По времето на Хомер се
споменуваат утврден број од дванаесетмина олимписки богови: Зевс, Хера, Апол-

он, Артемнида, Арес, Атина, Афродита, Хефест, Хермо, Посејдон, Деметра и Хе-

стија“. Значи, само со тн.Хомер и тн.Хесиод почнала да се шири митлогијата.

Густав Шваб, на стр. 11, во книгава стр. 6, истакнува: „Европа му го родила
Миној, Данај“. Пак, Минос (Мино=Мано=Ману) бил легендарен родоначалник на
човечкиот род. Ман=човек и мина=луѓе бил со бригиско у: Бригија=Европа.

Густав Шваб, на стр. 11, во книгава стр. 6, вели: „Зевс обично е преставен со
жезло и со молња, а до него стои орелот, кој му е посветен нему. Од дрвјата, на Зе-

вс му е посветен дабот“. (Молња=Секајца Σ=С, Р.И.)

Исто така, на иста страна за Хера се вели: „Од дрвјата посветен ѝ е портока-

лот, а од птиците паунот“. 

Густав Шваб, на стр. 43, во книгава стр. 20, пиши: „Од своја страна, Фрикс
му го жртвувал овенот на Зевс, а руното му го подарил на Ајет. Кралот, пак, му го
посветил на Арес. Тој со шајки го закачил руното на еден даб во неговата шуми-

чка“...„Згора  на тоа,  божицата Атина направила пророчка  штица  од еден  даб на-

дарен со говор, од Зевсовото пророштво во Додона, а нејзиното место било во гла-

вната греда на коработ“.

Густав Шваб, на стр. 56, во книгава стр. 27, пиши: „На крајот, ќе стигнете до
колхидскиот брег, каде што широката река Фазис, која е полна со водовртежи, се
слева во морето. Оттаму ќе ја видите тврдината на кралот Ајет со нејзините кули.

Таму змејот кој никогаш не спие го чува златното руно, врз крошната на едно да-

бово стебло“. Значи, Аргонаутите биле во врска со Бригите со нивниот Зевс и даб. 

Густав Шваб, на стр. 58, во книгава стр. 28, истакнува за Аргонаутите: „По-

тоа продолжиле со пловидбата. Набрзо стасале во утоката на Термодонт, река која
не  личела  на ниту една  друга  на светот.  Извирала  од  само  еден  вруток  во риди-

штата, веднаш се делела на многу помали ракави и се влевала во морето во многу
утоки- фалеле уште четири за да бидат сто. Како вријалник од змии се протегале
нејзините ракави кон отворено море. На најшироката утока  живееле Амазонките.

Ова женско племе водело потекло од Арес и сакало борбените вештини. Ако заста-
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неле тука, Аргонаутите сигурно ќе започнеле крвава војна со жените, зашто тие би-

ле способни да се борат и со најголеми јунаци“. 

Потоа Густав Шваб, на стр. 59, во книгава стр. 29 истакнува: „Поминале и
покрај многу други народи. Кога биле близу островот Аретијада, или Аресов Остр-

ов, во пресрет им поитал еден негов жител“. (Аретијада=аретиј ада, Арес ада, Р.И.)

Густав Шваб на стр. 61, во книгава стр. 30, вели: „Од левата страна им биле
Кавказ и Китеја, главниот град на Колхида. Од десната се ширеле едно поле и све-

тата Аресова шумичка, каде што змејот со вечно будни очи го чувал златното руно,

закачено на разлистаните гранки на највисокиот даб“. (Кавказ=ка в кас, в=у, Р.И.)

Густав Шваб, на стр. 64, во книгава стр. 32, пиши: „На Аресовото Поле па-

сат два бика со бакарни нозе, но кои од ноздрвите им избива пламен. Откако со нив
ќе го изорате тврдото поле, во браздите не сеам жолти Деметрини зрна“.

До денес Пелагонија е за говеда, со своите житни „жолти Деметрини зрна“...

Густав Шваб, на стр. 125, во книгава стр. 62, вели: „Додека Тројанците на-
доаѓале...Најбројната и најхрабрата тројанска чета, под водство на Хектор и Поли-

дамант, сé уште се двоумеле на работ на ровот по кој штотуку се изјазила, зашто
виделе неповолен  знак: еден орел прелетал лево над војската, носејќи во канџите
црвена змија што се препелкала и се бранела, а потоа ја свртела главата назад и го
каснала орелот за врат, така што тој ја испуштил од болки и одлетал. Змијата пад-

нала сред тројанската чета, која во неа видела знак од Зевс“. 

Бригите велат: „копал гуштер, ископал змија“. Гуштерот и змијата биле бри-

гиски. За Сабазија стои: „(змија, жаба, гуштер, желка, петел итн.)“.Па галски петел.

Густав Шваб, на стр. 82, во книгава стр. 42, говори за претворување на богот
во лик човек во змија, а тој речен бог Ахелој во тој час се претворил во бик, кој бил
со рогови. Тогаш Зевсовиот син Херакле „го зграпчил бикот за едниот рог“.

Видлива е врската на бог=човек=змија... „се претворил во бик“: Бик=Зевс.
Густав  Шваб, на стр. 71/72, во  книгава стр. 37, говори за „дабови  гранки“

река Фазис и Кавказ, Арес со Гигантите, Херакле, брзи коњи, „Аресовото Поле“,

Колхизијци, Кавказ...
Бригија била змијарска, со својот Арес (јарец). Затоа сé бригиско=брзјачко.

За Зевс со орел и даб не се совпаѓал за Хера со портокал и паун. Значи, ми-

тологијата од Пелагонија со Бикот=Зевс, Пелистер со Пастув=Посејдон, што важи
и  за Нерезот кој бил поморски  симбол, била  поместена  од Бригија=Европа  за во
Олимп, која била гола планина- без храна за коњите, никако за говедата, итн.

Исто така, Олимп е до просторите на маслинки и смокви, што важи и за Те-

салија.И затоа Бикот=Зевс, Пастувот=Посејдон и Нерезот биле од Бригија (Европа).

Се говори за говедо, коњ и јарец. Никаде ја нема овцата. Следи Овенот бил
Амон, а Бикот Зевс. Па овцата не играла важна улога за бригиската митологија.

Густав Шваб, на стр. 149, во книгава стр. 76, вели: „Кога бил среден мрто-

вецот, Ахил наредил да се заколе и да се одере овца, па да се испече на ражен“.

Меѓутоа, на Балканот никогаш не се јадело овца, туку само јагне. Ова било/е
случај и кај Италијаните, кои биле Балканци- воглавно Венети=Илири=тн.Словени.

Истото било и во Мала Азија, која била бригиска. Тоа останало сé додека таа не се
исламизирала. А со исламот почнало да се јаде овца- место јагне. Значи, овцата би-

ла само од просторите на Месопотамија со Арабија и Египет. За ова да се потврди,
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кога со некоја овца треба се заврши поради старост, неплодност,болест...пред смрт,

таа се коли и од неа се прави пастрма со многу сол,и таа според потребите се троши
Густав Шваб, на стр. 155, во книгава стр. 79, вели: „Среде безумните весе-

лби и сеопштата радост, единствено непоматени останале  мислите на пророчката
Касандра, кралската ќерка. Сите нејзини пророштва се остварени, но нејзината не-

среќа била во тоа што никогаш не ѝ верувале. Таа и сега видела лоши знаци на не-

бото и во природата, па излегла од кралската палата со распуштени коси и викнала
по градските улици“.

А „со распуштени коси“ Семирамида, која немала врска со Олимп и Бригија.
Г.Шваб, на стр. 8, во книгава стр. 4, пиши: „тесалиската планина Олимп“.

Густав Шваб, на стр. 70, во книгава стр. 36, вели: „Ако се спасам од смртта,
возвишена кнегињо, нема да те заборавам ниту миг. А татковината ми се вика Јолк
во Хемонија, таму каде што добриот Прометеев син Девкалиот ги удрил темелите
на многу градови и изградил многу храмови. Таму не знаат за вашата земја“.

Видливо е дотерувањето од Бригија кон југ- поместено на голиот Олимп.

Токму на тие простори Атина во 6 век п.н.е. се ширела- дури на Црно Море.

А за ова да се дополни, се наведува наследството во Европа. Тоа било пов-

рзано со Македонија,а македонски бил и Пелопонез кој бил дорски: дорчо, дореста.
За да се потврди дека Франките имале бригиско потекло или Тројанско по-

текло, тие со Македонците имале исто потекло. С.Антолјак,4 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“.

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...

Љ.Кљакиќ5 пиши: „Меровинзите имале углед  на владетели- чаробници. Ги
викале ‘долгокоси кралеви’, сметајќи дека нивната коса има магиска моќ, снага, вр-

лина-  verta. Преданијата наведуваат дека Меровинзите се потомци на Тројанците,

односно на Балканските Пелазги и дека во зората на христијанството, од Балканот
по долината на Дунав, дошле до подрачјето на Средна Европа“.(Верта=верата,Р.И.)

4 Стјепан Антолјак, „Средновековна Македонија“, Том прв, Мисла, Скопје, 1985; Фредегар (VII век)
5 “Oslobođanje Istorije I-II Početak puta- prva kniga”, str. 240,Ljubomir Kljakić.Arhiv Kljakić, Bg, 1993.

Тој пиши: „долгокоси кралеви“. Тие биле со верски правец од Цариград. Рим него со пуч го рушил.
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Ахилеј не се обраќал на олимпискиот Зевс туку на додонскиот Зевс во дале-

чниот Епир, таму Додона е пророчиште на Зевс боженство на Пеластите=Пелазги.

Пак, Епир бил во Бригија, која била Европа.Токму во неа се најдувала Троја.

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.

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.

Љубомир  Домазетовиќ,6 на  стр. 63, пиши:  „Стефан  Византиски7 во  своето
дело ја оспорува теоријата на Страбон за локацијата на Троја во Италија и Шлима-

новата (подоцнежна) теорија за локацијата на Троја во Мала Азија. Во својот опис
за уништување на Илиј и градењето на Рим, наведува: ‘Илиј е заземен на следниот
начин: градот бил во земјата на Ахејците, во соседството на Пелопонез, западно од
Македонија, во земјата Европа... Во тоа време младичот, еден од градските принцо-

ви, отишол во градот Солун, кој се наоѓа на исток од Македонија, во потрага по за-

бава, а градското благородништво убаво го примило...’

Византиски јасно става до знаење дека Троја и Илиј не можат да бидат во
Мала Азија или во Италија, ами западно од Македонија, во земјата Дарданија, која
тој ја нарекува Европа според името на мајката на Минија, сестрата на Кадмо, тет-

ката  на  Дионис,  која  родолсловно  потекнува  од  тројанската  лоза  и  од  кралот  на
Илирите Дардан. Тој, исто така, тврди дека Пелопонез не се наоѓал во тоа време во
Грција, ами во соседството на Троја, западно од Македонија, во што е осамен би-

дејќи на тоа укажуваат и родословните табели и митолошкиот материјал“.

Во белградски „НИН“ од 25. јули 2002 кај Прајс стои за големиот допринос
на  Илирите  во  Тројанската  војна  и  запоставениот  историчар  Мојсија  Хоренски.

Овој опишувајќи го Илиј рекол дека градот лежи во земјата на Ахајците, во сосед-

ство на Пелопонез и ЗАПАДНО од Солун и од Македонија, во земјата Европа. Овој
драгоцен податок на Мојсија Хоренски го користел и Стефан Византиски,8 кој бил
црковен поглавар. (Кај Редакцискиот одбор на Пизистрат постои Тракија, Р.И.)

Ламб пиши: „Тогаш митскиот рид Олимп во човечката  фантазија бил сме-

стен источно од Троја“. Со наводот се објаснува, Троја била западно од Олимп. 

Пак, што се однесува за не Пелопонез туку Пелопонес=пело (бело) по (пола)

нес (нес), бело полу острово, кое се најдува во Пело (Бело) Море. Пелопонес сличи
како Мореа во Елада, со три крака...Ако Пелопонес би бил во Елада, тогаш Фран-

ките него немале да го именуваат Мореја, затоашто полуостровот бил во море. Тој
како Мореа останал до 19/20 век, а со создавање на Елада, тн.Грција, бил наречен

6 Љубомир Домазетовиќ,„Античка Македонија“, 2002, Београд, македонско издание на македонски.
7 „Стефан Византиски, географ од X век, „Историја кавказких Албанаца“ I, Oxford University, Лон-

дон, превод Дорест“.Овој податок за прв пат го видов кај Прајс,од кого го превзел и Љ.Домазетовиќ.
8 Нада Проева, на стр. 43, пиши: „Стефан од Бизантиј (Stephanos, VI век н.е.) напишал „Географски
лексикон за народите (Ethnika или Peri poleon). Тој користел извори од сите претходни периоди, па
кај него има податоци дури и за градовите од V и VI век п.н.е...“. 

97



Пелопонес. Меѓутоа, тоа народот не го знаел, оти такво име немало. Исто така, сé

до 1868 година не се знаело дали имало Хелени, ниту Ахејци, какви тие куќи има-

ле...Следи Пелопонес=Халкидики, а до него е Солун,а западно од него Македонија/

Ематија. Токму Халкидики бил под Ахејците. Бидејќи Ахејци никогаш немало, тие
биле само: “Akhaiwashi”=„Акхаивасхи“, а=о,  сх=х  и  без  х  само  „Акахаивои“=а  к
(ко= како) хаи=хај или само ај (ајде) вои (вој): ко ајде (во) вој (бој), што било само
занимање војник, Агамемнови војници. Ова се потврдува и со наводот Еубоја=Ев-

боја, е у (в) бој, од каде се тргнало во бои=бој. Во прилог е и Еуфорб=е уфорб=у
форб=борб, борба=борва=бор ва- се бора=борам: именките се правеле со в-н-т.

Се говори за Ил (Илиј), кој некогаш се викал Троја. Во Битолско има мана-

стир Св.Илија... Во Демир Хисар- битолски Илинска Планина, Плакенска Планина,
Бигла...Река Скамендери=с камен дери. Во 5 век п.н.е. Скамендери е веќе Еригон=е
ригон, рига=нарига земја: рига=ри га=геа=зеа=зема=земја, која е црна. Таа била/е
Црна Река: река=рика, реката рика=ри ка. Во битолско имало град Дерион=дери он:

дери=де ри. Следи реката Семоенс=Семенс=Шеменс=Шемниса=Шемница.

Токму Троја се најдувале меѓу двете реки: источно езеро, западано планина.

Ваквата  состојба  не постои  во Мала  Азија. Напротив, тоа  постои  во  Пелагонија:

Пелагонско Езеро (Море) на исток и Пелистер на запад. Реките морале да бидат бр-

зотечни- да носат коњи. Во Мала Азија такво нешто не било можно, а со Драгор,

Шемница и Црна Река била честа појава- скоро секоја пролет, некогаш и лето итн.

Густав Шваб, на стр. 124, во книгава стр. 61, пиши: „Меѓу грчкиот логор и
градот Троја имало простор од четири часа одење преку цветната Скамандрова ли-

вада и Тројанската Рамница, затворени со реките Скамандер и Симоен, кои кај гр-

чкиот логор се влевале во една утока“. Ова никогаш не било во Мала Азија. Во Би-

толско Шемница се влива во Црна Река, а таму била тн.Троја. Следи во Пелагонија
имало рамница за долгогодишна војна, но не во Мала Азија. Оваа била за смокви и
маслинки без можност за говедарство и коњарсво, никако свињарство: 100% лага.

Густав Шваб, стр. 141, во книгава стр. 71, вели:„...Ахил јурнал кон него, но
Аполон го обвиткал во магла и го засолнил од битката, а го намамил Ахил препра-

вајќи се самиот Агенор и побегнал преку пченичното поле до реката Скамандар...“.

Пченична била битолска Пелагонија, а и денес. Азија била/е за смокви и маслинки. 

Густав Шваб говори за Арг и Спарта. Пак, тие како Олимп биле македонски
Според  Константин  VII  Порфирогенет,  се  наметнало  името  Македон  врз

Ематија заради кралската куќа на Аргеаидите како прва македонска држава во об-

ласта Орестида (Костурско), со постаро име Макета, внесени од Хесиод.9 Тукидит
ги означува Македонците како Аргеаиди=Аргедаи Македонос, оти Аргеас бил син
на Македон, како и со легендата, по кои епонимните херои на Пиерија и Ематија
биле синови на Македон. Александрискиот историчар Апијан од 2 век н.е., докажу-

ва дека Арг бил Аргос Орестикон, кој се наоѓало до Рупиште во горниот тек на ре-

ката Бистрица, во Македонија: Аргос=а ргос=рогос на Арес, а ваков бил крал Пир.  

Брајер и др. кажуваат дека Спарта „ја оснивале Дораните во долината Еуро-

та на јужниот Пелопонез. Таа била изразит пример на дорска општествена заедница
која  не ги  асимилирала  ниту ги  убила  домородните жители, веќе ги  задржала  во
потчинета положба“. (Па Пелопонесците=Дорите биле само едно: Македонци, Р.И.)

Константин Велики ја посетил Троја, но никој не наведил каде таа била.

9 Бидејќи „Хесиод околу 700 година п.Хр. бил роден“не можел да знае за Макета-сé било 6 век п.н.е.
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Хајнрих Шлиман не бил истражувач, туку трговец- види кај E.Цангеr и др.

Во Троја се говори за Хелена. Меѓутоа, малоазиската тн. Троја била место
кое добро заработувало од престојувањето на бродовите итн. Пак, Хелена=х Елена.

Легендарната експедиција на Аргонаутите од Јолк, денешен Волос, кон Кол-

хис во денешна Грузија, не потсеќа за пловењето во Црно Море. Троја, тогаш и де-

нес бил под северниот ветер, затоа Хомер го нарекол „ветровит“ град, каде требало
да се престојува и тогаш морало бродовите да чекаат десет до дванаесет денови. 

За да се потврди наведеново, во продолжени стои за Атина: „Таа е божица
на мудроста и заштитичка на науките и уметностите.Управува со судбината на на-

родите во војните, ги заштитува мудрите и храбрите јунаци- по тоа се разликува од
богот на војните Арес, во кој е отелотворена суровата телесна моќ и сила. Посвете-

на ѝ се бувот и маслината“. Арес бил симбол на Бригија, како спротивност на Ати-

на за „бувот и маслината“. Овие биле во спротивност на бригиските орел и даб. Па
следи и следна спротивност: растение лавор и лебед. Овие ги нема во Пелагонија.

Атина „е ќерка на Зевс и неговата миленичка. Таа излегла од неговата глава
и затоа духовно му била најблиска“.Значи,таа била Зевсова-Татина=т атина=Атина.

Густав Шваб, на стр. 15, во книгава стр 8, вели: „На Посејдон му се посве-

тени  коњот, бикот и смреката“. Бикот бил пелагонски, а  коњот и смреката  пели-

стерски. Со тоа што прво стои коњ- пастувот бил Посејдон, а втор бик кој бил Зевс.

За да се потврди кажаното се дополнува со Коледе. Еден ден пред Бадник се
зема даб, смрека и круша ранародница (ја одредува плодноста) за коледе (бадников
оган). Пак, огнот бил во врска со Учењето на Калачакра, а ова користење на прво-

битната енергија, било наречено Учењето на Огнот (Агни). Па тоа било на Ведите.

Во книгата често се говори за змеј, змејски итн.Покрај Скамандер10 (Еригон-

Црна Река) има Змејова Дупка- со вода за плодност, како во „Илијада“ пештера Еге
=е ге=геа=зеа=зема,земја.Таму на Дуодвден се одржувало панаѓури,свршувчки итн.

Густав Шваб, на стр 13, во книгава стр. 7, вели:„ Хефест (римски  Вулкан)

бил син на Зевс и Хера. Бил бог на огнот и на ковачката уметност“. Зевс бил Бик.

Св.Ѓорѓи од Кападокија само во Бригија бил преставен  за коњаник... Мала
Азија не бил за коњ, туку за смокви и маслинки, што важи и за блиските на Олимп.

За време на Пизистрат (6 век п.н.е.) во Атина била, „склепана“ „Илијада“ од
три  ракописи:  со  магаре  од  Египет...,  со  говедо  и  коњ  од  Бригија  и  Јадранските
острови кои од тој ист 6 век п.н.е. почнуваат да се населуваат. 

Роберто Салинаа Прајс (1984). „Хомерова слепа публика“, пиши: „Троја не
била во Мала Азија, Троја била во Југославија“...„Одисејовиот манускрипт, за от-

кривањето на Аристид Вучетиќ 1935. година, дека Одисеј лутал по јадранскиот ар-

хипелаг, покрај тројанскиот брег“...„Одисејевиот манускрипт е значаен за она што
овде се говори за географијата на Троја“. 

Значи, тоа што некој за околу 60 години по Шлиман говори за Одисеј за на
Јадранско Море не било случајно. Ракописот=приказната за тн.Одисеј морал-а да
му припаѓа на Далмација. Таму има премногу острови и страшни бури.

Исто така, поставеноста на островите, наведени од Прајс, се совпаѓаат.

Во Пелагонија имало Пелагонско Езеро,до 1963 година,со јагула.Во Илијада
имало метафорична сцена со јагула. Пак, во Мала Азија јагула и никогаш немало.

10 Скамандер или Скамендер биле/се со иста основа: с каман=камен=ка ман (мен), чврст како камен.

99



За време на Пеисистратос, погрешно Пизистрат, во 6 век п.н.е. македонско-

то приморје со македонски Олимп- и денес на Олим има плоча, како македонска
граница..., биле под Атина. Следи митологијата од Бригија (Европа) да се помести
на голиот Олимп. По старо кравата била ка, а по ново крава=к рава, оти кравата оди
раван. Токму затоа кравата никогаш не било планинско животно, што било спроти-

вно со коњот. Ова се потврдува според градбата на нозете- скочниот зглоб- итн.

Густав Шваб, на стр. 14, во книгава стр. 8, пиши: „Сестра на Хелиј е и  Се-

лена (латински Луна), чистата тивка божица на Месечината, која полека се вози по
ноќното небо, а нејзината кола ја влечат две бели крави (или коњи)“. 

Долна Македонија не била краварска, ни кобилска. Врската била со Бригија.

Иако се говори за говедо, коњ, магаре (мазга/мула), никогаш немало магаре.

Ова се потврдува со написот „Македонците три милениуми јадат на гробишта“, од
03.12.2010. Се работи за гроб од железното доба, кога била некаде и онаа тн.Троја. 

Бидејќи Бригите ја создале Анадолија и Ерменија, а потоа Фригија, традици-

ите во Фригија биле исти како во Бригија. Во написот се говори: „Пронајдовме го-

лема јама, цела покриена со животински коски. Досега не беше јасно каква улога
имаат коските од коњи, кози и говеда. Беше многу чудно што ги немаше черепите
на животните“ Се потврдува, имало ракопис со магара од Месопотамија...Египет.

Херодот пиши дека лавот во Македонија бил како домашно животно. Тој ја
напаѓал камилата, која не ја познавал. Следи во Скитија коњите се плашеле од ма-

гарињата.Ова било поради тоа што коњите нив не ги познавале- како со камилите.

Дури во Елада меѓу коњ и магаре не можело да се добие потомство. Напротив, тоа
било можно со меѓусебно нивно парење од Мала Азија со во Елада. Затоа во Мала
Азија немало магаре до 480 г.п.н.е. Следи Илијада била фалсификат од 6 век п.н.е.

Густав Шваб, на стр. 68, во книгава стр. 35, пиши: „...Со лесен чекор тргнала
низ своите одаи и на своите млади дворјани, дванаесет на број, им заповедала да ги
впрегнат маските во колата за да оди во храмот на Хеката“.

Густав  Шваб, на стр. 144, во книгава стр, 73, вели: „...Оди сам, земи само
еден постар гласник кој може да ја управува колата со впрегнати маски...“. 

Бидејќи до 480 г.п.н.е, во Мала Азија немало магаре, не можело да има ни
маска(мазга)/мула. Па токму магарето било од просторите од каде била и камилата.

Поради магарето, фалсификат била и Платонова Атлантида.

Сé ова што веќе се кажа било затоашто камилата и магарето биле од про-

сторите на туѓо генетско- географско подрачје на Темните, каде била Семирамида.  

Во прилог е што Густав Шваб, на стр. 104, во книгава стр. 51, пиши за „кри-

лесто чудовиште- Сфинга, која однапред била како девојка, а одназад како лав“. Па
следи на 105 да стои: „Од срам и очај, Сфингата се фрлила од карпата и се убила.

За награда, Едип  ги добил тебантското кралство и раката на кралицата- вдовица,

неговата  мајка.  Јокаста  му  родила  четири  деца:  Етеокле,  Полиник,  Антигона  и
Измена, кои истовремено му биле и браќа и сестри“. 

Густав Шваб, на стр. 7, во книгава стр. 4,истакнува внатрешносемејна врска:

„Од своја страна, Геа самата ги родила Уран (Небото), Горите и Понт (Мо-

рето), а  со Уран  ги  родила  Титаните, еднооките  Киклопи и  стораките  Хекатон-

хири. Титаните биле дванаесет на број, шест машки (Титани) и шест женски (Тита-

ниди). Четворица  Титани  се  ожениле  со  своите  сестри  и  тие  четири  двојки  биле
Океан и  Тетија, родители на сите реки на Земјата и под Земјата;  Кеј и  Феба, ро-
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дители на Лета (мајката на Аполон и Артемида) и на Астерија (божицата на ѕве-

здите и мајка на ноќната божица Хеката);  Хиперион и  Теа, родители на  Хелиј (Со-

нцето), Селена (Месечината) и Еоја (Зората); и најпознатата титанска двојка Крон и
Реа, прародителите на олимписките богови.

Од другите двајца Титани  Криос се оженил со Понтовата ќерка Еврибија, а
Јапет со Океанидата Азија (или Климена), која му ги родила синовите Прометеј и
Епиметеј, потоа Атлант, носачот на Небото, и Менеј, пастирот на стадата Ад. Двете
Титаниди Темида и Мнемозина подоцна му станале жени на Зевс. Темида му ги ро-

дила Хорите и Мојрите, а Мнемозина- Музите.

Киклопите биле тројца-  Бронто,  Стероп и  Арго. Хекатонхирите исто така
биле тројца- Кот, Бријареј и Гиг“. 

Во Библијата има родословие само на мажи, но не на жени, затоа што же-

ните биле роднини на мажите. Во Египет се стапувало во бракови во фараонски се-

мејства, што било наследство и на Птоломеите, а и во Епир,11 дури кај Баските. Кај
Баските се зголемил негативниот резус -фактор, што го пиши Мортон Левин.

За резус факторот Ганонг пиши: „Европското и африканското население има
85% D (DD, Dd), додека недостасуваат 15% D- особините (dd); во средна и источна
Азија имаат преку 99% Rh- позитивен (DD)“. Значи, само со крвно сродство се зго-

лемил негативниот резус фактор. Следи во крвно сродство имало бракови во Еги-

пет, Евреите, Птолемејците кои биле Бриги, а вакви биле Епирците, со нивни на-

следници Власи и Скиптари. Видлива е врската на Баските со Македонија.

Бригите (Брзјаците) не стапувале во бракови и по 1970 година со Мијаците.

За ова доказ се и Смилевчани со Демирхисарци (Брзјаци). Бидејќи Бригите воделе
војнички живот, тие како коњари одгледувале  деца со криви нозе- за јавање. Тие
меѓу колениците на децата им ставале волнена ткаенина за да се раздалечат коле-
ниците, а чврсто ги врзувале за стапалата- тие да се припојат.

Токму се говори и за баскискиот војнички живот. Токму тие не дозволувале
да се стапува во бракови со други, а „мешаните“ бракови го сметале за проклети.

Поради тоа, Баските се женеле помеѓу себе, а не биле ретки бракови и поме-

ѓу членови на едно семејство, па дури и помеѓу браќа и сестри.Сличен феномен бил
карактеристичен и за цивилизацијата на древниот Египет. И фараоните често се же-

неле во најтесниот круг на своето семејство.

За  Баските,  во бракови  во семејството,  денешната  наука,  имено,  докажала
дека децата кои имаат крв со негативен резус- фактор и машките кои имаат пози-

тивен  резус-  фактор  почесто  умираат  отколку другите  новородени,  а  ако  прежи-

веат, мошне се подложни на најразлични оболувања на крвта ! ...

Адамо-Витни велат: „Крвната група В е ретка во Африка“...„е релативно ре-

тка во Америка, а доволно меѓу хасидските Евреи, кои емигрирале почесто од Ис-

точна Европа“. А, пак, Евреите во Источна Европа биле од Хазарите на Кавказ.
Адамо-Витни уште пишат: „Бидејќи типот В е помалку инаку, неговиот ор-

ганизам подлегнува на егзотични имунулошки пречки, како што се мултипле скле-

роза, лупус и синдром на хронично исцрпување на организмот“. Тие велат и: „му-

лтипле склероза...е настојување за оболување на типот В од необични, спори виру-

11 Јустин,Филипова историја според Помпеј Трог, пиши: „додека во Грција (Елада, Р.И.) се собирале
помошни чети, тој (Филип, Р.И.) ја прославувал свадбата на ќерка си Клеопатра и Александар, кого
што го беше направил крал на Епир“. А, пак, Александар, кралот на Епир, ѝ бил брат на Олипијада.
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си и некротични болести. Поврзувањето на болестите со типот В можи да објасни,

дека многу Евреи, народ застапен со висок степен на крвна група В, почесто оболу-

ва отколку другите народи“.

Бидејќи Евреите стапувале во крвно сродство,се дошло до сé поистоветност.

Евреи имало со голем удел на монголска крв В, дури Монголите до денес ја
сакаат крвта. Ама тие не ја обожаваат свињата. Сé наполно спротивно на Баските. 

Мортон Левин за Баските пиши: „тестовите покажале дека крвта на Баските
навистина е посебна. Поретко кај Баските, отколку кај другите Европјани се јавува
крвната група ‘В’, а крвната група ‘0’ е мошне честа: готово шеесет одсто случаеви
во споредување со 44 одсто, колку што има, на пример, кај Французите. Потоа. Ба-

ските имаат почесто отколку останатите народи крв со негативен  резус- фактор“.

Во Википедија на Интернет стои дека постои генетска врска меѓу Баските со Аину
во Јапонија. Пак, според Бојд, во Токио е А-38,4%.Следи Аину е со бригиско у итн.

А за авторите Баските, Маите12 и Македонците во Пакистан13 имале врска:

Според Бискупот Диего де Ланде (16 век), Маите во Америка имале јазик
како на Баските. Баските до денес се со традиции како Македонците: бригиски ку-

ќи... река е ерека=е река14...црвени нижени пиперки...народни песни и игри итн.

Маите имаат орловски нос, како и Баските, на ист начин ја обработуваат зе-

мјата. Тие не орат, како останатите народи. Тие користат „лајас“, двозапчест рачва-

ст стап, со кој се дупи во меката земја, ја прекопуваат, а потоа во неа фрлаат семе.

Играта топка кај Баските „јаи-алаи“ со корпа од врбови пруќа, сврзани со ра-

ка, неодоливо потсетува на „пок-а-ток“, древна игра на Маите.

Има  и други  сличности, како што се  тотемските плесови, верување  во бе-
смртност на несохранети тела, обичај на вештачко истегнување на вратот итн.

Луис Спенс истакнува: „Името на Аутохтонус само имплицира ‘староседел-

ец’, но мора да се нагласи дека Грците со него обично ги нарекувале жителите од
древно пелазгиско потекло, чии приказни, пишува Волтерс во својот ‘Класичен ре-

чник’, можеле да се споредат со приказните на Бајскиците од Шпанија и на Келти-

те од Велс“. (Келтите=Галите биле Бриги, бригиска писменост..., Р.И.)

Некои антроплози сметаат дека тие, заправо, се Скоти, кои тука ги населил-

Јулие Цезар. Според други, туку потомци на патријархот Тубол, Ноаховиот внук. А
трети настојуваат да докажат како потомци- Атлантијци.

12 Во Битола, пред споменикот на Филип Македонски со дабов венец престојува Индијанец со кава-

лче,и нареден низ кавалчиња со различна тоност...Тој носи црвена наметка-сакма.Таква била далма=

долама, доламата, далматика=далматиката, а што како царска црвена наметка ја внел Диоклецијан.

Тој престолнината Рим ја пренел во Никомедина- Мраморно Море.И уште црвени чевли-само царот.
13 Како што јазикот на Хунзите и Калашите бил бригиски, тоа да се трага и во Авганистан... И капа...
14 Според Олга Луковиќ-Пјановиќ,„можат да бидат најмалку 30 до 40%заедничко лексичко благо во
баскискиот и српскиот јазик“. Илија Чашуле наведува: „Воопшто не се работи за еден поширок про-

блем.Формулација како ‘д-р Олга Луковиќ- Пјановиќ...напиша дека Баскијците говорат српски’, ‘д-р
Славеска утврди многу повеќе сличности...според етимолошката анализа’, ‘Македонската наука до-

сега...не се занимавала со истражувањето пред 6 век од нашата ера’ “. Херман Бергер во 1935 година
наведува дека јазикот на народот на Хунза бил брушански јазик. Според мелодичноста тој наликува
на баскискиот, кој пак имал акцент на третиот слог од десно на лево, исто како македонскиот јазик.

Олга Луковиќ- Пјановиќ, вели дека Баските зборувале како Велешаните, вклопувајќи го тој термин
во Цвииќевата теза од 1937 година дека најархаични зборови имало во околината на Велес (Р.Маке-

донија). Староштокавски (старосрпски) бил во Р.Македонија, средно до Крушевац и ново до Дунав.

Пак, српски и руски јазик биле тн.старословенски јазик.Значи, рускиот и српскиот биле македонски.
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До денес баскиското селско семејство го користи орудието и садот слично
на она од праисторијата. Се користи „каика“ (кајка) издлабено во дрвено здело во
која се вари млеко: загреваат камења на оган и ги фрлаат во зделото од млекото...

Се говори за Келти=Гали, а самите европски автори говорат дека тие биле
Бриги. За ова повеќе во моите претходни книги. Овде се дополнува. Бидејќи бакар-

от бил крт, со повисока содржина на сулфур, се трагало калај. Со калајот до 10% во
бакарот се правела бронза. На оние простори, каде имало калај, биле први населби. 

Следи огромна разлика меѓу Евреите Хазари и Евреите од Палестина.

Евреите од Палестина како Пелазги биле со бригиски=брзјачки традиции.

Евреите и Масоните ја трагаат својата врска со Месопотамија и Семирамида
Елада била на простори на буфот, како Семирамида- Елада била ништожна.

Семирамида била претставена со коса вон шамијата, спротивност на Богоро-

дица како Македонка- Семирамида проститукта=прости тутка,прости што се тутка.
Бидејќи таа е на место Богородица во Католичката црква, оваа е неморална...

Густав Шваб, на стр. 12,во книгава стр. 7, пиши: „Арес (римски Марс)“...„Во
Грција не бил многу почитуван. Но затоа, пак, бил многу почитуван кај Римјаните“.

Се потврдува, Арес не бил бог на Елада со своја Атина. Тој не бил бог битен
и на просторите каде владееле Атињаните. А тие владееле во македонското и тра-

киското приморје. Токму затоа Арес бил бригиски. Тој бил во Херакле Линка итн.

Со Арес се потврдува дека Римјаните биле со потекло од Балканот. Тие биле
Венети од Долна Македонија, а и Бриги од Европа...Бригија била најблиску до Рим.

Дионисиј наведува: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно вар-

варски,  ниту пак  апсолутно  грчки  (хеленски,  Р.И.),  но  претставува  мешавина  од
двата,поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“.Значи,со балканско потекло.

Бидејќи се говори за Бригија, мора да се додаде зошто Бригија од многу ра-

звиена  заостанала.  Бригите  како  многу  напредни  и  економски  јаки  не  сакале  да
влезат во состав на Македонија, што се случило  за време на Филип Македонски,

кој ја подигнал Хераклеа Линка...Меѓутоа, таа потоа на сметка на Македонија за-

останала. За време на Римската Империја цела Македонија била оплачкана и уни-

штена,  а  Македонците  со  своето  богатство  го  подигнале  Рим кој бил  ништожен.

Македонците како колонисти, скотој=скот=с кот..., низ Европа биле колонизирани.

За Баските се кажа: „Некои антроплози сметаат дека тие, заправо, се Скоти,

кои тука ги населил- Јулие Цезар“. Според мелодичноста на јазикот на Македонци-

те во Пакистан од времето на Александар Македонски наликува на баскискиот, кој
пак имал акцент на третиот слог од десно на лево, исто како македонскиот јазик.

Во претходната книга пишев, Македонците се населиле во Англија, според
ангел- земја на Ангелите, Исто така, како што Александар Македонски играл топка,

топка играле и Маите во Америка. Маи според бригиската митологија: Маја=Маиа,

ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот Хермес...Англичаните го имаат за симбол ла-
вот, кој бил македонски. Исто така, тие го имаат бригискиот јарец. Па и токму зато
Англичаните биле двојно Македонци-дури со моќ и власт.До сега никој не оспорил

Скотите биле со македонско поим скот=скот. Тие како Македонци се со ма-
кедонска носија, како во с. Кукуречани- Битола. Ова важи и за пелагонските села...

Исто така, со македонска гајда, дури македонски ритам- седум осмини.Сé останало.

Видлива е разликата меѓу Македонците (Англичаните) и Бригите (Скотите).

Вакви разлики опстоиле и во Македонија- по Филип Македонски, кога Бригија би-
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ла приклучена во Македонија. Меѓутоа, Бригите посебно опстиле и во 16 век, што
се чита кај Марин Барлети (16 век). Бригите и денес се свесни на своето потекло.

Тие до денес како дативни Брзјаци не се срамат- тоа да го истакнат. Наспроти нив,

Пеонците си дозволие, според Мара- херојка за време на Османовото Царство-, да
си го променат името во Мариовци. Всушност, на мангупски начин името Мариово
им било наметнало. Следи тие како Мариовци, дојдени од никаде, биле Словени.

Бригите како Македонци во Пакистан се населиле на повисоки места. Ова
било и затоа што за нив ниските предели биле претополи. Тие се со симбол Јарец.

Меѓутоа, разликата меѓу Македонците и Бригите е видлива во Британија:

Англичани појужно од Скотите, како што била Долна со Горна Македонија.

Бидејќи Бригите биле според бриг=брег, бреговито, планинско, следи тие да
бидат бриг=брж, Брзјак, Брзјаци. Токму и затоа Скотска, с=ш, како Бригија била/е
планинска во однос, на Англија како Долна Македонија- со Солунско и лавот. Тој
бил  во  спротивност  на  бригискиот  Арес=јарец.  Со  него  како  симбол  на  отпорот
неговата Бригија во Втора светска војна си создала своја Македонска армија, Маке-

донски генералштаб...со своја бригиска власт АСНОМ- со пуч уништена.Ова не би-

ло во Долна Македонија, кои се бореле идолошки, како комунисти, како такви биле
истребувани со напалмбомби=на палм (палам) бомби и се бореле во ДАГ- со грчки
командант, а помошник Македонец. Видлива и е останастата разлика во Британија.

Како што во Британија има одвоено Англија и Скотска, и во Р.Македонија
би требало да постои истоветност: Бригија,Пеонија итн. Следи тие да се развијат со
свои центри, а не Р.Македонија да биде град=држава Скопје, што е трагедија. Па во
него се населиле и Немакедонци, дури Азијати (Арнаути), а Македонците иселиле.

Британците и другите Европјани биле Бриги и Македонци. Тие до денес не
се свесни за своето потекло. Токму затоа тие до денес неа ја ништат и Македонците
ги досотруваат. Наспороти, ова Македонците биле Македонци, само за Македонија.

Македонците ја возобновиле античка Македонија како Источно Римско Ца-

рство. Тоа како христијанско делувало разурнувачки врз развиената Бригија. 

Бидејќи Рим го создал исламот, што било со цел да се уништи православие-

то, тн.Византија била во војна со Истокот, а за тоа плаќала Бригија. Исто така, све-

штениците повеќе се грижеле за својот поудобен живот отколку за Божјиот живот.

Следи Бригија станала центар на богомилството. Тоа било повод да се појави Цар
Самоил, кој бил соробатник на Рим, зашто тој од Рим добивал круна крал и цар.

Иако Цар Самоил бил против царот и патријархот во Цариград, кои биле ма-

кедонски, значи, против Македонија, само во негово време Бригија заживнала. Со
него почнале да се гради во Бригија: Битола, Преспа, Охрид, Прилеп итн.

Најпрво тн.Византија била во судир со Персија, а потоа со исламот. Следел
персискиот ислам, кој таму нашол потпора, оти Македонците ги победиле Арапите.

Персискиот ислам го прифатиле православните во тн.византиска Мала Ази-

ја, кој продирал кон запад во Бригија. Пак, Османите биле Комнени. Значи, Бриги. 

Пропаѓа тн.Византија. Се шири исламот. Тој се уништил што дотогаш било
подигнато. Токму затоа денешна Бригија е она што е, но со помали наоди од Пела...

Со Германците, а Германија е само во 19 век, започнале и фалсификатите: 

Г.Шваб, на стр. 8, во книгава стр. 4, пиши: „тесалиската планина Олимп“. 

Меѓутоа, Олимп не била тесалиска планина, туку Тесалија била македонска.
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Исто така, Елада била македонска, но никако Македонија еладска. Македо-

нија станала еладска само во 1913 година. Ова се потврдува и со индијската бузуки.

Се говори за свирење на лира...., но не циганска бузуки само од 14 и 15 век.

Индијската (циганската) бузуки во Тесалија и Македонија стигнала 1913 г.
Пак, кога се говори за Словени, тие биле Склавини. Склавина бил Пелопо-

нез. На склавинскиот Пелопонез се говорел само склавински јазик, кој бил варвар-

ски=пелазгиски=тн.словенски, на кого се говорело во Елада. Таков бил јазикот на
Платон, што се потврдува со споредувањето на Херодот: варварски бил пелазгиски.

Секогаш во Македонија се говорел варварски=пелазгиски јазик.Него автори-

те го нарекле Хомеров јазик.Ова го потврдил грчкиот лингвист Тсиоулкас (Чулкас).

Тој, во 1907 година, напишал дека Славо-Македонците во Лерин говореле ран Хо-

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

Најмеродавен доказ го наведува Макс Фасмер. Тој цитирал извор од 15 век,

во кого се гледа дека на Полопонез со Склавините во Либек Германија имале сли-

чен говор. Бидејќи во Тесалија биле Антите, а во Долна Македонија Венетите, кои
со Склавините биле еден ист народ, според историчарите „словенски народ“, чиј ја-

зик бил варварски=пелазгиски, во Елада, како и во Либек, друг јазик и немало.

Во претходните книги со вулгарности објаснував дека во античка Атина се
говорел тн.словенски јазик. Во прилог е и за девојка (кора). Пак, кора си е кора, тр-

калезна, околу дрвото како корото=хорот=х орото, или при орањето се прави круг,
превртува почвата, што важи при мешањето...Во книгава се говори за кораби, б=в,

корави. Од кора=корава=корав а=женски род. Следи корав=кораб, а кората плута...

А кога била создадена државата Елада, во 1830 година, поради наметнатиот
политички поим Словени, Еладците почнале да ги менуваат тн.словенски имиња.

Ваков бил случајот и со Јолк, денешен Волос.А Волос=Велес бил тн.словенски бог.
Густав Шваб, на стр. 105, во книгава стр. 51, и стр. 109, во книгава стр. 53,

пиши за Антигона=анти гона: Анти=Анти=тн.Словени и гона=гона...до гонади...

Прокопиј пиши: “...Над овие племиња, Склавините и Антите, не господари
еден човек, туку од старо време живеат во демократија...И едните и другите имаат
еднаков јазик, сосема варварски...имаат табор на брегот, што тука се крева, а Ромеи
малку подолу,  во рамнината...И  стана страшна битка, каде Ромеите силно пропа-
днаа. Тука изгинаа многу и одлични војници...“. Значи, само варварски=пелазгиски.

„Постои едно многу интересно предание, во кое  Македонските Словени се
поистоветуваат со античките Македонци. Ова предание го запишал Кузман Шапка-
рев и истото гласи:

Во старо време сета крајезерска месност била испосеана сé со села и гра-

дови, во кои живееле таканаречените Езерци, име земено од езерото, кои грчките

историчари, меѓутоа го превртеле во Десарети. И сега во Охрид се наоѓаат каме-

ња со натписи од тие Езерци или Десарети“.

Значи, Десарети=д  есарет=езерет,  езерети.  Спореди  со  „славниот  певец  на
древна  Елада,  има  достоен  преемник  во  Глигориус  Ставридис (од  татко Ставре)-

Вториот Омир (Девтерос Омирос)“: девтер=де втер (втор):де-бре...Десаретите=Езе-

ретите биле Бриги=Брги=Бржи=Брзи, Брзјаци=брз јак: Јаков=јак ков, животно Јак...

Следи Шафарик да соопштува дека “по масовната колонизација Словените
се измешале со староседелците, со Илирите, Либурните, Венетите, Десаретите и со
Трибалите, бидејќи биле еднородни браќа“. Според него, “староседелците и ново-
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доселените зборувале на ист словенски јазик со малку различни дијалекти. Меѓу-

тоа, со  време  се  слеале  и се изедначиле  во јазикот“..“Словенското население  кое
живеело на арванитските простори не било мало, поради што тоа не се изгубило во
другите инородни племиња“. Значи, се говори само за Пелазги со пелазгиски јазик,

а ваков се говорел во Елада, Арбанија... и во 19 век. Нивниот јазик бил склавински.

Значи, немало посебен народ Словени..., кои би дошле од Свемирот итн. 

И токму затоа до денес нема ништо на Дојденци, словенско: колце...грнче...

Следи секој оној кој пронајде било каков доказ за Дојденците (Словените), тој итно
мора да добие Нобелова награда, или да се востанови нова- тн.словенска награда.

Значи, поимот Словени во 19 и 20 век станал само едно: политички.

За ова да се потврди е доказот што во Битола се вели „але шо праиш“, а во
Охрид „аре што правиш“. Тоа але=аре бил богот Арес, дури старо аро, ем грбаво- а
спремно за војна...Следи Арес бил заштиник, кој се поставал на вратите- недопу-

стлив влез итн. Па затоа Арес си бил и останал. Не случајно, ние до денес имаме
име Арсо,презиме Арсо(в)ски итн.Токму Битола била и останала центар на Бригија.

Битола, како бригиски град, бил Аресов и Зевсов. Во Херакле Линка, кој бил
подигнат од Филип Македонски, има мозаик со богот Арес, кој бил јарец. На Саат-

кулата од 17 век е Зевс,претставен со орел,кој в уста држи змија-„Во уста те имам“.

На споменикот на Филип Македонски е поставен дабов венец итн.

Густав Шваб, на стр. 11, во книгава стр. 6, пиши: „...Зевс обично е преставен
со жезло и со молња, а до него стои орелот, кој му е посветен нему. Од дрвјата, на
Зевс му е посветен дабот“.

Бидејќи дабот му бил посветен на Зевс, а тој за Бадник како Бадниково гра-

нче Македонците насекаде  и дома  го носеле итн., зачудува  како Македонците би
можеле да бидат Словени, кога тие немаат ништо во Македонија што не е античко-

македонско. Со наводов се потврдува дека поимот Словени бил 100% политички.

Ова се потвдува и со доказот што Македонците си задржале народни преда-

нија за Филип и Александар Македонски, за нивните освојувања во Индија итн. На-

против, тн.Грци, Еладците, од 1830 година почнале да ги учат преданијата кои биле
напишани во тогашните времиња- огромни разлики меѓу Еладците и Македонците.

Македонците до денес си ги задржале своите песни, ора, игри..., но не Елад-

ците.Пак, во Елада национален музички инструмент е индиската (циганска) бузука.

Македонците и до денес говорат варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.

Напротив, Еладците дворасен јазик на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити). Токму
затоа еладскиот јазик денес е сличен на арапскиот, кој бил вулгарен (булгарен) ара-

мејски. Токму арамејски јазик бил дворасен на Белци и Црнци. Ваков бил и старо-

египетскиот. Персијците од арамејски создале вулгарен персиски јазик, а Бригите
Птоломејците, во Александрија, коине. Вулгарен коине бил латински, па готскиот...

Коине бил погрешно наречен старогрчки јазик. За да се потврди дека коине
не бил стар јазик е доказот, што тн.Хомеров јазик бил постар од коине. Следи стар
бил тн.Хомеров, среден и тн.византиски коине, нов катаревуса во 19 век, од 1868

година, и најновиот димотики во 20 век. 

Видлив е вештачкиот народ тн.Грци, кои не си го познаваат своето потекло,

што е тарагедија. Ова се потврдува наједноставно: секој народ има по еден јазик, а
тн.Грци четири. Пак, ова е комедија. Токму затоа ако со по еден грчки јазик говори
по еден тн.Грк,тие меѓусебно нема да се разберат.Следи само едно: траго-комедија.
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Нема  ништо погрозно, тн.Грци  да  ги  оспоруваат  Македонците со јазик на
Белци-пелазгиски. Пак, бригискиот говор бил најстар, тој бил само постледен јазик.

ДОДАТОК

Пелазгиски јазик на Бригите и Македонците

Бидејќи делата пишани во Атина биле на пелазгиски јазик се дополнува:

Поимите, кои се во книгава, се тн.словенски. Ваквиот јазик бил тн.Хомеров.

Постои научно сознание за постоење на блискост на македонскиот современ
јазик со тн.Хомеров јазик, во Хомеровиот еп „Илијада“. Тоа, своевремено, уште во
далечната 1815 година го утврдил германскиот лингвист Л.Ф. Пасоф,а веќе во 1845

година неговиот труд за Хомеровата лексика е преведен на англиски од Х. Џорџ и
објавен во Њујорк.15 Во својот труд Пасоф утврдил дека голем слој од Хомеровата
лексика во „Илијада“ и припаѓа на лексиката од тн.словенскиот јазичен сојуз. Би-

дејќи македонскиот јазик припаѓа на овој сојуз, а според повеќе истражувања анти-

чкиот македонски јазик бил истороден со пелазгискиот, сосема е оправдан заклучо-

кот дека Хомеровиот јазик е близок до македонски јазик- тој бил/е бригиски говор.

Токму ова го потврдил и грчкиот лингвист Тсиоулкас (Чулкас). Тој, во 1907

година, напишал дека Славо-Македонците во Лерин говореле ран Хомеров јазик.

Според Херман Киндер и Вернер Хилгеман, бидејќи за Ливиј Андроник не-

мало латинска литература за неговото предавање, тој го превел хомеровиот еп Оди-

сеја  на латински  јазик. Од него преостанале  само  некои делови  и тој бил првиот
обид за уметнички превод од јазикот на Хомер, јазикот на македонските старосе-

делци од тоа време. „Овој Хомеров македонски јазик се збогатувал и постојано се
развивал во модерен јазик, ширејќи и употребувајќи засебен дијалект од кој подо-

цна настанале: рускиот, полскиот, хрватскиот, српскиот, чешкиот, словачкиот, бу-

гарскиот и другите јазици, денес познати како словенски јазици, засновани врз ма-

кедонскиот...“.16 (Значи, наведените тн.словенски народи биле македонски, Р.И.)

Тн.Хомеров јазик еднина прво лице бил со м (сум), второ с (си) и трето ет.

Ваков останал во Бригија. Доказ е Демир Хисар, Преспа... место е стои ет: ет=ит.
Да не се изуми дека се пишело од десно на лево. Всушност, така се клесало:

Деметра инаку Артемед (Артемида). Кога се чита од лево на десно...обратно.

Бидејќи јас признавам само истогласно толкување, следат мои објаснувања:

Авантура=а ва н(а) тура- да се земе учество=тура=т ура, на потег/посрек...

Антигона=анти гона: Антигона „тргнала со него во прогонство“=про гон...

Арестор, а=о, орестор=орестар: „Арг бил Аргос Орестикон“=орестик он.

Аргонаут=арго наут: арго=Аргос=а ргос=рогос- се говори за овен, руно...

Атина била Зевсова-Татина=т атина=Атина: именките се правеле со в-н-т.

Афродита=а фродита=продита=породита=породит а=завршеток женски род.

Бија=бија. Таа ги бија/бијала (биела) непослушните. Па таа била „силата“.

Глаук=гла ук-ука, наука.Исто така,и глауч, к=ч, спореди со ауч=а уч- да учи.

Дедал=де дал, како дебре=де бре: „Дедал прв им дал очи и испружени раце“.

Дионис=дианис=дианиш=пијаниш: опиум=опи ум-хомо=хумо=х умо=човек.

15 L. F. Pasow, Lexicon of the Greek Language, 1845. 
16 Herman Kinder and Werner Hilgeman, The Penguin Atlas of Wordl…, vol. 1, p. 111.
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Евмениди=е в мениди=менити: мена-менопауза/промена=смена=мена ...

Евминиди=е в миниди=минити- „ќе помине долго време“: помине=по мине.

Енеј + в = Венеј: ене=вене + т = енет=венет; Енети=Венети- венети=венети.

Идеј- „управувал гласникот Идеј“- гласникот Идеј иде, Па тој само иде=иди.

Измена=из мена=Менка: промена=про мена/мина, е=и, “носи нови вести“.

Икар=икара=икра: „Дедал имал син по име Икар“- тој имал син=плод=икра.

Ина=Инат: Ина била „лошата маќеа“. За таа да биде лоша таа правела инает.
Касандра=касан  дра;  Касандар=касан  дар;  Александар=але  ксандар=касан-

дар; але=аре- во Битола „але шо праиш“, Охрид „аре што правиш“. Значи, „побоже
што правиш“. Следи Але=Аре=Арес=Јарес=Јарец, кој бил/е бригиски=брзјачки.

Кентаур=кен таур: кен=кон=коњ; таур=т аур=а ур- говедо; аур-стаа/пондила.

Колхида=колида=кол ида-колон=колонија.Па со кол се оградува колонијата.

Кратост ги крател-поскратувал ако некој стрчел... Следи тој бил „моќта“.

Крон=к рон, симнал=срушил од престолот: престолот се срони=с рони.

Лавиринт=л авиринт=а виринт - н (поимите се превале со в-н-т) = вирит.
МАКЕ  + дон  = Македон  + в-н-т  = Македонов-Македонон-Македонот.  Во

прилог е и Посејдон=посеј дон. Ама во други извори бил Патодавадател...Патетеик.

Во тој смисол е со Pacifik=Пацифик=Пативик=пат тивик (тивок): тив=Тих Океан.

Медеја=мед...- од „смреково гранче“ „магична течност“=мед и змејот во сон.

Минотаур=мино таур: Мино=Минос. Значи, минотаур=човекговедо(бик).

„Мнемосина (помнењето)“: мнемо=мнено, мнение; сина=сина, се сети, зина.

Нес  пренесувал=пренес...,  пренес=пре  нес-неси=гнес=гнездо,  нес=острово:

Пелопонес=пело по нес (бело полу острово),Индонес=индо нес, Полинес=поли нес.

Орфеј бил голем и ненадминат пејач: Орфеј=ор феј=пеј, орпејач, оропејач.

Паладиј=пала...„падната од небото“ „статуа на божицата Атина“: пала=пала.

Палант - н = палат,пали=паднати:Тезеј ги истребил=паднале=пале во заседа.

Панатенеа=пан атенеа=Атен еа. Тој Пан бил празник на Атина + в = ватина.

Пандора=па н дора: н (на) дара (дарено), о=а. Па следи надарено=на дарено.

Пантер=пан тер: пан=пан=пањ, дрво, тер=тера. Следи пентери- да се искачи.

Перигуна=пери гуна: пери=пери; гуна=гуна- убава ќерка со перигуна- пера...
Перифет=перипет-разбојникот знаел многу перипетии-му го пресекол патот.

Полидевк=поли девк: девк=девак=дева к.Значи, тој како дева е за задева-ње.

Прометеј=про метеј/Епиметеј=е пи метеј: про, пи и метеј само тн.словенско.

Стига- „да го превезе преку црната река Стига“- таа се превезла=стигнала...

Тезеј=тегеј. Кога тој „го извлекол“=тргнал=тегнел=тег...мечот, тег=тез/ж-и...

Тифис=тифус-„Им се разболел кормиларот Тифис и умрел“: умрел од тифус.

Фронтис=пронтис- н = протис, тој се протнал- поитал да стигне/се протнал.

За имиња на острови и други поими на богови, луѓе... мои претходни книги.

Пелазгиски јазик на Римјаните

Аврора=а врора=взора=зора=зората.

Виктор=Викатор- борба=победа се слави со викање, чукање...: викт=викот.

Лаомедонт=лао медонт=ме донт=дон т,како што е со Македон=МАКЕ ДОН.

Луна, лун лунка...: в-н-т, лута. Месечината=мена лута, се сели, сé до селена. 

Марс=м арс=Арес=Јарец.
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Меркур=м еркур=еркир=еркор: Ерко=ер ко, ер + х = хер + м + о = Хермо.

Mецена=ме цена=цени; акцент=а кцент=к цент=ценет- се цени, нагласува...

Сатурн=са (а=о) турн=турна- Крон побегнал=турнал во Италија.

Сол, о=и, Сил=с ил=Ил=Илиос=Хелиос: с Ил=с’л + он = слон + це=слонце.

Хести=Вести, х=в: Хестија од хести=ести, јести..., вестите се јадат=примат...

Ваквите едногласни толкувања произлегуваат што јазикот на Римјаните бил
пелазгиски како на Македонците и на населението во Елада. Еве ги некои докази:

Апенинскиот  Полуостров  бил  населен  со  Венети,  кои  биле  со  потекло  од
Балканот. Соседи на Римјаните биле Етрурците, кои владееле со Рим.Нивниот јазик
бил  тн.словенски.Тие  го  имале  тн.словенски  бог  Перун17 и  пишеле  со  руни,како
што пишеле и Русите. Кога Русите пишеле со руни (рецки), тие не биле Словени,

туку само рецки народ „роцки народ“. Кога тие го превзеле коинското слово- тогаш
немало тн.старословенски јазик-од Солунските Браќа,Кирил и Методиј,се изјаснале
за Словени. Ова го пиши цариградскиот патријарх Фотиј во 860 година. Значи, Ру-

сите сé до 860 година никогаш не биле Словени: прво Рецкари, а потоа Словени.

Следи истоветност на Руси и Етрурци: Рунари (Рецкари) и Словени. Пак, во
руните на Етрурците имало мноштво тн.кирилски слова. Значи,Кирилицата била од
старата ера. Следи заклучокот, Кирил Солунски не создал никакви слова- словата
биле стари пред него повеќе милениуми.И Германците пишеле се руни- сите други.

Дионисиј наведува: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно вар-

варски,  ниту пак  апсолутно  грчки  (хеленски,  Р.И.),  но  претставува  мешавина  од
двата, поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“. Од ова произлегува  дека
Римјаните говореле со јазик кој „поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“.

Се гледа дека јазикот бил еолско наречје кој бил хеленски, а  Хелада  била  Пела-

згија. Кон ова да се надоврзе и она што рекол Херодот: „Еолците биле и се наре-

кувале Пелазги“. Бидејќи пелазгискиот јазик бил варварски, овде во игра се вклу-

чени само три говори на пелазгискиот (варварскиот) јазик кои како говори меѓусе-

бно биле разбирливи.Овде е чудно,зошто поимот варварски се употребува за говор.

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

ми се потискале, а нивното место го заменувале со други. Токму во ова време нема-

ло латински јазик.Латинскиот следел по коине, во 3 век п.н.е., како негова „копија“.

Бидејќи во Италија 240 г.п.н.е. бил вклучен латински, а тој во во 180 г.п.н.е.

во цела Италија уште не бил во употреба, понатаму народот во Италија говорел на
пелазгиски=венетски=илирски=тн.словенски јазик. Следи немало никакво романи-

зирање, ниту хеленизирање: коине бил смртта на Александар Македонски, и тој не-

мал никаква важност за народот. Тој понатаму го говорел својот пелазгиски јазик.

Пак, бидејќи коине и латински не биле народни, тие денес се мртви јазици.

Венетските  простори  биле  илирски.  Г.Вајганд  пиши:  „не само  во  Северна
Италија сретнуваме илирски потомци, но и на јужното крајбрежие на Апенинскиот
Полуостров, каде живееле Јапигите и Месапите, чиј што јазик било докажано дека
спаѓа  кон  илирскиот“. Вајганд  не  правел  разлика  меѓу Далматите- Илири  и  Дал-

матинците- Словени и тој нив ги нарекувал Далмати. Кога Апостол Павле бил во
Македонија  и  Италија, тој  со  населението  не можел  да разговара  на ниеден  слу-

17 Билбија, на стр. 143, под наслов Ала и Перун, наведува: „Овде е прикажана фото-копија на фре-

ската со етрурски натпис, откриен е на крајот на минатиот век во местото Тарквинија. Тоа место се
наоѓа на северо-запад од Рим, оддалечен околу 40 милји“:Руси и Етрурци е исто- Венети, Венеција...
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жбен јазик, туку само на варварски=пелазгиски, кој бил илирски=тн.словенски. Ова
било без прекин и по 10...век. Себастијан Долчи (1690-1777) бил дубровачки Фра-

њевац и историчар. Тој пишел за старините на дубровачката надбискупија и за ста-

рината на илирскиот јазик. Според него, „до денес во Апулија постојат цели градо-

ви, основани од најстарите жители, кои се служат со илирскиот“. Да не се изуми
дека кај Марин Барлети (16 век), тн.старословенски јазик бил илирски јазик. Значи,

во Италија сé до во 18 век службен бил латински, народен илирски=тн.словенски.

Сé ова говори, залудно Европјаните понатаму се лажат и се одродуваат од расата. 

Коине и латински биле дворасни јазици на Белци (Пелазги) и Црнци (Семи-

ти). Следи тн.Грци говорат тн.грчки јазик, кој бил вулгарен  коине, в=б. Затоа тн.

грчки е дворасен јазик на Белци и Црнци. Исто така, романските јазици се вулгарно
латински- дворасни јазици како тн.грчки. Источно од Франција се наречени готски
јазици, а Готите со својот татарски бог Асен биле Монголи. Токму затоа сите тие
Европјани говорат со трорасни јазици на Белци, Црнци и Монголи (татарски јазик).

Пак, Арбаните (Скиптари=Тоски), а Арбанија била само бригиска со бриги-

ски говор со сé тн.словенско, не говорат еден јазик, туку нивниот јазик е мешавина
на четири јазици:тн.грчки,романски,тн.словенски и монголски (татаро-турски). Ова
го потвдил Густав Мајер... Токму затоа Арбаните ја кријат вистината, дека нивниот
јазик бил кавказки. Следи авторите нивниот јазик да го споредуваат со кавказките.

Албанците во Р.Македонија се 10% Скиптари и 90% Арнаути. Арнаутите се
Азијати колонизирани во 19 век од кавказно-црноморските простори (5/6 Черкези и
1/6 Татари). Тие на Османите им биле акинџии- лесни коњски монголски единици.

Тие го денеле  монголскиот ген  на коњот, монголската  долгоопашна овца- ген  во
косовската овца.Ист начин на живеење како на Кавказ,бело кече, други обичаи итн.

Токму затоа Арбаните со Тоските меѓусебно не општеле, не стапувале во бракови...

Иако е ваква состојбата, се создава нов албански исламски народ меѓу Ев-

ропјани Скиптари и Азијати Арнаути со кавказкиот скиптарски јазик. Па следи тој
народ е само мафијашки, а во светот албанската со руската мафија биле најпознати-

само албанската била само исламска. За тоа следи само исламско албанско Косово. 

Место овој повеќерасен скиптарски јазик да се забрани во Скиптарија, каде
се одродуваат недодродените Бриги, оти Скиптарија била бригиска, во Р.Македо-

нија се одродуваат и Македонците- муслимани, чиј јазик до денес останал најизво-

рен- тие останале изолирани од другите. Значи, тој мафијашки исламски албански
народ до денес не престанал со своите зулуми- одродување на Белците од двојот ја-

зик. Бидејќи денес Македонците- муслимани, само поради исламот учат и турски,

значи и ним им се монголизира изворниот јазик од постеледно доба, се потврдува,

Албанците биле само муслимани, зулумџии во Р.Македонија врз православните. За
ова финансира албанската мафија, исламсите земји со својата Ал-каеда итн.-џамии.

Не случајно, само Македонците немаат своја држава, таа станала нивна и на
Скиптарите, крволочните ѕверови на исламот и нивните слуги монголски Арнаути.

Очигледен Рамковиот договор од 2001 година е фашистичко-расистички кој
итно треба да се укини,и Македонците еднаш да се ослободат од исламско ропство.

Следи насловот обединување на Европа, а не уништување на Македонија.

Обединување на Европјаните со пелазгиски=тн.словенски јазик 
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Се говореше за Пелазгиски јазик на Бригите и Македонците и Пелазгиски
јазик на Римјаните. Бидејќи Европа била бригиска и македонска, Европјаните биле
еден народ. Сé ова говори,дека збрките почнале да се создаваат со еврејскиот јазик.

Овде се говори за еврејски јазик, на која во 6 век п.н.е. била пишана Библи-

јата. А таа била на сиријскиот арамејски јазик. Бидејќи таа била основа и во хри-

стијанството и исламот, а со арамејскиот бил поврзан новоперсиски- староперсиски
бил пелазгиски јазик- видливо е одродувањето на Персијанците...Како арамејскиот
бил староегипетски,од кого бил создаден македонскиот јазик коине.Кога коине бил
создаден се потврдува со „Илијада“- на коине била преведена во Александрија во 3

век п.н.е. Токму во тој век авторите пишеле на коине. Истото било и со Библијата.

Љубомир Домазетовиќ  пиши: “Покрај тоа што писарот Птоломеј III ја допо-

лнил секоја од дотогаш напишаните дваесет и три книги на Библијата, тој во 277

год.п.н.е., во Александрија, ја напишал и комплетната дваесет и четврта книга, и
тоа на македонски јазик. Преводот на Библијата на латински го извршил Софроние
Јероним (Свети Јероним), во периодот од 382 до 385 година од новата ера. Оттогаш
оваа книга се нарекува Свето писмо. За сличноста помеѓу јазикот на кој е напишана
Библијата и македонскиот и српскиот јазик може да се суди врз основа на приме-

рите кои ги даваме во прегледот кој следи непосредно“.

 Од коине произлегол латински. Латински го создал Лив Андроник во 240

г.п.н. Тој во 15 век н.е. бил обогатен со уште околу 10.000 коински зборови. Па се
говори латински зборови со заедничко потекло(коинско и латинско).Готскииот бил
вулгарен коине. Мехмед Караман, во 13 век, во новоперсискиот внел и татаротур-

ски за неговите војници, а тие биле Татарите, Черкезите итн. И од него следат тата-

ротурски зборови. Нивниот број бил зголемен во 19 век кога во Азија и на Балканот
биле колонизирани Татари и Черкези, Арнаути. Во Османовата војска имало Черке-

ски ред. Нивни старешини биле Скиптарите (Тоските). Тие биле само едно: Турци.

Во исламот бил арапски јазик. Тој бил само вулгарен  арамејски. Следи со
него да се одродат Белците во Арабија и североисточно од неа, што важи и за Се-

верна  Африка.  Со  турските  јазици  токму  поради  јазикот  на  Мехмед  Караман  се
одродиле другите муслимани, а со од латински произлелезените вулгарни латински
јазици, наречени романски, се одродиле Европаните. Кон ова да се поврзе со наре-

чените готски јазици,. Така со сите нив се одродиле другите Европјани.

Значи, во Европа се обединале романизирани и готизирани народи. Кон нив
се приклучиле тн.словенски народи.А треба да се приклучат Турците.Токму Турци-

ја била населена од Бриги, и таа била наречена Фригија. Само таа е исламска. Да не
се изуми, муслиманите учат немуслиманите мора да го примат исламот или тие ќе
бидат истребени. Не случајно, најхристијанска Турција е без христијани, а центарот
на христијанството Цариград е само со 3.000 христијани. Па затоа Европа има два
света: христијански и исламски. Бидејќи сите христијани мора да станат муслима-

ни или тие ќе бидат истребени, што било Кораново- значи Мухамедово, сé е јасно.

Ова се потврдува со Албанците (Арнаути и Скиптари). Тие станале втор турски на-

род. Тие ги муслиманизирале домородците насила... и во 21 век изградиле повеќе
џамии отколку што било во претходното петвековно турско=исламско ропство.  

За да се одгонетни вистината на одродувањето се започнува со Евреите.

Европјаните тврдат, Македонците биле Словени. Пак, Словените го имале
богот Перун. Израелците „...празнувале и свои домашни Богови (Давид служел на
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домашниот  Бог  Трпим-Терапим),  како  и  сите  останати  племиња  а  почитувале  и
еден вишни дождов Бог Сава, покрај Св.Илија, первиот (Перун)“. Израел била во
Палестина=Пелестина, на Пеластите=Пелазгите со пелазгиски =тн.словенски јазик.

Со арамејскиот јазик започнало да се одродува еднобожеството=еврејството.

Во списанието  The Plain Truth-  Пасадаен (Калифорнија- САД) во бројот од
8. август 1.993 година во рубриката библиска култура  е поместен насловот „Овде
се зборувало арамејски јазик“ со следниот текст: „Три сиријски села со население
од 18.000 луѓе веројатно се последните места во светот, каде што уште се зборува
арамејски, јазик веројатно што го зборувал Исус. Арамејскиот бил за време на Ста-

риот Завет трговски јазик на целиот Ориент. Тој јазик доживеал процут за време на
Персиското царство (од 539 г. пред Ристос). Евреите, чиј јазик е хебрејскиот (евре-

јски), го превзеле арамејскиот јазик за време на нивното 70-годишно вавилонско за-

робеништво.По победата на Персијците над Вавилон, Cirus им дозволил на Евреите
да се вратат во Палестина. Тие се вратиле, ама и понатаму зборувале арамејски. За
време на Исус, грчкиот јазик речиси го заменил арамејскиот јазик како трговски ја-

зик. Меѓутоа, во Палестина уште се разбираат на арамејски“.

Коине станал христијански јазик. Тој бил наречен ромејски- од Ром (Рим).

Источното Римско(Ромејско) Царство било само возобновено Македонско Царство.

Со следниот напис се потврдува,коине бил стар двамилениуми. Значи, коине
бил нов јазик. За него создала збрки само книгата на Квинти Курт Руф од 15 век.

На 11.12.2011 беше јавено за оставштината на коине (ромејка=румејка), под
наслов:  „Откриен  заборавен  дијалект  што  е  врска  со  старогрчкиот  јазик“.  Во  те-

кстот за коине (ромејка) стои: „Истражувачите од Универзитетот ‘Кембриџ’ неода-

мна открија древен дијалект што досега не го регистрирале, а кој според најновите
податоци се поврзува со древниот грчки јазик, јави Би-би-си.

Всушност, се работи за уникатниот грчки дијалект на кој зборуваат 5.000 лу-

ѓе во северно-источните делови на областа околу градот Трабзон, на црноморскиот
брег на Турција.

Бидејќи е многу сличен со претходните форми на грчкиот јазик, јазикот име-

нуван како ромејка се смета за лингвистички ‘златен рудник’, кој има многу сли-

чности со грчкиот јазик што се зборувал пред 2.000 години“

„...бидејќи и ромејката го има задржано инфинитивот, базичната форма на
глаголот, кој подоцна исчезнал од средновековните и модерните форми на јазикот,
што е случај и со древниот грчки.

Специјалниот белег на ромејката е тоа што во него се развиени некои други
чудни инфинитивни конструкции што биле непознати досега“.

“Иако ромејката не може да се опише како ништо друго освен модерен грч-

ки дијалект, сепак е важно да се спомене дека во него може да се забележат импре-

сивен број граматички форми што потекнуваат од древниот грчки, а кои се особена
специфика за целата оваа дијалектна структура. Овие остатоци од древниот грчки
јазик се важни бидејќи голем дел од нив комплетно се изгубиле во модерните фор-

ми на грчкиот јазик...селаните зборуваат  на грчки  јазик кој содржи многу повеќе
архаични елементи од кој и да било друг грчки дијалект“.

„Она што е импресивно е фактот што и покрај тоа што минале 2.000 години
овој јазик сé уште се користи од селаните што живеат во овој изолиран регион. Мо-

жното објаснување е дека луѓето што го користат дијалектот ромејка се верни му-

112



слимани, кои биле исклучени од големата размена на населението што се случило
меѓу Грција и Турција во 1923 година, според Лозанскиот договор.

Религиската припадност била главен критериум за раселувањето на христи-

јаните во Грција и на муслиманите во Турција, така што во тоа време над два мили-

они луѓе биле принудени да го променат местото на живеење.

Овој присилен егзодус на сите грчки христијани од северно-источна Турција
не ги опфатил зборувачите на дијалектот ромејка која продолжила да егзистира да-

леку и од грчкото и турското населени“. (Грци со Цариградска патријаршија, Р.И.)

Трабзон бил православен, со мноштво „архаични елементи“. Токму во грч-

ките речници за поголемиот дел зборови нема толкување на зборовите, ниту поте-

клото, туку стои архаично. Тоа било тн.словенско. Меѓутоа, во Атика никогаш не-

мало датив. Токму затоа од катаревуса бил отфрлен дативот и во димотики се на-

стојува да се одбегнува и генетивот.Пак, дативот бил само бригиски. Него во коине
го внеле Бригите Птолемејци, кои владееле по смртта на Александар Македонски.

Со ова се потврдува, јазикот на Белците бил семитизиран и монголизиран.

Бидејќи Белците говореле со јазик на Белци, пелазгиски=тн.словенски, Ево-

пјаните ќе мора да се обединат со јазик на својата раса- тн.словенски. Овој чекор го
започнале Бригите Птолемјци, кога тие од дворасниот јазик на Пелазги и Семити,

стороегипетски,ги остраниле семитските зборови и се создал коптски јазик, кој бил
тн.словенски. Истото го направиле Македонците, со својата македонска династија,
македонска ренесанса...: го задолжиле Солунчанецот Константин (Кирил) Филозоф
тој да изврши реформа на македонскиот Птолемејов Александриски јазик- коине.

Значи, тн.старословенски јазик бил дело на Кирил Солунски.Тој од коине ги
остранил семитските зборови и дошол до пелазгиски јазик. А тој го направил само
истото она што го направиле и Птоломејци, од староегипетски до коптски јазик кој
бил тн.словенски. Во него имало и тн.кирилични слова. Токму затоа Вита Конста-

нтини не го употребува глаголот создава на нешто ново, туку склопува=составува
на нешто што постоело. Значи, Кирил Солунски го спровел она што го направиле
Бригите во Египет,Птоломејците,ништо ново.Она што пишат авторите е без основа.

Само обединети Европјаните со тн.старословенски јазик ќе можат да се по-

вратат ведските=тн.словенски традиции, со кои со милениуми Белците опстојувале.

Како едноставен говор=јазик опстоил бригискиот=брзјачкиот и тоа од пост-

ледно доба, кој кај Белците на Земјата бил единствен дативен јазик. Овој говор= ја-

зик е само како полесна можност за обединување отколку тн.старословенски јазик.

L I T E R A T U R A

Naslovov "Brigiskata mitologija pomestna na jug" e napi{an spored knigata "Naju-bavite mitovi",

na avtorot, Gustav [vab. Kon nea se priklu~eni i 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.
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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.

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.

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 46 na

makedonski jazik. A i ovaa 47-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
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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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