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МИТОВИ 
 
Роберт Гревс,1 во Воведот, на стр. 7, започнува: „Средновековните мисионе-

ри на католичката црква донесле во Велика Британија од Европа, покрај целокупен 
зборник на сакралната историја, и систем на универзитети кои се засниваат на гр-
чка и латинска класика. Сматрале дека домашните легенди за Кралот Артур, Гајот 
од Вавирка, Робин Худ, Плавиот Хаг од Лестер и Кралот Лир се доволни за про-
стиот народ, додека образованите класи и сведоштвото од времето на Тјудор многу 
повеќе се расправале за митовите на Овидиј и Вергилиј и гимназијските изводи за 
тројанската војна. Иако поради тоа англиската книжевност од шестнаесеттиот до 
деветнаесеттиот век може правилно да се сфати само во светлоста на грчката ми-
тологија, класиците подоцна во толкава мера изгубиле од значење во нашите шко-
ли и на универзитетите да од еден образован човек не можело да се очекува да знае 
кој, на пример, биле Деукалион, Пелоп, Дајдал, Лаокоонт или Антигона. Просечно 
образованиот човек најчесто стекнува сознание за овие митови од бајките и прика-
зните за деца, како што се Клинслиевите Хероји и Хаутоновите Тенгливудски при-
казни; и, изгледа како тоа многу не им пречи, оти веќе две илјади години се сматра 
дека митовите треба да се заборават како необична и варлива фантазија, љупка за-
оставштина на детинастата грчка интелигенција, чие значење на христијанската цр-
ква со разлог ја смалувала да би ја истакнувала духовната предност на Библијата. 
Ипак, нивното значење е неоцениво за изучување на раната европска историја, ре-
лигија и социологија“. (Робин=роб ин; Худ=худ-и: в=х=г=к, Р.И.) 

Па она „за Кралот Артур, Гајот од Вавирка, Робин Худ...“ било бригиско. 
Се разликува бригиски легенди, тн.грчки митови и христијанска Библија. 
„‘Химерична’ е придавката настаната од именката chimaera- химајра, што 

значи ‘коза’. Пред четири илјади години Химајра можела да биде толку обична ка-
ко што денес ма кој религиозен, хералдички или трговски амблем.Таа, према Хоме-
ровото бележење, била сложено животно со лавја глава, козјо тело и змијска опа-
шка. Химајра е најдена вклесана во ѕидовите на хетитскиот храм во Каркимиш и 
била во почетокот календарски симбол како и сите слични компоновани животни, 
на пример сфинга и еднорог; секоја компонента претставувала по едно годишно до-
ба. Диодор мисли дека е ист случај и со лирата со три струни од желкиниот оклоп. 
Нилсон во своето дело Примитивно пресметување на времето (1920) расправа за 
година која има три годишни доби. Меѓутоа, само мал дел од огромната несредена 
заоставштина на грчката митологија, која трпела влијание и од Крит и од Египет, 
Палестина, Фригија, Вавилонија и оттаму сè не, може да се уврсти упоредо со Хи-
мајра во првите митови. Вистинскиот мит може да се дефинира како прераскажу-
вање на ритуалната мима која јавно се изводела на народните светковини, а која се 
најдувала ликовно забележана на печатите, зделата, огледалата, скрињите, штито-
вите и таписериите. Химајра и останатите на неа слични календарски животни игр-
але превасходна улога во изведување на ритуалите. Таквите животни постанале ве-
рски институции во секое племе, клан или град, заблагодарувајќи на иконографско-
то и усменото предание. Народот општел со нив преку нивните доличници- дре-
вните чаробници кои управувале со плодноста и сигурноста на подрачјето на све-

                                                 
1 Robert Graves, The Greek Myths, Penguin Books Lts, Harmondsworth, Middlessex- Nolit·Beograd, 
1974. 
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тата кралица, или кралот, оти, изгледа, а до промена дошло тогаш кога за тоа се 
створени услови. Во Лукијановиот есеј За играта се набројуваат приличен број на 
ритуални мими кои се изведувани уште во вториот век после новата ера; а Пау-
санијевиот опис на сликите од ѕидовите, на храмот во Делфи и длабокорезот на 
Кипселовата скриња сведочи дека во негово време уште имало најразноврсни мито-
лошки остатоци, од кои повеќе нема ни траг“. 

Наведените простори биле на Источното Средоземје, Левантот, од каде бе-
лата раса стигнала сè до Јапонија, ја населила Европа, а се преселила и во Америка. 

„Вистинските митови треба да се разликуваат од: 
(1) Филозофски алегории, како во Хесиодовата космогонија; 
(2) ‘Етолошки’ толкувања на митовите кои денес повеќе не ги разбираме, 

како што не ги разбираме, на пример, митот за Адмет кој впрегнал лав и див вепар 
во својата кола; (Вепар=в епар=ебар; епар=е пар-и; der Eber=ебер: ..ер=ар..., Р.И.) 

(3) Сатири или пародии, како во Силеновата приказна за Атлантида; 
(4) Сентиментални приповедки како што е легендата за Наркис и Ехи; 
(5) Разубување на историјата, како што е Арионовото доживување со де-

лфинот; 
(6) Минстрелни романси, како што е приказната за Кефал и Прокрид; 
(7) Политичка пропаганди, како што е Тесејевото обединување на Атика; 
(8) Морални легенди, како и приказната за Ерифилината огрлица; 
(9) Шаливите анегдоти, како што е брачната фарса со Херакле,Омфал и Пан; 
(10) Позоришни мелодрами, како и приказната за Тестор и неговите ќерки; 
(11) Херојските саги, како што е основниот заплет Илијада; 
(12) Реалистичките приповести, како што е Одисејовата посета на Фајача-

ните. 
Ипак, митскиот елемент, сосема неочекувано, можат да се најдат во нечија 

приказна, додека најјасна и најпотполна верзија на некој мит најчесто воопшто не-
ма автор, кога се случува и кога трагаме пишани извори: оној најстар не мора да 
биде и најверодостоен. На пример, разиграниот Александринец Калимах, фриво-
лниот августовец Овидије, па дури и како барут сувиот позен Византиец Цецес, по 
правило дава порана верзија на митот отколку Хесиод и грчките трагичари; исто 
така Excidium Troiae од тринаесеттиот век е делулно попоуздан кога се во прашање 
митовите од Илијада. Кога го истражуваме смисолот на митолошката или псеудо-
митолошката нарација, мораме секогаш да водиме строга сметка за имињата, пле-
менското потекло и судбината на личностите за кои е збор; тек тогаш можеме по-
ново да ги поставиме во облик на драмскиот ритуал, оти инаку помалку важните 
елементи ќе наведат на аналогијата со некој друг мит на кого му е дадено сосем др-
угчиј анегдотски обрт и кој, баш затоа, фрла светлост на двата мита. 

Изучувањето на грчката митологија треба да почне пред сè со изучување на 
сите политички и религиозни системи во Европа кои постоеле пред доаѓањето на 
Аријевците од далечниот Север и Исток. Цела Европа на неолитското доба, судејќи 
по остатоците на ликовната уметност и по митовите, имала значаен единствен си-
стем на религиозни идеи, засновани на обожувањето на многуименската божица- 
мајка за која се знаело и во Либија и во Сирија“. 
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Следи за Европа централно место бил Левантот, откаде биле населени бли-
сколевантските јужно балкански простори. Па преселбите продолжиле кон северот, 
и тоа тие се одвивале долж по долините Вардар- Морава- Дунав... Рајна... 

„Стара Европа не ги познавала боговите. Се сматрало дека големата божица 
е бесмртна, непроменлива и семоќна; а свеста за очинството уште не била продре-
на во религиозен смисол. Таа земала љубовници заради своето наследство, а не на 
своите деца би им прибавила татко. Машките од неа се плашеле, ја обожувале и се 
покорувале на матријахот; огништето е негувано и одржувано како најстаро опште-
ствено средиште и се најдувало во пештери или колиби, а мајчинството е вистинска 
мистерија. Затоа први жртви на грчките јавни свечености секогаш принесувала Хе-
стија, божица на огништето. Божичниот бел лик, веројатно нејзин најширок рас-
пространет амблем, кој во Делфи се јавува како omphalos или папук, веројатно по-
текнал од првобитната гомилица на добро забиен пепел помешан со ситен јаглен, 
што бил најлесен начин да се зачува огнот без дим. Подоцна тоа ликовно изедна-
чено со вар, обелена могила под која била сокриена кукла на жртвениот мит кој го 
откопувале рано напролет, или со хрпа морски школки или кварц, или бел мермер, 
под кои ги сохранувале умрените кралеви. Судејќи по грчката Хемери и ирската 
Греини, не само месецот туку и сонцето било божичин небески симбол. Во секој 
случај, во раните грчки митови сонцето му го отстапува првото место по важност 
на месецот, оти месецот надахнува со поголем суеверен страв, оти не бледи во вре-
ме кога годината јењави, а му се припишува и сила полето да го лишава или сна-
бдува со вода“. 

Вон Балканот, во Европа, немало огниште кое би било вонбалканско и по-
широко источно средоземно- левантско, а Левантот се левал со морска вода. Отта-
му белата раса се проширила низ јужниот Балкански Полуостров кон север. Следи 
на Балканот имало огништа, со жртви на Хестија: Хести=х ести- жртви ести, јадат... 
Токму затоа Ирска има-ла исти митолошки традоции- источно средоземноморски. 

„Три месечеви мени- млад месец, полн месец и задна четвртина- потсетуваат 
на три фази во развојот на жената- девојчинство, зрелост и старост. Меѓутоа, како 
што сончевиот годишен тек со своите промени потсетува на воздигнување и пад на 
природната моќ- пролетта на девојката, летото на нимфата и зимата на староцата- 
божицата почнале да се поистоветуваат со сезонските промени во животот на ра-
стенијата и животните, а исто така и со Мајката- Земја, која во почетокот на веге-
тативната година, произведува само лисје и папки, потоа цвеќе и плодови и, најпо-
сле, престанува да родува. Таа, освен тоа, можела да претставува уште едно трој-
ство: девојка- воздух, нимфа- земја или море, старица- подземен свет; типични пр-
етставници се Селена, Афродита и Хеката. Ова мистична аналогија го зачувало 
светото значење на бројот три, а божицата- Месец се проширил на бројот девет, да 
би секоја од нејзините три личности, девица, нимфа и старица, се појавила во три-
јади, потврдувајќи го своето боженство. Нејзините следбеници никогаш сосема не 
се сметнале од умот да постоела само една божица а не три; така во класично време 
аркадијскиот Стимфал бил еден од малиот број сочувани светишта каде сите го 
носеле истото име: Хера. (Менес=менеш=мениш: мени + с = смени, измени..., Р.И.) 

Религиозната свест постепено се развивала и тек кога врската измеѓу по-
лниот однос и родувањето на детето постанало јасно- еден податок за овој клучен 
проблем на религиозната мисла се јавува кај Хетите во митот за едностраниот глу-
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пав Апу (H.G. Güterbok: Kumarbi, 1946)- обелоденило дека ветровите и реките не-
маат моќ да ја оплодат жената. Изгледа дека племенските нимфи секоја година би-
рале љубовници меѓу младите луѓе кои ги опкружувале. Тој бидувал крал кого тр-
ебало да се принесе на жртва кога годината се заврши; тогаш би постанал симбол 
на плодноста вместо средство на еротично насладување. Со капките на неговата 
крв се шкропило дрвото, житото, стадото, да би вродиле плодови, а телото го ра-
стргнувале и живото месо го јадело кралските другарки Нимфи- свештеници кои 
носеле маски на кобили, волчици или маторица. Обичајите потоа се измениле, кра-
лот умирал кога моќта на сонцето би почнала да слаби, оти тој е претставник на 
сончевата моќ; другиот млад човек, неговиот близнак или измислен близнак- израз 
одговара на стариот ирски израст ‘танист’- постанувал тогаш краличин љубавник 
да и него би го принеле на жртва негде со текот на зимата, а награден бидувал со 
тоа што се претворувал во пророчка змија. Овие кралични мажи имале извршна 
власт само кога кралицата им дозволувала да ја застапуваат и таа должност ја вр-
шели облечени во нејзина чаробна одора. Така се развивало кралството, и мада со-
нцето постанало симбол на машката плодност а кралевиот живот е поистоветен со 
годишните времиња, сонцето ипак останало под заштита на месецот, како што и 
кралот останал во власт на кралицата, бар во теорија, уште долго бидејќи добата на 
матријархот поминало.Така вештиците од Тесалија (посебно конзервативна религи-
ја) во месечевото име му претила на сонцето дека ќе го проголта потполниот мрак. 

Меѓутоа, дури од времето кога жените исклучиво господареле со религијата, 
нема податоци дека им бранеле на машките да ги обавуваат работите кои можеле 
да ги обавуваат без надѕор на жените, а скоро е извесно дека машките усвоиле мно-
гу особини на ‘послабиот пол’ до кои до тогаш не се уздигнувале. На машките им 
се поверувал ловот, риболовот, собирање на некои намирници, чување на стада и 
крда и одбрана на племенските територии од напади однадвор, сè додека не поку-
шале да ги пречекорат законите на матријархот. Се бирани и за водачи на тоте-
мските кланови, па им е дадена и извесна власт, нарочито во доба на селидба и вој-
ни. Начинот на изборот на машкото главен командант, бил различен во разните ма-
тријахални заедници; обично тоа би бил краличиниот вујко или краличиниот брат, 
или син на нејзината тетка по мајка. Најпримитивните племенски главен командант 
имал власт на судија во личните расправи меѓу машките, воколку верскиот авто-
ритет на кралицата со тоа не би бил повреден. Најпримитивно матријархарно оп-
штество се одржало до денешни дни кај Најара во Јужна Индија, каде принцезите, 
мажени инаку за сосема мали дечки, од кои одма се разведуваат, родуваат деца со 
љубовници без нарочит ранг; и принцезите на извесни племиња со матријархално 
уредување во Западна Африка се мажат за странци или обично машки без обѕир на 
потекло. Ни кралските жени во претхеленска Грција не воделе сметка за потеклото 
на своите љубовници и ги бирале меѓу робовите, освен ако стотина кралски куќи 
од Локрида и епизефирска Локрида не биле иземување баш по тој обичај“. 

Во Индија биле преселени Белци од источното Средоземје. Затоа во Индија 
биле пренесени традиции на Белци. Следи во Индија и Африка опстоиле традиции 
на темните раси со заедничко потекло од пред да имало континенти. Таквите тра-
диции на Црнци (Семити) имало од Египет до со Месопотамија. Ова било повод за 
во претхеленската Елада да се говори за традиции на Црнци, но не во Локрида итн. 

Белата раса со темните раси немале исто потекло,што се гледа и во Америка. 
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„Времето на почетокот се мерело по месечевите мени, и секако поважна све-
тковина се одиграла во доба на една месечева мена; сончевата долгодневница и ра-
внодневница не биле точно утврдени, веќе се одредувале према најблискиот или 
младиот или полн месец. Број седум стекнал нарочита важност, оти кралот умирал 
кога настапува полн месец по седми пат после најкраткиот ден. Дури и бидејќи, по-
сле долгото и внимателното астрономско опазување, дошло до тоа сончевата годи-
на да трае 364 дена и неколку часови, ипак годината е поделена на месеци, те. на 
месечеви мени, а не на оддели на сончевиот круг. Овие месеци подоцна постанале, 
како тоа Англичаните и денес ги викаат, ‘месеци на општиот закон’ (common-law 
months), и секој траел по дваесет осум дена; дваесет осум, исто така, е сматран свет 
број, а смисолот му е виден и во тоа што месецот можел да се слави како жена, чиј 
менструален циклус нормално трае дваесет осум дена, колку и месечевата револу-
ција на патувањето околу сонцето. Седмодневната недела била единица во ‘месец-
от на општиот закон’ а особеност на секој поедин ден се одредувала, како што из-
гледа, према квалитетите кои му се припишувани на одговорувачкиот месец во жи-
вотот на секој крал. Овој систем водел до уште поблиско поистоветување на жена-
та со месецот, а како 364 е деливо со дваесет осум без остаток, годишните свет-
ковини можеле да се утврдуваат по тие месеци на општиот закон. Заблагодарувајќи 
на верската традиција, годината со тринаесет месеци се одржала кај европскиот 
селско население цел милениум после усвојување на Јулианскиот календар; затоа 
Робин Худ, кој живеел во доба на Едвард II, према баладата, славејќи го мајскиот 
празник, и извикнал:  

Колку има весели месеци во годината ? 
Тринаесет ги има, јас кажувам...“. 
Михаел  Гранд, „Клеопатра“, пиши: „Можеме да согледаме некои работи, за 

кои Цезар и должи на Клеопатровата Александрија, и според тоа, директно или ин-
директно на неа. Прва била неговата реформа на календарот... Во Птоломејскиот 
Музеум во Александрија било големо проучување... Македонскиот календар на 
Александар Велики бил недоволен... Во 239 год. пред н.е. Птоломеј III ја прогласил 
соларната година, но неговата реформа во Египет не била целосно успешна... Таа 
идеја останала, под закрила на Цезар, да ја продолжи клеоптаровиот астрологичар 
Сосиген. Тој ефективно го довршил календарот и го прогласил за Римската Импе-
рија, како и за модерниот свет“.  

Бранко Вукушиќ,2 на стр. 111, пиши: „Двата христијански календари, јули-
јански и грегоријански, се сврзани за личности кои ги пропишале- јулијански за Ју-
лиј Цезар (би можел да се вика и цезаријски, римски) и грегоријански за името на 
папата Грегор 8. Јулинјанскиот календар го вовел Јулиј Цезар со почетен ден по не-
говиот роденден 25. декември.Помалку е познато дека овој календар заправо не бил 
римски, туку изработен во Египет, Александрија на македонските Птоломејови во 
кој биле собрани египетски и други древни знаења. Подоцна, на соборот во Никеја 
325. г.н.е. тој календар го прифатила и христијанската црква“.  

Бидејќи Македонците како колонисти биле колонизирани низ Европа, а ка-
лендарот си останал стариот, тој бил само бригиски.Следи само едно: Келти Бриги. 

Колонизирање имало и со последниот ромејски цар Јустинијан I-од скопско.  

                                                 
2 “O trojansko slovenskoj misteriji”, Branko Vukušić, Pešić i sinovi, 2003, Beograd. 
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Меѓутоа, процесот на преселби по разни поводи продолжил и денес. Бидејќи 
никогаш немало преселби обратно, зашто нема материјални докази/наоди(растение,  
животни, кола, колце...), тн.словенски преселби се најголем историски фалсификат. 

Бидејќи раса=народ=јазик, Белците=Пелазги биле еден народ со ист јазик. 
„Тоа тјудоровскиот издавач го преокренал: ‘...Ги има само дванаесет, јас ка-

жувам...’ Бројот тринаесет е број на сончевата смрт. Овој број ни денес не го изгу-
бил своето злокобно значење за суеверието. Деновите во неделата се под заштита 
на Титаните: генијата на сонцето, месецот и пет планети за кои во тоа време се зна-
ело; тие им служеле на божиците како свои творци. Овој систем веројатно се раз-
вил во матријархатот на Сумерија“. 

Сумерија била македонска сè додека не завладеале Римјаните. Македонците 
владееле и за време на Римската власт.На пример, Ирод во Ерусалим, Птоломејци... 

„Така сонцето ги поминувало своите степени во текот на тринаесет месеци, 
почнувајќи го својот опход во најкраткиот зимски ден, значи од тренутокот кога, 
после долгиот период на опаѓање, деновите почнуваат да се продолжуваат. Преко-
бројниот ден на сидерската ѕвездана година кој се добивал од сончевата година со 
земјината револуција околу сончевата орбита, бил вметнат измеѓу тринаесеттиот и 
првиот месец и постанал најважен од сите 365 дена оти баш тогаш племенската 
нимфа си бирала себе свет крал, најчесто победник на трките, во борење или во 
стрелачко такмчење. Ама овој примитовен календар е подложен на многу измени: 
во некои краишта преостанатите сончеви денови не се вметнувале во време на нај-
краткиот ден во годината, туку негде другде, на пример на ден на Сретење- кога би 
се појавувале први знаци на пролетта, или во време на пролетната равнодневница, 
кога се сматрало дека сонцето ја достигнала својата зрелост; или во доба на најдолг 
ден во годината: го вметнувале и во тренутокот кога се јавува Сиријус и реката Нил 
почнува да ги плави полињата, а и во доба на есенската раводневница кога падне 
првиот дожд. 

За разбирање на раната грчка митологија најважни се односите измеѓу кра-
лицата и нејзините љубавници- кои почнуваат со тоа што љубовниците принесува-
ат на жртва еднаш или двапати годишно а се завршуваат потполно со преовладува-
ње на неохраничената машка монархија во доба кога е создадена Илијада, во која 
кралевите се фалат: ‘Ние сме многу подобри од своите татковци !’ Многу слични 
обичаји афричките племиња илустрираат различни прогресивни степени на овакви 
промени“. 

Канибалисти биле Црнците. Таква традиција било и обрежувањето- до денес 
се обрежуваат и Девојки-Црнки. Следи давање човечки жртви на боговите. Илијада 
била составена во Атина од Редакцијскиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.). Во неа 
има магаре од Египет до со Месопотамија, коњ и говедо од Бригија.И Јадрански ос-
трови кои се населувале од 6 век п.н.е., со наоди.Се поклопува и со она на Херодот.  

„Со голем дел грчкиот мит е религиозно- политичка историја. Белерофонт 
го совладува криластиот Пегас и ја убива Химајра. Персеј, во другата варијанта на 
истата легенда, лета со воздухот и ја обезглавува Пегасовата мајка- Горгон Медус; 
исто така и Мардук, вавилонски херој, го убива женското чудовиште Тијамат, бо-
жица на морето. Персејовото име, веројатно, би требало да се изговара Pterseus, 
‘разбивач’; и Персеј, како што професор Керениј сматра, не е праузор на ликот на 
Смртта, туку веројатно ги претставува патријахалните Хелени кои продреле во Гр-
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ција и Мала Азија во вториот милениум пред новата ера и ја уздрмале моќта на 
Тројната Божица. Пегас í бил посветен на Тројната Божица поради тоа што коњ-
ските потковици се во облик на полумесец, па затоа коњот играл одредена улога во 
свековините кои се приредувани по повод на дожд и при прилика на устоличување 
на светиот крал. Пегасовите крила веројатно ја симболизирала неговата небеска 
природа, а не брзина. Џеин Харисон укажува (Пролегомена за изучување на грчка-
та религија, глава VI), дека Медуса некогаш и сама била божица која се скрила под 
заштита на Горгонината маска; непојмливо ужасно Горгино лице требало да ги 
опомени непосветените да не покушуваат да продрат во нејзините мистерии. Пер-
сеј ја обезглавува Медуса: тоа значи, Хелените го зазеле Божициното главно све-
тиште, му ја слекле Горгонината маска од лицето на нејзините свештеници и се до-
чепкале на светите коњи- во Бојотија е најден еден ран лик на божицата со Горго-
нината глава и кобилниот труп. Белерофонт, Персејевиот двојник, ја убива ликиј-
ската Химајра, што значи дека Хелените го поништуваат стариот Медусин кале-
ндар и го заменуваат со друг“. 

Поимот Хелени, според Хелиос=Илиос, бил нов- од времето на Пизистрат. 
„Изгледа дека Аполоновото разпресметување со Питон во Делфи се однесу-

ва на настаните кога Ахајците го заробиле светиштето на критската божица Земја, а 
на тоа се однесува и Аполоновото покушување да ја грабне Дафна, која Хера, да би 
ја скрила, ја претворила во ловорова крошна. Овој мит го наведувале психијатрите 
на фројдовската школа како симбол на инстиктивното девојачко ужасување од 
сексуалниот акт; меѓутоа, Дафна биле сè друго освен уплашена девица. Нејзиното 
име е скратеница од Daphoene, ‘крвава’, и таа е божица со оргастичко располо-
жение, чии свештеници Мајнаде го џвакале лаворовото лисје како опијачко сред-
ство, а во доба на полн месец, уришале на невини патници и растргнувале деца и 
млади животни; ловорот содржи во себе калиум цијанид (поташа). Божинините др-
ужбеници Мајнади ги потиснале Хелените и едино ловоровото растиње сведочело 
за раното светилиште Дафонја; џвакањето на ловор било табу во Грција за сите 
осем за пророчките питијски свештеници кои му служеле на Аполон во Делфи сè 
до римско време“. 

Следи хеленско било само од тн.Хомер во 6 век п.н.е., но никако порано. 
„Продирањата на Хелените на почетокот на вториот милениум пред новата 

ера, кои обично се нарекуваат ајолски и јонски, изгледа дека биле помалку разорни 
од ахајските и дорските продирања, кои уследиле нешто подоцна. Во првите про-
дирања, мали наоружани банди чобани, кои го обожувале аријското тројно боже-
нство- Индра, Митра и Варун- ја преминале природната препрека, Гората Отрида, и 
мирно му се припоиле на претхеленското население во Тесалија и Средна Грција. 
Се прифатени како деца на локалната божица, и измеѓу нив се бирани светите кра-
леви. Така машката војна аристократија живеела во релативен мир со женската тео-
кратија, не само во Грција, туку и на Крит, каде Хелените имале свое упориште и 
откаде ја ширеле цивилизацијата на Атика и Пелопонез. Грчки јазик, изгледа, се го-
ворело широко на Ајгеја и во време на Херодот, само во едно пророчиште говорело 
претхеленски јазик (Херодот: VII, 134-5). Кралот делувал како претставник или Зе-
ус, или Посејдон, или Аполон, а себе се нарекувал со едно од неговите имиња, иако 
Зеус со векови бил само полубог, а не бесмртно олимписко боженство. Сите рани 
митови во кои боговите ги заведуваат нимфите се однесуваат, изгледа, на бракови 
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на хеленските војсководци и локалните свештеници на божицата Месец: на оваа 
Хера горко се противела, што претставува конзервативно религиозно чуство“.3 

Белците биле еден ист народ со еден ист јазик- варварски=пелазгиски=тн. 
словенски, кој бил тн.Хомеров и тн.Платонов. Тн.грчки или тн.старогрчки јазик ко-
ине бил дворасен јазик на Белци и Црнци, создаден во Александрија- Птоломејов. 

„Кога постанало неподесно власта на еден крал да трае кратко, тогаш трина-
естомесечната година се продолжила на голема година од стотина месечеви мени, 
бидејќи тогаш е најблиско поклопување на сончевите и месечевите времиња. Ама 
бидејќи полињата и жетвите и понатаму требало да се осветуваат, кралот пристанал 
на привремена смрт еднаш годишно и, во еден престапен ден кој не паѓал во света-
та ѕвездана година, му ја препуштал власта на својот заменик, крал- дечко- кого го 
викале ‘interrex’, а кој морал да умре на истекот на денот да неговата крв да се 
употреби за обред на осветување. Во тоа време светиот крал, во текот на траење на 
големи години, владеел со своите доглавници и намесници; или владееле двајца, 
еден по друг, во тек на две години; или кралицата им би дозволила да ја поделат 
власта и да владеат такмичејќи се. Кралот понекогаш ја застапувал кралицата во 
светите обреди, облечен во нејзин одор, носел лажни гради, ја позајмувал нејзината 
секира како симбол на месечевата моќ, па дури го преземал од неа и обредот со кој 
се предизвикувал дождот. Неговата ритуална смрт вомногу зависела од околноста; 
можеле дивите жени да го растргнат во парчиња, можел да биде оборен со секира, 
убоден со отровна стрела во петицата, можел да биде фрлен од стената, спален на 
ломача, удавен во бара, растргнат на однапред удесени коњски трки, прободен со 
копје од рибја коска. Ама морал да умре. Битна промена настанала кога жртвеното 
дете е заменето со животни на жртвениот олтар, а кралот одбил да умре кога него-
вата продолжена власт се завршила. Поделувајќи го кралството на три дела и об-
јавувајќи го наследникот за секој дел, тој би продолжил да владее уште извесно вр-
еме; тоа го објаснувал со тоа што поточните пресметки покажале дека сончевата и 
месечевата година се поклопуваат тек после истекот на деветнаесет години или 325 
месечеви мени. Големата година така постанувала Поголема година“. 

Крвта била канибалистичка традиција на темните раси, но не на белата раса. 
До денес Бригите, Бриг=Бриж=Брз + јак (јак животно на Хималајите кое било јако) 
= Брзјак, спореди со Јаков=јак ков, не ја употребуваат крвта-таа е нечиста, а при ва-
рењето на месо, крвта се истура. Тие до денес не јадат човечко месо и негова крв, 
пренесено од Црнците=Семитите во еврејството со дечки жртви, и нивните масони. 
Дури Бригите, пошироко Македонците до денес не јадат коњско месо и млеко, како 
што било со Монголите (Хуни, Готи...),а и други животни, незамисливи за Белците. 

Се наведе: „Битна промена настанала кога жртвеното дете е заменето со жи-
вотни на жртвениот олтар, а кралот одбил да умре кога неговата продолжена власт 
се завршила“. Произлегува дека Белците не приложувале човечки жртви, што се 
потврдува со Балканците кои не ја познавале Илијада...Следи македонските пресел-
ници го однеле канибализмот во Америка, а и македонските колонисти во Европа. 
Ова било во спротивност на Бригите со нивните Келти, што важело и за тн.Словени 
во Русија итн. Пак, во Русија канибализмот бил внесен само со хазерските Евреји. 

Се истакна за  Робин Худ, а овде и секира.Па секира била келтата- до Келти. 

                                                 
3 Бидејќи у=в, произлегува Зеус=Зевс.Следи Херодот=х еродот=е род от или Иродот=и род от- само 
на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Ваков бил и јонскиот говор, на кого пишел и Херодот.  
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Келтите биле шумари, кои ги крчеле шумите и ги создавале нивите-ораници. 
„За сето време овие степени, кои оставиле траги во митовите, светиот крал 

успевал да се одржи на положбата едино на основа на правата кои ги стекнал со 
женидбата со племенската Нимфа. Овие Нимфи се бирани или на такмичења на де-
војките од кралскиот двор во трчање или со ултимогенитура, што значи дека Ни-
мфата постанувала најмлада за мажење стасаната девојка, изданок на најмладата 
гранка на родот. Престолот се наследувал матрилинеарно, а тоа во суштина се 
спроведувало дури и во Египет: Светиот крал и неговиот заменик секогаш се бира-
ни вон женскиот кралски дом, сè додека некој одважен крал не би одлучил на 
родоскврнавење со својата ќерка наследница во време кога власта му истекувала и 
така поново стекнувал право на престол. 

Ахајската наезда во тринаесеттиот век пред новата ера озбилно ја загрозила 
матријахалната традиција. Изгледа дека кралот во тоа време стекнал право да вла-
дее до својата природна смрт, а кад пред вториот милениум дошле Дорците, патри-
јархалнто наследување постанало обичај. Кралот повеќе не го напуштал домот да 
би се оженил со страна принцеза, туку таа му доаѓала нему, како во случај на Оди-
сеј и Пенелопе. Генеалогијата постанала патрилинеарна, иако од псеудо-Херодото-
виот Живот на Хомер се гледа уште извесно време непосредно после Апаторија, 
светковина на машко сродство, се одржала и светковината на женско сродство, 
принесување жртви на Мајката, а на машките при таа прилика не им бил дозволен 
пристап“. 

Само тн.Хомер бил Редакцијскиот одбор на Пизистрат (6 век) со од различ-
ни генетско- географски подрачја: магаре од Египет...кое во Мала Азија го немало 
до Персиските војни; коњ и говедо со житница од Бригија со јагула од Пелагонско 
Езеро; островите во Јадранско Море, населени од 6 век п.н.е., по кои лутал Одисеј. 

 „Олимпискиот семеен поредок бил некаков споразум измеѓу хеленските и 
претхеленските сфаќања; а тоа било боженско семејство шест богови и шест божи-
ци, на чело со здружената власт на Зеус и Хера, така да тоа бил совет на боговите 
во вавилонски стил. А после гушење на побуната на претхеленското население, ко-
ја во Илијада е опишана како завера против Зеус, Хера му се потчинила на Зеус, 
Атина се изјаснила ‘потполно за таткото’, а Дионис најпосле завел машка превласт 
во советот со тоа што ја изфлила Хестија.4 Ипак, божиците, иако во малцинство, 
никогаш сосема не биле потиснати- како во Ерусалим- оти длабоко ги почитувале 
песниците Хомер и Хесиод ‘им ги дале на боженствата нивните звања и ги одреди-
ле областите и моќите’ (Херодот: II, 53), што не е така лесно да се пренебрегни. 
Штоповеќе, во Грција тоа никогаш не се случило, додека, да би се обесхрабрило 
секое покушување на матријархатот, во Рим во доба на основањето на весталскиот 
манастир сите жени на кралската крв се ставени под кралска контрола, а во Пале-
стина кралот Давид основал дворски харем. Така преминувањето на патријархат, 
неговиот развиток и систем на наследување, го зауставило понатаму создавањето 
на митови; никнале историски легенди кои потоа почнале да бледат во светлото на 
пишаната историја“. (Давид=Давит- да давит=давити лав, Р.И.) 

Олимп бил гол за да биде митолошки. Па митологијата од Бригија била по-
местена на Олимп за потребите на Атина, која владеела со македонското приморје. 

                                                 
4 Именки се правеле со в-н-т + Атина =Ватина-Натина-Татина; Дионис=Дианис=Дианиш=Пианиш. 
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Следи Зеус=Зевс, в=б, Зебс. Со бригиското дативно у, с со у, се доаѓа Зебу. 
Бидејќи Долна Македонија... и Мала Азија не биле говедарски, Зевс бил бригијски. 
До денес битолска Пелагонија е најговедарска, а Пелистер најкоњарски- Посејдон. 

Сè започнало со тн.Хомер. Дури „ Хомер и Хесиод“. Па следи и тн.Хесиод. 
Библијата била од 6 век п.н.е. За Библиските личности нема докази/наоди. 
„Животите на личностите како што се Херакле, Дајдал, Тејресија и Финеј се 

протегаат на неколку поколенија, оти тоа повеќе се титули отколку имиња на одре-
дени херои. Ама иако не се поклопуваат со хронолигијата, митовите секогаш се од 
значење: тие се плетат околу некои точки во преданија, ма колку нивното значење 
се губело и мрсело при прилика на прераскажувањата. Да ја земеме, на пример, не-
јасната приказна за Ајаковиот сон, во кого мравите, кои паднале од пророчанскиот 
даб, се претворуваат во луѓе и ја населуваат Ајгина, острово која го опустошила 
Хера. Овде е интересно дека дабот изникнал од Додоновиот жир, мравите да се од 
Тесалија, а дека Ајак е внук на речниот бог Асоп. Вака споени елементи даваат са-
жета белешка за имиграцијата во Ајгина пред крајот на вториот милениум пред но-
вата ера. Упркос сличностите на грчките митови, секаквото посебно толкување на 
поедини легенди остануваат под знак на прашање сè додека археолозите не узмог-
нат да пружат одредена шема и временски период на движење на племињата во Гр-
ција. Теоријата дека Химајра, Сфинга, Горгона, Кентаур, Сатира и останатите- се 
слепо избивање на колективната потсвест, како што мисли Јунг, потполно е неод-
ржива и не треба неа да í се придава никакво значење. Бронзеното и железното до-
ба во Грција не претставуваат детинство на човештвото, како што Јунг сака да до-
каже. На пример, тоа што Зевс ја проголтал Метида а потоа ја родил Атена низ 
отвор на својата глава, не е само пуста машта, туку ингениозна теолошка догма ко-
ја во себе обединува три неподударни сфаќања:“ (Јунг во преводот е Jung, Р.И.) 

Се кажа „дабот изникнал од Додоновиот жир, мравите да се од Тесалија, а 
дека Ајак е внук на речниот бог Асоп“. А токму Пелагонија биле измеѓу бригијски 
Епир со илирска Бригија, Тесалија и атинските приморски македонски простори. И 
следи дабот за Зевс, а Бик=Зевс и Пастув=Посејдон, само пелагонски и пелистер-
ски. Ова го потврдува и сточарската наука-коњот во Арбанија бил помал/закршлан. 

Бидејќи жирот бил познат за храна на свињите, а вон Пелагонија немало по-
волни услови за најсоодветен развој/одгој=од гој (Гоји=Добиток) на свињите, се 
потврдува,Пелагонија со Пелистер биле митолошки центар. Следи главата на нере-
зот со своите стрчечки заби, низ кои тече пена- морска пења, врска со Посејдон, да 
биде поставена на врвот на бродовите. Ова може да се види на вазни од Елада итн. 

Како што Елада не била за мечка со свој зимски сон, таа не била ни за сви-
ња, коњ и говедо. Па затоа Поморците Еладци не можеле да бидат коњари во коња-
рско- говедарската Илјада, пишана на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.5 

На овој јазик бил/е Ајак=а јак, Асоп=а соп, а тн.Словени почитувале и реки. 
„(1) Атина била Метидина партеногена ќерка, што значи најмлада личност 

на троглавата Метида, божица на мудроста; 
(2) Зеус ја проголтал Метида, што значи дека Ахајците го потиснале нејзи-

ниот култ и ги пренеле сите својства на мудроста на Зеус, својот патријархален бог; 

                                                 
5 Кентаур=кен таур: кен=коњ таур=таур: таур=та аур=а ур: Таур=тур е говедо; аур до денес пондила. 
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(3) Атена била Зеусова ќерка, што значи дека Ахајците ги поштедиле Ати-
новите храмови под услов да нејзините поклоници ја прифатиле Зеусовата неогра-
ничена власт. (Атина кај преводот е Атена, Р.И.) 

На ѕидовите на храмовите на цртежите е претставено како Зеус ја голта Ме-
тида и сè што понатаму се случувало; и како што еротски Дионис- некогаш парте-
ноген син на Семела- поново роден од Зеусовите бедра, така и интелектуалната 
Атена поново е родена од неговата глава. (Атина + т = Татина; тата - т = ата, Р.И.) 

Некои митови на прв поглед се загонетни затоа што митолографот случајно 
или намерно погрешно ја протолкувал светата слика или драмскиот ритуал. Јас овој 
постапок го нареков ‘иконотропија’. Вакви примери можат да се најдат во сите зби-
рки на религиозната литература и баш тие укажуваат на длабоки промени кои ги 
преживувало старото верување. Грчкиот мит е преполн вакви примери. Троагласти 
Хефајстови столбови, на пример, кои на знак на боговите се вртат околу себе (Или-
јада XVIII 368), не се, како што Др. Чарлс Селтман наговестува во своето дело Два-
наесет олимписки богови, претходници на автомобилите, туку тоа се златни сонче-
ви дискови, троношци, кои веројатно ја претставувале годината со три годишни до-
ба, за кои на време на Хефајстовиот син му е допуштено да владее на островото 
Лемно. Најпосле и такавиканото Паридово судење; кога божиците го повикале бог-
от да пресуди кој од нив три е најубава и кога Парид í го предава јаболкото на нај-
убавата, претставува обредна ситуација преживеана веќе во времето на Херодот и 
Хесиод. Тие три божици се една една тројна божица: Атина- девица, Афродита-6 
Нимфа и Хера-старица,и пред ќе биде дека Афродита го обдарила Парид со јаболко 
отколку тој неа. Ова јаболко, кое кое симболизира дека Парид ја стекнал Афроди-
товата љубов по цена на животот, ќе му биде на Перид пропусница за Елисејските 
полиња, во западниот овоштарник јаболчар, одреден само за душата на херојот.7  
Постојат слични поклони и во велшките и ирските митови, како поклон кој Хес-
перида му го дала на Херакле; а тука е и јаболко со кое Ева, ‘мајка на сè живо’, го 
дарувала Адам. Така Немесида, божица, на светото растиње, која подоцна во мито-
вите постанала симбол на боженската освета према поносните кралеви, го носи ја-
болкото на гранката,како свој дар на хероите.Сите рајеви на неолитот и бронзеното 
доба биле острова со овоштарници, а самиот збор paradise значи ‘овоштарник’ “. 

Се истакна: „Постојат слични поклони и во велшките и ирските митови“. Па 
сè ова говори, дека Велшаните и Ирците биле наследници на македонските колони-
сти со традиции на атинските дела на тн.Хомер, што не важело за Бригите-Келтите. 

„Вистинската наука за митовите треба да се заснива на археолошки студии и 
споредбена историја на религијата, а не на претпоставки настанати во психијатриј-
ските ординации. Иако следбениците на Јунг сматраат дека митовите се ‘изворни 
спознанија на предизвесна психа, неволјно сведочење за несвесни психички збива-
ња’, грчката митологија не била ништо помистериозно по содржните од денешните 
бирачки списоци и воглавно настанала на територијата која одржувала блиски по-
литички односи со минојската Крета, земја која веќе била толку развиена да имала 
пишана архива, четвороспратни згради со санитарни цевки и врати со модерни ква-

                                                 
6 Афродита=Апродита=а продита=породит а=женски род; Абориџини=Абориѓини=а бороѓини=по-
роѓини=пороѓени=породени за Домородци- дома родени: Ѓина=Гена=Жена- Порфирогенит=пор фи-
ро генит: пор=пора; фиро=пиро; генит=женит; Кристофор=Христ-о фор=пор-а; Колумбо- со колом. 
7 Парид љубовник љубената ја парел: Парид=парит.Јас признавам само едно: истогласно толкување. 
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ки, регистрирани трговски фирми, шах, заеднички систем мери за должина и тежи-
на и календар заснован на стрпливото астролошко посматрање“. 

Крит бил на границата од Левантот,кој се налевал со морска вода. Денешни-
те населби се оние последните кога конечно се оформило Средоземно Море. Следи 
во морските длабини се најдуваат оние потопени оставштините од леденото доба. 

„Мојот метод се состојувал во тоа да ги принасоберам во хармонична цели-
на сите расути елементи на секој мит, помагајќи се со помалку познатите варијанти 
кои би можеле да допринесат за подобро разбирање, и како најдобро умеам да дам 
антрополошки и историски одговор на некои прашања. Длабоко сум свесен дека е 
оваа исувишна амбициозна задача за еден митолог, ма како долго и озбилно рабо-
тел. Ќе има секако отстапувања, лутања и неточности. Сакам да истакнам дека се-
кое толкување на медитеранските верувања или обреди кои им претходат на пиша-
ните споменици е засновано на претпоставка. Ипак, откако мојата книга прв пат из-
легла 1955, ме охрабрила што Е. Мејровиц во своето дело Аканска космолошка др-
ама (Фабер и Фабер) слично ги толкувал религиозните и општествени промени кај 
Аканците. Аканскиот народ проистекнал од една стара миграција на либио-бербер-
ски сродници на претхеленското население на Грција на југ- од оаза на Сахарската 
пустиња (види 3, 3) во Тимбукт, каде се вкрстиле со црнечкото племе на реката Ни-
гер. Во единаесеттиот век наша ера тие се поместиле уште подалеку на југ до дене-
шна Гана. Кај нив се одржале четири различни типови култ. Најпримитивни обо-
жување на божицата Месец како тројна божица Нгама, мошне слична на либијска-
та Неит, картагинската Танит, канаанската Анати и раногрчката Атина (види 8, 1). 
За Нгами се кажува дека родила небески тела со сопствени напори (види 1, 1), а по-
тоа ги оживеала луѓето и животните устрелувајќи им ги неподвижните тела со свои 
чаробни стрели, разапнати со лак на младиот месец. Се кажува уште дека нејзините 
убиствени својства имаат моќ да го одземи животот, што е и Артемидинова особи-
на (види 22, 1). Кралската принцеза постанува девојка која е под заштита на Нга-
миновата месечева чаробна моќ, способна во времињата на неизвесност и опасност 
да го поведе племето во некоја нова област и во селидбата да ги зачува сите пле-
менски боженства скриени во шкрињи. Таквата жена постанува кралица мајка, вој-
сководач, судија и свештеница во нова населба која ја основала. Боженството се 
прикажувало како животно тотем заштитена со табу, иако тоа исто животно го ло-
веле и принесувале на жртва; иако постанува разбирливо што Пелазгите еднаш го-
дишно приредувале лов на сова, иако биле света птица (види 97, 4). Тогаш се ство-
рени и држави на федерална основа, а боженството на најмоќното племе постану-
вало државна боженство“. 

Се кажа: „животно тотем заштитена со табу, иако тоа исто животно го лове-
ле и принесувале на жртва“. Значи, кај Белците- Бригите... немало човечки жртви. 

„Втор тип култ сведочи за зближување на Аканите со суданските почитувач-
ите на Одоманкома,Бог-Отец,кој своерачно ја створил вселената (види 4, ц);изгледа 
Аканите ги предводеле војсководци бирани меѓу машките и дека ја прифатиле су-
мерската седмодневна недела. Митскиот компромис е постигнат на тој начин што 
Нгама го оживеала Одоманкомовата беживотна творба; боженството на секое пле-
ме постанало една планетарна сила. Овие планетарни сили ствараат машко-женски 
парови, како што претпоставувам дека се случило и во Грција кога обожувањето на 
Титаните допрело од Исток (види 11, 3). Претставницата на Нгаме, кралица мајка, 



 15 

секоја година стапува во свет брак со претставникот на Одоманком; таа, всушност, 
се венчава со избраниот љубовник,кого на крајот на годината свештениците го уби-
ваат, распарат и одерат. Исто, изгледа, се случува и кај Грците (види 9, а и 21, 5)“. 

Видлива е прифатливост на канибализмот на Црнците во тн.Хомерови дела. 
Што се однесува за жртвување на деца, што било и еврејско, било семитско. 
„Во култот на треттиот тип љубовникот на кралицата мајка постанува крал, 

тој се сматра машки вид на месец и одговара на феничкиот бог Бал Хамон; а вместо 
него, секоја година умира поедно дете во својство на лажен крал (види 30, 1). Кра-
лицата мајка му ја поверува главната извршна власт на везирот а само се усредсре-
дува на својата функција вршење на обредот на плодноста“. 

Белците имале исти богови а со различни имиња- тн.словенски и во Индија. 
„Во четвртиот тип култ, кралот, бидејќи стекнал превласт над неколку по-

малку значајни крала, го укинува својот месечев вид боженство и се прогласува кр-
ал на сонцето на египетски начин (види 67, 1 и 2). Иако и понатаму секоја година 
се одржува светковно венчање, тоа не зависи повеќе од месецот. На овој степен ма-
тријалната свадба ја сменува патријахалната, а племината ги почитуваат своите ма-
шки претци како хероји- исто што се случува и во Грција- иако Аканите никогаш 
не го заменале обожувањето на сонцето со обожување на богот- громовник. 

Кај Аканците секоја промена во дворскиот ритуал се толкувала како одраз 
на митскиот настан на небото. Така, ако кралот го наименувал дворскиот вратар и 
му укажал чест оженувајќи го со принцеза, е објавено дека исто тоа му се случило 
и на боженскиот вратар. Веројатно Херакловата женидба со божицата Хеба и него-
вата вратарска служба кај Зеус (види 145, и и ј) била одраз на сличен настан на ми-
кенскиот двор, и дека боженската гозба на Олимп била слична на славењето во 
Олимпија која се одржувала под заедничко покровителство на зеусоликиот висок 
микенски крал и главната свештеница од Арг“. 

„Бидејќи ги прегледав изданијата на Грчките митови од 1958. година, сте-
кнав зрел суд за пијаниот бог Дионис, Кентаурите и нивните противречни особини 
на мудроста и преступништвото, и за природата на боженската амброзија и некта-
рот. Сите овие моменти се уско поврзани, оти Кентаурите го почитувале Дионис, 
чија распусна есенска гозба се викала Амброзија. Јас не верувам повеќе во тоа дека 
неговите Мајнади, кои раздразени уришале унаоколу, ги растргнувале животните и 
децата (види 27, ф), а после се фалеле како патувале во Индија и се вратиле оттаму 
(види 27, ц.), биле пијани исклучиво од вино и пиво од бршлен (види 27, 3). Дока-
зен материјал, собран во мојот дел Со што се хранеле Кентаурите (Steps: Cassell and 
Co., 1957, страна 319-343), сведочи дека Сатирите (од племето на козјиот тотем), 
Кентаурите (од племето на тетем коњ), и нивните Мајнади го употребувале овој пи-
јалок да ја сперат устата од многу појаката дрога, наиме пресна (сирова) печурка, 
amanita muscaria, која предизвикува халуцинантни состојби, банчење до бесвест, 
пророчанска визија, неприродна еротска моќ и голема снага во мускулите. Неколку 
часови после ваквата екстаза настапува потполна отупеност на чулата; со тој фе-
номен може да се објасни како Ликург, наоружен едино со камшик за волови, ја до-
вел во ред Дионисовата војска на Мајнада и Сатира после победоносното поврату-
вање од Индија (види 27, е.)“. 

Балканците и Малоазијците не биле канибалисти, како и во Индија. Па Ве-
дите биле со санскритски јазик кој бил тн.словенски,  со бригијско дативно у- Зебу. 
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Тие на боговите им жртвувале животни (говедо- вол, коњ...), но никако луѓе. 
Ова се гледа кај македонските Склавини=тн.Словени кои биле Повеќебожци, по-
тврдено од тн.византиски автори. Истото се случило и со тн.Словени во Русија, сè 
додека насила тие не биле христијанизирани од Владимир, кој по мајка бил хазар-
ски Евреин. Следи за побрзо христијанизирање само со него биле жртвувани луѓе. 

„На едно етрурско огледало е вгравирана amanita muscarica кај Иксионовите 
нозе;тој бил херој од Тесалија кој се хранел со амброзиј меѓу боговите (види 63, б.). 
Неколку митови (види 102, 126 и други) ја потврдуваат мојата теорија дека негови-
те потомци Кентаури ја јаделе оваа печурка. Према некои историчари, оваа печурка 
ја употребувале старонордијските војници да би стекнале неустрашливост и нат-
природна снага во борбата. Јас сега верувам дека амброзијот и нектарот биле отро-
вни печурки: amanita muscaria секако; а можда и некоја друга, нарочито мала тану-
шна отровна печурка panaeolus papilionaceus, која предизвикува безболни и извон-
редни пријатни халуцинации. Печурка слична на ова се појавува на атичката вазна, 
меѓу копитата на Кентаурот Нес. ‘Богови’ на кои амброзиј и нектар биле исклучиво 
наменети биле светите кралици и кралевите на преткласичната ера. Кралот Тантал 
починал злочин (види 108, ц.) кога го прекршил табу, повикувајќи ја личноста со 
понизок ред со него да ја уживаат амброзија“. 

Па „старонордијските војници“ биле со балканско- малоазијско потекло. 
„Светото краљичанство и кралство пропаднало во Грција; амброзија тогаш 

постанала, изгледа, тајна на елеусинските, орфичките и другите мистерии посвете-
ни на Дионис. Во секој случај, тие кои биле посветени морале да се заколнат дека 
како тајна ќе ја чуваат што јаделе и пиеле; заузврат доживувале незаборавени при-
виденија, а им е обеќавана и бесмртност. Амброзиј им давала на поединци на оли-
мписките такмичења на тркачите како утешна награда, поради тоа што победата 
повеќе не обезбедувала право на кралство. Таа амброзија била мешавина намирни-
ца чии почетни слова го значеле грчкиот збор ‘печурка’, како тоа сум го докажал 
во делото Со што се хранеле Кентаурите. Рецептот кој го наведуваат класичните 
писатели за нектар и cecyon, пијалок со вкус на ментол кој Деметра го пиеле во 
Елеузин, исто се пиши како и зборот ‘печурка’. (Печурки во преводот гљиви, Р.И.) 

Самиот сум ја пробал печурката psilocybe, која предизвикува халуцинации; 
боженскиот амброзиј кој во древните времиња ја употребуваат Масатеците Индија-
нци од Оаксака, провинција во Мексико; при таа прилика сум слушнал свештеници 
како го призиваат Тлалока- боженство на печурки, и доживел трансцедентални пр-
ивиденија. Затоа искрено се сложувам со Р. Гордон Васон, американски истражу-
вач на древните обичаи, дека европската идеа за рај и пекол поникнала од слични 
мистерии. Тлалок е роден од секајца како и Дионис (види 14, ц). На старогрчки, ка-
ко и на јазикот на Масатека, зборот печурка значи ‘храна за богови’. Тлакок носел 
венец од змија; Дионис исто така (види 27, а.). Тлакок имал подводно склониште; 
Дионис исто така (види 27, е.). Свирепиот обичај на Манајда да им откинуваат гла-
ви на своите жртви (види 27, ф. И 28, д.) можда алегорично се однесува на сосече-
ње клобука на светите печурки- оти во Мексико дршката на печурката никогаш не 
се јаде. По преданието, Персеј, светиот крал од Арг, преобратен во обожувалет на 
Дионосовиот култ (види 27, и.) ја нарекол Микена по отровната печурка која ја на-
шол во околината, и под која е откриен извор (види 73, р.) Тлалоковиот амблем би-
ла печурка; а амблемот на Арх исто така. Од устата на Тлалоковата печурка на фре-
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ската избива млаз вода. Сè ова наведува на прашање: дали измеѓу европската и 
американската култура имало допири во било кое раздобје на човечката историја. 

Овие теории захтеваат нови истражувања, и поради тоа своите откритија не 
ги внесов во ова издание. Секако стручна помош заради разрешување на ова пра-
шање добро би дошло“.  

Јужна Америка била споена со Африка. Следи сè она што немало во Јужна 
Африка, сè било пренесено од изчезната флота на Александар Македонски, итн. 

Во Америка имало два вида Индијанци: монголски само со крвна група 0 и 
ДНК како онаа во Источна Азија и пелазгиски со крвна група 0 и А- вегетеријанска 
од изчезната флота на Александар Македонски со својот Дионис и својот амброзиј.  

1. Пелазгиски мит за постанување на светот 

„Во почетокот божицата на сите ствари, Еуронома, се подигнува нага од 
хаосот, ама не најдува ништо чврсто на што би застанала те затоа ја одвои водата 
од небото, играјќи осамена на таласите. Играла така движејќи се према југ, а вете-
рот кој ја подвижувал со својата игра, неа í се направи како нешто ново и нарочи-
то, како надахнување за стварање. Вртејќи се околу себе, таа го дофати северниот 
ветер, го протрија со рацете и, гледај чуда ! Се појава големата змија Офион. Да би 
се загреала, Еуринома почна да игра сè почесто и почесто, што кај Офион преди-
звика похота, те тој ги обви боженските удови и се спои со неа. Оттогаш Северец, 
кого уште го викаат и Бореј, почна да оплодува; поради тоа кобилите често ја вртат 
својата задница на ветерот и се ждреби без пастув. Тоа е приказна како Еринома 
затруднела. (ф=п, Офион=опи он; о=а, Афион- опион=опи он; опиум=опи ум, Р.И.)  

б) Таа потоа зеде на себе облик голубица и, лежејќи на таласите извесно вре-
ме, снесе сеопшто јајце. На нејзина заповест, Офион околу јајцето се овија седум 
пати и го греел дотогаш додека не се распрсна и од него не испаднат Еуриномините 
деца- сите ствари кои постојат: сонце, месец, планети и ѕвезди, земја со своите 
планети, реки, дрвени растенија и животни. 

ц) Еуринома и Офион за свој дом го избрале Олимп, ама Офион тогаш почна 
да ја навредува Еуринома, фалејќи се како тој самиот го створил Свемирот. На ова 
сместа го пригнечи со петицата, му ги изби забите, па потоа го прогони под земјата 
во мрачната пештера. 

д) Потоа божицата створи седум планетарни сили и над секоја од нив по-
стави по една Титанка и Титан- Теу и Хиперион за Сонцето; Фојба и Атлант за ме-
сец; Диона и Криј за планета Марс; Метида и Коеј за планета Меркур; Темида и 
Еуримедонт за планетата Јупитер; Тетида и Океан за Венус; Реу и Крон за планета 
Сатурн. 

Прв човек беше Пелазг, прататко на сите Пелазги; тој изникнал од земјата 
на Аркадија, а по него никнале уште некои. Пелазг ги научи да градат колиби, да се 
хранат со жир и од свињски кожи да шијат онаква туника каква уште ја носат сиро-
машните луѓе во Еубоја и Фокида“. 

Елада не била за свиња- таму е прежешко за свинското масно поткожно тки-
во, Исто така, свињата нема доволни потни жлезди за терморегулација...- ќе страда. 

„1. Во овој прастар верски систем уште не било ни богови ни свештеници, 
туку постоела само свеопшта божица и нејзини свештеници, бидејќи жената била 
владеачки пол, а машкиот само нејзина преплашена жртва. Татковството не се по-
читувало, а оплодувањето на жената му се припишувало на ветрот; можело да усле-
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ди и со случајно голтање на инсект; се сматрало, исто така, дека жената може да се 
оплоди ако јаде грав. Наследството е пренесено исклучиво по мајчинска линија, до-
дека змијата се сматрала за реинкарнација на мртвите. Еуринома (‘велика лутали-
ца’) бил назив за божицата на видливиот месец; нејзино сумерско име било Јаху 
(‘уважена голубица’), назив кој преминал на Јехов како творец. Мардук на вавило-
нските пролетни игри симболично ја преполовил голубицата кога вовел нов поре-
док на светот. (Гравот не бил од Америка, ни Јужна Африка- со заедничкост, Р.И.) 

2. Офион, или Бореј, е змија творец (демијург) во еврејскиот и египетски 
мит, а во раната уметност на Средоземјето божицата стално се појавува во неговата 
придружба. Од земјата родените Пелазги, кои тврделе дека постанале од Офионите 
заби, веројатно биле неолитски луѓе, доспеале на грчко копно од Палестина негде 
околу 3500. години пред наша ера, а седум стотини години подоцна раните Хелени- 
доселеници од Мала Азија, доспеани преку Кикладите- ги затекнале на Пелопонез. 
Ама називот ‘Пелазги’ широко се применувал на сите прехеленски жители на Гр-
ција. Така Страбон (V, 2, 4) го наведува Еуропид, кој објаснува дека Пелазгите го 
прифатиле називот ‘Данајци’ кога Данај дошол во Арг со своите педесет ќерки (ви-
ди 60, ф.). Тоа што им се припишува раскалашано однесување, се однесува, веро-
јатно, на нивниот претхеленски обичај еротични оргии. (Херодот: VII, 137). Стра-
бон во истиот оддел кажува дека тие се оние кои живееле во близина на Атена биле 
познати како Пелазги (‘штрк’); веројатно штркот била птица- тотем.  

3. Титани (‘господари’) и Титанки имале одговорувачки парњаци во раната 
вавилонска и палестинска астрологија, кои биле боженствата кое владееле со сед-
мицата на светата планетарна недела; веројатно дека ги внеле Канааните и Хетите 
при прилика населување на Коринтската превлака, на почетокот на вториот миле-
ниум пред нашата ера (види 67, 2) а може да биде дури и раните Хелени. Ама кога 
во Грција престанал да владее култот на Титаните, кога седмодневната недела по-
веќе не била својствена на званичниот календар, некои писатели почнале да наве-
дуваат дванаесет Титани, веројатно да би одговарале на знаците на Зодијакот. Хе-
сиод, Аполодор, Стефаниј Византијски, Паусаниј и други даваат непотполна листа 
со нивни имиња. Во вавилонскиот мит, господари, владетели на планетите Самас, 
Син, Нергал, Бел, Белтис и Ниниб биле сите машки пол, освен Белтис, божица на 
љубовта. Ама во германската недела, која Келтите ја презеле од источното Средо-
земје, во неделата, вторник и петок владееле Титанките, додека Титаните владееле 
во останатите денови. Судејќи по боженските својства на Ајоловите ќерки и сино-
вите, сврстени по парови (види 43, 4) и по митот за Ниоба (види 77, 1), се гледа де-
ка во времето кога овој систем прв пат продрел од Палестина во прехеленска Грци-
ја, заради заштита на божицата било добро да биде секогаш еден Титан и една Ти-
танка. Ама набрзо нивниот број од четиринаесет се свел на мешовита група од нив 
седморица. Постоеле следи планетарни сили: Сонце за светлост; Месец за чини; 
Марс за раст; Меркур за мудрост; Јупитер за поредок; Венус за љубов; Сатурн за 
мир. Грчките класични астролози се всогласиле со вавилонските, ги поделиле пла-
нетарните сили на Хелиј, Селена, Ареј, Хермес или Аполон, Зеус, Афродита и 
Крон- со чии латински имиња уште секогаш се називаат деновите во неделата кај 
Французите, Италијанците и Шпанците“. 

Белците биле еден народ, кој во ледено доба опстојувал во Левантот. Потоа 
се населил на соседните простори, а подоцна преселбите продолжиле кон Исток, а 



 19 

никако обратно. Следи никогогаш немало Индоевропјани, туку само темни Индиј-
ци и бели Европјани. Бидејќи биволот, кој бил индијски со ретки нежни влакна по 
телото (темните раси на луѓе не биле обрастени со влакна по телото) до Месопо-
тамија доспеал до новата ера, дотогаш немало преселби на Индијци кон Запад. Ова 
говори немало никакви преселби од Азија на Балканот- без Прехелени и Хелени 
итн. Па и Палестина произлегла од Палест=Пелест=Белест, само Беласти=Пелазги. 
Во прилог се и имињата од вавилонскиот мит, сите истогласно се само пелазгиски. 

Се истакна: „Ама во германската недела, која Келтите ја презеле од исто-
чното Средоземје“. Па Келтите биле преселени по Вардар- Морава- Дунав... Рајна... 

За да се потврди дека Келтите биле со бригијско потекло, кога тие на Бал-
канот и Мала Азија се повратиле, бидејќи нивниот коњ бил бригијски, тие со свои-
те повраќања не го донеле европскиот коњ, оти тој бил див. Па и монголскиот коњ 
бил бригијски. Ова се потврдува со доказот што Индијанците, кои како Монголи од 
Источна Азија се префрлиле во Америка, коњот не го познавале. Во прилог е и до-
казот што коњот е со дебели влакна по телото, како што и Белците биле влакнести. 

 Во прилог планетарните силе: „кај Французите, Италијанците и Шпанците“. 
„4. Најпосле, говорејќи со митолошкиот јазик, Зеус ги проголтал Титаните, 

па дури и самиот себе, бидејќи и самиот првобитно бил Титан. Евреите од Ерусал-
им му се поклонуваат на трансцеденталниот бог, кој во себе ги содржи планетарни-
те сили на неделата: оваа теорија е изразена во симболите на седмокракиот свеќњак 
и во седум столбови на мудроста. Седум планетарни столбови поставени во близи-
на на коњскиот гроб кај Спарта биле украсени на старински начин, како што кажу-
ва Паусаниј (III, 20, 9), а можда имале врска и со египетските обреди кои ги донеле 
Пелазгите (Херодот: II, 57). Не се знае дали оваа теорија Евреите ја позајмиле од 
Египќаните, или Египќаните од Евреите, ама било како било, такавиканиот хелио-
полска Зеус, за кого А. Б. Кук расправа во својот Зеус (I, 570- 76), бил по свое обе-
лежје египетски и имал на попрсјето, како главни орнаменти оклоп, седум плане-
тарни сили; често и попрсјето на останатите Олимпјани се најдувала на орнаменти-
те во позадината. Во Шпанија, кај Тортос, е најдена една бронзена статуета на овој 
бог, а една друга е откриена во Библос во Феникија. Мермерен надгробен спомен- 
плоча од Марсеј има шест планетарни попрсја и фигура на Хермес во природна го-
лемина, која исто така има големо значење- веројатно како основач на астрономија-
та. Исто така во Рим Квинтус Валериј Соранус му припишувал на Јупитер својство 
на трансцендентално боженство, иако во Рим времето не е пресметувано како во 
Марсеј, Библос и, веројатно, Тортос. Ама планетарните сили никогаш не смееле да 
вршат влијание на званичниот олимпијски култ, бидејќи се сматрало дека не се гр-
чки (Херодот: I, 131) па, према тоа, ни патриотски. Аристофан кажува преку Три-
гал (Мир 403), дека Месецот и Сонцето ‘тие стари пропалици’, сковале завера да 
им ја испорачат Грција во рацете на персиските варвари“.  

Кај Белците без канибализмот. А тој бил само црнечка (семитска) традиција. 
Херодот не ги познавал Евреите,ниту тој ги запишал дека тие се обрежуваат. 
Сета еврејска историја била присвоена египетска. Според некои, и на Хикси. 
Следи околу 444. п.н.е. учениот свештеник Езра ги повикал Евреите на све-

чено собрание и им ја читал од утро до пладне „Книгата закони на Мојсиеви“. 
Ова говори, до 444 г.п.н.е. немало Евреи. Па тие биле познати само во Алек-

сандрија, каде тие прифаќајќи го хеленскиот јазик- коине се изјаснале за Хелени. 
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Дорите од Македонија биле преселени во Елада. Такви биле и Спартанците. 
Па следи до денес Дорчо да е име за коњ, како и дореста боја е само коњаска боја... 

Коњот во Феникија, Месопотамија сè до со Египет бил бригијски- Хиксите. 
Бригијски коњ бил и келтскиот. Со преселбите по Вардар- Морава- Дунав..  

Рајна… биле носени свои богови, и други докази/наоди. Ова говори, дека вон Бал-
канот, во Европа ништо немало домородно. Први преселби биле во потрага за калај 
кој бил потребен за бронза.Прво калајот се топел на Балканот…, а потоа во Европа. 

„5. Од Паусановото тврдење дека Пелазг бил прв човек, може да се заклучи 
дека трагите на неолитската култура се одржала во Аркадија до во класично доба“. 

Следи варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик со Аркадија- според Арка-
да=а ркад- аркада како рака; рокада со на рака, о=а; мечката ракади=ракати- убива. 

2. Хомерски и орфички митови за стварање на светот 

„Некои кажуваат дека сите богови и живи битија водат потекло од врелиот 
Океан, кој го опашал светот, а дека Тетија била мајка на сите негови деца.(1) 

б) Ама орфичарите почнуваат дека црнокрилата Ноќ, божица пред кој и Зеус 
чуствува страв(2), му се удварал Ветерот, па снесла сребрено јајце во утробата на 
Мракот, а од тоа јајце излегол Ерот, кого некои го викаат Фан, и го покренал светот 
од мировање. Ерот бил двополен и златокрил. Имал четири глави па некогаш рикал 
како бик или лав, а понекогаш сиктал како змија или блеел како овен. Ноќта, која 
го нарекла Ерикепај и Протоген- Фајтонт, живеела со него во пештерата и се при-
кажувала во тројство како Ноќ, Ред и Правда. Испред пештерата седела неизбежна-
та мајка Реа, ударајќи во бронзениот добош, скренувајќи имј го вниманието на лу-
ѓето на своето пророштво. Фан ја создал земјата, небото, сонцето, месецот, ама 
Тројната Божица владеела со светот сè додека нејзиниот скиптар не преминал во 
рацете на Уран. (Скиптар=Шкиптар, с=ш, Р.И.) 

1. Хомеровиот мит е една верзија на пелазгиската приказна за создавање на 
светот (види 1, 2), ако се земе дека Тетија владеела со морето како Еуринома, а 
Океан го обгрлил Универзумот како Офион. 

2. Орфичкиот мит е верзија на која се чуствува влијание на доцната мисти-
чна доктрина за љубовта (Ерот) и теоријата за односот на половите. Сребреното ја-
јце кое го снела Ноќта есте Месецот, оти среброто е месечев метал. Како Ерикепај 
(‘оној кој се храни со врес’) љубовен бог Фан (‘оној кој го обелоденува’) синот на 
Великата Божица (види 18, 4), е претставен како небеска пчела која јако зуји. Ко-
шницата е сматрана идеална организација, а тоа го потврдува и митот за златното 
доба, кога медот капел од дрвата (види 5, б). Реа удирала во својот бронзен бубањ 
да би ги спречил пчелите да се ројат на погрешно место, а и да ги растерала зли ду-
ховите, а тоа го чинеле и оние што во мистериите рикале како бикови. Како Прото-
ген- Фајтонт (‘првороден кој блиста’), Фан е Сонце, кого орфиците го начиниле си-
мбол на светлоста (види 28, д), а неговите четири глави во вид на симболични ѕве-
рови претставуваат четири годишни доба. Према Макробиј, колофонското светили-
ште го поистоветува овој Фан со трансенденталниот бог Иао: Зеус (овен) Пролет; 
Хелиј (лав) Лето; Хад (змија) Зима; Дионис (бик) Нова година. Пренесување на 
скиптарот на Ноќта на Уран го прати продирањето на патријаратот“. 

Подунавјето било погранично подрачје на населен Балкан и ненаселен Ко-
нтинент. На Балканот имало домашни животни и културни растенија, но не вон не-
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го.На него има-ло светла пчела како Белците-северно од нега темната како темните 
раси луѓе. Па флората и фауната не била од тие простори да имале врска Белците.  

Говедото било бригијско=фригијско=фризиско, чии рогови ги носеле Вики-
нзите. Следи бригијска била змијата, а лавот македонски. Па на врвот на лаѓите на 
Викинзите било поставено тело на змија со глава на македонски лав. 

А во Европа бил/е симбол бригијски бог Арес-јарес=јарец и македонски лав. 
Бидејќи Зевс=Амон, Александар Македонски бил и Амон.Значи, Брав=Овен. 
3. Олимпијски мит за стварање на светот 

„Во почетокот сите ствари Мајката Земја ги издигнала од Хаосот и го ро-
дила во сонот Уран. Гледајќи со љубов од планините, Уран го просеа плодниот до-
жд на нејзините тајни пукнатини, и таа ја породи тревата, цвеќето и дрвата, заедно 
со ѕверовите и птиците. Овој дожд направи да протечат реките и шуплините да се 
изполнат со вода, те така постанале морињата и езерата. 

б) Нејзините први деца- полулуѓе- беа стораки џинови Бријареј, Гиг и Кот. 
Потоа се појавија три еднооки киклопи, кои биле градители на џиновските ѕидови и 
мајстори ковачи, најпрво во Тракија, а подоцна на Крит и во Ликија. Нивните си-
нови Одисеј ги сретнал на Сицилија. Киклопите се викале Бронт, Стероп и Аргеј, а 
нивните духови се обитувале во вулканските гротла на Етна сè додека Аполон не 
ги поубил да би ја осветил смртта на Асклепија“. (Асклепи=а склепи=склепа, Р.И.) 

Со тоа што се говори за „Нивните синови Одисеј ги сретнал на Сицилија“, 
атинските дела биле од 6 век п.н.е.-Еладската историја била присвоена и египетска. 

„ц)Либијците,меѓутоа,сматраат дека Гарамант се родил пред стораките,и де-
ка, кога се дигнал од равницата, на Мајката Земја í понудил сладок жир на жртва“. 

Бидејќи Феникија немала услов за одгој на свиња, Феникијците биле со по-
текло од Балканот.Па тие како Белци не приложувале човечки жртви, туку жир итн. 

„1. Овој патријахален мит за Уран воопшто е прифатен во време на олим-
пијскиот религиозен систем. Уран, чие име почнало да значи ‘небо’, ја зазел, изгле-
да, положбата на Првиот Татко бидејќи е поистоветен со пастирскиот бог Варун, со 
едно аријско машко тројство. Неговото грчко име е облик на машкиот род од Ур-ан 
‘кралица на планините’, ‘кралица на лета’, ‘кралица на ветрови’ или ‘кралица на 
диви волови’, а Уран била оргастичка божица на летата. Урановата женидба со 
Мајката Земја го обележува раното хеленско продирање во северна Грција, што го 
дала поводот на Варуновите обожователи да го сматраат татко на староседелските 
племиња, иако го признале син на Мајката Земја. Према исправката на овој мит, за-
бележана кај Аполодор, Земјата и Небото се одвоиле во смртната завада, а потоа 
поново се соединале во љубов. Ова се споменува и кај Еурипид (Мудра Меланипа, 
фрагмент 484, изд. Nauck) и кај Аполониј со Рода (Argonautica I, 494). Борбата на 
смрт означувала сукоб на матријархатот и патријархатот предизвикан со продорот 
на Хелените. Гиг (‘родени во земја’) има уште еден облик гигас (‘џин’), а џиновите 
во митологијата ги поврзувале за планините на Северна Грција. Бријареј (‘јаки’) е 
наречен уште и Ајгајон (Илијада I, 403), и неговиот народ може да биде либијско- 
трачки, а Егејско море добило име по нивната божица, на коза Ајгис (види 8, 1).Кот 
е родоначалник на Котијците, кои í се поклонуваат на оргастичката божица 
Котити и го ширеле нејзиниот култ по Тракија и долж севернозападна Европа. Ова 
племе го носи називот ‘стораки’, веројатно поради тоа што свештениците биле 
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органи-зирани во дружини од педесет, како данаиди и нереиди, а можда и затоа 
машките биле организирани во војнички групи од стотина, како раните Римјани“. 

Се истакна: „Бријареј (‘јаки’) е наречен уште и Ајгајон (Илијада I, 403), и 
неговиот народ може да биде либијско- трачки, а Егејско море добило име по ни-
вната божица, на коза Ајгис“-Феникијците биле Балканци,а Либан=Ливан=Леван-т. 

Се кажа: „Кот е родоначалник на Котијците, кои í се поклонуваат на ор-
гастичката божица Котити и го ширеле нејзиниот култ по Тракија и долж северно-
западна Европа“. Следи врска со Тракија- Балканот: Европа со тракијски традиции. 

Стои за нередиди, тн.словенски. Следи венетски, а во Италија имало Венети. 
„2. Киклопите, изгледа, биле струковно здружени хеленски ковачи на бро-

нза. Киклопи значи ‘прстенооки’, оти, изгледа, имале прстенаст знак тетовиран на 
челото во чест на сонцето, извор на огнот за топилниците; Траките тетовираат сè до 
во класично време (види 28, 2). Концетричните кругови се дел на мистерите на ко-
вачкиот занает; да би исковале сад, штитови или обредни маски, ковачот впишувал 
круг околу центарот на плоснатиот диск на кого работел. Киклопите се названи 
еднооки и поради тоа што ковачите си затворале едно око да би го заштитиле од 
варница. Подоцна потеклото им се заборавило, а митографите во машта ги смести-
ле во гротло на Етна, да би го објасниле откаде потекнува димот и огнот кои куља-
ат од кратерот (види 35, 1). Постоела блиска културна врска измеѓу Тракија, Крит и 
Ликија. Киклопите биле познати во сите овие земји. Раната хеленска култура допи-
рала и до Сицилија; ама, како што Самуел Батлер прв претпоставил, е мошне веро-
јатно дека Одисејовиот боравок на Сицилија објаснува и тамошно присуство на Ки-
клопите (види 170, б). Имињата Бронт (‘агром’), Стероп (‘молња’) и Аргеј (‘сјај’) 
подоцна се измислени. (Јас признавам само истогласност: Киклоп=к и клоп-и, Р.И.) 

3. Гарамонт е родоначалник на либијските Гарамантици, кои ја зазеле оазата 
Џабо, јужно од Фезан. Нив ги покорил римскиот генерал Балбус, деветнаесет годи-
ни пред нашата ера. Се сматра дека се кушит- берберски сој и дека во вториот век 
пред нашата ера им подлегнале на Лемта-Бербери. Подоцна се стопиле со црните 
вродени на јужниот брег на Горен Нигер и го усвоиле нивниот јазик. Се одржале до 
денешен ден во едно село со името Коромане. ‘Гараманте’ се изведува од зборот 
гара, мана и те, што значи ‘луѓе на државата Гарите’.8 Изгледа дека на Гарите е бо-
жица Кер или ‘Q Re’ или Кар’ (види 82, 6 и 86, 2), по која Каријците добиле име, а 
се врзува за пчеларството. Питомиот жир, главна храна во античкиот свет, му прет-
ходел на житариците и успевал во Либија. Герамантската населба Амон било повр-
зано со населбата Додона во северна Грција е верски сврзана, која, по зборовите на 
Сер Флиндерс Петриј, веројатно води потекло од раниот третти милениум пред на-
шата ера. Двете места имале светилиште по еден стар даб (види 51, а.). Херодот ги 
опишува Гарамантијците како мирољубиви ама мошне снажни луѓе кои ја негувале 
урмината палма, гаеле жито и чувале стока (IV, 174 и 183)“.  

Берберите=Барбарите=Варварите биле сточари- говедари... Тие како Белци 
имале закосени очи. Такви имале Египтјаните и Сумерите, но не Црнците=Семити. 

Се кажа: „Изгледа дека на Гарите е божица Кер или ‘Q Re’ или Кар’ “. Би-
дејќи толкувањето не е истогласно, е произволно: Гар=Кар=Кер: гари и жари до ка-
ра. Следи изгар- ено или изго- ено. И Ман=Мен=Мин=Мун за човек до мина=луѓе. 
До денес македонски имиња и презимиња се со Ман=Мен=Мин=Мун,и гара=кара... 
                                                 
8 Гараманте=гара ман те: гара=жара; гара=кара- гори гора; ман...мина; те=та бил бригијски крајок.  
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Пак, пчелите си има-ле фило=пило, а пило=пили пири- си гори=гари=кари... 
Бидејќи Додона била во Епир, а тој бил бригијски, врската била со Бригија. 
Бригиски бил богот Арес, чиј симбол бил на Бригот Пир, според кого Нерон 

внел провинција Епир=е пир. Исто се однесувал Бригот Георг Кастриотис, кој како 
кралот Пир на шлемот ги носел роговите на бригијскиот бог Арес- било и останало. 

Со македонски лав и бригијски јарец од Балканот континентот бил населен. 
4. Два филозофска мита за стварање на светот 

„Некои кажуваат дека прво бил Мрак, а дека од Мракот скокнал Хаос. Од 
единството на Мракот и Хаосот произлегле Ноќта, Денот, Пеколот и Воздухот. 

Од соединувањето на Ноќта и Ереб (Пеколот) се родиле Коб, Старост, Смрт, 
Уморство, Чедност, Сон, Снови, Сваѓа, Беда, Срџба, Освета, Радост, Сожалување, 
три Суѓаји и три Хеспериди. Од спрегот на Воздухот и Денот се родила Мајката 
Земја, Небото и Морето. 

Од спојот на Воздухот и Мајка Земја се створени Стравот, Обманата, Луте-
њето, Неслогата, Лажот, Клеветата, Осветата, Неумереноста, Кавгата, Споразумот, 
Заборавот, Стравот, Битката; а исто така и Океанот, Метида и другите Титани, и 
најпосле Тартар и три Еринији или Фурији.  

Од соединување на Тартарот и Земјата се родиле џиновите. 
б) Морето и неговите реки ги породиле Нереидите, божици на морињата. 

Ипак смртни луѓе уште немало, сè додека, по дозвола на божицата Атина, Проме-
теј, синот Јапетов, не ги начинил по обличје боговите. Затоа употребил глина и 
вода од реката Панопеја во Фокида, а животот им го вдахнала Атина. 

ц) Другите рекле дека богот на сите ствари- ма кој тој бил, оти некои го на-
рекуваат и Природа-се појавил изненадеж од Хаосот, ја одвоил земјата од небесата, 
водата од земјата, и горниот воздух од долниот.Бидејќи ги разлучил овие елементи, 
воспоставил меѓу нив поредок кој владее денес. Тој ја поделил земјата на зони, не-
кои мошне топли, некои мошне ладни, а некои поново умерени; на земјата обли-
кувал равници и планини и ги оденал со трева и дрва. Изнад земјата поставил не-
бески свод, кој го потпрел со ѕвезди и обележил станишта за четири ветрови. Тој, 
исто така, ја настанил водата со риби, земјата со животни, а небото со сонце, месец 
и планети, кои биле пет. На крајот го направил човекот- кој един од сите живи 
битија го подигнува лицето на небото и ги посматра сонцето, месецот и ѕвездите. 
Така постанувањето на човекот му го припишале на богот оние кои не верувале де-
ка Прометеј, Јапетов син, го направил човечкото тело од глина и вода и дека чове-
ковиот дух поседува извесни лутачки боженски елементи кои уште во тренутокот 
на постанување ги добил од богињиниот дух“. 

„1. Во Хесиодовата Теогонија- на која се зазнива првиот од овие филозоф-
ски митови- апстракциите се мешаат со Нереидите, Титаните и Џиновите кои не 
можел да ги заобиколи. И трите Суѓаји и трите Хеспериди се Тројна Божица Ме-
сец во нејзиното овоплотување божица на смртта. 

2. Вториот мит, кој го најдуваме само кај Овидије, го позајмиле Грците од 
вавилонскиот еп за Гилгамеш, во чиј вовед е забележано предание дека божицата 
Арура е прв човек- со име Еабани, го створила од глина; иако Зеус со векови бил 
свеопшт господар, митографите морале да признаат дека творец на сите ствари, ве-
ројатно, било боженство со женски род. Евреите, кои го наследиле ‘пелашкиот’ или 
канаанскиот мит за стварање на светот, се сукобиле со истиот проблем: во Книга на 
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постанување женскиот ‘дух господни’ бдее над водите, иако тој дух не снесол уни-
верзално јајце; На Ева, Мајката на сè живо, í е наредено да ја пригнечи Змијината 
глава, иако на Змијата не í е досудено да обитава во пеколот до крајот на светот“. 

Следи атинските дела била како на Гилгамеш, а и место бокал за вино коњ. 
Исто така, и Евреите го присвоиле „пелазгискиот“ мит. Значи. без еврејско. 
„3. Слично на ова, во талмудската верзија за стварање на светот архангел 

Михаило-Прометејов двојник, го прави Адам од прав, ама не по заповест на ‘мајка-
та на сите ствари’, туку по Јеховата заповест. Јехов потоа на Адам му вдахнува жи-
вот и му ја дава Ева,која,како Пандора, му донесува зло на човештвото(види 38, ј)“. 

Следи заклучок дека еврејството немало никаква своја основа, туку сè туѓо. 
„4. Грчките филозофи прават разлика измеѓу луѓето кои ги створил Проме-

теј и несовршени битија створени од земјата. Овие другите делумно ги уништил 
Зеус, а со дел ги збришил од лицето на земјата Деукалионовиот потоп (види 38 ц). 
Слична разлика постои и во Книгата на постанување (VI 2- 4) измеѓу ‘синовите го-
сподни’ и ‘ќерките човекови’, со кои тие се женат“. 

Објаснувањето не говори дека еврејството произлегло од повеќебожеството. 
„5. Гилгамешките таблици се со подоцнежен датум и непоуздани; во ним ст-

варањето на постоечкиот свет ñ е припишано на Светлата Мајка Ништавила-‘Ару-
ра’ е само еден од многуте божицини називи-а основната тема е побуна против ма-
тријархалното потекло,кој боговите на новиот патриархален ред го опишуваат како 
потполна збрка. Богот на градот Вавилон, Мардук, ја победува, тобожне, божицата 
во вид на морска змија Тијамата, а потоа дрско објавува дека тој, и никој друг, ги 
створил растенијата, земјата, животните, птиците и човештвото. Овој Мардук бил 
бог скоројевиќ, кој тврдел како тој ја победил Тијамата и го создал светот, а тоа 
претходно му е припишано на богот кој се викал Бел-Бел- што претставува облик 
на машки род од зборот Белили, кој е име на сумерската Божица Мајка. Преми-
нувањето од матријахатот во патријархатот изгледа дека не ја мимоишла ни Месо-
потамија и се одигрувало, како и секаде, на тој начин што се побунил краличиниот 
маж, на кого таа ја пренела извршната власт со тоа што дозволила да го земе нејзи-
ното име,да ја носи нејзината облека и да ракува со светите предмети(види 136, 4)“. 

Следи белата раса во Леванот била само еден ист народ со иста митологија... 
5. Пет човечки векови 

„Некои тврдат дека не е точно дека Прометеј ги створил луѓето, нити дека 
ма кој човек излегол од змијините заби. Тие кажуваат дека сама од себе ги родила 
земјата, како свои најдобри плодови, и тоа на најповолно место во Атика, и дека 
првиот човек Алкоменеј се појавил покрај езерото Копаида во Бојотија пред него 
што и Месецот постанал. Тој бил Зеусов советник во неговите сукоби со Хера и 
Атинин воспитувач додека уште била девојчица. (Копаида=копа... Про-коп-иј,Р.И.) 

б) Овие луѓе биле такавикани златна раса, поданици на Крон, а живееле без-
грижно и не морале да работат; се хранеле со сладок жир, диво овоштје и мед кој 
капел од дрвото, пиле овчко и козјо млеко и никогаш не стареле, многу си играле и 
смееле а смртта тешко не им паѓала од сонот. Нив повеќе ги нема, ама нивниот дух 
се одржал и се усполува смерност на селското население во оние кои донесуваат 
среќа и во заштитниците на правдата“. (Крон=к рон; Арон=а рон; Трон=т рон, Р.И.) 

Се истакна: „пиле овчко и козјо млеко“. Следи никаде да го нема говедското 
и коњското млеко. Ова говори, дека Белците говедско и коњско месо и млеко не ја-
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деле и не пиеле. Белците тоа го научиле од Монголите. Токму и затоа, секаде каде 
што Готите поминале се јаде татарбифстек- сирово крваво говедско месо, крвави-
ци... коњско месо и други животни. Вакво нешто сè до денес не јадат Македонците.  

Козјото млеко е најпрепорачливо, како спротивност на кравјото. Од многу 
кравјо млеко коските на крајниците задебелуваат и детето доено со кравјо затупува. 

Во Македонија козјото млеко било најбитно и главно,што со сила се менало.  
„ц) Златната ја сменила сребрената раса. Луѓето на оваа раса исто така биле 

создадени по боженски лик, а јаделе леб. Им биле потполно одани на своите мајки 
и никогаш не смееле да не ги послушаат, иако можеле да доживеат и стотина годи-
ни. Биле сваѓалици и глупи и не им приложувале жртви на боговите, ама затоа не 
војувале меѓу себе. Зеус сите ги уништил“. 

Македонците велат, да се векува.Па човекот векувал- тој живеел 100 години. 
Се истакна: „не им приложувале жртви на боговите“.Па такви биле Белците. 
„д) Потоа дошла бронзената раса луѓе кои паднале на земјата како плод на 

јасенот и биле наоружени со бронзено оружје. Јаделе месо и леб и уживале во воју-
вање, биле дрски и окрутни. Сите ги вграбила Црната Смрт. 

е) Четвртта раса луѓе била исто така бронзена, ама тоа биле поплеменити и 
отмени луѓе. Татковци им биле боговите, а мајки смртните жени. Тие славно се бо-
реле кај опсадата на Теба, учествувале во аргонаутските походи и во тројанската 
војна. Тие постанале Херои и боравеле на Елисејските полиња. 

ф) Петта човечка раса е современата, железната. Тоа се брезвредни насле-
дници на четвртата раса. Тие се дегенерирани, свирепи, непораведни, злонамерни, 
путени, непослушни синови, издаици“. 

„1. Иако митот за златниот век потекнува, веројатно, од традицијата за пот-
чинетост на племињата на божицата пчела, свирепоста на нејзината власт во време 
кое му претходило на добата земјоделството било заборавено во времето на Хесиод 
а останало како идентична претстава дека луѓето некогаш живееле во слога како 
пчелите (види 2, 2). Хесиод бил сиромашен земјоделец и тешкиот живот го напра-
вил песимист. Митот за сребрениот век очигледно говори за матријархалното уре-
дување- онакво какво што во класично време уште се одржало кај Пиктите на Црно 
Море (види 151 е), кај некои племиња на Балеарите, во Галиција и Заливот Сирте; 
кај тие племиња машките биле потчинет пол, иако се знаело за земјоделството, а 
војните биле ретки. Среброто е метал посветен на божицата Месец. Треттата раса 
биле најрани хеленски освојувачи; нивното доба е бронзено доба сточари, кои го 
освоиле култот на јасенована божица и неговиот син Посејдон (види 6, 4 и 57, 1). 
Четвртта раса биле кралеви војници на микенската епоха. Петти биле Дорците од 
дванаесеттиот век пред нашата ера, кои употребувале железно оружје и кои ја уни-
штиле микенската цивилизација“. 

Бидејќи, според Питер Адамо, крвната група А била пред 15.000 г.п.н.е., ко-
ја била за вегетеријанска исхрана од земјоделски култури,кои се одгледувале во Ле-
вантот, отпаѓа наводот „земјоделството било заборавено во времето на Хесиод“. Па 
како што непостоел Хомер,истото било за Хесиод:за Хесиод и Херодот има збрки... 

„Алалкоменеј (‘чувар’) е измислена личност; тоа е облик на машки род од 
името Алалцоменеис, како што ја називаат Атина (Илјада IV, 8) како заштитница 
на Бојотија. Алалкоменеј служи затоа да би се поткрепила патријархалната догма 
со фабулата чиј е смисол дека жената, па дури ни божицата, не може да постапува 
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мудро без совет на мажот, и дека божицата Месец, а и самиот Месец, подоцна се 
Зеусова творевина“. 

Стои: „Алалкоменеј (‘чувар’) е измислена личност“. Исто било и со Хесиод. 
6. Кастрирање на Уран 

„Уран ги изродил Титаните со Мајката Земја, бидејќи своите бунтовни сино-
ви Киклопи ги стрпал во Тартар, во суморниот подземен свет, кој толку е оддале-
чен од земјата колку земјата е оддалечена од небото. Наковање би било потребно 
да паднат девет дена да би стигнал на дното. Да би се осветила, Мајката Земја ги 
наговорила Титаните да удрат на таткото, а тие тоа и го учиниле. Ги предводил 
Крон, кој бил најмлад од нив седмина и кого мајката го наоружала со кременски 
срп. Тие го изненадиле Уран на спиење и немилосрдниот Крон со кременовиот срп 
го кастрирал, ги зграбил неговите генитали9 со левата рака (од тогаш левата рака 
секогаш се сматрала како рѓав предзнак) и ги фрлил во морето покрај ’ртот Дрепан-
ум. Ама капки од крвта од раната паднале на Мајка Земја, и таа роди три Еринији, 
Фурии кои ги осветуваат злочините на родителоубиството и крвоклетството; тие се 
викале Алекта, Тисифона и Мегајра. Нимфите на јасеновото дрво, викани Мелија, 
исто така се родени од оваа крв“. 

Кастрирањето било познато кога имало домашни животни, а крвната група 
А на човекот била поради чумата на говедото и грипот на свињата- до маласипа-
ница и грип на Белците. Следи крвната група А била создадена кога се држело го-
лема концетрација на говеда и свињи-пред 25.000 и пред 36.000 г.п.н.е. ...во Левант. 

„Титаните тогаш ги пуштиле Киклопите од Тартар и сета власт му ја пове-
риле на Крон. 

Ама кога постанал врховен господар, Крон поново ги стрпа Киклопите во 
Тартар заедно со Стораките и, земајќи ја својата сестра Реа за жена, завладеал со 
Елида“.  

„1. Хесиод, кој го запишал овој мит, бил Кадменјанин, а Кадмењаните до-
шле од Мала Азија (види 59, 5), веројатно после пропастана на Хетитската импе-
рија, и ја донеле со себе приказната за кастрирање на Уран. Ипак се знае дека овој 
мит не е изворен хетитски, оти е пронајдена и порана хуритска верзија. Хесиодо-
вата верзија веројатно говори како војниците на прехеленските населби во јужна и 
средишна Грција, чија владеечките племиња го подржувале култот на Титаните, 
склопиле меѓу себе сојуз да би се спротиставиле на раните хеленски завојувачи, од 
север. Тој сојуз успешно ја одбранил цела Грција, ама затоа неговите припадници 
староседелците од север, кои ги ослободиле во таа прилика, да ја признаат нивната 
власт. Кастрирањето на Уран не морало да биде метафорично ако претпоставиме 
дека некои од победниците со потекло од источна Африка, каде до денешен ден 
војниците Гала носат во војна минијатурни српови да би ги кастрирале своите не-
пријатели; постојат сродности со источноафричките религиозни обреди со обреди-
те на древна Грција.  

2. Доцните Грци Кроновото име го читале Chronos, ‘Татко на Времето’, 
претставен со своите неумољив срп.Меѓутоа, оттогаш е сликан со врана слично на 
Аполон, Асклепија и Сатурн, а и дрвениот британски бог Бран; chronos веројатно 
значи ‘врана’, како латинскиот збор cornix и грчки corone. Враната била пророчка 
птица, во која се вселувала душата на жртвуваниот свет крал (види 25, 5 и 50, 1)“. 
                                                 
9 Генитали од генит=женит- Гена=Жена; Арон=а рон- Крон=к рон- Трон=т рон: рони=паѓа владетел. 
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Се истакна: „оттогаш е сликан со врана слично на Аполон, Асклепија и Са-
турн, а и дрвениот британски бог Бран“. Бидејќи б=в, Бран- брана=врана: Бран-ко. 

Се потврдува врската на Британија со Балканот.Па Келтите биле Бриги, б=ф. 
Се наведе chronos, cornix и corone=короне=кроне, крона=к рона која се рони. 
Во „7. Свргнување на Крон“. Па тоа било само тој да се свргне- рони=падне. 
„3. Трите Еринији или Фурији, кои се родиле од капките на Урановата крв, 

овде се само Тројна Божица; тоа значи дека за време на жртвување на кралот од-
реден да ги оплоди житните полиња и овоштарниците, свештениците на Тројната 
Божица морале да носат застрашувачки Горгонини маски како би ги заплашиле и 
отстраниле профаните намерници. По сè изгледа дека кралските генитали се фрле-
ни во морето рибите побрзо да се мрестат. Осветничките Еринији, по сфаќање на 
митографите, биле опомена на Зеус, како не би се дрзнал да му ја одземе машкоста 
на Крон со срп; ама нивната основна улога биле да ги освети увредите направени 
на мајката, или на оној кој бара заштита на Божицата-Огниште (види 105, к, 107, д, 
113, а), а не да го осветува таткото. 

4. Нимфите на јасеновото дрво, три Фурији, секако се помилосливи: светиот 
крал му бил посветен на јасеновото дрво, кое порано се употребувало во светкови-
ните заради предизвикување дожд (види 57, 1). Во Скадинавија јасенот постанало 
дрво за сеопшти чаролии; три Норне, или три Суѓаји, делат правда под јасеново др-
во, кое Один, присвојувајќи го татковското на свеколикото човештво, го претворил 
во свој чаробен парип. Мора да биде дека во Грција и во Либија прво само жената 
чинодејствувала во церемониите за предизвикување на дожд“. 

Се наведе Британија. А овде се говори и за Скадинавците како Балканци. 
„5. Изгледа дека неолитските коскени српови, изрецкани со кремен или оп-

сидијан, со тврд стакласт вулкански камен, се применувал во ритуални сврхи, уште 
долго бидејќи бронзените и железните српови постанале алатки кои се употребу-
вале во земјоделството. 

6. Кај Хетите Кумарби (Крон) ги одгризал гениталиите на небескиот бог 
Ану (Уран), проголтувајќи тогаш нешто семиња, а остатокот го исплукал на плани-
ната Кансур, од што изникнала божица; така зачнатиот бог на Љубовта од Кумар-
бијевите бедра го отсекол Ауновиот брат Еа. Овие два родени Грците ги споиле во 
приказната за Афродита, која се дигнала од морето со оплодениот Уранов отсече-
ните гениталии (види 10, б). Како што Зеус поново го родил Дионис од своите бе-
дра (види 27, б), така и Кумарби е ослободен уште едно дете кое му го отсекле од 
бедрата и кој езди на планините со коли што ги влече бик и му стига во помош 
Ану. ‘Ножот кој ја одвоил земјата од небото’ се појавува во истата приказна како 
оружје со кое е уништен Кумарбиев син, од земјата родениот џин Уликуми (види 
35, 4)“. 

7. Свргнување на Крон (=к рон- рони=руши- свргни, Р.И.) 
„Крон се оженил со својата сестра Реа, на која í е посветен даб.Ама на Крон 

Мајката Земја му прорекла дека еден од неговите синови ќе ги смакни од власт, а 
тоа му го потврдил и таткото Уран на сосмртта. Поради тоа тој секоја година про-
ждерувал деца која Реа му ѓи раѓала; најпрво Хестија, потоа Деметра, а потоа Хад, 
најпосле Посејдон“. 

Испреплетено со традиции на Црнци (Семити)-ништо постаро од 6 век п.н.е. 
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„б) Реа била огорчена. Таа го родила треттиот син, Зеус, во мрката ноќ, на 
планината Ликај, во Аркадија, на место каде ни сенката на жива душа не паднала, 
и, бидејќи го искапила во реката Неда, í го поверила на Мајката Земја, која го од-
нела во Ликт на Крит и го сокрила во пештерата на планината Дикте. Мајката Земја 
Зеус го оставила на нимфата на јасеновиот култ, по име Адрастеј, и нејзината се-
стра Ија да го негува. Тие биле ќерки не Мелисеја и козјата нимфа Амалтеја. Зеус 
се хранел со мед и пиел Амалтејово млеко заедно со козјиот Пан, свој брат по 
усвојување. Зеус им бил заблагодарен на нимфите што го негувале и, кога постанал 
господар на светот, го поставил ликот на Амалтеја меѓу ѕвездите како соѕвездие 
Јарец. Зеус од Амалтеја позајмил еден од неговите рогови кои потсетувал на кравји, 
и им го дал на Мелисејевите ќерки; тој рог постанал чуениот Корнукопија, или рог 
обиља, секогаш полн со храна и пијалоци по желба на своите власници. Ама некои 
кажуваат дека Зеус го доела маторица, дека јавал на нејзините плеќи и дека ја из-
губил својата папочна врвца кај Омфалион во близина на Кнос. 

ц) Околу Зеусовата златна колевка, која била окачена за дрво (така да Крон 
не можел да ја пронајде ни на небо ни на земја ни на море), стоеле Реовите синови, 
наоружени Курети. Тие ударале со копја и штитови и галамиле дека би го при-
гушиле неговиот детски плач, како Крон не би го слушнал од далеку. Оти, Реа во 
пелени завиткала камен и му го дала на Крон на гората Таумасија во Аркадија; тој 
го проголтал, мислејќи дека тоа е малиот Зеус. Ипак, Крон наслутил што се збило и 
трагал по Зеус, кој себе се претворил во змија а својата дадиља во мечка; оттаму 
соѕвездие Змија и Мечка.  

д) Зеус живеел меѓу пастирите во планината Ида во една пештера сè до сво-
јата зрелост, а тогаш почнал да í се удвара на титанката Метида, која живееле по-
крај притоката на Океан. По нејзиниот совет, тој ја походил Мајката Реа и побарал 
да постане Кронов слуга, чија е должност да му додава пехари. Реа била спремна да 
му помогне на Зеус во освета; таа му набавила средство за повраќање, а Метида му 
покажала како да го помеша со Кронова медовина. Бидејќи добро се напил, Крон 
почна да повраќа, најпрво камен, а потоа Зеусовите постари браќа и сестри. Тие из-
летале неповредени, а од благодарност го замилиле Зеус да ги поведе во борба пр-
отив Титаните, кои го избрале за водач џиновскиот Атлант, оти Крон веќе го пре-
минал врвот на својата моќ. 

е) Војната се водела десет години. Мајката Земја најпосле му прорече на 
својот внук Зеус победа ако стапи во сојуз со оние кои Крон ги затворил во Тартар; 
затоа Зеус, најпрво во тајност, оди до Кампе, стара клучарка на Тартар, и ја убива. 
Најдувајќи ги клучевите од Тартар, тој ги ослободи Киклопите и Стораките, па то-
гаш ги оснажи со боженска храна и пијалок. Заузврат Киклопите на Зеус му дадоа 
молња како оружје за напад, на Хад му дадоа невидлив шлем, а на Посејдон троза-
бец. Тројцата браќа одржаа воен сојуз. После тоа Хад, невидлив му се приближи на 
Крон и му го украде оружјето, а додека Посејдон, претејќи со трозабецот, го остра-
нувал вниманието, Зеус го погоди Крон со гром. Сега Стораките потегнаа стени и 
почнаа да ги фрлаат на преостанатите Титани, кои одненадеж дрекот на козјиот 
Пан го исполни со страв. Боговите сега навалиле да ги гонат и така Крон и сите по-
бедени Титани, освен Атлант, ги прогнаа на британското острово на далечниот за-
пад (а други раскажуваат дека ги затвореиле во Тартар, каде добро ги чувале Сто-
раките) те никогаш повеќе не ја вонземуривале Хелада. Атлант, како воен водач, е 
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примерно казне со тоа што му е наредено да го држи небото на своите плеќи; Ти-
таните, меѓутоа, биле последни поради Метида и Реа“. 

Се истакна: „Титани, освен Атлант, ги прогнаа на британското острово“. 
„ф) Самиот Зеус во Делфи поставил камен кој Крон го изблувал. Таму стал-

но го натопуваат со масло и му принесуваат на жртва повесна неопредена волна“. 
Се потврдува дека Белците на боговите не им приложувале човечки жртви. 
„г) Некои кажуваат дека Крон не го изел ни изблувал Посејдон, туку дека 

него Реа му дала да изеде ждребе, а Посејсон го заскрила во коњско крдо. А луѓето 
од Крит, кои се лажговци, раскажуваат дека Зеус раѓа секоја година во иста пеште-
ра, уз блесок на молња и поток крв; и дека секоја година умира и бива сохранет“. 

„1. Реа, која, како Титанка, седмиот ден се спарила со Крон, може да се спо-
реди со Дион или Дијан, Тројна Божица со гулабовиот и дабовиот култ (види 11, 2). 
Косир кој го носи Сатурн, Кронов латински парњак, има облик на вранов клун, и, 
како изгледа, е употребуван во седмиот месец на година која имала тринаесет ме-
сеци, да дабот би се очистил од имелата (види 50, 2), баш како што обредниот срп 
се употребувал за откос на првиот житен клас. Тоа било миг за жртвување на крал-
от посветен на Зеус; и во Атина е почитуван Крон, кој имал заеднички храм со Реа, 
и како Сабазија, бог на јачменот, тој секоја година бивал во житното поле искаса-
пен и оплакан како Озирис или Литирсес или Манерос (види 136. е). Ама во време 
на кое се однесуваат овие три мита, на кралевите им се дозволувало својата власт 
да ја продолжат со текот на големата година од стотината месечни мени и, вместо 
себе, да жртвуваат деца како годишна жртва; од тогаш Крон е сликан како ги јади 
своите деца да би го избегнал исфрлувањето од власта. Порфириј (On Abstinence II, 
56) бележи дека критските курети во древните времиња имале обичај да прине-
суваат деца на жртва на Крон. (Сабазиј со јачмен во Бригија, каде има услови, Р.И.) 

2. На Крит мошне рано почнале со јаре да ја заменуваат човечката жртва; во 
Тракија тоа било машко тело, кај Ајолјаните, кои го почитувале Посејдон, ждребе, 
ама во зафрлени краишта на Аркадија деца уште секогаш се жртвувале па и ги ја-
деле, дури и во новата ера. Не е најразјаснето дало елијтскиот обред бил каниба-
листички или, бидејќи Крон бил Титан на кому му била посветена врана, враните 
ги хранеле со умрена жртва“. 

Кога Крон се хранел со врана, отпаѓа човечката жртва како канибалистичка 
одлика на темните раси дури и денес, но никако на Белците. Човечки жртви се сре-
ќаваат кај еврејството со традиции од Месопотамија до со Египет, каде живееле две 
раси-белата(пелазгиската) и црната (семитската).И денес кај Евреите се битни деца. 

„3. Амалтејиното име ‘нежно’ покажува дека таа била девица- божица; Ија 
била оргастичка нимфа- божица (види 56, 1); Адрастеја значи ‘неизбежна’, проро-
чица, старица- есен. Заедно, таа чини месечево тројство. Подоцна Грците ја поисто-
ветија Адрастеја со пасторалната божица Немесида, божица ја јасеновото дрво, ко-
ја дарува дожд, а потоа постанува божица на осветата (види 32, 2). Ија во Арг е 
сликана како разјарена бела крава- на ковани пари од Крит од Фајста прикажува ка-
ко го доји Зеус, додека Амалтеја, коа живеела на ‘Козјиот брег’, е претставувана се-
когаш како коза; Мелисеј (‘медени човек’), кого и Адрастеја и Ија го сматрале свој 
татко, бил, всушност, нивна мајка- Мелита, божица- кралица на пчелите, која се-
која година го убивала својот мажјак. Диодор од Сицилија (в. 70) и Калимах (Хи-
мна на Зеус 49) трвдат дека пчелите го хранеле малиот Зеус, оти и тоа бил еден од 
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амблемот на Божицата Старица (види 74, 4 и 96, 2); на Кидонските кованици Зеус 
го доела кучка како што е доела и Нелеја (види 68, д). Мечкиците се Артемидини 
животни (види 22, 4 и 8 ц)- Куретите присуствуваат кога на Артемида í се прине-
суваат жртви паленици- а Зеус како змија е Зеус Ктесиј, заштитник на куќата и 
имовината, оти змијата ги уништува глувците“.  

Се истакна: „разјарена бела крава- на ковани пари од Крит од Фајста прика-
жува како го доји Зеус“. Па Зевс бил Бик, а овде се говори за „бела крава“. Следи и 
коњ, па коза итн. Ова објаснува дека на Балканот до 6 век п.н.е. не се знаело за чо-
вечки жртви, кога атинскиот Редакцијски одбор ја склепал Илијада со дејствија на 
три простори: магаре (Египет), коњ и говедо (Бригија) и острови од Јадранско Мо-
ре. Се кажа дека Одисеј талкал по Јадранските Острови, а се истакна и Сицилија. 
Во прилог е што монголските Индијанци биле канибалисти, а пелазгиските Инди-
јанци, наследници на флотата на Александар Македонски, жртвувале луѓе- и деца. 
Следи и вадење на срце, што било наследство на Семирамида, но никако Балканка. 

„4. Курети се наоружени кралски другари, а ѕвецкале со оружје да би ги 
остраниле злите духови за време на изведување на обредите (види 30, а). Нивното 
име значи, како што доцните Грци го толкувале, ‘млади луѓе кои ја истрижале ко-
сата’, а веројатно значело ‘приврзеници на божицата Кер или Кар’, што всушност е 
широко распространета титула за Тројната Божица (види 57, 2). Херакле го проте-
рал Корнукопиј од бикот Ахелој (види 142, д), а огромните рогови на критските ди-
ви кози ги навеле митографите кои не знаеле многу за Крит на Амалтеја да í при-
пишат огромен кравски рог. 

5. Изгледа дека Хелените, кои продирале, им понудиле пријателство на пре-
хеленските луѓе со титанскиот култ, ама поданичките врски постепено попуштале 
и Хелените потполно завладеале со Пелопонез. Историчарот Тал од првиот век на-
ша ера, кога го наведува Татијан во Пратеници на Грците, кажува дека Зеус во со-
јуз со Стораките ги победил Титаните од Тесалија ‘323. година пред опсадата на 
Троја’, што значи 1505. пред нова ера, а тоа не е баш најверодостоен термин за ши-
рење на хеленската моќ во Тесалија. Дарувањето на власта на Зеус не потсетува на 
сличен настан во вавилонскиот и критски еп, кога Мардук го овластиле неговите 
стари браќа Lahm и Laham да се бори против Тијамата“. 

Следи од Атина присвојување на туѓа традиција. Тоа било само во 6 век п.н. 
е.Тогаш Пизистрат сакал да има дела како што имало во Месопотамија, Египет итн. 
Тогаш бил внесен поимот Хелени, кој лесно не се прифаќал. Па Атина и се околу 
неа било пелазгиско, а Платон говорел на варварски=пелазгискижтн.словенски ја-
зик. А и поимот Хелени, а Хелени станале Атињаните..., се разликувал од на Варва-
рите, а Варвари биле Македонците. Според Јустин, „Македонците биле со потекло 
еден пелазгиски народ“. Демостен за Филип Македонски говорел како Варварин- 
Македонците не биле поморци како Атињаните, туку само сточари (говедари, ко-
њари...)- Македонците не можело да се одделат од коњите. Па Панхеленска идеа- 
да се борат против Персијците и нив да ги протераат од Балканот и Мала Азија.Ова 
објаснува дека имало Персијци и Хелени- без етнички народи. Ова се потврдува со 
доказот што Евреите во Александрија, кога тие го прифатиле Александријскиот 
Птоломејов јазик- коине (тн.старо-грчки) се нарекле Хелени. Следи заклучокот, ко-
ине бил само хеленски=повеќебожен јазик. Бидејќи Атињаните не го прифаќале хр-



 31 

истијанството, Јустинијан I ја затворил хеленската=повеќежната Платонова акаде-
мија. А и Русите, кога тие не биле Христијани, биле Хелени- имало верски народи. 

 „6. Братството на Хад, Посејдон и Зеус потсетува на машко тројство во Ве-
дите- Митра, Варун и Индра (види 3, 1 и 133, 5), кое се јавува во хетитскиот спо-
разум од времето 1380. пред нашата ера. Во овој мит тие, изгледа, претставуваат 
постепеност на продирање на Хелените, кои, како што е познато, продирале во три 
таласи, викани јонски, ајолски и ахајски. Прехеленските обожуватели на Божицата 
Мајка ги претопиле Јонците, кои постанале деца на Ије; ги скротиле Ајолјаните; 
ама поклекнале пред Ахајците. Раните хеленски поглавици, кои постанале свети 
кралеви на дабовиот и јасеновиот култ, добивале звања ‘Зеус’ и ‘Посејдон’, и биле 
приморани да умрат на крајот на власта (види 45, 2). Овие две дрва ги привлекува-
ла молњата и, према тоа, имаат свое значење во обредите за дожд и оган во цела 
Европа“.  

Бидејќи Белците биле еден ист народ, имале исти богови, а со други имиња. 
Се истакна: „продирање на Хелените, кои, како што е познато, продирале во 

три таласи, викани јонски, ајолски и ахајски“. 
За Херодот англиски историчар H.D.F. Kitto вели: „...тој (те. Херодот) ги 

сматрал Грците во Јонија како варварски народ, кој е погрчен“- Јонците Варвари. 
Па Континталците биле Балканци, и за нив биле битни „дабовиот и јасенов-

иот култ, добивале звања ‘Зеус’ и ‘Посејдон’, и биле приморани да умрат на крајот 
на власта (види 45, 2). Овие две дрва ги привлекувала молњата и, према тоа, имаат 
свое значење во обредите за дожд и оган во цела Европа“-Европјни биле ист народ 

„7. Победата на Ахајците ги докрајчило вообичаеното жртвување на крале-
вите. Тие Зеус и Посејдон ги прогласиле бесмртни; двата ги сликале наоружени со 
молња- секира со двострука оштрица од кремен што некогаш ñ припаѓала исклучи-
во на Реа, а во минојската и микенската религија на машките дури им е ускратувана 
употребата на секира (види 131, 6). Подоцна Посејдоновата молња е преобразена во 
трозабец,кој постанал симбол на морската пловидба,а Зеус го задржал својот симб-
ол на врховна власт. Посејдоновото име, кое понекогаш се изговорало Потидан, мо-
жда е позајмено од неговата боженска мајка, по кој е назван градот Потидаја; ‘воде-
на божица Ида’- Ида е нов назив на секоја шумовита планина. Тоа што се Стораки-
те чувари на Титаните на далечниот запад може да значи дека Пелазгите не го на-
пуштиле култот на Титаните и дека продолжиле да веруваат во рај на далечниот за-
пад, како и дека Атлант на своите плеќи го држи небескиот свод.Меѓу остатокот на 
Пелазгите спаѓаат и Кентаурите од Магнезија- centaur е можда збор сроден на лати-
нскиот збор centuria, ‘војничка група од стотина луѓе’. (Кен-коњ; таур-говедо, Р.И.) 

8. Реиното име веројатно е една варијанта од Ера, ‘Земја’; главата неа í пти-
ца гулаб, а главна животински лав. Деметриното име значи ‘јачмена мајка’; Хестија 
(види 20, ц) е божица на домашното огниште. Каменот во Делфи кој се употребу-
вал при свечености на повикување дожд, изгледа дека бил голем метеорит. 

9. Дикта и Гора Лакај биле древни средишта на обожување на Зеус. Жртвите 
паленици веројатно се принесувани на планината Ликај, во време кога ниедно живо 
битие не фрла сенка- тоа значи во пладне на ден на летната долгодневница; ама Па-
усаниј додава дека во Етиопија луѓето немаат сенка додека сонцето е во знак на 
Рак, а да на Гората Лакеј никогаш немаат сенка. Тој може да се вара; никој кој за-
чекорил во светиот забран на Гората Ликај не останал жив (Арат: Фајномена 91), а 
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се знае дека мртвите немаат сенка (Плутарх: Грчки прашања 39). Обично е сматра-
но дека пештерата Психра се најдува на планината Дикта, ама бидејќи уште не е от-
криена- или не била на тоа подрачје, или воопшто не постоела. Омфалион (‘мал 
папук’) веројатно е место на некое пророчиште (види 20, 2)“. 

Англиските автори пишат Грци,Грција и грчко.Такво немало-само хеленско. 
„10. Пановиот изненаден врисок со кој ги заплашил Титаните постанал узре-

чица и од неа во англискиот јазик настанал зборот ‘паника’ (види 26, ц)“. 
Пан=Пан. Од Пан до паница=панјца- таа се прави од панот. Следи паника. А 

па паника=пан ик а: пан=пан; ик=тн.словенски завршеток; а=женски род; Англија= 
Енглија од англ=енгл, ангел=енгел: ангел=а н(а) гел/е н(а) гел- гел=желва=желба. 

8. Родување на Атина 

„Према Пелазгите божицата Атина е родена во Либија, покрај езерото Трит-
он, каде ја нашла и отхраниле три либијски нимфи, облечени во јаречка кожа. Уште 
како девојчица, случајно ја убила својата вршнакиња Палада додека играле борба 
со копја и штит и така, во знак на жалост. Го приклучила името на своето име. До-
јувајќи во Грција преку Крит, најпрво живееле во градот Атена, покрај бојотијската 
река Тритон“. (Не Грција, туку само Хелада- без х Елада,- Елас Р.И.) 

Се кажа: „убила својата вршнакиња Палада“: убила- паднала=пала-Палада. 
„1. Платон ја поистоветил Атина, заштитница на Атина, со либијската бо-

жица Неит од времето кое уште не се знаело за потеклото по татко (види I, 1). Неит 
имала храм кај Саис, каде Солон бил мошне убаво примен само затоа што бил Ати-
њанин (Платон: Тимај 5). Свештениците на божицата Неит, девица, еднаш годишно 
се борела со оружје (Херодот: IV, 180) за положба висока свештеница. По Аполо-
доровата оцена (III, 12, 3) прва битка на Атина и Палада е подоцнежна паријархал-
на верзија: тој кажува дека Атина, која ја родил Зеус а ја воспитал речниот бог Три-
тон, случајно ја убила својата полусестра Палада, ќерка на речниот бог Тритон, оти 
Зеус во тренутокот кога Палада се спремала да ја удри Атина, пред неа го ставил 
својот штит и така неа и го скренал вниманието. Штитот, всушност, е јаречка кожа 
во која се најдувала змија заштитена со горгонската маска, а припаѓала на Атина 
многу порано отколку што Зеус себи почнал да си припишува дека е Атинин татко 
(види 9, д). Кецелјите од јаречки кожи биле вообичаени облеки на либијските де-
војки, а Палада значи само ‘девојчица’ или ‘младост’.Херодот пиши (IV, 189) ‘Ате-
нината облека и штит Грците ја позајмиле од либијските жени, кои сите така се 
одевале, со таа разлика што нивните кожни халјини биле оивичени со кожни реси а 
не со змии’. Етиопските девојки носат ваква облека украсувајќи ја понекогаш со 
шлјокици кои претставуваат симболи. Херодот додава дека и гласните победнички 
поклици ололу, ололу,се изговорувани во чест на Атина (Илјада види VI, 297- 301), 
со либијско потекло. Тритоне значи ‘трета кралица’, всушност најстар член на три-
јада- мајка девојка која се борела со Палада, а подоцна одраснала во нимфа- тоа е 
всушност ист однос како кај Деметра, чија ќерка девојка викала Кора, а како нимфа 
Персефона (види 24, 3).“. (Значи, атинските дела биле нови и со видот коза, Р.И.) 

Поими на пелазгиски јазик: Тритон=три тон; тријада=три јада...;Кора=к ора- 
и девојка-кора=к ора: к(ко=како) ора=меша; момче курос-само машки полов орган. 

„2. Пронајдените грнчарии покажуваат дека либијската миграција на Крит 
се обавила веќе околу 4000 г. пред нова ера: изгледа дека голем број на избеглици 
од западната делта, кои го обожувале женското боженство, стигнало на Крит во до-
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ба кога Долен и Горен Египет со сила е обединет под власта на првата династија, 
околу 3000 г. пред нова ера. Првата минојска доба почнува набрзо после тоа и кри-
тската култура ја зафатила областа до Тракија и раната хеленска Грција.  

3. Од останатите митолошки личности, името Палант, го имал и еден Титан; 
оженет со реката Стиг и со неа ги родил Зела (‘оданост’), Кратос (‘снага’), Бија 
(‘сила’), и Ника (‘победа’) (Хесиод: Тегонија 378 и 383; Паусанија: VII, 26, 5; Апо-
лодор: 2, 2-4); Палант, можда, е една алегорија на пелопскиот делфин посветен на 
месечевата божица (види 108, 5). Хомер го назива еден дриг Палант ‘татко на ме-
сецот’ (Хомерска Химна на Хермес 100). Треттиот изродил педесет Палантиди, Те-
сејевите непријателки (види 97, г и 99, а), кои, изгледа, во почетокот биле борбени 
свештеници на Атина. Четврттиот е опишан како Атинов татко (види 9, а)“. 

Именките се правеле со в-н-т на почеток, средина и крај, како што било бри-
гијско- и трето лице еднина: палант-н=палат до палата: во палата се палат огнови. 

Александар Македонски, според изворите, „умрел“ од отровот стикс, а има-
ло и река: стикс=с тик с, поттик; стигс=стиг с (стига); стихс=стих с (стихо=со ти-
хо); стивс=стив с (стив=стивна=почина), в=х=г=к- имало поттик, отровот стигнал, 
труењето било тихо (пополека, долго време), поради што тој стивна (умре=почина). 

9. Зеус и Метида 

„Некои Хелени кажуваат дека Атина имала татко по име Палант, крилат џин 
со јаречки лик, кој подоцна покушал да ја силува и чие име таа го додала на своето, 
бидејќи му ја одрала кожата и од неа себе си начинила штит, а неговите крила ги 
ставила на своите рамења; по други штитот е од кожата на Медуса Горгоне, која 
Атина ја одрала бидејќи Персеј неа ја обезглавил.  

б) Други кажуваат дека нејзиниот татко бил Итонец, Итон, крал на Фтиоти-
да, чија ќерка Ијодама она случајно го убила со тоа што неа í допуштила ноќта 
кришно да се покраде во светиот забран, каде, загледувајќи ја Горгонината глава, се 
скаменила од страв. 

ц) Меѓутоа, ги има кои тврдат дека Атина е Посејдонова ќерка, ама дека се 
одрекла и го молела Зеус да ја усвои, што тој радо го учинил. 

д) Атинините свештеници ја раскажуваат оваа приказна за нејзиното родува-
ње. Зеус жудел за титанката Метилда, а таа на себе земала разни облици да би му 
избегла, додека најпосле не ја фатил те така затруднела. Едно пророштво на Мајка 
Земја најавило дека тоа ќе биде женско дете а дека следниот пат Метида ќе роди 
син на кого судбината го преодредила да го смакне Зеус, баш како што Зеус го сма-
кнал Крон, а Крон во свое време Уран. Поради тоа Зеус со медени зборови прво ја 
намамил Метида во постелата, а тогаш озненадеж ја проголтал и тоа беше Метидин 
крај. Зеус, меѓутоа, подоцна тврдел дека Метида од трбухот дава совети. После из-
весно време, додека шетал покрај брегот на езерото Тритон, Зеус доби напад главо-
болие, изгледало дека ќе му прсне черепот. Урлал од болки, така да целиот небески 
свод одјекнувал. Хермес дотрчал и одма го открил узрокот на Зеусовите неволји. 
Зеус го наговорил Хефест, некој тврди Прометеј, да донесе чекан, и да му начини 
рез на черепот, откаде излегла Атина уз снажен поклич и во полна војна опрема“. 

„1. Џ. Е. Харисон правилно ја објаснува приказната за Атининото родување 
од Зеусовата глава како очајничко покушување на теолог некако да се реши неј-
зиното матријархално потекло. Тоа, исто така, е и догматско настојување мудроста 
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да се прикаже како одлука на мажот; оти дотогаш само божиците биле мудри. Хе-
сиод, всушност, успеал во својата приказна да ги помири три спротивни гледишта: 

1. Атина, божица на градот Атина, била партеногена ќерка на бесмртната 
Метида, Титанка на четврттиот ден и планетата Меркур, кој им претходел 
на сите мудрости и знаења; 
2. Зеус ја проголтал Метида, ама поради тоа не ја изгубил мудроста (те. Аха-
јците го потискувале култот на Титаните и сите мудрости им ги припишу-
вале на својот бог Зеус); 
3. Атина била Зеусова ќерка (те. Ахајците се погрижиле Атињаните да ја 
признаат Зеусовата патријархална превласт)“. 
Бидејќи имало туѓо влијание за на Балканот, Балканците тоа го потиснувале. 
„Тој го ускладил митот, поткрепувајќи го со одговорувачки примери: Зеус 

ги прогонува Немесидите (види 32, б); Крон ги прождерува родените синови и ќер-
ки (види 7, а); Дионис поново се родува од Зеусовите бедра (види 14, ц); а го опи-
шал и призорот како два човека со секири í ја отвораат главата на Мајката Земја да 
би ја ослободиле Кора (види 24, 3)- сличен призор може да се види, на пример, и на 
бокалите за масло во Bibliothèque Nationale во Париз. Од тоа време Атина е Зеусов 
послушен тумач и драговолно се одрекува од своето вистинско потекло. Неа í слу-
жат свештеници, а не свештенички.  

2. Палада, во значење ‘девица’, име кое не му одговара на крилатиот џин 
што насртува на Атинината невиност. Таа приказна за нисилие веројатно е изведе-
на према сликата која го покажува ритуалот на свадбата на Атина Лафрија со ко-
зјиот крал (види 80, 4) после оружениот сукоб со супарницата (види 8, 1). Овој ли-
бијски обичај на јаречка свадба се ширел по северна Европа како дел на веселбата 
на мајската свеченост“.(Крилат палант- т = палан + ка = Паланка,к=г,Фаланга, Р.И.) 

Следи Левант=Лебант=Либант=Либан т, како и Левант=Либант=Либан т со 
бригијско говедо и бригиски коњ,а со норамални очи, но не закосени како што биле 
оние на жителите на Месопотамија сè до со Северна Африка, како денес Берберите.  

За Алдо Масо, во неговата книга „Феникијците“, тие ги славеле боговите од 
гората Олимп, со главен бог Зевс. Брајер и др. пишат: „Овде биле најзанимливи пр-
иказните за боговите и хероите. Овие легенди, чиј средишен лик бил Гилгамеш, мо-
шне многу потсетувале на Хомеровите епови“. Според Косидовски, феничките ре-
лигиозни епови живо потсетувале на Хомер. Ова се потврдува и со Полибиј, спо-
ред кој, во договорот за сојуз склучен 215 година меѓу Ханибал и Филип V богови-
те на Картагинците имале пелазгиски имиња (Зевс, Хера, Аполон, Дајмонот на Ка-
ртагинците, Херакле, Арес, Тритон, Посејдон, Хелиос, Селена, Геја и други). Тек-
стот бил буквален превод на пунски текст од договорот. Следи само едно: Пелазги. 

Бидејќи Феникијците биле Пелазги, тие биле Венети кои биле низ Европа. 
„3. Атининото одбивање дека Посејдон í е татко се однесува на една да-

внешна промена на власта во градот Атина (види 16, 3). 
4. Митот за Итон (‘човеков-врба’) есте предание што поникнало на основа 

на тврдењето на Итонците дека ја обожувале Атина како своја заштитничка пред 
Атињаните. Итоновото име покажува дека во Фтиотида на Атина í била посветена 
врба, значи исто дрво како и на Атинината двојница божица Аната во Ерусалим. 
Аната ја свргнале тек Јеховите свештеници а плачната врба на гозба на Табернакул 
го прогласиле Јеховино дрво“. 
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Она што јас во книгава од самиот почеток по ред ги наведувам митовите на 
Роберт Гревс е со цел да се објасне дека немало ништо хеленско и еврејско пред 6 
век п.н.е. Историчарот Херодот (отприлика 485.-425. пред Христа) патувал во зе-
мјите Египет и Блискиот исток, истражувајќи ја нивната историја,не сретнал Евреи. 

„5. Човекот кој, без дозвола на сопственикот, би покушал да го датакни пла-
штот- туниката на чедноста од јаречка кожа на либијските девојки- го чекала сигу-
рна смрт. Поради тоа изнад плаштот í стоела заштитна маска Горгон, додека во ко-
жната кеса или торба била скриена змија.Меѓутоа, бидејќи Атининиот плашт е опи-
шуван како штит, јас во Белата Божица (страна 279) го изнесов мислењето дека тоа 
е, всушност, поклопец на торба за осветен диск; во слична торба била сместена и 
Паламедовата тајна азбука, која тобоже, сам ја измислил (види 52, а и 162, 5). Про-
фесорот Рихтер сматра дека на Атининиот штит му претходеле дискови од кипар-
ската фигурина, слична по обличјето на чуениот Фајстов диск, на кој во спирала е 
втисната светата легенда. Штитовите на херојите кои Хомер и Хесиод така гри-
жливо ги опишувале изгледа дека биле изгравирани слики, спирални поредени. 

6. Ијодама, што веројатно значело ‘женско тело на Ије’, ќе биде старински 
камен лик или Божица Месец (види 56, 1), а приказната за скаменување на Ијодама 
предупредува на радозналата девојка што ќе и значи ако ја прекрши тајната на ми-
стеријата (види 25, д). 

7. Е погрешно да се мисли дека Атина е едино и првенствено божица на гр-
адот Атина. Неа í било посветено неколку антички акрополи, дури во Арг (Пауса-
ниј: II, 24, 3). Во Спарта (ибид: 3, 17, 1), Троја (Илијада VI, 88), Смирна (Страбон: 
IV, 1, 4), Епидаур (Паусаниј: II, 32, 5), во Тројзен (Паусаниј: III, 23, 10) и Фенеј (Па-
усаниј: X, 38, 5). Сите тие градови се основани во прехеленско доба“. 

Хеленски бил варварски=пелазгиски јазик: Смирна=с мир на-Измир=из мир. 
10. Суѓаје 

„Постоеле три здружени Суѓаји, облечени во бело, кои Ереб ги зачнал со 
Ноќта; се викале Клота, Лахеса и Атропа. Од нив Атропа со раст е најмала, ама нај-
страшна. 

б) Зеус, кој го одмерувал човечкиот живот и ги обавестува Суѓајите за сво-
јата одлука, може понекогаш и да го промени своето мислење и понекого да го спа-
си од смртта, ама само дотаму додека нитот на животот, кој преди Клотината пре-
слица а го одмерува Лахесин аршин, не дојде на домак на Атропините макази. Лу-
ѓето, додуше, тврдат дека и сами донекаде можат да управуваат со својата судбина, 
избегнувајќи ја непотребната опадност. Младите богови ги исмејуваат Суѓајите, а 
постои и приказна дека Аполон еднаш злонамерно ги напијал Суѓајите да би го 
спасил од смрт својот непријател Адмет. 

ц) Други, напротив, сматраат дека и самиот Зеус под власт на Суѓајите, како 
што се Питијините свештеници признале во едно пророштво. Таа нивна власт, се 
толкува со тоа што Суѓајите не се Зеусови деца, туку партеногено зачнати ќерки на 
големата божица Потреба, на која дури ни боговите не í се противаат и која се 
вика ‘Јака суѓаја’. (Потреба=потреба, Р.И.) 

д) Во Делфи се почитуваат само две Суѓаји- родување и смрт, а во Атена за 
најстара се сматрала Афродита Уранија. 

1. Овој мит, изгледа се заснива на обичајот дека во пелените и повоите на 
новороденото дете се вткајува семејна или кланска ознака, и така се одредува него-
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вото место во општеството (види 60, 2); ама Морја, или Троструки Суѓаји, биле, 
всушност, Тројни Божици посветени неа како на Изида. Клота е ‘прелја’, Лахеса е 
‘онаа што мери’; Атропа е ‘онаа која не може да се избегне или заобиколи’. Мојра 
значи ‘дел’ или ‘фаза’, а месецот има три фази и три личности; млад месец, боже-
нска девица пролет, прв годишен период; полн месец, Нимфа- божица лето, втор 
период; и фаза како што месецот опаѓа, Крон- божица есен, последен период (види 
60, 2). 

2. Зеус себе се нарекол ‘водач на Суѓајите’ кога ја утврдил својата врховна 
власт и право на одмерување на човечкиот живот; веројатно дека поради тоа од Де-
лфи изчезнала суѓајата Лахеса, ‘она која мери’. Ама тврдењето дека Зеус на Суѓаји-
те им би татко озбилно не го сфатиле ни Есхил, ни Херодот, ни Платон. 

3. Атињаните ја викале Афродита Уранија најстара од Суѓајите, оти таа била 
Нимфа-божица на која светиот крал во старите времиња бил принесуван на жртва 
за летната долгодневница, ‘Уранија’ значи ‘кралица на планини’ (види 19, 3)“. 

11. Родување на Афродита 

„Афродите, божица на лубовното чезнеење, се помолила нага од морските 
пени па на школката стигнала до брегот на островото Китера, каде излегла на брег-
от, ама, бидејќи неа островото í се учинило мало, продолжила до Пелопонез, мада, 
како што изгледа, ипак се настанала во Паф на Кипар, каде е главно средиште на 
нејзиниот култ. Трева и цвеќе никнувало каде одела. Во Паф Темидините ќерки, го-
дишни времиња, побрзале да ја облечат и украсат. 

б) Некои сматраат дека таа настанала од пената која се собирала околу Ура-
новите гениталии кога Крон ги фрлил во морето; други- дека ја родил Зеус опло-
дувајќи ја Дион, ќерката на Океан и морската нимфа Тетида, а постој и предание по 
кое постанала од воздух и земја. Ипак, сите се сложуваат дека Афродита лебди над 
земјата и дека секогаш ја пратат гулаби и врапчиња. 

1. Афродита (‘родена од пена’) е онаа божица која се подигнала од Хаосот и 
играла по морето која ја обожувале во Сирија и Палестина како Истар или Астарот 
(види I, 1). Најчуено средиште на нејзиниот култ бил Паф, каде уште секогаш може 
да се види бел лик на божицата во рушевините на величествениот римски храм; не-
јзините свештеници секоја пролет се капеле во морето на тој начин се обновувале. 

2. Ја викаат ќерка на Диона, оти Диона била божица на дабовото дрво во чи-
ја крошна заљубените гулаби свиваат гнезда (види 51, а). Кога Зеус се дочепкал до 
Диониното пророчиште во Додона, тој себе се прогласил Афродитин татко, а према 
тоа и Дион нејзина мајка. Тетида- ‘Tethus’ или ‘Tethis’- се имиња за божица ствара-
телка на светот (имиња створени, како и Themis’ и ‘Theseus’, од обликот tithenai, 
што значи да се располага или заповеда- и за Морска божица, бидејќи целиот жи-
вот настанал од море (види 2, а). Гулабите и врапчињата се познати со своите похо-
ди; а храната од морето широко на Средоземје уште се сматра како афродизијак. 

3. Китера било важно средиште на критската трговија со Пелопонез и сека-
ко оттаму нејзиниот култ продрел и во Грција. Критската божица е тесно сврзана 
со морето. Во нејзиното светилиште во Кнос подот бил поплочен со школки; таа е 
претставена на драгуљ од пештерата од планината Ида како дува во левкаста шко-
лка додека неа покрај олтарот í расте морска саса. Морските ежеви и сипите биле 
свети морски животни неа посветени (види 81, 1). Левкастата школка е најдена во 
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едно нејзино рано светиште во Фајст, а многу слични школки, од кои некои се ра-
ботени во теракот, е најдена во доцната Минојски гробници“. (Фајст=Фаист, Р.И.) 

Само Миној- според Мино. За множина мина=луѓе- денес македонско име. 
12. Хера и нејзините деца 

„Хера, ќерка на Крон и Реа, родена на островото Сам, или, како што некои 
кажуваат, во Арг, одраснала во Аркадија, а ја воспитувал Темен, Пелазгов син. Да-
диљи неа í биле годишните доба. Бидејќи ја проголтал нејзиниот татко Крон, Зеус, 
Херин брат- близнак, ја пронашол на Кнос на Крит, а по другите, на планината 
Торнак (сега викана Кавказ), во Арголида. Во почетокот Зеус на Хера í се удварал 
без успех. Тогаш тој се преруши во покисната кукавица, а Хера се зажали и нежно 
го зеде за рака да би го загреала на своите гради. Тогаш Зеус, одненадеж земајќи го 
својот вистински лик, ја силува, па од срам пристана да се мажи за него“. 

Видлива е разлика во бракот- да стапи со свој брат, а не да биде проститутка 
како што била Семирамида + в = Свемирамида- Мајка Марија била како Бригијка. 

„б) На свадбата сите богови им донеле свадбени дарови; Мајката Земја све-
чено í предаде на Хера дрво со златни јаболка, кои подоцна ги чувале Хесперидите 
во Хериновиот овоштарник на планината Атлант. Таа и Зеус ја поминале својата 
прва брачна ноќ на островото Сам, и таа брачна ноќ траела три стотини години. Хе-
ра редовно се капела на изворот Канат, недалеку од Арг, и така ја обновувала своја-
та невиност“. 

Бригијката невиноста му ја подарила на братот, а Семирамида на туѓинецот. 
„ц) Во Хера и Зеус се нашле боженски деца Ареј, Хефаст и Хеб. Ама постој 

и приказна дека близнаците Ареј и Ерида се зачнати кога Хера додирнала некаков 
цвет, и дека Хеб е зачнат кога додирнала главица не зелена салата, а дека Хефајст е 
партеногено роден- чудо во кое Зеус не сакал да поверува додека таа не му се зако-
лнала во реката Стиг дека говори вистина, седејќи спутана на столицата раката сви-
ткана наназад. Другите кажуваат дека Хефајст бил Херин син, зачнат со Тал, Дајда-
лов нечак“. 

„1. Херино име, за кое обично се сматра дека е грчки збор за ‘госпоѓа’, мо-
жда има првобитни значење ‘Herwã’ (‘заштитница’). Таа е прехеленска Велика Бо-
жица. Островото Сам и градот Арг, се главни средишта не нејзиниот култ во Грци-
ја; ама Аркаѓани тврдат дека нивниот култ е најстар и сматраат дека настанал кога 
е нивниот предок Пелазг (‘древни’), прв на земја роден човек. Хериното принудно 
венчање со Зеус означува дека Хериниот култ изгубил моќ и во критската и микен-
скаа Грција. Зеусовото прерушување во кукавици веројатно во преносна смисла 
треба да се сфати така да еден број Хелени, кои дошле на Крит како бегалци и се 
вработиле во кралската стража, сковал во дворот завера и така го дочепкал крал-
ството. Кнос, према преданието, два пати го разориле Хелените: околу 1700. пред 
наша ера, и околу 1400. пред наша ера, а Микена паднала под власт на Ахајците сто 
години подоцна. Богот Индра на сличен начин, прерушен во кукавица, одговарал 
на нимфа; Зеус го зел Хериниот скиптар, кој на врвот имал кукавица. Во Микена се 
најдени златни фигурини кои претставуваат нага аргивиска божица како држи ку-
кавица; кукавиците спремни да полетаат од златните лисја се најдени и во храмот 
во Микена, а на чуениот критски саркофаг кукавицата стои на врвот на двогубата 
секира“. 

Кога Ведите имале пелазгиски богови, сите Европјаните биле само Пелазги. 
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„2. Божицата Хеба, додека била дете, на боговите на Олимп им принесувала 
пехари за време на гозбата. Таа се мажила за Херакле (види 145, и 5) кога неа Гар-
нимед í ја презел должноста (види 29, ц).‘Хефајст’ изгледа дека бил назив за свети-
от крал како полубожество на сонцето; ‘Ареј’ е звање или за неговиот војсководи-
тел или за избран наследник. Арејев амблем е див вепар. Ареј и Хефајст се прогла-
сени богови кога е установен олимијскиот култ и го пополниле местото на богот на 
војната и богот на ковачот. ‘Некаков цвет’ изгледа дека бил мајски бехар: Овидије 
го вика божица Флора, чиј култ е поврзан со мајскиот бехар, мислејќи при тоа на 
Хера. Белиот трн има чуднотворна моќ, а тоа му својство му се припишува и во 
европскиот мит; во келтската литература Хебина сестра е црн трн- симбол на бор-
бата- Аријњева близнакиња на Ерида“. 

Следи Келтите биле со балканско потекло.Значи,Европаните биле Балканци. 
„3. Тал, ковач, бил критски јунак кого го родила Дајдаловата сестра Пердик 

(‘јаребица’), која митографот ја идентификува со Хера. Јаребиците, посветени на 
Великата Божица, играат голема улога во оргиите на пролетната равнодневница на 
источното Средоземје и тогаш се изведува играта скокање, со што се подржува 
љубавната игра на мажјакот на оваа птица. Аристотел и Плиниј кажуваат дека на 
кокошките им е доволен зов на петлите да би зачнале. Хромиот Хефајст и Тал из-
гледа дека се една иста партеногена личност; двајцата ја доживеале истата судби-
на- разјарените сопарници да ги фрлат од голема висина (види 23, б и 92, б)- по пр-
вобитното предание во чест и слава на нивната боженска мајка. 

4 Во Арг чуената Херина статуа била поставена на престол од злато и слоно-
ва коска; приказната за нејзиното заточеништво можда потекнало и од грчкиот оби-
чај киповите на боговите да се закиваат за престолот ‘да би го спречиле бегството’. 
Да се изгуби стара статуа на богот или божицата- заштитница значело дека градот 
би можел да биде лишен на боженската заштита. Поради тоа Римјаните го правеле 
она што учтиво се нарекувало ‘заводување’ на боговите во Рим а што, во време на 
империјата, се поретворило во склониште за украдени киповим, викани ‘вранино 
гнездо’. ‘Годишното доба на Хера им биле дадилји’- бил начин да се каже како Хе-
ра е божица на календарската година. Оттаму потекнале и пролетните кукавици на 
нејзиниот скиптар, и зрелата шипка, плод на доцната есен, симбол на умирањето на 
годината, кој го држи во левата рака. 

5. Херој, како зборот назначува, бил свети крал кој се принесува на жртва на 
Хера. Неговото тело почивало во сигурност под земја, а душата отишла да ужива 
во рајот зад Северниот Ветер. Неговото златно јаболко, во грчките и келтските ми-
тови, претставуваат пропусница за тој рај (види 53, 7, 133 и 159, 3)“. 

Следи врската на Келтите со балканскиот мит- Келтите биле Балканци. 
„6. Годишното капење со која Хера го обновувала своето девиченство бил 

Афродитин обичај во Паф; тоа, по сè изгледа, означувало обред на очистување кој 
го вршеле свештениците на Божицата Месец бидејќи би го убила својот љубовник, 
светиот крал (види 22, 1, и 150, 1). Бидејќи била божица на годишната плодност, 
пролетта, летото, есента (што исто така го симболизирало и младиот полн и крњи 
месец), Хера е почитувана во Стимфал и како Дете, Невеста и Вдовица (Паусаниј: 
VIII, 22, 2- види 128, д). 

7. Свадбената ноќ на Сам траела три стотини години: тоа можда доаѓа што 
светата година доаѓа оттаму што светата година на Сам, како ертрурска, се состое-
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ла од десет месеци по тринаесет дена, јануар и февруар биле изоставени (Макроби-
ја I, 13). Секој ден е продолжен во годината. Ама може да биде со тоа митографот 
да сака да скрени внимание на тоа дека на Хеленито им било потребно три стотини 
години кај Херините поданици да воспостави моногамија“. 

Еладците како Хелени биле Пелазги, што важело и со Етрурците. 
13. Зеус и Хера 

„Едино Зеус, татко небески, можел да владее со громот; и само, претечки со 
судбоносниот блесок молња, и можел да владее со својето сваѓачко и бунтовно се-
мејство на Олимп. Тој исто така ги установил небеските тела, створил закони, ја на-
метнал послушноста со заклетви и изрекувал пророштва. Кога мајката Реа, пред-
видувајќи какви сите незгоди ќе предизвика неговата похлебна природа, му забра-
нила да се жени, тој неа љутито í запретил дека ќе ја силова. Таа сместо се пре-
твори во отровна змија, ама Зеус ни тоа не го обесхрабри туку и тој се претвори во 
мажјак и, свивајќи се околу неа во неразрешив чвор ја оствари својата претња. По-
тоа Зеус се впушти во многу љубавни доживувања. Постанал татко на годишните 
времиња и на трите Суѓани кои ги изродил со Темида, Харита која ја родила 
Еуронома. Трите Муси ги добил со Мнемосина, со која лежел девет ноќи; а некои 
кажуваат дека со нимфата Стиг ја родил и Персефона, кралица на Подземјето, со 
која неговиот брат Хад со сила се оженил. Така Зеус ја завел својата власт и на зе-
мја и под земја; а жената Хера му беше еднаква по власт само во едно: таа исто така 
можела по своја волја да дарува пророчка моќ со секој човек или животно. 

б) Зеус и Хера стално се гложиле. Увредена со неговите неверства, таа често 
го понижувала на ситен сплеткарски начин. Иако неа í ги поверувал својите тајни, 
а понекогаш и ги прифаќал нејзините совети, тој никогаш потполно не í верувал, а 
таа добро знаела дека тој е во состојба и на неа да се фрли со молњата ако би го 
увредила преку извесни граници. Затоа Хера и прибегнувала на подли сплетки, ка-
ко што е, на пример, сплетката околу Херакловото родување, понекогаш од Афро-
дита го позајмувала нејзиниот чаробен опасач да би ја подстакла Зеусовата страст и 
му ја ослабила волјата. 

ц) Се случило еднаш да Зеусовиот понос и неговата дрскост постанале така 
неподносливи да Хера, Посејдон, Аполон, и сите Олимпијани освен Хестија, изне-
надно да го окружат додека спиел и го запнале со ремења од нештавени кожи, свр-
зани во стотина чворови, така ни со прст не можел да макне. Зеус им претил со 
тренутна смрт, ама Олимпијаните í се склониле на молњата вон неговиот домет и 
му се ругале и го исмејувале. Додека заверениците ја славеле победата и љубо-
морно расправале за тоа кој ќе му биде наследник, Тетидите, Нереидите, бојејќи се 
од граѓанска војна на Олимп, се надеваат во потрага за сторакиот Бријареј. Го нај-
дуваат, те тој брзо им ги разврза сите чврови употребувајќи сите сто свои раце ис-
товремено. Така тие го ослободиле својот господар. Бидејќи Хера прва почнала да 
кова завера, Зеус ја обеси на Небо за златната нараквица околу двата зглавка и при-
чврсти по еден наковањ за двата членка. Останатите боженства биле тронути на 
нејзината судбина преку секоја мера, ама не смееја неа да í притекнат во помош, 
без обѕир на нејзината жалосна критика. Најпосле, Зеус пристана да ја ослободи 
Хера под услов сите да му се заколнат никогаш повеќе да не дигаат буна. Тоа уз 
гунѓане го направија сите богови, и тоа секој понаособно. Зеус посебно го казнил и 
Посејдон и Аполон, испраќајќи ги за слуги на кралот Лаомедон, на кому тие му ја 



 40 

изградиле Троја; на останатите им опростил, сматрајќи дека принудно учествувале 
во заверата“. (Чвор=јазол, Р.И.) 

„1. Брачниот однос на Зеус и Хера одржува варварски односи во време на 
доаѓање на Дорците, кога жените биле лишени од сите магијчни својства, освен пр-
ороштвата, и се сматрани како покретна имовина. Е можно да е предание за тоа ка-
ко Зеус, кога боговите се побуниле, успеал да ја сочува власта едини заблагода-
рувајќи им на Тетида и Бријареј- всушност метафорична приказна за побуна на ва-
залните приказни на дворот на Високиот Крал, која замалку што не го стоел пре-
столот; тогаш помошта стигнала од групата нехеленски дворски гарди; се регрути-
рани од Македонија, Бријарејова домовина, и одреди на Магнезијците, кои биле 
приврзени на Тетида. Таа завера лесно можела да ја скува Херината голема свеште-
ница, и неа, судејќи по митот, Великиот крал после тоа ја понижил“. 

Бидејќи Македонците биле „еден пелазгиски народ“, следи Брија,б=в, Врија. 
„Зеусовото силовање на Реа, божицата на Земјата, сведочи дека Хелените, 

кои го обожувале Зеус, ги презеле сите земјоделски и погребни обреди. Смисолот 
на Херината забрана Зеус да се ожени всушност лежи во чинителот дека дотогаш 
моногамијата не била позната; жените по своја прилика ги бирале љубовниците. 
Тоа што Зеус со Темида изродиле Годишни Времиња значи дека Хелените го пре-
иначиле и календарот. Темида (‘поредок’) била Велика Божица која ја установила 
годината од 13 месеци, поделени во две годишни доба, летна и зимска долгодне-
вница. Во Атина оваа годишна доба била персофиницирана во Тали (‘папчење’) и 
Карпи (првобитно ‘Carpho’), ‘венење’, а нивниот храм имал олтар посветен на обо-
жувањето на Дионис (види 27, 5). Тала и Карпа се појавуваат на пештерите клесања 
во Птериј, каде е претставен како двострук вид лав на божицата Хепта, родена на 
крилата на двоглавиот сончев орел“. (Тал=дал[далга]=дол и Карпа=карпа, Р.И.) 

Се наведе Карпи, а има и острово Карпатос. Следи поимот Карпати бил од 
Средоземјето, кој бил пренесен северно од Дунав- Па само такви биле преселбите. 

„3. Божицата Харита (‘милост’) го земала својот мирољубив вид во време 
кога великите свештеници го бирале светиот крал, својот љубивник. Хомер споме-
нува две Харити- Паситеј и Кал, што, изгледа, било присилно одвојување на три 
зборови: ‘pasi thea cale’, Божица убава за сите машки’. Двете Харити, Аукса (‘зго-
лемување’) и Хегемона (‘вештина’), кои ги обожувале Атињаните, се поклопувале 
со две годишни доба. Подоцна Харитите се почитувани како тројство, да одговору-
ваат на трите Суѓаји- што значи на Тројна Божица во суштински смисол (види 106, 
3). Тврдењето дека Харитите се Зеусови деца родени со Еуринома, стварателка, 
говори за тоа дека Хелените воспоставиле власт така чврсто да можеле да се женат 
со секоја жена со која сакале“. 

Хелени е според Хелиос=Илиос, како името Елисавета=Ели (Хели-ос) савет 
...И следи заклучок дека Хелените не биле етнички народ- Хелени биле и Евреите... 

Да не се изуми дека Хелените во Јонија биле Варвари, а со пелазгиски јазик. 
„4. Муса (‘планинска божица’), првобитно тројство (Паусаниј: IX, 29, 2), се 

Тројни Божици во оргастички вид. Зеусовото тврдење дека тој им е татко е со по-
доцнежно потекло; Хесиод нив ги нарекува ќерки на Мајката Земја и Воздухот“. 

14. Родување на Хермес, Аполон, Артемида и Дионис 

„Љубовникот Зеус обљубил многу нимфи, ќерки на Титаните и боговите, а 
бидејќи е створен човек и многу смртни жени; најмалку четири значајни олмписки 
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боженства изродил вон бракот. Најпрво со Маја, ќерка на Атлант, го добил Хермес, 
кој се родил во пештерата на планината Килена во Аркадија. Потоа Аполон и Ар-
темида зачнал со Лета, ќерката на Титанот Коеј и Титанката Фојба, на тој начин 
што и себе и неа во чест на соединување ја претворил во јаребица; љубоморната 
Хера ја испратила поради тоа змијата Питон да го прогонува Лето по целиот свет, 
запретувајќи неа дека не ќе дозволи да се игде под сонцето небеско породи. Носена 
на крилата на Јужниот ветер, Лета дојде најпосле до Ортигиј, во близина на остро-
вото Дел, и тука ја роди Артемида. Само што го загледала светот, Артемида í по-
мага на мајката да го помине ускиот мореуз. На островото Лета измеѓу едно масли-
ново и едно палмово дрво, кои растеле на северната страна на планината Кинт, по-
сле девет дена мака, го родила Аполон. Дел, до тогаш подвижното острово, се за-
чврсти и постанало неподвижно, и од тогаш никој повеќе не смеел да биде роден 
нити да умре на него; болните луѓе и труднатите жени се превезувале со морето до 
Ортигиј. (Дел + т = делт + а[женски род] = делта=дел та- именки со ва-на-та, Р.И.)  

б) Мајката на Зеусовиот син Дионис различно ги називале:едни кажуваат де-
ка тоа била Деметра, или Ија; други ја викаат Диона; третти Персефона, која Зеус ја 
оплодил претворувајќи се во змија, а ги има кои Лета ја сматраат Дионисова мајка. 

ц) Приказната најчесто тече вака: Зеус, прерушен во смртник, потајно водел 
љубов со Семела (‘Месец’), ќерка на кралот Кадмо од Теба, а љубоморната Хера, 
прерушена во стара сосетка, ја поучила Семела, која веќе шест месеци била трудна, 
на својот таинствен љубовник да му постави захтев повеќе да не ја обманува, туку 
пред неа се појави во својот вистински облик и природа. Како инаку би знаела нели 
случајно нејзиниот љубовник е чудовиште ? Семела го послушала советот и кога 
Зеус ја одбил нејзината молба, му забранила пристап во својата постела. Тогаш тој, 
налутен, се појави во облик на молља и гром и ја зажежи. Ама Хермес го спаси 
шесемесечниот плод- пришивајќи го уз Зеусовото бедро, да дорасне до девет месе-
ци; и во одредено време го породи. Така Дионис го викаат два пати роден или ‘дете 
со двоструку врати’ “. 

„1. Зеусовите насилија, како што изгледа, се однесуваат на хеленските осво-
јувања на старите божичини свети шкрињи, како што е шкрињата на планината Ки-
лена; неговата женидба, поново, проистекува од древниот обичај светиот крал на 
дабовиот култ да му се дава титула ‘Зеус’. Хермес, син кој го добил бидејќи ја си-
ловал Маја- титула на Божицата Земја како старица- првобитно не бил бог туку то-
темско обележје на фалистичкиот столб или пирамида. Вакви столбови биле среди-
ште на оргастичките игри во чест на божицата. 

2. Една компонента на Аполоновата боженска природа изгледа дека бил и 
пророшкиот глушец- кој е консултиран во светилиштето на Великата Божица, што 
можда објаснува зошто Аполон не е роден под сонцето небеско, туку под земја. 
‘Аполон Смитијски’ е роден од Аполоновите најрани титули (види 158, 2). Глув-
ците се доведени во врска со болесниците и нивните лечења, па Хелените затоа го 
обожувале Аполон и како бог на медицината и пророштвото; тек подоцна се гово-
рело дека е роден под маслиново и палметино дрво на северната страна на плани-
ната. Го називале брат-близнак на Артемида, Божица на Родување деца, а мајка им 
била Лета- ќерка на Титанката Фојба (‘месец’) и Титанот Коеј (‘интелигенција’)- 
позната во Египет и Палестина како Лат, божица на родноста на урминото и масли-
новото дрво; тоа објаснува и зошто во Грција доспела со Јужен ветер. Во Италија 
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таа постанала Латона (‘кралица Лат’). Нејзиниот сукоб со Хера потсетува на сукоб 
на раните иселеници од Палестина и староседелечките племиња кои обожувале 
друга божица на земјата; култот глушец, кој таа, изгледа го донела со себе, бил ве-
ќе наголемо развиен во Палестина (Самуило книга I, IV, 4 и Исаија  LXVI, 17). 
Обичајот во грчките и римските куќи да се држи змија заради одбрана од глувци 
објаснува зошто Питон го прогонува Аполон. Ама Аполон бил и дух на светиот кр-
ал кој изел јаболко-зборот ‘Аполон’ можда пре потекнува од коренот абол (‘јабо-
лко’) отколку apollinai (‘разорити’), иако ова друго е општоприфатено мислење. 

3. Похотлива јаребица била птица посветена на Артемида, во почетокот ор-
гастичка божица. Островото Ортигија им служело на јата јаребици како место на 
одмор кога во пролетта се селеле на Север. Приказната дека Дел, каде е роден Апо-
лон, до тогаш бил пловечко острово (види 43, 4), можда погрешно е сфатен пода-
токот дека неговото родување најпосле званично е утврдено; и Хомер го вика Lyce-
gens (‘роден во Ликија’) (Илијада IV, 101); граѓаните на Ефес со понос тврдат дека 
Аполон е роден во Ортигиј, во близина на Ефес (Такит: Анали III, 61). Бојочаните и 
Тегиријанците исто така тврдат дека тој е нивни роден син (Стефан Византинец sub 
Tegyra). 

4. Дионис, веројатно, светиот крал кого во седмиот месец после зимската ра-
внодневница божицата ритуално го убивала со молња, а свештениците га поеле 
(види 27, 3). Ова објаснува негова мајка: Диона, божица на дабовото дрво; Ија и 
Деметра, житни божици; и Персефона, божица на смртта. Кога Плутарх го назива 
‘Дионис син на Лета’ (‘заборав’), мисли на неговиот подоцен вид на вински бог. 

5. Приказната за Семела, Кадмовата ќерка, изгледа дека проистекла од оп-
штото настојување на Хелените од Бојотија да го окончаат традиционалниот риту-
ал на поднесување кралот на жртва: Олимпијаниот Зеус ја воспоставува својата 
власт, го зема осудениот крал под своја заштита и ја уништува божицата со нејзи-
ното сопствено оружје. Дионис постанува бесмртен, бидејќи е поново роден од сво-
јот бесмртен татко. Семела е почитувана во Атина во време на Ленаеа, светковина 
на дивите жени, кога тие на девет дела го черечиле едногодишниот бик, кој го пр-
етставувал Дионис и го приносиле неа на жртва; едно парче печеле а останатите па-
рчиња ги јаделе живи. Семела обично е преставувана како облик од Селена (‘ме-
сец’), а бројот девет е традиционален број на оргастичките свештеници на месецот, 
кои учествувале во овие гозби- во Когула, на пештерскиот цртеж, е прикажано де-
вет такви жени кои играат околу светиот крал, а девет други ги убило и прождерло 
средновекониот ѓакон, светиот Самсон од Дал“. 

15. Родување на Ерот 

„Некои тврдат дека Ерот, роден од свеопштото јајце, всушност бил првиот 
од сите богови, ни еден од останатите не можел да биде роден пред но што тој по-
станал; тие го сметаат вршњак на Мајка Земја и Тартар, и не признаваат дека имал 
ни татко ни мајка, додека по други Еротовата мајка била Ејлетија- божица на де-
чко родување. (Ерот=е рот[д]; Ирод=и род; Афродита=а [ф]продит=породит, Р.И.)  

б) Постои и предание дека Ерот е Афродитин син со Хермес или Ареј, или 
дури со сопствениот татко- Зеус; исто така се раскажува дека го зачнала Ирида со 
Западниот ветер. Тој бил распуштен дечко кој не ги почитуал ни строста ни опш-
тствената положба, туку на своите злаќани крила летел наоколу, годејќи ги насу-
мице со своите оштри стрели и ќудливо ги распалувал срцата со страствен помам“. 
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„1. За Хесид Ерот (‘полна страственост’) бил чист апстракција. Раните Грци 
го опишувале како Кера, или крилат ‘Дух’, како Старост, или Чума, што во прено-
сен смисол значи последиците на необузданата полна страст можат да бидат не-
згодни поопштрствените односи. Подоцна песниците, пак, почнале первезно да 
уживаат во Еротовите лудости, така да во Праксителовото време сентиментално 
славен како убавина на младоста. Негово најчуено светилиште било во Теспиј, каде 
Бојачаните го почитувале како едноставен фалистички столб- пастирскиот на Хер-
мес или Пријап, под различни име (види 150, а). Разни мислења на неговите ро-
дители лесно се дават да се објаснат. Хермес бил фалистички бог; и Ареј, како бог 
на војната, ја зголемувал жудњата меѓу жените војници. Афродита како мајка и Зе-
ус како татко- можат да се сфатат како алузија на тоа дека сексуалната страст не 
зазира ни од родоскрвнувања; и најпосле приказната како Ерот го зачнала Дуг од 
Западниот ветер само е лирска маштарија. Ејлејтија, ‘онаа што им доаѓа на жените 
на породилната постела’, бил назив за Артемида; зборот значи дека нема појака 
љубов од мајчината. (Ареј=Арес, Р.И.) 

2. Ерот никогаш не е сматран доволно одговорен да како бог зазема место во 
владеечкото олимијско семејство на дванестемината“. 

16. Посејдонова нарав и дела 

„4. Питомата маслинка, всушност, е донесена од Либија, што потврдува дека 
Атина е либијско потекло; ама таа, по сé судејќи, го донела само калемот, оти пи-
томата маслина не успева како посебно дрво, туку се калеми на дива. Дрвото кое 
божицата го донела се покажувало уште во Атина и во второто столетие на нашата 
ера. Поплавата на равницата, по своја прилика, е историски настан, ама не може да 
му се утврди времето. Е можно тоа да се случило на почетокот на четиринаесет-
тиот столетие пред наша ера, кога, по пресметките на метеоролозите, имало период 
на максимални врнежи. Веројатно во тоа време реката Аркадија никако не пресу-
шувале, и дека нивното изливање е сматрано Посејдонова освета. Сосека е утврде-
но дека Коринт во претхеленско доба го обожавале сонцето. (Паусаниј: II, 4, 7- ви-
ди 67, 2“. 

18. Афродита, нејзина нарав и дела 

„6. Адонид (фенички: адон ‘господа’) е грчка верзија на сиријскиот полубог 
Тамуз, дух на годишната вегетација. Во Сирија, Мала Азија и Грција, божичината 
света година некогаш била поделена на три дела а нивна обележја биле лав, коза и 
змија (види 75, 2). Козата, амблем на средишното годишно доба, припаѓал на божи-
цата на љубовта Афродита; змијата, амблемот завршеток на годината, бил Песофо-
нин (божица на смртта); лав, амблем на првиот дел, бил посветен на божицата на 
родувањето, овде названа Смирна, која немала никакви права на Адонида. Во Гр-
ција овој календар е заменет со двосезонски; годината била поделена со равно-
дневница, во источниот дел на земјата како во Спарта и Делфи; или со долгодне-
внива, по севернечкиот обичај, како кај Атињаните и Тебанците; тоа ја објаснува 
разликата во поимањето на планинската божица Калиопи и богот Зеус. 

7. Тамуз убил вепар, како и многу други нему слични митолошки личности- 
Озирис, критски Зеус, Анкаја од Аркадија (види 157, е.), Карманора од Индија (ви-
ди 136, б) и ирскиот јунак Дијармуд. Овој вепар изгледа дека некогаш бил дива 
свиња со големи оштри очњаци, всушност само божицата Персофона, ама во вре-
мето кога годината била поделена, па со светлата половина на годината владеел 
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свети крал, а со темната неговиот избран наследник или супарник, тој супарник се 
појавува во див вепар- како што Сет го убил Озирис; или Фин Мак Кул кога го 
убил Дијармуд. Црвената Саса која никнува на падините на Либан после дождот 
алегорично ја претставува Тамусовата крв, а секоја година во пролетта се одржува 
во Библ тажна светковина на Адонид во чест на Тамуз. Адоновото родување е из-
мирнино дрво- измирна важи за добропознат афродизијак- покажува аргастички ка-
рактер на неговиот ритуал. Капки на смола на измириното дрво се сматрани за сол-
зи пролеани по него (Овидиј: Метаморфоза X, 500). Хигин го сматра Кинир крал на 
Асирија (Фабула 58) можда затоа што изгледа дека обожувањето на Тамуз потекну-
ва оттука“. 

Селидба во Ирска со свој јунак, а и име со основа Мак- Македон=мак е дон. 
21. Аполон, негова нарав и дела 

„1. Преданијата за Аполон се мошне несредени. Грците го сматраат син на 
божицата Лета, позната во јужна Палестина како Лет (види 14. 2), ама тој исто така 
бил и бог на Хиперборејците (‘народ од онаа страна на Северниот ветер’), кој Хека-
тај (Диодор од Сицилија: II, 47) сосема го поистоветува со Британците, иако Пин-
дар (Питијски оди X, 50-55) ги сматра Либијци. Дел бил средиште на хипербореј-
скиот култ, кој, како што изгледа, се протегал на југоисток до Набатаја и Палести-
на, на северозапад до Британија и вклучиво и Атина. Меѓу државите кои ги соеди-
нувал овој култ, стално се одржувани врски (Диодор од Сицилија: loc. Cit.)“. 

„4. Месечевата божица од Дел, Бриза (‘видовита’), која не може да се разгр-
аничи и диференцира од Лета, може да се поистовети со хиперборејската Тројна 
божица Бригит, која кај христијаните постанала св. Бригита. Бригита била зашти-
тница на сите уметности и Аполон ја следел нејзиниот пример. Покушувањето Ти-
тиј да ја силува Лета прикажува една неуспешна побуна на брѓаните од Фокида пр-
отив освојувачите“. 

Следи Бригит=бриги т, а и Бриза=Брига,з=г, но не истогласно на „видовита“. 
22. Артемида, нејзина нарав и села 

„1. Девицата на сребрениот лак кои Грците го зачврстиле на Олимп, била 
најмлад член на Артемидината тријада, бидејќи ‘Артемида’ е уште една титула на 
Тројната Божица Месец. Имала право да ја храни својата кошута со детелина биде-
јќи детелината е симбол на тројството. Нејзиниот сребрен лак претставувал млад 
месец. Ипак, олимписката Артемида не била само девица. Понекогаш, како на при-
мер во Ефес, ја обожувале во нејзиниот друг вид, како нимфа, оргастичка Афроди-
та, со машки парнер, урмина палма (види 14, а), со елен и пчела (види 18, 3) како 
главни обележја. Улогата на бабицата пред припаѓа на старицата Крони, како и неј-
зините смртоносно стрели; деветогодишната старост на свештеницата треба да пот-
сетува дека е месечев број на смртта три пати три. Таа потсетува на критската ‘го-
сподарица на диви ѕверови’, главна нимфа- божица на прастарото тотемско опште-
ство; и одредено капење при што ја изненадил Актајон, како и рогатиот елен, неј-
зина кочија (види 125, а.) и јаребица од Ортигиј (види 14, 3) далеку пред приста-
нување на нимфата отколку девицата. Изгледа дека Актајон бил свет крал на прехе-
ленскиот култ елен, растрган на парчиња на крајот на власта од педесет месеци, 
наиме бидејќи протекна половината на Великата година. Нимфата по правило се 
капела после, а не пред обредното убиство. Овој ритуален обичај има многу сли-
чности со ритуалите опишани во ирските и велшките митови од првиот век пред 
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наша ера. Плутарх во Грчките прашања, 39, раскажува дека од време на време на 
планината Ликај во Аркадија јуреле и убивале човек облечен во еленска кожа. Пци-
те морале да бидат бели, со риѓи уши, како ‘пците од пеколот’ во келтската мито-
логија . Постоел петти витороги елен кој í побегнал на Артемида (види 125, а)“.  

Се истакна: „Нимфата по правило се капела после, а не пред обредното 
убиство. Овој ритуален обичај има многу сличности со ритуалите опишани во 
ирските и велшките митови од првиот век пред наша ера. Плутарх во Грчките пра-
шања, 39, раскажува дека од време на време на планината Ликај во Аркадија јуреле 
и убивале човек облечен во еленска кожа. Пците морале да бидат бели, со риѓи 
уши, како ‘пците од пеколот’ во келтската митологија.Постоел петти витороги елен 
кој í побегнал на Артемида“. (Пци=пси, Р.И.) 

Се потврдува дека тој ритуал бил само како наследство на македонските ко-
лонисти по пропаста на Македонија од Рим. Следи Ирска од Ир=Ил, Велс=Велес ...  

23. Хефајст, негова нарав и дела 

„1. Хефајст и Атина го делеле храмот во Атина и неговото име можда е из-
менет облик од hemero-phaistos, ‘оној кој сија денски’ (те. сонце), додека Атина би-
ла Божица на Месецот, ‘онаа која сија ноќта’, заштитничка на ковачката вештина и 
сите технички занаети. Малку е познато дека секоја алатка од бронзено доба, ору-
жје или справа му се припишува магично својство, а дека ковачот бил, всушност, 
нешто како чаробњак. Така троструката личност Бригита, Месечева Тројна Божица 
(види 21, 4), била заштница на песниците, ковачите и лекарите. Кога божицата ги 
изгубила тие својства, тогаш ковачот се возвишил до боженство. Дека ковач-бог е 
хром, тоа е предание кое се простира дури до западна Африка и Скадинавија; во 
примитивното доба ковачите, можда дури и намерно, се осакатувани, да не би по-
бегнале од работа и му пребегнале на непријателското племе. Играта со хромните 
јаребици се изведувала во еротски оргии посветени на ковачката вештина (види 92, 
2), а како Хефаст бил оженет со Афродита, тој, веројатно, храмел само еднаш годи-
шно, во доба на пролетните празници“. (Ерот-еротски-еродски=е род с ки=ки, Р.И.)   

Па Азија=Асија=Асиа. Затоа не е „ hemero-phaistos, ‘оној кој сија денски’ “. 
24. Деметра, нејзина нарав и дела 

„3. Хадовото грабнување на Кора е дел од митот по кого хеленското божен-
ско тројство насилно се жени со прехеленската Тројна Божица- Зеус со Хера; Зеус 
или Посејдон со Деметра и Хад со Кора, како што во ирскиот мит Бријан, Ајукар и 
Ајкарба се женат троструко со Божицата Еира,10 Фолда и Бамба (види 7, 6 и 16, 1). 
Овој мит го бележи времето кога машките ги преземаат земјоделските мистерии од 
жените, што Деметра одбила дека луѓето и понатаму снабдуваат со жито, само е 
друга верзија на Инината завера да ја уништи Атамановата жетва (види 70, ц). По-
натаму, митот за Кора раскажува за зимското закопување на страшилата од житни-
те полиња; овие страшила претставувале женско битие од гранки. Закопаното стра-
шило е откривано во раната пролет да би се видело како тие гранки пупат; тоа е 
прехеленски обичај кој се одржал по селата до во класично доба и е прикажан на 
вазните како сцена во која луѓето ја ослободуваат Кора од земјината хумка и со пи-
јуци и секири ñ ја разбиваат главата на Мајката Земја“. 

                                                 
10 Се наведе Еира=е ира=ила=ил а: „Ил врне, ил грме“. За македонски Зевс или тн.словенски Перун.  
Перун бил венетски во Европа. Па Иран=ир ан=он до Ирска=ир=ил. Следи Ил=Илиос=Хелиос=Зевс. 
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Се истакна: „тоа е прехеленски обичај кој се одржал по селата до во класи-
чно доба“. Ова било бригиско, како и македонско- додека тн.Хомер не се прифаќал. 

„4. Приказната за Ерисихтон е морална анегдота;кај Грците, како и кај Лати-
ните и старите Ирци, сечата на светите гајеви со себе повлекувало казна смрт...“. 

„14. За Деметра се кажува дека дошла во Грција од Крит...Ипак Деметрино-
то потекло треба да се трага во Либија“. 

27. Дионис, негова нарав и дела 

„6. Дионис пловел со лаѓа облик на млад месец и се приказната за неговиот 
сукоб со гусарите изгледа дека е заснована на истиот извор како и во легендата за 
Ное и животните во ковчегот: лавот, змијата и останатите сподоби се негови бого-
јавувачки облици за годишното доба. Дионис, всушност, е Деукалион (види 38, 3). 
Во Лаконија се сочувала една незванична приказна за неговото родување: Кадмо ја 
затвара Семела и нејзиното дете во ковчегот што доспева до Брасијајце, каде Се-
мела умира и каде е сохранета, а Ина го одгледува Дионис (Паусаниј: III, 24, 3)“.   

Следи преземено од Гилгамеш, а еврејството било само од 444. година п.н.е. 
„12. Виновата лоза била десетто дрво во светата година на дрвата, на која í 

одговарал месец септември, доба на винската гозба. Бршленот, единаесетто дрво, 
одговарало на месец октомври, кога Мајнада се банчила и опијала, труејќи се со бр-
шленово лисје, а било значајно и поради тоа- како и другите четири света на дрво- 
што давало црвени боја за бојадисување (види 52, 3). Византијскиот свештеник 
Теофил (Ругер: За занаетчиството, гл. 98) кажува дека песниците и уметниците са-
кале бршлен поради тајните моќи кои ги имал, од кои ќе ви кажам еден збор. Ако 
во март, кога се раздвижи растителениот сок, пробушете и засечете го стеблото на 
бршленот на неколку места, ќе истечи леплива течност, која, помешана и сварена 
со мочка, постанува крваво црвена боја со име ‘лак’. Таа боја се користи во слика-
рството и за осветлување. Црвената боја се употребува за бојење лице на киповите 
на машката плодност (Паусаниј: II, 2, 5) и киповите на светите кралеви (види 170, 
11); во Рим овој обичај се задржал во навиката на војсководците во триумфот да им 
ги бојадисуваат лицата црвени. Војсководач бил претставен богот Марс, кој бил 
Дионис пролетта пред него што постанал исклучиво римски бог на војната и по ко-
го месец март добил име. Англиските кралеви допуштиле лицето во званични при-
лики да им се нашминка со руменило, како би изгледале здрави и во полна снага. 
Што повеќе, грчкиот бршлен, како и виновата лоза и платанот, кои имаат петокра-
ки листови, претставувале стваралечка рака на Реа- божица на земјата (види 53, а). 
Мирта била дрво на смртта (види 109, 4)“. (Марс=м арс=арес=Арес- јарец, Р.И.) 

Лозата од јужниот Балкан била пренесувана со преселбите по долините на 
реката Вардар- Морава- Дунав- Рајна. Следи од лоза до Лозана... Бидејќи за неа во 
Европа до денес нема услови за одгледување, цела Европа сé уште не била донасе-
лена. Таа и денес ја нема од со Скадинавија до со Русија- само Рајнско вино благо. 

Кај Македонците бршлен играл важна улога. Македонска царска боја била 
црвена- како на булката (дивиот афион=опиум- мак) за маскирање на бојното поле. 
Следи Мак=мак, кој како бог стрчи над другите треви. Царска боја на царевите на 
тн.Византија била црвена, со чевли црвени- само за царот.Царица Зоја со руменило. 

28. Орфеј (=ор феј=пеј: ори пеј- ори и пеј, Р.) 
„1. Отсечената Орфејова глава која пее потсетува на обезглавениот бог Бран, 

од добата култот на јововото дрво, кој во Мабиногион умилено пее на стената кај 
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Халек, во северен Велс: тоа може да биде скаска за погрешното свирало направено 
од јовино дрво. Името Орфеј, ако доаѓа од Ophruoeis, ‘на брегот на реката’,11 треба 
да биде назив на Брановиот грчки парњак Форонеј (види 57, 1), или Крон, а се знае 
дека јовата растела покрај брегот на Пенеј и другите реки. Името на Орфејовиот 
татко Ојагар (‘од дива оскоруша’) упатува на ист култ, оти оскоруша (на францу-
ски- alisier) и јова (на француски- aliso) го носат прехеленските речни божици Ха-
лија или Алија или Елиде, кралица на Елисејските полиња, каде после смртта оти-
шле Орфеј, Крон и Форонеј. Аорна е Аверна, стара италска варијанта на келтскиот 
Авалон (‘острово на јаболковото дрво’-види 31, 2)“. (Форонеј=Поронеј=порон,Р.И.) 

„6. Ова не значи дека Орфеј...на ист начин и главата на Еуристеја, Брана и 
Адана ги чувале градовите од наездите на непријателите (види 146, 2)“. 

Орфеј=ор феј=пеј. Па само да се ори и пеје - ј = пее: оро-хоро-коло-колце... 
29. Ганимед 

„2. Кралското успење на небото на орлови плеќи, или во облик на орел, е 
распростанета религиозна маштарија. Аристофан во својот Мир (1) се руга со тоа 
што својот херој го испраќа на небото на плеќи на обичен балеган. Душата на кел-
тскиот јунак Лју Лаја од Мабиногион,одлетала на небо како орел во лет го убил Та-
нист. Вавилонскиот јунак Етан, после светата свадба во Киш, полетал на плеќите 
на орел према небескиот дворец Истар, ама паднал во море и се удавил. Неговата 
смрт, всушност, не била вообичаен крај го годишна жртва, како и кај Икар (види 
92, 3), туку казна за лоши жетви што уследиле за време на неговата власт. Тој по-
летал да би ја пронашол магичната тревка на плодноста. Оваа приказна послужила 
за еден опис на стална борба измеѓу орел и змија, година која расте и година која 
опаѓа, кралот и неговиот заменик, и, како во митот за Лју Лај, орелот кој во време 
на зимската краткодневница одвај останува жив со магичната снага почнува да се 
обновува. Затоа наоѓаме во Псалмата CIII, 5: ‘Твојата младост се обновува како во 
орелот’ “. 

38. Деукалинов потоп 

„3. Митот за Деукалиновиот потоп, кој очевидно од Азија го донеле во Хе-
лада, е со исто потекло како и библиската легенда за Ное. Меѓутоа, иако по хебреј-
ската морала приказна виното го пронашол Ное, што узгредно го оправдува и за-
што семитските освојувачи ги заробиле Канаанците, во Грција Деукалиновото твр-
дење дека тој го изумил виното се сузбива во корист на Дионис. Деукалион, ипак, е 
опишан како Аријаднин брат, а таа со Дионис изродиле многу племиња на култот 
на виновата лоза (види 27, 8); а името потекнува од deucos и halieus. Митот за Де-
укалион се опишува, всушност, поплавата во Месопотамија, која се случила во тр-
еттиот милениум пред нашата ера, а и есента и новогодишната гозба во Вавилон, 
Сирија и Палестина. На овие гозби се изливало слатко ново вино во спомен на гра-
дители на чунот или ковчегот, во кого, по вавилонскиот еп за Гигламеш, тој и не-
говото семејство го преживеал потопот кој го испратила божицата Иштар. Чунот 
или ковчегот бил месечев брод (види 123, 5) и гозбата е прославувана во време на 
младиот месец, најблизок на есенската равнодневница, да би се поттикнал есенски-
от дожд. Иштар во грчкиот мит се вика Пира, што е име на божицата мајка кај Пи-
ресата (Филистина), народ со потекло од Крит, кој дошол во Палестина преку Ки-

                                                 
11 Признавам само истогласно, а никако описно или преносно. Па само Орфеј=ор (оро=ори) феј=пеј. 
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ликија околу 1200 година пред наша ера; на грчки pyrrha значи ‘огнено црвено’,12 а 
таа придавка се става уз зборот вино“. (Се говори за Хелада- никако Грција, Р.И.) 

39. Атлант и Прометеј 

„Прометеј, творец на родот, кого некои го вбројуваат во седум Титани, бил 
син или титан на Еуримедон, или Јапет и нимфата Климена; а браќа им биле Епи-
метеј и Менојтиј“. 

Следи врска со Јапет да се бара и од Евреите, кои Херодот не ги познавал. 
„1. Познијите митографи го сфатиле Атлант само како персофиникација на 

планината Атлас во северозападна Африка, чиј врв изгледа како да ја потпира небе-
сата; ама, по Хомер, столбовите кои го потпирале сводот стоеле далеку во Атлант-
скиот океан, кој подоцна, по Херодот, е прозван Атлантски во чест на Атлант. Тој, 
веројатно, во почетокот бил Титан другиот ден на неделата, оној кој ја раздвојил 
водата на небескиот свод од водата на земјата. Дожд најчесто доаѓа во Грција од 
Атлантикот; нарочито од излегување на ѕвездата на Атлантовата ќерка Хијада, што 
со дел и објаснува и зошто домот му се најдува на запад. Херакле ја презел небеса-
та од неговите плеќи во двоструки смисол (види 133, 3-4 и 123, 4). 

2. Египетската легенда за Атлантида, исто така позната и како народна при-
казна долж атланскиот брег од Гибралтар до Хебрид, како и кај Јоруб во Западна 
Африка-не може да се сведе само на обичната маштарија и,изгледа, датира од трет-
тиот милениум пред новата ера. Ама Платновата верзија, за која тој тврди дека Со-
лон чул од своите пријатели либијски свештеници од Саис на Делтата, изгледа дека 
се заснива на подоцнежно предание: како што минојски Критјани, ширејќи го свое-
то влијание во Египет и Италија, претрпеле пораз од хеленскиот сојуз со Атина на 
чело (види 98, 1); и како, веројатно услед поморскиот земјотрес, огромните лучки 
работи кои ги изведувале Кефтији (‘народ преку море’, што значи Критјани и ни-
вни сојузници) на островот Фар (види 27, 7 и 160, 6), потонале неколку хвати под 
вода- каде подоцна гнурците поново ги откриле. Овие работи се состоеле од еден 
надворешен и еден внатрешен базен кои заедно зафаќале околу 250 јутра (Гастон 
Јондет: Les Ports submérges l’ancienne įle de Pharos, 1916). Оваа иднетификација на 
Атлантида со островот Фар би можела да оди во прилог на толкувањето дека Атла-
нт, кога понекогаш го опишуваат како Јапетов син- Јафет од Книга постанување, 
кого Евреите го викале Ноев син и го направиле основач на сојузот на поморците- 
го сматраат син на Посејдон, грчкиот заштитник на поморството. Ное е Деукалион 
(види 38, ц.) и тоа што во грчкиот мит Јапет се споменува како Деукалинов дедо, 
пред може да значи дека Кананците, чиј предок е Јапет, во Грција ја донеле леге-
ндата за месопотамскиот потоп отколку таа да дошла од Атлантик. Неколку деталји 
во Платоновата приказна, како што е жртвувањето на биковите на столбот и уре-
дите за топла и ладна вода во дворецот на Атлант, потполно докажува дека се опи-
шани Критјаните, а не некој друг народ. Како и Атлант, и народот на Крит знаел за 
‘сите длабини на морето’. Према Диодор (V, 3), кога мнозина население на Грција 
го уништила великата поплава, Атињаните заборавиле дека го основале Саис во 
Египет. Ова изгледа дека е доста замршен начинот да се каже како, после потопува-
њето на лучките гатови на островото Фар, Атињаните ја заборавиле својата рели-
гиозна врска со градот Саис, каде е почитувана истата либијска божица Неит, или 
Атина или Танит“. 
                                                 
12 Пир=пир, пиро=фило- Порфирогенет=пор фиро генет: пора; фиро-оган-жештини; генет=женет...   
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Евреји никогаш немало- Евреите биле/се само со присвоена туѓа историја.  
За Атлантида имам книга:„Атлантида-фалсификат на Солон и Платон“-2006 
„3. Платоновата приказна е збркана а таа збрка внесува и податоци за голем 

број слонови во Атлантида, што може да се однесува на знатен увоз на слоновача 
преку островиото Фар, а исто така е можно да се позајмени и од некои други леге-
нди. Во народните приказни многу се нагодувало за тоа каде заправо се најдувала 
Атлантида, иако и заблагодарувајќи на Платона воглавно била усмерена кон Атла-
нтскиот океан. Донедавно се сматрало дека границата на некогашната Атлантида се 
протегала од Исланд до Азорските острова, а потоа на југоисток до Воскрсните 
острова и Тристан да Куне. Се сматрало дека овие острова се остатоци на Атлан-
тида; ама океонографските испитувања покажуваат дека, без обѕир на овие врвови, 
цела оваа област била под вода најмалку шеесет милиони години. Е познато само 
едно големо острово кое нестанало во Атлантил: површината која денес се вика До-
герски брег. Ама коските и орудијата кои од морето се извлечени со рибарски врши 
покажуваат дека овој брег втонал во палеолитско доба; помалку е веројатно дека 
веста за нестанување на островата го донеле во Европа преживеаните, носени со 
струја по непрегледно водено пространство, отколку дека успомените на една дру-
гчија катастрофа ги донеле на брегот на Атлантик цивилизирани неолитски иселе-
ници, избеглици од Либија. 

4. Овие иселеници биле земјоделци и стигнале во Велика Британија пред 
крај на треттиот милениум пред нашата ера; ама никакво објаснување нема за ни-
вните масовни движења према запад преку Тунис, Мароко и јужна Шпанија, а по-
тоа према север во Португалија и понатаму. Према велшката легенда за Атлантида, 
за изгубениот Kantrej of Difed (неточно сместено во Кардигански залив), тешкото 
море ги провалило заштитните ѕидови и разорило шеснаесет градови. Ирски Хи 
Брасил; бретонски град Ис; корнволската земја Лајениза (неможно сместена измеѓу 
Корнвол и островото Скиле); француски Il Vert; португалски Ilha Verde; сите тоа се 
варијанти на една те иста легенда. Ама ако египетските свештеници навистина му 
рекле на Солон дека пропаста се случила на далечниот запад и дека преживеаните 
се преселиле преку Херкуловите столбови, би можело лесно да се утврди каде била 
Атлантида“. 

Се потврдува,масовните преселби биле по долината Вардар-Морава-Дунав... 
Само таквата легенда не е проширена со Феникијците, нити Бригите туку са-

мо со македонските колонисти. Тие ги познавале делата на тн.Хомер и на Платона. 
„5. Атланида која ја споменува Диодор од Сицилија (види 131, м.) е држава 

населена со најцивлизираниот народ кој живеел западно од езереото Тритониде, од 
кое либијските Амазонки, племиња со материјахално уредување кое го опишал Хе-
родот, го грабнале градот Керн. Диодоровата легенда не може археолошки да се да-
тира, ама тој го става испред либијскиот поход на егејски острова и Тракија, што не 
се случило подоцна од треттиот милениум пред нашата ера. Ако тогаш Атлантида 
била во западна Либија- поплавите кои можеле да ја предивикаат нејзината пропаст 
веројатно биле предизвикани со феноменалните дождови, како и оние кои преди-
звикале поплави во Месопотамија или огигијански поплави (види 38, 3-5), или тоа 
биле големи плими пратени со снажни западни ветрови, како тие го збришале го-
лемиот дел на Низоземска во дванаесеттиот и тринаесеттиот век и го створиле Зуј-
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дер Зе13, или тоа се случило услед тонење на прибреговниот терен.Всушност, Атла-
нтида можела да биде потопена во процесот на стварање на езерото Тритониде (ви-
ди 8, а.), кое, како што кажуваат, покривало неколку илјади квадратни милји ли-
бијско низоземје; може да биде дека се пружела и на север, во западниот залив Си-
рте, кој географот Скилакс го вика ‘Тритонски залив’, и каде гребените сведочат за 
постоење на читав ланец подводно островје, од кое над површината на морето се 
издигнува само островата Јерба и Керкена. 

6. Острово кое се најдува во средината на езерото а го споменува Диодор 
(види 131, 1) било веројатно Чамба Боу Роуба во Сахара. Диодор, изгледа, мислел 
на таква катастрофа кога пишел за Амазонките и Атлантида (III, 55): ‘И се говори 
дека, како последица на земјотрес, делови на Либија према Океанот го проголтале 
езерото Тритонид, така тоа да изчезнало.’ Бидејќи езерото Тритонид постоело во 
време кога Диодор живеел, нему веројатно му кажале дека ‘како последица на зе-
мјотрес морето проголтал дел на Либија и го направило езреото Тритонид.’ Зујдер 
Зе и Копајско езеро сега се повратиле; а езерото Тритонид, кое, према Скилакс, по-
кривало девет стотини квадратни милји во класично доба, се изгубило во солените 
мочвари Чот Мелгира и Чот ел Јерида. Ако тоа била Атлантида, некои преостанати 
земјоделци се повлекле према Запад, во Мароко, некои отишле на југ низ Сахара, 
останале на Исток, во Египет и понатаму, носејќи ја со себе својата приказна; мо-
шне малку останале покрај езерото. Дури и слонови, кои ги споменува Платон, мо-
желе да се најдат на тоа земјиште, мада брдовитиот брег на Атлантида му припаѓа 
на Крит, за кој Египтјани, кои мразеле море, знаеле само по слушање“. 

Најверојатно се работело за потопувањето на Левантот- со вода се левал-от. 
„7. Пет парови Посејдонови синови близнаци, кои се заколнале на сојузни-

штво со Атлантида, секако биле претстсвници на кралството Кефтија на островото 
Фар, кое било голем сојузник на Критјаните. Во микенското доба двојната власт 
била правило: во Спарта владееле Кастор и Болидеук, во Месенија Идај и Линкеј, 
во Арг Проит и Акрисиј, во Тиринт Херакле и Ификле, во Теба Етеокле и Поли-
нејк. Посејдоновите синови се покажале на похлепа и сврепост тек после падот на 
Кнос, кога трговскиот сојуз се распаднал, а трговците се претвориле во гусари. 

8. Прометејовото име, ‘промисленост’, потекнува можда од погрешното грч-
ко толкување на санскритскиот збор pramantha, свастика, знак кукасти крст, а него, 
се смета, го изумил Прометеј, оти Зеус- Прометеј од Туриј, е прикажуван како др-
жи кукасти крст. Прометеј, индоевропски народен јунак, е створен од елементи 
своствени на каријскиот јунак Паламед, кој ги изумил и им ги разделил на луѓето 
сите вештини на цивилизацијата (по надахнување на божици); како и вавилонскиот 
бог Еа, кој тврдел дека створил сјајен човечки сој од крвта на Кингу (некој вид на 
Крон), додека божицата мајка Арура створила многу послаба раса луѓе од иловача. 
Браќата Прамант и Мант, кои се појавуваат во санскритскиот еп Bhagavata Purana, 
веројатно се прототипови на Прометеј и Епиметеј (‘накнадна мисла’); ипак Хесио-
довата приказна за Прометеј, Епиметеј и Пандора не е изворен мит, туку само некој 
вид антиженска скаска, која тој, по своја прилика, самиот ја измислил, иако се за-
снива на приказна за Демофонт и Филид (види 169). Пандора била божица Земја 
Реа (‘сè давачка’), која под тоа име ја почитувале во Атина и другде (Аристофан: 
Птици 971; Филострат: Живот на Аполонија од Тијане VI, 39); неа песимистички 
                                                 
13 Откога ова е напишано, историјата на разорување се поновила. 
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Хесиод ја окривил за човечка смртност и сите зла кои постојат во животот, како и 
за фриволно и неприличино сопружничко однесување.Неговата приказна за подел-
ба на бикот исто така не е митолошка: комичката анегдота измислена да ја објасни 
Прометејевата казна, како и поради што боговите ја оставувале бутната коска и са-
лото кое се отсекува од жртвените животни. Во Книга на постанување на светоста 
на битните коски е објаснета Јакововата хромост, настаната кога еден ангел го по-
вредил при прилика на такмичење во борење. Во Пандоровото ќупе (а не кутија) 
најпрво се најдувала крилата душа“. (Кингу како Крон грешно прочитан..., Р.И.)  

Белците од Левантот се населиле на околните простори. Па продолжиле на 
Исток до Виетнам (зурла), Јапонија (крвна група А- 38%- има прилив на гени 40%), 
по Александар Македонски и во Америка (Индијанци со крвна група А),а и Европа.    

Се потврдува дека Хесиод внесувал ново, изменувал...Тој никако непостоел. 
Следи заклучокот дека немало човечки жртви туку само домашни животни... 
Пак, во еврејството има канибалистички традиции од Црнците (Семитите). 
„9. Грчките островјани уште секогаш го пренесуваат огнот од едно место на 

друго во срж на голема стаблјика мироѓије и Прометејевото окивање на планината 
Кавказ може да биде легенда која Хелените ја донеле кога се доселиле во Грција од 
Касписко море; таа легенда за смрзнатиот џин кој наузнак лежи на снег, на самите 
планински врвови, а го обилазат само јато птици грабливици“. 

Бидејќи во Елада била донесена традиција од снежни предели, се тврди, ати-
нските дела, за кои овде се говори, биле од различни генетски географски подрачја. 

„10. Атињаните доста се намачиле да би докажале дека нивната божица не 
била Прометејевата љубовница, што значи дека го поистоветиле со Хефајст, уште 
еден бог на огнот и пронајдувач, за кого се распределе исти приказни (види 25, б), 
затоа што имал заеднички храм со Атина на Акропол. 

11. Менојтиј (‘нарушена снага’) е свет крал на дабовиот култ; името, валја, 
се однесува на ритуалот на осакатување (види 7, 1 и 50, 2). 

12. Додека кукастиот крст чиј крак оди во десно- е симбол на сонцето, оној 
чиј крак оди во лево- е симбол на месецеот. Кај Акана во западна Африка, на народ 
со либијско- берберско потекло (види увод, крај) кукастиот крст претставува тројна 
божица ‘Нгама’ “. 

Како што Европјаните говорат за нивно Тројанско потекло, тие истакнуваат 
и за Атлантида. Следи да се потврди дека Европјаните се Балканци по митови и др. 

42. Хелиј 

„3. Црните тополи í биле посветена на Хекате, а белите му се обеќавале на 
воскрснувањето (види 31, 5, 134). Преобразувањето на Фаетонтовите сестри во то-
поли, према тоа, пред укажуваат на погребно острово каде постоел ред женски све-
штеници кои вршеле обреди во светилиштата на племенскиот крал. Преобразува-
њето во јова, што исто така се споменува, само го потврдува ова становиште, оти 
јовата го оивичело Киркиното острово Ајај (‘јадиковка’), острово- гробиште кое се 
најдува уврх на Јадранот, недалеку од устието на реката По (Хомер: Одисеја V, 64 
и 239). Јовите му биле посветени на Форонеј, порорчкиот херој и пронајдувач на 
огнот (види 57, 1). Долината на реката По била јужна гранична меѓа на ќилибар-
скиот пат од времето на бронзеното доба со кој од Балтикот во Средоземјето допре-
мал ќилибар, посветен на сонцето (види 148, 9)“. 

Секаде,каде имало руда со калај, таму Средоземноморците правеле населби. 
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43. Синови на Хелен 

„Хелен, Деукалиов син, се оженил со нимфата Орсеида и се населил во Те-
салија, каде го наследил синот Ајол. 

б) Хеленов најмлад син Дор се отселил на Планината Парнас и таму засно-
вал прва дорска заедница.Вториот син Ксут веќе бил побегат во Атина бидејќи бра-
ќата го оптужиле за кражба, и таму се оженил со Креуса, ќерка на Ерехтеј, која му 
го родила Јон и Ахај. Така, ето, сите четири чуени хеленски нации, наиме Јонјани, 
Ајолци, Ахајци и Дорци, потекнуваат од заедничкиот преток- Хелен. Ама Ксут не 
успеал во Атина; кога е избран за арбитар после Ерехтејевата смрт, тој го прогла-
сил својот настар шура, Керкоп Втори, за вистински наследник на престолот. Оваа 
одлука не му била на народот по волја и Ксуит, е прогнат од градот, умрел во 
Ајгијали, сегашна Ахаја“. 

Од мит и личност не произлегува народ туку Белците биле и се еден народ. 
Следи да се говори, митовите се за деца, а децата на нив не им веруваат. 
„5. Во почетокот ветровите беа Херина своина и машките богови немале 

никаква власт над ним;во Диодоровата приказна,Ајол навистина само ги учи остро-
вјаните како да употребуваат едра за пловидба и да претскажуваат, по временски 
прилики,кој ветар ќе се дигне.Управување со ветрови,за кои се мислело дека се ду-
хови на умрените,била една од привилегиите на свештениците на божицата на смр-
тта а од неа тие најтешко се одрекувале; вештиците во Англија и Шкотска уште во 
шестанесеттиот и седумнаесеттиот век ги уверувале поморците дека имаат моќ на 
ветровите.Ама Дорците со тоа разчистиле веќе во Хомерово време,тие на Ајол, пр-
едокот по кого се Ајолани го носеле името, го воврстиле во ред боженства, давајќи 
им моќ над сите ветрови на штета Херина. Ајолските острова се најдуваат во обла-
стите чуени по различноста на ветровите (види 70, г). Овој компромис само наиз-
глед го прифатиле Зеусовите и Посејдоновите свештеници,оти се опирале на ствар-
ање ново боженство, а несумливо е дека им се противеле и на Херините конзерва-
тивни обожуватели, кои ветровите ги сматрале нејзина непрокосновена своина“. 

Се кажа: „Ама Дорците со тоа разчистиле веќе во Хомерово време“. Следи 
традициите биле бригијски и македонски, во кои сé уште останало прехеленското. 

50. Асклепија 

„1. Овој мит се однесува на еклезијастчката политика во северна Грција. 
Атика и на Пелопонес; со потискување на прехеленскиот медицински култ во Апо-
лоново име, со кое управуваат свештеници на Божицата Месец во пророчките све-
тилишта на локалните хероји, реинкарирани во змија, врана и гавран. Меѓу нив би-
ле Форонеј, кој може да се препознае и во келтскиот бог- гавранот Бране или Вране 
(види 57, 1); Ерихтониј змијоопашен (види 25, 2); и Крон (види 7, 1), кој само во 
облик од Coronus (‘врана’ или ‘гавран’), што е име на двајца лапитски крала (види 
78, а). ‘Асклепија’ (‘бескрајно добар’) била титула која им се давала на сите хероји 
лекари во надеж да ја пробијат нивната благонаклонетост“. (Брана, б=в, Врана,Р.И.) 

Се говори прехеленски келтски. Па тој бил само бригијски и македонски. 
„2. Божицата Атина, заштитница на овој култ, во почетокот не е сматрана 

девица, бидејќи неа умрениот јунак í бил и син и љубовник. Таа ја добила титулата 
‘Coronis’ поради пророчката врана или гавран, и ‘Хигиеја’ поради својата исцели-
телска моќ. Нејзиниот универзален лек била имелата, ixias, збор кој е во блиска вр-
ска со имињата Исхија (‘снага’) и Иксион (‘снажен по родување’) (види 63, 1). 
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Источноевропската имела, или ‘loranthus’, е паразит на даб, а не како на запад па-
разит на топола или јаболко; и ‘Aesculapius’, латински облик од Asclepios- збор кој 
како да значи ‘она на што виси од питомиот даб’, те. имела- веројатно поран назив 
за двете. Имелата се сматрала генитален орган на дабот, а кога Друидите ритуално 
ја отсекувале имелата со златен срп, тие тогаш го чинеле симболична демаскулини-
зација (види 7, 1). Вискозниот сок во бобиците на имелата се сматра дабова сперма, 
течност која поседува големо регенаративно дејство. Сер Џемс Фрезер во своето 
дело Зларна гранка нагласил дека Ајнеј слегол во подземен свет со имела во раката 
и на тој начин ја задржал снагата како би можел да се врати на горниот свет кога би 
сакал. ‘Извесна трева’ која Глаук го повратила од мртвите веројатно исто така била 
имела. Исхија, Ајскулапија, Иксион и Полијејд, всушност, е една иста митска осо-
ба: персофиникација на исцелтелската снага која се најдува во обрубените генитал-
ии на жртвениот херој на дабовиот култ. ‘Chylus’, Исхијеви друго име, значи ‘сок 
од билка или бобица’ “. (Глаук=гла ук- глауч=гла учи-и; Селеук=селе ук, Р.И.) 

51. Пророчишта 

„3. Испитувањето на изнутрицата, изгледа, било индоевропско пророчко ма-
јсторство. Гатањето со фрлање на коцка од коска на зглобот изгледа дека првоби-
тно било алфабетско, оти на коцката се најдувале ‘знаци’, а не броеви. Дванаесет 
согласници и четири самогласници (како во гатање на ирското Огама) беа наједно-
ставен облик на кој грчката азбука можела да се сведе. Ама во добата на класична 
Грција коцките биле означени само со броевите- 1, 3, 4 и 6, а значењето на сите мо-
жни комбинации на броеви било утврдено со правила. Толкувањето на сновите е 
општа појава“. 

Се истакна: „Гатањето со фрлање на коцка од коска на зглобот изгледа дека 
првобитно било алфабетско“...„...(како во гатање на ирското Огама)...“.   

Па „фрлање на коцка од коска“ (ашик, Р.И.) била бригијска, б=ф, игра. И 
затоа авторов, како Баирчанец-Битолчанец во својата младост се најиграл со ашик... 

52. Алфабет 

„Три Суѓаји, а некои кажуваат Ија, сестра Форонејева, измислиле пет само-
гласници на првата азбука и согласници Б и Т; Пакамед, Науплиев син, ги изми-
слил останатите единаесет согласници; а Хермес ги вообличил овие гласови во ка-
рактеристични знаци, земајќи клинести облици, оти ждраловите летат во клинеста 
формација, и го пренел системот од Грција во Египет. Тоа бил алфабет на Пелазги-
те кои Кадмо подоцна ги донел во Бојотија, а Еуандер од Аркадија, со потекло Пе-
лазг, во Италија. Во Италија неговата мајка Кармента ги створила познатите обли-
ци на латинската абецеда. 

б) Останатите согласници ги додадал на грчкиот алфабет Симонид, од остр-
овото Сам, и Епихарм, од Сицилија. Два самогласници, долго ‘О’ и кратко ‘Е’, го 
внеле Аполоновите свештеници, така та оттогаш Аполоновата света лира имала по 
еден самогласник за секоја од седумте струни. 

ц) Алфа било прво од осумнаесетте слова, оти alpha значи чест, а alphainein 
значи измисли, и оти Алфеј е една од најзначајните реки; дури и Кадмо, иако го ме-
нувал редот на словата, го задржал словото alpha на прво место, оти alepх на фени-
чки значи вол, а Бојотија е земја на волови“. 
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Долна Македонија не е земја на говеда, нити појужно од неа, а никако Бојо-
тија. Ова се објаснува што самиот поим бојот означува само бојот, б=в, војот. Да не 
се изуми, Волос ја има-л основата вол. Поимот Волос=Велес=Велс бил пелазгиски. 

„1. Грчкиот алфабет е поедноставување на критските хиероглифи. Научни-
ците и денес воглавно се сложуваат дека првата пишана азбука се развила во Еги-
пет во 18 век пред новата ера, под влијание на Критјаните; тоа се сложува со Ари-
стидовото предание кое го забележал Плиниј, по кое, наиме, ‘азбуката ја изумил 
еден Египќанин, по име Менос (‘месец’), петнаесет години пред Форонејавата вла-
ст во Арг’. 

2. Ипак има податоци дека пред воведување на обликовната феничка азбука 
во Грција, постоел алфабет во вид на верски тајни која ја чувале свештениците на 
Месечевата Божица Ије или Три Суѓаји; тој бил сосем близок на календарскиот 
алфабет и словата не се означувани со пишан знак, туку со гранчиња на различни 
дрва кои симболизирале годишни доба и поедини месеци. 

3. Древната ирска азбука, како и азбуката која ја употребувале Друидите во 
Галија, за која пиши Цезар,секако одма не биле пишани азбуки и сите слова се име-
нувани према дрвото. Таа ирска азбука се викала Beth-luis-nion (‘бреза, оскоруша, 
јасен’) по првите согласници на азбуката, а нејзиниот редослед секако бил фригиј-
ско потекло, и се сложувал со редоследот на пелашката и латинската азбука, то ест 
имала тринаесет согласници и пет самогласници. Првобитниот редослед изгледал 
вака: А, Б, Л, Н, О, Ф, С, Х. У, Д, Т, Ц, Е, М, Г, Нг или Гн, Р, И; веројатно дека со 
тој ист редослед се служел и Хермес. Ирските олави се претвориле во азбука за 
глувонеми, служејќи се зглобовите на прстите, од кои секој претставувал по слово 
или значење на некаква глаголска работа. Секако согласникот претставувал име на 
еден од 13 месеци, кои траеле по 28 дена. Годината почнувала два дена после зим-
ската краткодневница; наиме: 

1. Декември 24     Б  бреза, или дива маслинка 
2. Јануари     21    Л  оскоруша 
3. Февруари  18    Н  јасен 
4. Март          18   Ф  јова или дрен 
5. Април        15   С  врба; СС (З), црн трн (глоговец) 
6. Мај             13   Х  бел глог, или дива круша 
7. Јуни            10   Д  даб или дрво смрдилка (Следи Д=ДАБ, Р.И.) 
7. Јули              8   Т  свети или бодликаст даб 
9. Август          5   Ц  орев; CC (Q) јаболко или оскоруша 
10. Септември 2   М  винова лоза(Наведените растенија ги има Бригија, Р.И.) 
11. Септември 30  Г  имела 
12. Октомври  28  Нг или Гн, трска, шаша 
13. Новембар  25   Р  зова или мирта“. (Имало земјоделски календар, Р.И.) 
Ирската азбука била фригиска=бригиска со дрво-Друиди=Дрвиди=Дрво-ди. 
„4. Околу 400. година пред новата ера, после неколку верски промени, редо-

следот се изменил да би се прилагодил на новиот календарски систем. Тој родослед 
вака е воспоставен: Б, Л, Ф, С, Н, Х, Д, Т, Ц, Q, М, Г, Нг, З, Р. Овој алфабет се до-
ведува во врска со Херакле Огниски или ‘Сончев бик на Огме’, како што порано се 
доведува во врска со Форонеј (види 132, 3). 
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5. Секој самогласник претставувал симбол на еден квартал на годината: О 
(штипавец) пролетна равнмодневница; У (врес) летна долгодневница; Е (топола) 
есена равнодневница, додека самоглавците А (јела или палма), дрво на родување, и 
И (тисовина), дрво на умирање, двете означувале зимска краткодневница. Овој по-
редок на дрвото е усвоен во грчкиот и римскиот мит, во светите преданија на цела 
Европа и, mutatis mutandis, во Сирија и Мала Азија. Божицата Кармента (види 86, 2, 
132, 6) го измислила словото Б и Т и сите самогласници, оти секој од овие два кале-
ндарски согласници означувале по една половина на нејзина година, која била по-
делена измеѓу светиот крал и неговиот заменик. (Стои „цела Европа, Р.И.) 

6. Ждраловите му биле посветени на Хермес (види 17, 3 и 36, 2), кој бил за-
штитник на песниците пред него што Аполон му го презел правото; најрани знаци 
употребени за азбука биле клински облик. Паламед (‘древна мудрост’) и неговиот 
свети ждрал (Мартија: Епиграми XIII, 75) му бил каријски парњак на египетскиот 
бог Тот, кој ги измислил словата и чиј симбол бил ибис, сличен на ждралот. Хермес 
бил Тотов хеленски парњак (види 162, 5). Историски е чинител а не мит дека Си-
монид и Епихарм додале нови слова на азбуката, иако разлогот со кој тоа го на-
правиле останал загонетен. Две слова, xi и psi, ги додале без потреба, а уклонувајќи 
го аспиратот (Х) и digamm-от (Ф), го осиромашиле редоследот. 

7. Може да се докаже дека имињата на словата кои се задржале во ирската 
Beth-luis-nion, за која по преданијата се сматра дека во Ирска доспеала преку Шпа-
нија од Грција (види 132, 5), всушност е древна грчка чаролија во чест на аркад-
ската Бела Божица Алфите, која, во доба на класична Грција, ја изгубила својата 
моќ и значење и се свела на баук од дечки бајки. Кадменскиот редослед на словата, 
овековечен во добропознатиот редослед А Б Ц, изгледа дека намерно го спровеле 
феничанските трговци; тие употребувале тајна азбука во трговски сврхи, ама се 
плашеле да не ја увредат божицата откривајќи го вистинскиот редослед на нејзина-
та азбука. 

Оваа комликувана и важна материја опширно е разматрана во Белата Бо-
жица (од глава 1- 15 и во гл. 21). 

8. Самогласниците кои Аполоновите свештеници ги додале на неговата лира 
веројано се оние кои ги споменува Деметриј, александријскиот фолозоф од првиот 
век пред новата ера, кога пиши во својата расправа За стилот: 

‘Во Египет свештениците им пеаат химни на боговите изгороворувајќи сед-
ум самогласници еден по друг, а нивните звуци им произведуваат така снажно му-
зичко доживување на слушателите како да употребуваат фрула или лира... ама мо-
жда подобро да не се оддалечуваме од темата.’ 

Ова потврдува дека самогласниците се употребувани во музиката како на-
чин на лечење со звуците на лирата во Аполоновите светилишта“.  

53. Дактили 

„1. Дактили персофиникација на прстите, а Херакловата14 олимписка трка е 
встроена по углед на дечките игри добивања со прстите, иземајќи го палецот, под 
масата- при што кажипрстот секогаш победува во трката. Ама тајната орфичка при-
казна се заснивала на календарското потекло на магијското дрво, при што секој 
зглоб на прстите претставувал по едно дрво, односно едно слово на орфичката ка-

                                                 
14 Херакле=Иракле- ракле, ракал + в = раквал=ракувал. Херакле имал многу раце- прсти за употреба. 
Спореди со Дракула=д ракул а, да ракула=ракува. Тој со своите раце бил извршител на злодела итн. 
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лендарска азбука, која, како изгледа, потекнала од Фригија (види 52, 3). Дивата ма-
слина изгледа е означувана горен зглавок на палецот, каде се претпоставувало дека 
е средиште на машкоста, те тој зглавок се викал Херакле. За овој Херакле се гово-
рело дека лисјата му растат од телото (Палајфат: 37). Овој систем се задржал во по-
знатите називи за прсти во Западна Европа; на пример ‘луд прст’ одговара на Епи-
мед, среден Јасиј; како и во имињата на прстите при гледање во дланката; те. Сату-
рн за Епимед- Сатурн бидејќи се покажал на тронот во борба против Зеус; и Апо-
лон- бог исцелител, за Јасиј. Кажипрст е Јупитеров или Зеусов, оти тој ја вдобива 
трката. Малиот прст, Меркур, или Хермес е чаробен. Широко во примитивна Евро-
па обработувањето на металите било пратено со бајање и чаролии и затоа на кова-
чот му се присвојувале прстите на десната рака како свои Дактили, оставајќи ја ле-
вата на гатарите“. 

Не се совпаѓа „примитивна Европа обработувањето на металите“, затоашто 
„обработувањето на металите“ не може да им припаѓа на било каква „примитивна 
Европа“. Следи низ примитивната Европа се селело население од Балканот и Мала 
Азија, кое бил еден ист пелазгиски народ, кој се бавел и „со бајање и чаролии“. 

„2. Приказната за Акмон, Дамнаменеј и Келмид, чии имиња се однесуваат 
на ковачката вештина, приказна за деца која се илустровала на тој начин што се лу-
пкало со кажипрстот за палецот, како чекан за наковањ, а потоа изненадно би се 
смакнал врвот на средниот прст како кога отпадне парче на усвитено железо. Желе-
зото доспеало на Крит преку Фригија и уште од оддалечените краишта од јужниот 
брег на Црно Море; а Келмид, бидејќи оличението на топеното железо, било под 
власт на Великата Божица Реа, покровителица на ковачите, така да верувањето во 
неа опаѓа кога отпочнало топењето на железото во време наездата на Дорците, кои 
биле наоружени со железно оружје. Таа знаела само за злато, сребро, бакар, олово и 
калај како земјини метали, иако грумените на метеоритското железо високо се це-
нело поради своето необјасниво потекло; веројатно дека еден таков метеор паднал 
на брдото Берекинт. Еден необработено парче метеорит е најден во неолитските 
наслаги во Фајест, покрај еден божичин кип од иловача, морски школки и садови 
кои служеле во обредни сврхи. Сето рано египетско железо е со метеорско потекло 
и содржи висок процент никел готово воопшто не ’рѓосува. По Келмидовата увреда 
на Хера средниот прст добил име: digita impudica“. 

Па врската на Европа била со Балканот и Мала Азија со пелазгискиот народ. 
62. Леда 

„2. Лада е ликијски, односно критски збор и значи ‘жена’, а Леда била бо-
жица Латина, или Лето, или Лат, таа која го родила Аполон и Артемида на остро-
вото Дел (види 14, 2). Тоа јајце мркоцрвена боја потсетува на вкрстување како крв 
на црвеното јајце на Друидите, глаин, кое тие секоја година го барале на морскиот 
брег. Во келтскиот мит ова јајце го излегло божицата во свој вид на морска змија. 
Приказната дека јајцето е фрлено на Леда меѓу нозете можда потекнува од сликата 
на која божицата седи на породилната столица со Аполоновата глава што се пома-
ља од стомакот“. 

Па тн.словенска Лада била мајка на повеќето богови, Богородица, Божица на 
убавината, љубовта и склучување на бракови. Ама Лада била дури сестра на Јусти-
нијановиот татко. Следи Македонците биле колонисти низ Европа. Нивното коло-
низирање завршило со последниот римски и првиот христијански цар Јустинијан. 
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63. Иксион 

„2. Месечевата Божица на дабов култ била позната како Дија (‘небеска’), а 
тоа била и титула на додонската дабова божица (види 51, 1), па према тоа и Зеусова 
жена Хера. Кралевите во прастаро време себе се нарекувале Зеус (види 43, 2; 45, 2; 
68, 1 и 156, 4) и се жениле со Дија од дождовните облаци, што секако не им било 
вистинско на олимпијските свештеници, кои погрешно ја толкувале обредната сли-
ка на разапнатиот крал Лапид како казна за неговата неподобност и измислиле при-
казна за облакот. На едно етрурско огледало Иксион е прикажан разапнат на огнен 
точак, на печуркасти самокрес кај нозете; на други места тој се гледа врзан со пет-
тоструки узици, баш како ирскиот херој Кахалеин, повиен наназад (Филострат: Жи-
вот на Аполониј од Тијан VII, 12), со членци, зглобови и врат сврзани заедно, како 
Озирис во Книга на мртвите. Оваа положба на телото изгледа како горечки точак 
кој се врти низбрдо во европските летни светковини, како знак сонцето да достигне 
зенит те оттогаш да опаѓа сé до зимската краткодневница. Искионовата провалија 
не е некаква метафора: на светите кралеви им биле потребни жртви кои ќе ги заме-
нат- на пример војни заробеници или, ако такви нема,тогаш патник фатен во кљусе. 
Митот како да говори за сојуз измеѓу Зеусовите Хелени и Лапидите, Флегијаците и 
Кентаурите, а кој бил прекршен со обредно убивање на хеленскиот патник и со гра-
бнување на жена од село; Хелените барале и добиле званично извинување“. 

72. Мелампо 

„Мелампо. Минијец, внук Кретејев, кој живеел во Пил во Месени, бил прв 
смртник на кому му е подарена моќта на прорекување, прв кој се бавел со медици-
на, прв кој соградил храмови на Дионис во Грција и прв кој го разблажил виното со 
водата. 

б) Неговиот брат Бијант, кого тој искрено го сакал, се заљубил во нивниот 
роднина Пер; ама толку многу луѓе ја молел нејзината рака да нејзиниот татко Не-
леј обеќал дека да ја омажи за оној кој му го дотера стадото на кралот Филак од 
Филак. Филак го сакал ова стадо изнад сé на светот, освен синот Ификл, кога сами-
от ја чувал уз помош на еден опасен пас, вечно буден“. (Бијант=бијан т, б=в, Р.И.) 

„2. Ификова мана...Името Пера значи ‘осакатена или дефектна’...“. 
Следи Пил=Пир=Фир, а и Пир=Пер до Пера и Перу-н, како во Перу со гром. 
Па македонската флота по Александар Македонски пристигнала во Западна 

Америка со крвна група А која е вегетеријанска на житарици и мешункасти храни-
ва.Бидејќи Африка била споена со Јужна Америка, а јужно од Сахара немало жита-
рици и мешункасти растенија, таквите во Америка биле донесени од Македонците 

Во прилог дека во Африка било на Црнците е под 80. Калидонски вепар:  
„3. Артемида ја почитувале како мелеагрис, кокошката бисерка, на острово 

Лера и атинскиот Акрепол; култот е источноафричко потекло, судејќи по нарочити-
от вид кокошката бисерка- која имала модра реса, спротивно на италијанската, со 
црвена реса, со потекло од Нумидија- која со своите необични кокодакање поста-
нала весница на утрото. Оние кои не ја обожавале ни Артемида ни Изида можело 
да јадат месо на оваа кокошка. Лераните биле познати по својот невалјан живот ве-
ројатно поради својата религиозна заостанатост, како што Критјаните биле познати 
по лагите (види 45, 2)“. (Во секој тн.народ има лажговци, Р.И.) 

Е познато дека во Африка- јужно од Сахара- била само кокошката бисерка, а 
без други наши домашни животни.Ова говори и без житарици и мешункасти храни. 
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73. Персеј 

„1. Митот за Акристиј и Проит бележи основање на двоструката кралска 
власт во Арголид: вместо кралот да умре секоја летна долгодневница, и неговиот 
заменик да го смени владеејќи во текот на преостанатиот дел на годината, секој 
владеел по 49 или 50 месеци, наиме пола голема година (види 106, 1). Кралството 
подоцна е поделено, а кралевите владееле како сопарници цела голема година. По-
раната теорија дека светиот дух на младата година и неговиот совладател, мрачни-
от дух на годината во опаѓање, се во стално ривалство, преовладува во келтскиот и 
палестинскиот мит, баш како и во грчкиот и латинскиот“. 

Се истакна: „ривалство, преовладува во келтскиот и палестинскиот мит, баш 
како и во грчкиот и латинскиот“. Произлегува дека наведеното било едно и исто. 

„2. Ваквите два пара близнаци се појавуваат во Книгата на постанување. 
Исак и Јаков (Книга на постанување XXXVIII, 27-30), се завадиле околу првенство-
то уште во мајчината утроба, како и Акрисиј и Проит. Во поедноставениот мит за 
Мот и Алеин, близнаци се сваѓаат околу жена, како Акрисиј и Проит; исто така и 
нивните двојници во келтскиот мит, на пример, Гвин и Гвитур во епот Мабиноги-
он, додека на светот и векот воочи на мајскиот празник се отимаат за раката на 
Креидиладе, Лирова ќерка (Корделиј, ќерка на кралот Лир). Жената во секој случај 
е месечева свештеница и венчањето со неа го обезбедува кралството“.  

„6. Во друга и едноставна верзија на митот, Персеј се бори и ја победува ли-
бијската кралица, неа í ја одрубува главата и ја сохранува на пазарниот трг во Арг; 
ова секако ја бележи победата на Аргивлјан во Либија и го сузбива матријархатот, 
како и насилијата над мистеријата на божицата Неит (види 8, 1). Сохранувањето на 
главата на пазарниот трг говори дека светите реликви се заклучувани во шкрињи на 
кои се ставаат одбрамбени маски како би се обесхрабриле градските копачи да ги 
вознемируваат. Е можно дека реликвиите биле пар мали посади, како во ‘Мабино-
гиониот’, каде кралот Луд става пар прасина во каме шкриња во Карфакс во Окс-
форд, како чаролија која го штити целото кралство на Британија; мада парасињата 
во контекст би биле еуфемизам за деца. (Оксфорд=окс форд=порд=порта, Р.И.) 

7. Приказната за Андромеда веројатно е изведена од една палестинска или 
сиријска икона за Богот на Сонцето Мардук, или неговиот претходник Бел, кој, ја-
вајќи го својот бел коњ, го убива морското чудовиште Тијамат. Овој мит го најду-
ваме и во еврејската митологија: Исаија споменува дека Јехова (Мардук) го раско-
мадил Рахаба со својот меч (Исаија LI, 9); а по Јову X, 13 и XXVI, 12, Рахаб значе-
ло море. На истата икона е нага, со накит окитена Андромеда, која е прикивана за 
стена, Афродита, или Истар, или Астарта, развратна божица на морето, ‘владарка 
над луѓето’. Ама таа не чека да ја спасат; бидејќи го убил утварот Тијамт, морската 
змија, сам Мардук таму е прикован, да би ја спречил новата несреќа. Во вавилон-
скиот еп за стварање на светот Астарта ја испратила поплавата. Таа како божица на 
морињата имала храмови долж палестинскиот брег, а во Троја е обожувана Хесио-
на, ‘Кралица на Азија’, која, према кажувањето, Херакле ја спасил од некое друго 
морско чудовиште (види 137, 2)“. 

Се кажа: Астарта „како божица на морињата имала храмови долж палестин-
скиот брег“. Меѓутоа, Богородица не е Палестинка туку само Бригијка- заблудена...   

“8. Грчката колонија која се настанила во Хемиј, како што кажуваат на крај-
от на вториот милениум пред новата ера, го поистоветила Персеј со богот Хем, чиј 
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хиероглиф бил крилата птица и сончев диск; и Херодот ја нагласува врската измеѓу 
Данај, Персијевата мајка, и надирањето на Данајците од Либија во Арг. Митот за 
Персеј и печурките е нарочито интересен. Теоријата дека е глива, на која Персеј í 
се поклонувал, била отровна Дионосова глива (види 27, и), изложена во воведниот 
збор на дополнителното издание. 

9. Друга, едноставна верзија на митот кажува дека Персејевата посета на 
Грајите, позајмување на око, заб, тоболец, срп и невидлив шлем, е потера на дру-
гите Горгони по Персеј, бидејќи ја обезглавил Медусата, е сосема неважна во однос 
на неговиот сукоб со Акрисиј. Во Белата Божица (глава 13) јас тврдам дека со тој 
елемент е протолкувана една сосем другчија икона, која го прикажува Хермес со 
познати крилати сандалки и шлем, на кого три Суѓаји му дале чаробно око (види 
61, 1). Тоа око е симбол на запазувања: Хермес владеел со трите азбуки кои Суѓаји-
те ги изучувале. Тие исто така му дале и пророчки заб, сличен на забот кој го упо-
требил Фион во ирската легенда; потоа српот да би ги окресал алфабетските гран-
чиња, торба од вранина кожа граничињата да би ги ставил во неа и Горгона маска 
да ги плаши раздозналите. Хермес лета со небото во Тартар, каде Горгоните имаат 
свети Гај (види 132, 3), пратен а не го гонет од Тројната Божица, која ја носи Гор-
гонината маска. Долу на земјата е прикажана поново Божицата како држи огледало 
за кое се одржувало Горгониното лице да би се нагласила таинсвеноста на поуката 
(види 52, 7). Хермесовата врска со Граите, стигијски нимфи, и шлем кој го чини не-
видлив, се докази дека баш тој е таа личност, а погрешно толкување дека Персеј 
можел да дојде и оттаму што Хермес, како гласник на смртта, имал назив и Pterseus 
(‘уништувател’)“. 

75. Белерофонт 

„3. Белерофонтовото припитомување на месечевиот коњ на Пегас,кој претс-
тавувал магија на стварање на дожд и поседована оглава, на Атинин поклон,кажува 
дека светиот крал по наредбата на Тројната Муса (‘Планинска божица’)или нејзина 
претставница,морал да фати див коњ;така Херакле подоцна го јавал Арион (‘месеч-
ев небески коњ’) кога ја зазел Елида (види 138, г).Судејќи по примитивните обича-
ји на Данците и Ирците, свети крал јадел месо на коњ, бидејќи поново ритуално го 
родила планинската божица кобилина глава. Ама овој дел на мит исто така е ам-
бивалентен; тој може да се протолкува и како белешка за тоа како хеленските осво-
јувачи ги покориле светилиштата на планинската божица во Аскри, на Гората Хе-
ликон, и во Коринт. Слично е и со митот како Посејдон ја силовал аркадијската Де-
метра кобилја глава (види 16, ф), со која го изродил месечевиот коњ Арион; По-
сејдон ја силовал и Медуса, и таа го изродила Пегас (види 74, х). Со тоа се обја-
снува Посејдоновата улога во приказната за Белерофонт. Понижувањето кое Беле-
рофонт го доживеал од Зеусовата страна е морална анегдота усмерена да го преуре-
ди протестот и сумливоста во олимијската вера; Белерефонт кој лета низ воздухот 
како стрела,иста е личност како и неговиот дедо Сисиф или Тесуп (види 67, 1),тоа е 
сончев херој чиј култ е заменет со култот на Сончевиот Зеус;нему,значи, му е суде-
но да доживее сличен неславен крај како и Хелијевиот син Фаетонт (види 42, 2)“. 

Пак, не се јадел коњско. А „свети крал јадел месо на коњ“ било дотерувано. 
77. Ниоба 

„1. По Хомер, Ниоба имала дванаесетина деца, а по Хесиод дванасетина, по 
Херодот четворица, по Сапфи осумнаесеина,а во забелешката на Еуропид и Аполо-
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дор, кој е најпотполен, се кажува дека имала седум ќерки и седум синови. Бидејќи 
Ниоба према тебанските извори била правнука на титанот Атлант, а во аргивската 
верзијата или ќерката или мајката Форонејова (види 57, а), кој исто така е опишан 
како Титан (Аплодор II, 1, 1 и Сколијаст уз еуридоповиот Ореста 932), и Пелагоз-
гов, таа можела да се пофали дека е прва смртна жена кој Зеус ја облежал (Диодор 
од Сицилија: IV, 9, 14: Аполодор: loc. cit.: Паусаниј: II, 22, 6). Овој мит веројатно се 
однесува на поразот на Титаните и Титанките и превласта на Олимпијаните. Ако е 
така, тогаш тој говори за потиснување на стариот календарски систем на Пелазгите 
во Грција, Палестина, Сирија и северозападна Европа, кој се засновал на поделбата 
на месеците на четири недели од по седум дена, а со секој ден владеело по едно од 
седумте планетарни тела (види 1, 3 и 43, 4). Амфион и неговите дванаесете деца во 
Хомеровата верзија на митот (Илијада XXIV, 603- 17) веројатно преставува трина-
есет месеци во овој календар. Гората Сипил, по своја прилика, била последно уто-
чиште на култот на Титаните во Мала Азија како и Теба во Грција. Ниобиниот кип 
е една стена на човечкиот обичај, кој изгледа како да плаче кога сончевата стрела 
падне на нејзината бела капа од снегот, а сличноста е појачал уште и ликот на хети-
ската божица мајка вклесана во една стена на таа планина; тој релјев датира отпри-
ика од позниот петанесетти век пред новата ера. ‘Ниоба’ веројатно значи снежна- 
ако ‘б’ претставува ‘в’ во латинското nivis или ‘ph’ во грчкото nipha. Една од нејзи-
ните ќерки Хигин ја назива Хијада; тој збор во грчкиот не значи ништо освен ако 
не е некој остаток од обликот chiones niphades, ‘снежна снегулка’.(Орест=орест,РИ) 

2. Партениј (Љубоморна приказна 33) наведува друга приказна за Ниобината 
казна и кажува: према Летиниот осветнички план, Ниобиниот татко грешно се за-
љубил во неа, и кога таа го одбила, тој ги спалил нејзините деца, мажот му го пре-
дал на дивиот вепар, а таа тогаш се фрлила од стената. Оваа приказна, која се нај-
дува и во схолијаст уз Еурипидовите Феничанки (159), претрпела влијание на ми-
товите за Кинира, Смирна и Адонида (види 18, х) а поради обичното спалување на 
децата, и влијанието на митот за богот Молох (види 70, 5 и 156, 2)“. 

Според авторите, различен број на деца, како влијание од туѓи простори итн. 
81. Теламон и Пелеј 

„1. Митот за Ајак, Псамати (‘песковиден брег’) и Фоката (‘фока’) се појаву-
ва во фолклорите на сите европски семји...ама судејќи по Пелејевата борба во бли-
зина на ’ртот Сепија, сличен обред одржувале во Магнезија свештениците на култ-
от сипа- сипата стално се појавува на уметничките предмети на Крит, вклучувајќи 
и стандарна вага под кралската ризница во Кнос, а исто така и на спомениците во 
Карнак и секаде по Бретања. Сипата има осум пипци, како што цвет на цветот сасе  
на Телмон има осум латици, а бојот осум е ознака на плодноста во митовите на 
Средоземјето... (Пасха=песха-песка; песк=пескара=пе скара=схара=Сахара, Р.И.) 

2. Акастова ловачка дружина, и вечера која уследила после ловот...како во 
митовите за Тезеј (види 95, а) и кралот Артур...“. 

„7. Фоковото погубување од дискот, како и Акрисијевата смрт (види 72, п) 
изгледа дека потекнале од погрешно толкување на една икона која го прикажувала 
крајот на власта на кралот Фока- диск кој летото требало да го претставува сон-
чевиот диск; митот јасно кажува дека жртвено оружје била секира. Неколку хероји, 
покрај Ахилеј, е убиено со ранување во петицата; тоа не се јавува само во грчката, 
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туку и во египетската, калтската, лидијската, индијската и нордијската митологија 
(види 90, 8 и 92, 10).  

8. Спалување на Тетинидите синови било општопознат чин: тоа принесува-
ње на деца како заменик на светиот крал на жртва секоја година (види 24, 10 и 150, 
2). На крај на осмата година во индијската Махабарати одговара на давење седум 
синови на божицата Ганга на захтев на Кришна. И тука таткото го спасува после-
дниот, Бхишм, а поради тоа божицата го напушта. Акторовата подела на кралство-
то на три дела се поклопува со митот за Проит (види 72, х): светиот крал, вместо да 
го пушти да жртвуваат на истекот на власта, го задржува еден дел на своето крал-
ство, а преостантиот дел го завешта на своите наследници. Кралевите кои доаѓаат 
после него настојуват доживотно да ја задржат власта“.  

83. Мида 

„Мида е син на великата божица Ида и сатира чије име не се памти. Тој бил 
крал на македонскиот Бромиј, сакал задоволства и владеел со Бригијците (или, како 
уште ги викале, Мојсинеци) и го засадил прославениот врт ружи. Додека уште бил 
во повој, запазија како поворката мрави, носејќи зрновито жито, оди по оградата на 
неговата колевка и на заспаното дете му става зрновје; тој предзнак пророците го 
протолкувале така дека тој во иднина ќе нагомила велико богатство; кога одраснал, 
Орфеј му бил учител. 

б) Еден ден, развратниот стар сатир Силен, некогашен Дионосов воспитач, 
се оддалечи случајно од главнината на раскалашаната војска која напредувала од 
Тракија према Бојотија те во Мидоновиот ружичнак го нашле како спија мртов 
пијан. Вртларите го врзале со венци од цвеќе и го довеле пред Мида, на кого Силен 
му раскажа извонредна приказна за огромниот контингент што лежи преку океано-
вото корито, сосем одвоен од споеното копно на Европа, Азија и Африка, и на кое 
има сјајни градови населени среќно, со жители со џиновски стас, кои долго живеат 
и имаат извонредно општство и правно уредување. Огромната експедиција- најма-
лку десет милиони луѓе- тргнаа оттаму со бродови преку океанот во поход на Хи-
перборејците;ама сфаќајќи дека нивната земја е поубава и подобра од сé што стар-
иот свет може да им понуди,се повлекле незадоволни и разочарани.Меѓу останати-
те чуда на Силен се споменува и страшната јама во близина, а дрвата кои растат по-
крај брегот на првата река раѓаат плодови од кои оние што ги окусат плачат, ечат и 
најпосле пресвиснат. Ама плодовите од брегот на другата река ја враќаат младоста, 
дури и во позно доба човеково, всушност, бидејќи ги поминат наназат средните го-
дини,младоста и младичеството,човекот постанува поново дете,потоа новороденче, 
и најпосле изчезнува. Мида, одушевен на Силеновата приказна, го гостел и дворил 
пет дена и пет ноќи, и најпосле му одредил пратилци до Диосоновиот воен штаб“.  

Се кажа: „Еден ден, развратниот стар сатир Силен, некогашен Дионосов во-
спитач...“. Се потврдува, тн.Хомер и тн.Хесиод биле само атински- од 6 век п.н.е. 

„ц) Дионис, кој бил загрижен за Силен, испрати гласник да го праша Мида 
каква награда би сакал. Мида без устегнување одговори: ‘Те молам, учини сé што 
дотакнам да се претвори во злато’. Меѓутоа не само што камењата, цвеќата и наме-
штајот во неговата куќа се претворило во злато под неговиот допир, туку, кога би 
седнал за масата, тоа исто се случило со храната која би покушал да ја јаде, и вода-
та која би покушал да ја пие. Наскоро Мида почна да моли да го ослободат од тој 
опасен дар, оти умирал од глад и жед; а Дионис, кого ова мошне го забавувало, ре-
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че најпосле да оди на изворот на реката Пактол, во близината на Гората Тмол, и та-
му да се очисти. Мида послуша, и одма бил ослободен на златоносниот допир ама 
златоносниот песок на реката Пактол од тогаш до денешен ден се прелива и се 
жолти. (Наведените поими се само варварски=пелазгиски=тн.словенски, Р.И.) 

д) Кога стигнал во Азија во пратња на своите Бригијанци, Мида го усфоји 
фригијскиот крал Гордиј, кој бил без деца. Додека уште бил сиромашен селанец, 
Гордиј изненадна кога еден ден го запазил големиот орел како чучи на рудата на 
неговата воловска кола.Бидејќи изгледало дека тој ќе остане така на рудата цел ден, 
тој одлучи да ја поведе запрегата према фригијската Телмист, која сега е дел на Га-
латеја, каде постоело едно поуздано пророчиште; ама кај градската капија тој срет-
на една млада пророчница; кога го виде орлот како уште чучи на рудата, таа му на-
реди без одлагање да му принесе жртва на Зеус- кралот. ‘Ќе појдам со тебе, селја-
че’, рече таа, ‘да би била сигурна дека ќе избереш вистинска жртва’. ‘Секако’, одго-
вори Гордиј. ‘Тие изгледаш паметна млада жена, полна со обѕир- дали си волјна да 
ми постанеш сопруга ?’ ‘Кога завршиме со принесување на жртва’, пристана таа. 

е) Во меѓувреме фригијскиот крал изненада умре без наследник, а едно про-
роштво објави: ‘Фригијци, вашиот крал се приближува со својата млада на волов-
ски коли’. 

Кога воловските коли стигнааа на пазарниот трг на Телмис, орелот одма пр-
ивлече општо внимание и Гордиј еднодушно го прогласиле крал. Во знак на благо-
дарност тој му ја посвети колата на Зеус, заедно со јаремот прврзан на рудата на 
необичен начин. Едино пророштво тогаш објавило дека оној кој ќе успее да го раз-
реши чворот, ќе постане господар на Азија. Јаремот и рудата потоа се сместени во 
Акропол во Гордијум, градот кој го основал Гордиј, каде Зеусовите свештеници 
љубоморно чувале со векови- додека Александар Македонски дрско не го пресекол 
чворит со својот меч. (Мајката на Александар била Бригијка, Р.И.) 

ф) После Гордијевата смрт, Мида го наследи на престолот, го разви Дионо-
совиот култ и го основал градот Анкира. Бригијанците кои тргнале со него поста-
нале познати како Фригијанци, а кралевите на Фригија наименично се викале Мида 
и Гордиј; така сега првиот Мида погрешно се сматра Гордијев син“. 

Се кажа: „После Гордијевата смрт, Мида го наследи на престолот, го разви 
Дионосовиот култ“. Се говори за Гордиј, Мида и Дионисов култ- само ново време. 

„г) Мида присуствувал на чуеното музичко такмичење на Аполон и Марсиј 
на кого судел речниот бог Тмол. Тмол му доделил награда на Аполон. Мида не се 
сложил со оваа оцена и Аполон го казнил со магарешки уши. Долго време Мида 
успевал да ги крие своите уши под фригијската капа; ама неговиот берберин знаел 
за тој недостаток и не можел да ја сочува тајната, иако Мида му запретил со смртт-
на казна. Тој заради тоа ископал дупка на речниот брег, и уверувајќи се дека никого 
нема во околината, шепнува во неа: ‘На кралот Мида- магарешки уши !’  Потоа ја 
затрпнал дупката и отиде смирувајќи се.Ама шикарите на брегот израснаа и почнаа 
да ја шепотат тајната на секому кој тука би поминал. Кога Мида сфатил дека и не-
говата тајна доспеала во јавноста, тој го осуди берберинот на смрт, се напи од би-
волска крв и бедно сконча“. 

Се наведе: „магарешки уши“. Магаре со Персиските војни- околу 480 г.п.н.е. 
Стои и „биволска крв“. Индиски бивол до Месопотамија дошол до нова ера. 
Па митот бил дополнуван, а и менувал до „Цар Трајан со магарешки уши“. 
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Со овој пример се потврдува дека митовите биле на еден ист народ- Белци. 
Следи секој ги препишувал и присвојувал митовите како свои- пр. Евреите. 
Како Ереите биле и атински дела за Хелени-со присвоено од Африка и Азија 
„1. Мида е недоволно проверено поистоветуван со Мито, кралот Moshinek 

(‘теле-човек’), или Мусхија. Тој народ, со потекло од Понт, во вториот милениум 
пред новата ера го освоил западниот дел на Тракија, подоцна позната како Маке-
донија; тие го преминале Хелеспонт околу 1200 год. пред нова ера, ги победиле Хе-
тите во Мала Азија и засекога ја зазеле нивната престолнина Птериј. Зборот ‘Mos-
hineci’ можда се однесува на култот на младиот бивол духот на светата година. Ру-
жичњакот на кралот Мида и приказната за неговото родување укажува на оргасти-
чки култ на Афродита, на која í бил посветен цвет на ружа. Приказната за златниот 
допир е измислен на богатството на династијата Мита, а и поради златниот песок, 
кој бил во реката Пактол; често се тврди дека магарешките уши се измислени во 
време кога во атинската комедија го претставувале кралот Мида како сатира со 
смешно издолжени уши“.  

Северно од Кавказ со Црно Море флората и фауната не им припаѓала на Бе-
лците, што важело и за Индија. Следи Белците од Источното Средоземје се пресе-
лиле кон Исток преку Индија сè до со Јапонија и Виетнам. Пак, Темните кон Запад.  

Слонот, биволот, камилата, магарето... им припаѓале на генетско- географ-
ското подрачје на темните раси.И афрички бивол-врска од пред да има континенти. 

Идиско-монголско-афрички со ретки влакна, а Темните без обрастени тела. 
Крвната група А е вегетријанска за житарици и легуминози-не В на темните. 
Се наведе: „често се тврди дека магарешките уши се измислени во време ко-

га во атинската комедија го претставувале кралот Мида како сатира со смешно из-
должени уши“. Следи атинските дела биле од 6 век п.н.е., како и многу помлади.  

„2. Ама како магарињата им биле посветени на побратимите на Дионис, кој 
пар магариња поставил и на небо (Хигин: Песничка астрономија II, 23), веројатно 
дека Мида го славел Дионис прерушен во магаре. Пар магарешки уши на врвот на 
скиптарот од трска бил кралски знак кој го носеле сите египетски династички бо-
гови, како спомен на добата кога владеел Сет со магарешки уши (види 35, 4). Опа-
ѓањето на Сетовата моќ и нејзиното привремено оживување го продолжил Сетови-
от култ и во времето после вториот милениум пред новата ера, во доба на кралеви-
те на Хиксите, ама бидејќи Хетите биле дел на голема хорда на северните освојува-
чи, кои ги предводеле Хиксите, Мида со магарешки уши, веројатно, ја захтевал од 
Хетите власта во име нав Сет. Во добата пред династијата, Сет владеел втората по-
ловина години и секоја година го убивал својот брат Озирис, духот на првата поло-
вина, чиј амблем бил бик; тие, всушност, биле семејни сопарници близнаци, кои 
непрестално се отимале за милост на својата сестра, Месечева Божица Изида“. 

Следи заклучокот дека овие митови биле дотерани и после 480 г.п.н.е. 
„3. Сосема е можно дека иконата од која потекнува приказната за бербе-

ринот ја прикажувала, всушност, смртта на магарешкиот крал. Неговата коса, како 
сончеви зраци, кои претставувале симбол на кралската власт, е пострижена како кај 
Самсон (види 91, 1); неговата обрубена глава ја сохраниле во јама да го чува град-
от Анкира од завојувачите: трската е двострук симбол, идното дрво на дванаестти 
месец (види 52, 3), таа кралот го опоменува дека смртта неминовно постои, а исто-
времено го закралува неговиот наследник. Поради големата магична снага на биво-
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лската крв,едино свештениците мајки на земјата можат да ја пијат без опасност (ви-
ди 51, 4 и 155, а), а бидејќи тоа е Озирова крв, таа со тоа повеќе мора да биде отро-
вна за марешкиот крал“. 

Стои: „магична снага на биволската крв“ и магаре. Само за Црнци (Семити). 
„4. Тајната на Гордијевиот чвор, изгледа, била верска природа, тоа е вероја-

тно неизречено име Дионисово, чворна шифра, врзана со каиши од сирова кожа. 
Градот Гордиј бил клуч за Азија (Мала Азија), затоа неговите утврдени ѕидини ле-
желе на употреблив друм со кој во тоа време можело да се движат трговците од 
Троја до Антиохија, а само месниот свештеник или свештеница на кралот на Фри-
гија му ја соопштувале таа тајна, исто како што само врховниот свештеник во Еру-
салим едино го знаел името Јехов, кога никогаш не е изговорено. Александар воочи 
походот на Велика Азија со сила го пресекол чворот кога на чело на својата војска 
стигнал во Гордиј со тоа го окончал стариот начин на владеење, спротиставувајќи 
го својот начин на власт со религиозни мистерии. Гордиј (од грузеин, ‘гунѓати’ или 
‘брбљати’) добил име веројатно по мрморењето кое допирало од пророчкото свети-
лиште“. (Мрморење нема врска со Гордиј- само според горд, Р.И.) 

Бидејќи Александар Македонски во Палестина и Ерусалим не сретнал Евр-
еи- види сите книги за него освен на Куртиј Руф фалсификат од 15 век н,е.- немало 
Евреи. Палестина е од палест=пелест=белест, а Гордиј само од горд- истогласно. 

„5 Што приказната за атланскиот континент му се припишува на пијаниот 
Силен, можда да се објасни со трите настани за кои пиши Плутарх (Живот на Со-
лон 25-9). Најпрво, Солон многу патувал по Мала Азија и Египет, потоа тој самиот 
верувал во приказната за Атлантида (види 39, б) и ја претворил во еп; и трето, тој 
се сваѓал со драматичарот Теспиј, кој во своите парчиња за Дионис вметнувал сме-
шни приказни и лудории кои всушност биле алузија на стварни настани, ставувајќи 
им ги в уста на сатирите. Солон прашувал: Зар не се бојиш, Теспиј, да говориш то-
лку лаги на така голем број слушатели ?’ Кога Тепсиј одговорил: ‘Што мари кога 
цело парче е само шала ?’ Солон се налути и му рече што мисли: ‘Само ти потпирај 
такви невистини во нашите позоришта, па тие веќе ќе се вовлечат и во нашите од-
говори и повелја !’ Алијан, кој како авторитет го наведува Теопомп, изгледа дека 
имал во рацете друга и третта верзија на Теспијевата комедија, или комедијата на 
Тепсијевиот ученик Пратин, во која Солон е исмеан поради утописката лага во еп-
ската песна и е преставен како Силен, кој босоног лута по Египет и Мала Азија (ви-
ди 27, б). Силен и Солон не се имиња без сличност, и како што Силен бил Дио-
нисов старател, така и Солон бил Пизистратов, а веројатно дека Пизистрат по Со-
лоновиот совет го основал Дионисовиот култ во Атина (види 27, 5)“. 

Следи тн.Хомер и тн.Хесиод бил во 6 век п.н.е. Па тие биле Пизистратови. 
Пизистратов бил и „Дионисовиот култ во Атина“, што било „Солоновиот совет“. 

Наведеното говори, на Атина им требале дела како што имало во Месопо-
тамија и Египет. За неа такви биле создадени и со делови од Бригија, Јадранот итн. 

„6. Веројатно дека Солон на своите патувања начул овде-онде некои при-
казни за Атлантида и ги вообличил во еп, па затоа тој еп му послужил за позори-
шна пародија. Слично се случило и во галската легенда за земјата на младоста која 
лежи на другиот брег на океанот, во кој златокосиот Нијам ја води Опсија и со неа, 
цел век подоцна, се враќа во Ирска. Ојсина длабоко се разочарала во својот народ 
кога го споредила со Нијамовиот народ и горко се каела што се вратила. Океански-
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от вртлог со кој не се дава да се плови е чуениот увир во кого говорат старите ис-
тражувачи на природата, каде океанот цури од ивицата на земјата во ништавило. 
Солон, изгледа, и самиот слушал географи како расправаат за можноста на посто-
ење на атланскиот континент:Ератостен, Мела, Кикерон и Страбон размислувале за 
тоа, а Сенек го претскажувал неговото откритие во вториот чин на својата Медеја, 
а тој дел трагедија оставил, се раскажува, длабоко втисок на младиот Колумбо“. 

Бидејќи во Атина немало ништо вредно, за неа сé туѓо се присвоило- украло. 
Вакви дела биле прифатени од Македонците-Европа македонски колонисти. 
Имињата Мида=Мита=Мито; Бриг=Брег, Бриг=Брг-ле, брг=брж=брз; Силен; 

Дионис; Тмол=т’ мол=мол; Гордиј од горд; Анкира=Анкара=а н(а) кара=гара=гора 
гори- да се спореди со Анадол=а на дол=тол=тал=тл до Атлас=а тлас=талас- вијуга.  

Сите тие имиња се варварски=пелазгиски=тн.словенски-само истогласност. 
Народен бил пелазгискиот еднорасен-службени дворасни: коине и латински.  
86. Филида и Карија 

„1. Двата овие мита објаснуваат зошто оревот и бадемот се употребуваат за 
свеченостите во чест на Кар или Карија (види 57, 2), која инаку е позната како 
Метида (види 1, д и 9, д), Титанка на мудроста, а веројатно се изведени од иконата 
што го прикажувала младиот песник како го слави оревото дрво во присуство на 
божицата, додека деветте млади жени играат оро. Енеод, место кое се споменува во 
легендата за трачката Филиј, поради која Демофон полудел (види 169, и), значи 
‘девет патувања’. Ирските барди го доведуваат бројот девет со оревите, а оревот со 
песничка инспирација; во нивната азбука на дрвото (види 52, 3) словото coll (‘C’), 
што значи ‘лешник’, означува и број девет. На ирски dinnschenchas е извор на нада-
хнување на реката Бојни15 и него го наткрилуваат девет лескови дрва, а во реката 
Бојни живеат пегасти рибици кои пеат. Е познато уште една Карија (‘оровово др-
во’) во Аркадија, и таа стоела во близина на рекичката за која Паусаниј тврдел дека 
во неа живее ист вид риба (Паусанија VIII, 14, 1-3 и 21, 1; Атенај: VIII, стр. 331)“. 

Бидејќи Ирска не е земја на оревот, врската е со Бригија со плод на оревот... 
88. Миној и неговите браќа 

„3. Владетелите Анакторија џиновски раст, потсетуваат на Анаким, џинови 
од Книгата на постанување (Исус Навин XIV, 13),кои Калеб ги истиснал од пророч-
кото светилиште кое некогаш му припаѓало на Ефрон, синот Хетин (можда Теди-
дин). Ефрон може да се поистовети со Форонеј. Тие Анакини, изгледа, дошле од 
Грција како членови на сојузот на поморските народи, кои на Египќаните им при-
чинил толку тешкотии во четирнаесеттиот век пред нашата ера. Местото Лад, каде 
е сохранет Анакс, Астеријев син, можда така се викала од почеста према божицата 
Лат, Лета или Латон (види 14, 2)16 а чинителот дека тој Астериј се вика исто како и 
Минојевиот татко говори дека Милеќаните тоа име го донеле со себе од критскиот 
Милет (види 25, 6). Према наизглед прифатеното предание во ирската Книга за по-
ходи, ирските Милеќани се со потекло од Крит и побегнале во Сирија преку Мала 
Азија па оттаму во тринаесеттиот век пред новата ера, запловиле на запад, во Гај-
талиј во Северна Африка и, најпосле, доспеале во Ирска преку Бригентион (Ко-
мпостела во Севернозападна Шпанија)“. (Со Александар Велики и Критјани, Р.И.) 

                                                 
15 Се говори за Орест + в = оревст- Македонци Орести со Орестида.Следи и Бојни=бојни, б=в, војни. 
16 Човекот кога умира тој се оладува, а кога е мртов, тој е ладен. Па мртовецот како Лад е во Ладот. 
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Се говори за „Бригентион“=Бригенти он. Следи само Бриги, а Бриги биле 
Келтите. Бриги имало како македонски колонисти. Па со Александар Македонски 
имало Бриги. По неговата смрт Македонците ја колонизирале Америка- од Запад. А 
Деникен пиши за дивови, кои се најдуваат не само во Библијата, туку и Маите и 
Инките говорат за митови. Името Маја е пелазгиски мит, а со Инка само како инка. 

„7. Како ‘Pasiphaë’, по Паусаниј (III, 26, 1), е надимок, а ‘Итоне’ негово дру-
го име- име Атина (која донесува дожд) (Паусаниј: IX, 34, 1), митот за Пасифиј и 
бикот укажува под даб обавено обредно венчање на месечевата свештеница, која 
носи кравји рогови, и на Миној,кралот кој носи маска на бик (види 76, 1).Према Хе-
сихиј(sub Carter), ‘Cortys’ значи Carten,што е критски збор за крава;така изгледа де-
ка свадбата се сматрала како посветена на Сонцето и Месецот, оти во Cortis постој 
и стадо посветено на Сонцето (Сервиј уз Вергилијевата Еклога VI, 60).Дајдаловото 
дискретно повлекување од ливадата наведува на мислата дека свадбата на свеште-
ниците и кралот не се обавувала јавно кај Пиктите и Мосинеките. Многу потонији 
Грците не го сакале митот за Пасифај и повеќе им се допаѓало настанот да не го ра-
скажуваат како љубовна згода со бик, туку со машко кое се викало Таур (Плутарх: 
Тесеј 19; Палафајт: За неверојатни приказни II). Белите бикови, кои првенствено му 
биле посветени на Месецот (види 84, 1), се појавуваат и на годишните жртви на 
Албанската гора кај Рим, кај припадниците на култот на трачкиот Дионис, во риту-
алот имела и дабот на галските Друиди (вид 50, 1) и, по книгата Book of the Dun-
Cow, во пророчките обреди на стародревните ирски крунисувања. 

8. Минојевиот двор во Кнос бил сплет на соби, претсобја, предворја и ход-
ници во кого случајно посетителот би можел лесно да залута. Сер Артур Еванс сма-
тра дека тоа е Лавиринтн, назван така по зборот labrys,17 што значи двојна секира; 
тоа е семеен амблем на критскиот владеечки дом- и претставува обличје на млади-
от и стариот месец, споени со полеѓината така да ја симболизира и стваралачката и 
разорната моќ на божицата. Ама лавиринтот во Кнос имал и свое значење мимо 
дворецот, тоа бил вистински лавиринт, и изгледа дека бил претставен и на плочни-
кот работен во мозаикот, во вид на шара за ритуални игри; слична шара се јавува и 
во дворците мошне оддалечени од Кнос, да речиме во Велс или северноисточна Ру-
сија; таа служела за игра на законетката за Воскрс. Слична игра се играла во Ита-
лија (Плиниј: Историја на природата XXXVI, 85), во Троја (Схолијаст уз Еуропи-
довотиот Андромах, 1139), а изгледа и во Британија, каде на треттиот милениум 
пред нова ера ја донеле неолитските доселеници од северна Африка...“. 

89. Минојева љубов 

„2.Божицата Месец на источната страна на островото Крит се викала Брито-
мартис. Оттаму Грците ја поистоветуваат со Артемида (Диодор од Сицилија: V, 76; 
Еурипид: Хиполит 145 Ифигенија на Таурид 127; Хесихиј суб Бритаморис) и со Хе-
кате (Еуропод:Хиполит 141,уз Схолјаст).На западниот дел на Крит таа била Дикти-
на,по Вергилиј: ‘Тие ја викале месец Диктина по твоето име’ (Вергилиј:Кирис 305). 
Диктина е мит во врска со diction, што значи мрежа, и тоа она која се употребува за 
лов и риболов; а Dicte, изгледа е упростен облик од dictynnaeon- ‘Диктино место’. 
Кога е воведено патријархалното уредување, убиствената хајка на светиот крал, кој 
ја преземал божицата наоружена со мрежа, е претворена во љубовна хајка на све-
тиот крал за божицата (види 9, 1 и 32, б). Двата вида хајки често го најдуваме во ев-
                                                 
17 Лавиринт=ла виринт - н = вирит: а ла вирит=вири т.Доказ со лабрис=ла брис=врис=вирис=вириш. 
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ропскиот фолклор (види 62, 1). Минојевата хајка за Броматрис, е слична на хајката 
која во Филистија ја презел Мокс, или Мопс, за Декратон, почнува во време кога 
листот на дабот, а во тоа време и Сет ја прогонувал Изида и Детето Хор по мочва-
рните ливади на Ниловата делта-и се завршува со девет месеци подоцна, воочи мај-
скиот ден. И Зеус ја силува Европа воочи на мајскиот ден (види 58, 3).  

3. Судејќи по ритуалот од келтскиот север, каде божицата се викала Года 
(‘добра’)- а и префикс брито се преведува како ‘добар’ (Грчки историски фрагме-
нти III, изд. Müller)- таа првобитно еднаш годишно поаѓала во љубовен лов јавајќи 
нага на коза, носејќи мрежа и држејќи во раката јаболко, а ја прателе зајак и гавран. 
Таа така е прикажувана на изрезената исповедница- мисерере во катедралата во 
Конветриј, што претставува остаток на претхристијанскиот обред одржуван во очи 
на мај во Саутам и Конвентриј, а оттаму произлегло и житието за Госпа Годиви. Во 
келтската Германија, Скадинавија, а можда и Англија, Года ритуално е поврзана за 
коза, или за човек облечен во козја кожа- свети крал, кој подоцна постанал ѓавол во 
култ на вештица. Нејзиното јаболко е знамење на смртта која му се проближувала 
на кралот; дивиот зајак ја симболизира хајката кога божицата се претвора во хрт, 
мрежа носи да би го фатила светиот крал кога се претвори во риба, а гавранот ќе 
прорекува од неговиот гроб“. (Года=года- ...пригода..., Р.И.) 

Следи произволно: „божицата се викала Года (‘добра’)- а и префикс брито 
се преведува како ‘добар’ “. Года и брито не се со иста основа за добр- патоа родот. 

„7. Во митот за Комајти и Птерелај се споменува кралска пострига пред смр-
тта (види 83, 3; 91, 1 и 95, 5); името Птерелај кажува дека крилатиот pharmacos, ко-
го го фрлале во море да умре, бил крал. Наставците елàос или елаиос значи дива 
маслинка, која, како и бреза во Италија и северозападна Европа, се употребувала за 
истерување на зли духови (види 89, 7 и 52, 3); а во наречјето на островото Род ела-
иос значело просто pharmacos. Судбината на Птерелај и Кефала се поврзани митски 
со тоа што Прокрида го усвоила името Птерел; тоа говори дека таа, всушност, била 
свештеницата Атина која го фрлила во море Кефал, накитен со перја“. 

90. Пасифајина деца 

„7. Пророчкиот дар на антедонјанскиот Глаук…Ама антадонјански Глаук 
исто така потсетува и на Протеј, пророчкиот морски бог, критски Фар (види 169, 6) 
и Меликарт,морски бог на Коринт,а го поистиветува и со еден друг Глаук (види 71, 
4). Кроновата трева од Златно доба би можело да биде чаробна herba d’or Druida“. 

91. Скила и Нис 

„1. Истрориска рамка на митот за Скили по сè е предмет на расправа измеѓу 
Атињаните и нивните критски владетели,расправа која букнала нешто пред разору-
вање на Кнос, 1400. година пред нова ера. Самиот мит, скоро истоветно е поновен 
и во Тафијската приказна за Птерелај и Комајт, потсетуваат на митовите за Самсон 
и Далили кај Филистинците; за Курои, Блатнат и Кахалан во Ирска; Лју Лај, Блад-
вед и Грон во Велс; сите тоа се само варијанти на иста тема. Зборот за супарништво 
на кралот и неговиот војсководител кои се отимаат за милост на Месечевата Бо-
жица, а таа за долгодневница му ја отсекува на кралот косата и го издава. Кралска-
та снага се најдува во косата затоа што тој претставува сонце; неговите другари се 
жолти увојци поредени со сончевите зраци. Далила му ја потсекува косата на Сам-
сон пред но што ќе ги повика Филистинците; Блатнат го врзува Курој за столб на 
постелата пред но што ќе го повика својот љубовник Кахалан да го убие; Лу Ла-
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јевата душа зема облик на орел, а Бладвед (‘нежност на цветот’), магично создаден 
од девет различни цветови, се претвора во сова, во што, веројатно, и Скил се пре-
творил во првобитната грчка легенда. Ако овие пет митови се споредат, постанува 
очигледно дека Скила- Комајт- Бладвед- Блатнат- Далила, Месечева Божица е во 
својот пролетен и летен вид, што значи Афродита Комајта (‘плавокоса’); во есен 
таа се претвора во сова, или ciris, и постанува божица на смртта Атина- која се јаву-
ва во обличје на многу птици, па и како сова (види 97, 4)- или Хера или Хекате. 
Нејзиното име Скила укажува дека кралот бил растргнат, бидејќи би му ја ошишале 
главата. Како и во митот за Лју Лај, казна што ја снајдува издајницата подоцна е 
додадена како морала поука“. 

92. Дајдал и Тал 

„4. Во овој мит Лавиринт од кого побегнале Дајдал и Икар е плочник рабо-
тен во мозаикот со загонетна шара, чиј завијоци ги движеле играчите во ритуалната 
игра на јаребицата (види 98, 2); е можно Дајдаловото бекство на Сицилија, во Ку-
ме, и на Сардинија се однесува на бекство на домашниот ковач на бронза од Крит 
поради непресталните наезди на Хелените. Војното лукавство на Тритоновата шко-
лка и Минојевиот погреб во светилиштето Афродита, на која таа школка í е посве-
тена, (види 11, 3), сведочи дека Миној е сматран и за Хефајст, љубовникот на Мор-
ската Божица. Неговата смрт за време на капење е настан кој на изглед личи на мит 
за Нис и Скил (види 91 б-д); Нисовиот келтски парњак Лју Лај на превара е убиен 
во капатило; исто така е убиен уште еден свет крал, Агамемнон Микенски (види 
112, 1)“. 

„11. Во келтскиот мит лавиринт значи кралева гробница (Бела Божица стр. 
105); дека тоа исто значел и кај пораните Грци, го потврдува Etymologium Magnum, 
во која зборот лавиринт му се придава значење како ‘планинска пештера’, а Еустат-
иј е (За Хомерива Одисеја XI, 1688) превод ‘подземна пешера’. Ларс Порсен себе 
си одредил еден лавиринт за гроб (Варон, го наведува Плиниј: Историја на приро-
дата XXXVI, 91-3), а постоеле и ‘киклопски’ лавиринти во прехеленските пештери 
во близината на Напулиј (Страбон: VII, 6, 2), на островото Сам (Плиниј: Историја 
на природата XXXVI, 90). Према тоа, да би се излегло од лавиринтот, треба поно-
во да се роди“. 

96. Тесејеви дела 

„2. Бидејќи се сматрало дека западни ветер, кој виткал борови, оплодува 
жени, добиток и растенија, ‘Pityokamoptes’ е опишан како татко Пергин, божица на 
житното поле (види 48, 1). Оданоста на нејзините потомци дивиот аспарагус и тр-
ска укажува дека се свети корпи, носени за празникот Тесмофориј, биле плетени од 
аспарагус и трска, па растињето било табу за било која друга примена. Кромијска-
та маторица, односна Фаја, била маторица Деметра (види 24, 7 и 74, 4), чиј култ мо-
шне рано се изгубил на Пелопонез. Чинител дека Тесеј скренал од патот да би ја 
убил обичната маторица го мачела митографот. Хигин и Овидеј сматраат дека се 
работи за вепар, ама Плутарх ја опишува како дива жена на разбојник која поради 
одвратното однесување добила надимок ‘маторица’. Меѓутоа таа се појавува и во 
раните митови во Велс како стара бела маторица Хен Вен, и неа ја чува свињар, 
чаробник Колап Колфер, кој во Британија го донел житото и пчелата; и Деметрини-
от свињар, чаробник Еубулеј, се споменувал за празникот Тесмофорија во Елеузин, 
кога во негова чест жива свиња се фрла во провалија. Подоцна нивните иструлени 
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лешеви служеле како ѓубриво за производство на житно семе (Схолијаст уз Лукија-
нови Разговори на блудницата II, 1)“.(Ветерот го бори борот- борина до Бореј, Р.И.) 

Се нажа: „Колап Колфер, кој во Британија го донел житото и пчелата“. Па 
„житото и пчелата“, а и сè друго во Британија биле донесени од и преку Балканот. 

98. Тесеј на Крит 

„3.Етрурски вински крчаг од Траглијатела (види 104, 4), на кого се гледа два 
хероја кои јаваат, ја објаснува религиозната теорија на играта на јаребицата. Вода-
чот носи штит со симбол јаребица а демонот на смртта чучи зад него; другиот херој 
носи копје и штит со симбол патка. Во позадина е шара која не се најдува само на 
ковани пари од Кнос туку и на ишарените утрини во Британија; по кои англиските 
деца трупкале сè до деветнаесеттиот век. Љубовта и љубомората го мамеле кралот 
во смрт, како што тоа го објаснал митографот, баш како и јаребицата од скрови-
штето во шикара, кралот после смртта го наследувал неговиот војсководител. Еди-
но изузетно јунаците, како што се Дајдал и Тесеј, се враќаат живи; во тој поглед е 
важно откритието во близина на Босини во Корнвал, каде е најдена скривалница 
критски тип (лавиринт) врезана во стена. Увалата од која д-р Рентон Грин прв пат 
ја приметил оваа скривалница е едно од последните легла на чавки во Корнвол; во 
оваа птица ја вселила душата на кралот Артур (тој исто така го покрал пеколот); 
Босини во легендата е сврзан со кралот Артур. Изгледа дека овие заплетени шари 
за игра ги донеле од источното Средоземје во Британија неолитските земјоделци во 
треттиот милениум пред новата ера, оти грубите камени шари, слични на оние на 
утрините во Британија, се појавуваат и во некои ‘Beaker B’ на областите во Скади-
навија и во североисточна Русија; а религиозните шари кои некогаш е употребува-
ле ради окајување на гревови можат да се најдат понегде во југоисточна Европа. Во 
Англија тие обично се познати како ‘Troy-tawn’ а во Велс како Caerdroia. Римјани-
те, веројатно, ги нарекувале по своите тројански игри, а лабирнтските игри ги из-
ведувале млади аристократи во чест на Августовиот предок на Тројанецот Ајнеј; и 
Плиниј кажува дека овие игри ги играле и деца во италијански села“. 

Па С-14 е поуздан за „околу 2.000 п.н.е.“ (Упсала). Следат и мноштво збрки. 
„9. Кипраните ја обожувале Аријанда како птичја божица, а таа титула ина-

ку í припаѓало на Афродита. Есените светковини во нејзина чест претставувале ро-
дување на новата година, а младичот кој ги подржувал нејзините породилни болки 
го претставувал нејзиниот кралски љубовник Дионис. Овој обичај, познат под нази-
вот Couvade, постоел во многу краишта во Европа, па и источна Англија“.  

Кипар=кип ар или Купар=ку ар до купрум за бакар. Следи секој кип=куп се 
правел од бакар. Бидејќи се трагало калај за бронза, населбите биле каде имало ру-
дно богатство на калај. Следи прво рудата се топела во Британија..., а потоа таа се 
превезувала на Балканот со Мала Азија. Тек потоа рудата се топела до наоѓали-
штето, а како стопен метал тој се пренесувал во источното Средоземје- не обратно. 

99. Стварање на Атичкиот сојуз 

„2. Воловите претставувале стандардна вредност во Стара Грција, Италија и 
Ирска,како што и денес претставуваат во заостанатите сточарски племиња во Исто-
чна Африка, и Атињаните не ковале пари до скоро пет стотини години после троја-
нската војна...“. (На Крит лик со глава на бивол- афрички, а Атина со бик, Р.И.)  

100. Тесеј и Амазонките 
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„1, ‘Амазонките’, обично се сматра дека доаѓа од а мазон, ‘без гради’, оти се 
верувало дека тие себе си отсекувале една дојка како подобро би го затегнувале ла-
кот, меѓутоа поводот е малку неверејатен. Збор, изгледа, ипак, е ерменско потекло 
и значи ‘месечеви жени’. Бидејќи свештници на Месечевата Божица на југоисточ-
ниот брег на Црно Море носеле оружје, како и свештеникот од Либијскиот залив 
Сирт (види 8, 1), веројатно приказните на патниците за ним се влијаело на толку-
вањето на извесни стари атински икони кои прикажувале жени војници, а тоа 
допринело и атичката приказна за амазонките наезди од реката Термодон. Тие ико-
ни, кои во класично време се ставани во подножјето на Зеусовиот трон во Олим-
пија (Паусаниј: V, 11, 2), во Атина на средишниот ѕид на колонадата (Паусаниј: I, 
15, 2) и Атинин штит во Тесејевото светилиште и на други места (Паусаниј:I, 17, 1), 
претставувале или борба измеѓу прехеленските свештеници, или хеленското проди-
рање на Атика и отпорот кој им е пружен. Имало исто така и наоружени свештени-
ци во Минојската колонија во Ефес, на што укажува и името на основачот Крес 
(Критјанин), а и во градовите каде има гробови на Амазонки. Се сматра дека Ореј-
тија, или Хиполита, скренале неколку стотини милји од својот пат преку Скитија, 
веројатно затоа што Кримски Босфор бил седиште на Артемидиниот свиреп култ 
Таурида, каде свештениците сотрувале машки како жртви (види 116, 2)“.  

Ова атинско било само туѓо присвоено. Тоа било само азијско и афричко. 
103. Тесеј во Тартар 

„1. Најпознати хероји на неколку митологии го харале пеколот: Тесеј, Хе-
ракле (види 134, ц), Дионис (види 170, м) и Орфеј (види 28, ц) во Грција; Бел и Ма-
рдук во Вавилон (види 71, 1); Ајнеј во Италија; Кухалин во Ирска; Артур, Гвидион 
и Аматан во Британија, Ожир л’Даноа во Бретања.Потекло на овој мит, изгледа, ле-
жи во привремената смрт на која се изложува светиот крал во текот на својата вла-
ст,додека детето interrex во текот на еден едини ден владее вместо него,да би го из-
играл законот што му забранува да ја продолжи власта преку тринаесет месеци...“. 

104. Тесејева смрт 

„4. Пред него што ја завршиме приказната за Тесеј...Кралот ипак води мала 
женска прилика облечена исто како и божица- можеме да ја сматраме со принцеза-
та Аријанда (види 98, к), која му помогнала на Тесеј да излезе од смртоносниот ла-
виринт во Кнос. Кралот поносно го покажува вкрстувањето на јајцето како сила 
која му се спротиставило на јаболкото. За Воскр се одржувала тројанска градска 
игра во Британија и во Етрурија. Во Перуѓа е најдено едно такво етрурско свето 
јајце изработено од црн трахит, украсен со стрела во рељефот“. 

108. Тантал 

„8. Природата на украдената реликвија е неизвесна. Можда тоа било златно 
јагне, симбол на власта на Пелопида; а можда скиптар со втисната кукавица, за ко-
го се знае дека Зеус го украл од Хера: можда да биде и Паладиум од коска од мор-
ско прасе, а и од торба на Ајгис во која се најдувала света тајна. Не е веројатно де-
ка тоа било баш пес од злато, оти песот не бил реликвија, туку чувар на култните 
предмети, освен ако тоа не е верзија на велшкиот мит за Аматаон Дон, кој го украл 
песот од Аран, кралот што владеел со Тартар, и така стекнал моќ да го погоди та-
јното име на богот Бран (Бела божица, стр. 30, и 48- 53)“. (Дон=Дон: Макдон, Р.И.) 

„10. За pharmacos секоја година е биран човек со изузетна ружност, каков 
случај бил и со Бротеј. Е забележено дека во Мала Азија pharmacos најпрво го тепа-
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ле со козоопашот по гениталите органи (види 26, 3), уз звуците на лидијските фру-
ли- и Тантал (Паусаниј: IX, 5, 4) и неговиот татко Тмол (Овидиј: Метаморфоза 11, 
156) се споменува во легендата уз лидијската фрула- а потоа го спалувале на ло-
мача потпалена со дрво, а пепелот го посипувале в море (Ceces: Историја XXIII, 
726- 56, наведува Хипонак- шести век пред нова ера). Во Европа редот изгледа бил 
обратен. Зелениот Ѓорѓе pharmacos прво е забораван, а потоа мачен и најпосле спа-
луван“. 

109. Пелоп и Ојномај 

„2. Коњот, кој бил свето животно кај Пелазгите во Грција далеку пред кул-
тот на сончевата кочија, бил домашен европски пони посветен на Месецот, а не на 
Сонцето (види 75, 3). Поголемите транскаспијски коњи доспеале во Египет со Хик-
сите, освојувачи, 1850. пред нова ера- коњската запрега ја заменила магарешката во 
египетските оружени снаги околу 1500. пред нова ера и доспеала на Крит цел век 
пред падот на Кнос. Ојномајовата верска забрана на гаење на мазги треба да се по-
врзе за смртта на Киле: во Грција, како и во Рим, култот на магарето бил потиснат 
(види 83, 2) кога сончевата кочија постанала симбол на кралството. Мошне слична 
верска реформа се случила во Ерусалим (II книга на кралеви XXIII, 11), каде тра-
диционално се одржувал култот на магарето во Јосифово време (Јосиф: Против 
Апион 11, 7 и 10). Нели, сончевиот кочијаш, е боженство на Ахајците, се изедначил 
во тоа време во разните градови со сончевиот Зеус или сончевиот Посејдон. Магар-
ето постанало животно посветено на Крон,кого Зеус и Посејдон го свргнале од вла-
ст, и понекаде е посветуван и на Пан или на Силен или на некој друг од древните 
богови на Пелазгите. Постоел и сончев Аполон; а бидејќи Пиндар ја споменува не-
говата омраза према магарињата, тоа мора да бил Аполон Килајски, на кого Хипер-
борејците му принесувале на хекатомбата магариња.(Пиндар: Питијски оди X, 30)“.  

Европскиот коњ бил само бригијски- тој стигнал во Источна Азија. Монго-
лите, од Источна Азија кои се префрлиле во Америка, постепено се преселувале 
кон Запад- кон во Европа. Скитскиот коњ бил бригијски, но никако вратен назад од 
Монголите. Поради климатски прилики монголскиот коњ претрпил разни промени. 

Во Европа имало волски коли- коњската кола била видоизменета магарешка, 
но никако волска.Ова било затоашто коњот и магарето се сродници со сродни нозе. 

Се говори за поголеми коњи. Пак, големината не била основна одлика на ви-
дот, што се потврдува со бригијското=фригијското=фризијското говедо- вон Балка-
нот е покрупно и потешко.Истото во Америка постанало уште поголемо и потешко. 

Бидејќи до Персиските војни, кога немало граници, во Мала Азија со Бал-
канот, немало магаре, се потврдуваат фалсификатите кај тн.Хомер, и Платон- слон.   

Па се говори за Пелазги, а нивниот јазик бил пелазгиски, дури тн.Платонов. 
Во прилог е „92. Дајдал и Тал“: „1. Понекогаш Хефајст се опишува како 

Херин и Талов син...Што повеќе и латинскиот бог Вулкан исто така е ќопов. Него-
виот култ е пренесен од Крит, каде го викале Велхан, а амблемот му бил петел, за-
тоа што кукурикал во зора и одговара на херојот на сонцето. Ама петли немало на 
Крит до шестиот век пред нова ера, те веројатно Велханова птица била јаребица“. 

Па Велхан=Велкан=Великан- Критјани говореле тн.словенски и 1913... год. 
112. Агамемнон и Клитајмнестра 

„1. Митот за Агамемнон, Ајгист, Клитајмнестри и Орест се сочувал веќе то-
лку стилизиран драмски облик да првобитните облици паднале во заборав. Нитот 
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на вистината во ваквите трагедии обично треба да се бара во начинот на кој кралот 
го губи животот: дали го фрлаат од стената како Тесеј, жив спален како Херакле, 
растрган со кочии како Ојномаја, а го прождират дивите коњи како Диомед, дали се 
дави како Тантал, или бива убиен со гром како Капанеј. Агамемнон умира на не-
обичен начин: глава вмотана во мрежа, со една нога уште во кадата а другата на по-
дот во просторијата за капење- што значи ‘ни облечен, ни слечен, ни на сува земја 
ни во вода, ни во својата палата, нити вон неа’- прилики кои вомногу потсетуваат 
на смрт на светиот крал Лју-Лај, кого усред летна долгодневница во Мабиногион го 
убила жена неверница Бладувед и нејзиниот љубовник Грон. Слична приказна која 
ја раскажува Сакс Граматик во својата Историја на Данска од крајот на два-
наесеттиот век, наведува на помисла дека во Клитакмнестра можда му пружила на 
Агамемнон јаболко и го убила во тренутокот кога ја примил со устата, така да ни 
јадел ни постел (Бела Божица, стр. 308. и 401). Тоа е тогаш во основа познат мит за 
светиот крал кој умира за долгодневница, а божицата која го издава, војсководи-
телот кој го наследува и синот кој го свети. Клитајмнестрината секира е критски 
симбол на суверена власт, а митот има додирна точка со митот за убиството на Ми-
ној, кое исто така е извршено во капатило. Ајгистовиот оган на планината- за една 
Ајсхил забележил дека е од врес (види 18, 3), се огнови радосници кои се запалени 
во време на впринесување на жртви за долгодневница. Божицата во чија чест Ага-
мемнон е жртвуван, се појавува во тројство како неговите ‘ќерки’: Електра (‘ќили-
бар’), Ифигенеја (‘мајка снажна раса’) и Хрисотемида (‘златен поредок’)“. 

  117. Орестова власт 

„3. Се сматрало дека џиновските коски, кои обично се сматраат за коски на 
древното племенски предок, имаат чаробна моќ да го штитат градот; така Атиња-
ните, по прочанскиот совет, пронајдуваат она што сматраат Тесејеви коски во Ски-
рон и ги пренесуваат во Атина (види 104, 1). Овие костури навистина и можеле да 
бидат необилно големи, оти џиновската раса- чиј последен изданок се хамитските 
Валуси, кој живеат во екваторијална Африка- ја настанувале неолитска Европа, а 
нивните костури дури седум стопи често се пронајдувани и во Британија. На оваа 
раса припаѓале Анакими во Палестина и Карија (види 88, 3). Меѓутоа, ако Орест 
бил Ахајец од време на тројанската војна, Атињаните не можеле да го пронајдат и 
по големина да го препознаат неговиот костур, бидејќи во Хомерово доба мртвите 
на племенитиот род не се сохранувани, туку спалувани. Закопувањето било неоли-
тски начин на сохранување“.  

За да се биде висок се битни повеќе влијанија. Овде се говори за во Европа. 
Во ледено доба Белците биле високи- како што времето е потополо и потопло, Бел-
ците се пониски и пониски.Во прилог е и поместувањето на сувиот појас кон север. 

121. Ергин 

„5. Атина Наоружена била Атина која го делела оружјето на одабрани свои 
синови; во келтските и германските митови, мајките имале исклучиво право да го 
предаваат оружјето на машките деца и со тоа ги замомчуваат, што се одигрувало 
при прилика на сите свадби (види 95, 5)“. 

 122. Херакловово лудило 

„1. Во класична Грција со лудило се оправдувало убиството на детето при-
несено на жртва (види 27, е и 70, г); а вистина била дека дечките- заменици на све-
тите кралеви (види 42, 2; 81, 8 и 156, 2) биле живи спалувани, додека кралот би ле-
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жел сокриен дваесет и четири часа во гробница како тобоже умре, потоа, уште 
еднаш да би можел да стапи на престол“. 

Канибализмот им припаѓал на темните раси- денес задржано во еврејството. 
„2. Начинот на кој е убиен Пирајхм добро е познат (види 71, 1), а Херакло-

вата титула Палајмон го поистоветува со Меликерт од Коринт, кој постанал божен-
ство под исто име: Меликерт или Мелкарт, господар на градот, Херакле Тиритин-
ски. Осум Алкаиди изгледа дека биле членови на групата која ја изводувала играта 
со мечеви, слично на играчите во англиската божична игра која се завршува со во-
скрснување на жртвата. Мирта била дрво на тријнаесеттиот месец во годината, која 
имала дванаесет осум дена во месецот, и била симбол на заминување. Дивата ма-
слинка, дрво на првиот месец, била симбол на пупење (види 119, 2). Осум Електри-
онови синови (види 118, а) веројатно претпоставувале слилна група во Микена. 

3. Херакловите хомосексуални односи со Хилад, Јолај и Еуристеј и приказ-
ните за неговото сјајно оружје требало да ги оправдаат тебанските војни обичаји. 
Во првобитниот мит тој би морал да биде заљубен во Еуристејевата ќерка, а не са-
миот Еуристеј. Неговите дванаесет добри дела, истакнува Сервиј, е извршено во 
знакот на дванаесет симболи на Зодијакот, иако Хомер и Хесиод не споменуваат ни 
дека биле дванаесет ни дека одговоруваат на знаците на Зодијакот. Како келтскиот 
бог на Нова година кога ја слави ирската Песна за Амергин, пелашкиот Херакле из-
гледа дека своите успеси ги остварувал во тринаесетомесечната година. Во ирскиот 
и велшкиот мит амблеми се ределе вака: елен или бик, вода, ветер, роса, јастреб, 
цвет, оган радосник, папук, риба, брдо, вепар, велики талас, водена змија. Ама Гил-
гамешовите доживување во вавилонскиот спев за Гилгамеш се однсуваат на зна-
ците на Зодијакот, а Херакле од Тиринт има со него доста заедничко. Упркос на 
Хомер и Хесиод, сцените врезани во стариот штит, изгледа, не биле дело на големи 
уметнички вредености, туку груби цртежи кои го означувале потеклото и рангот на 
неговиот власник, втиснати на спиралната трака на лицето на штитот“. 

Бидејќи не се говори за Зодијакот, Хомер и Хесиод не постоеле- тие биле тн. 
Хомосексуалноста била донесена од Исток, пренесена во Елада, каде имале 

важност делата на тн.Хомер. Следи Александар Македонски бил таков, Евреите ... 
125. Дело третто: Керинска кошута 

„2. Во Европа едино ирвасите имаат големи рогови и приказната за ним до-
шла од Балтикот со ќилибарен пат; а ирвас, за разлика од другите видови елени, 
може да се спрегнат“. 

Големи рогово имало дивото говедо, наспроти домашното бригијско=фриги-
јско=фризијско говедо, чии рогови со посебен начин на протегање ги носеле Вики-
нкзите, како и денес нивните наследници на спортските натпревари и друго. 

Воловите на бригијското говедо служеле за превоз со волска кола-ќилибар... 
127. Дело петто: Аугејеви штали 

„1. Овој нејасен мит изгледа дека бил заснован на легендата дека Херакле, 
како и Јасон, добил наредување да припитоми два бика, да ги прегне во јарем, да 
расчисти едно брдо, потоа поора, посее и пожние во еден едини ден- што е вооби-
чаена задача која ја поставувал кандидатот за престолот (види 152, 3). Во овој слу-
чај брдото не требало да се расчисти од дрва и камења, како и во келтската верзија 
на митот, туку од балегите, веројатно поради самото име Еуристејов гласник Ко-
преј (‘балегар’). Сер Џемс Фрезер, коментирајќи го Паусаниј (V, 10, 9), ја наведува 
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приказната Господар на девојката од Нордијските скаски, во која кралевиќ кој сака 
да ја освои дивовата ќерка најпрво треба да очисти три штали. Секој пат кога со ви-
ли зафати балеги и ги израчува надвор, таа внатре се удесеторострукува. Тогаш 
кнегињата го посоветува да ја сврти вилата однопаку и да се послужи со дршката. 
Тој ја послуша и шталата била наскоро очистена. Фрезер сматра дека во првобитен 
облик Атина веројатно му дала ист совет на Херакле; ама пред ќе биде дека при-
казната од нордијската скаска е една варијанта баш на овој мит...“. 

132. Дело десетто: Герингово стадо 

„1. Главен мотив на Херакловите дела се ритуални јуначки подвизи кои мо-
рал да ги обави пред него што стекнал право да постане сопруг на Адмета, Ауга, 
Атина или Хиполита, или било како да се викала кралицата. Ово неплеменито десе-
тто дело веројатно првобитно било сврзано за ист мотив, бележејќи го патријархал-
ниот хеленски обичај женикот да ја купува својата невеста со приходите од грабна-
тиот добиток. Во Хомерова Грција жените се ценеле према бројот на добиток која е 
дадена за нив, а уште секогаш е така во источна и централна Африка. Меѓутоа на 
митот му се надоврзани некои безначајни елементи, како што е посетата на остро-
вото на смртта и среќниот повраток уз богат плен. Постои стара ирска приказна со 
сличен мотив за Кахалеин кој го покрал пеколот- Дан Скајт, ‘Сеновит град’- и от-
таму донел три крави и чаробен котел, упркос невремето кое боговите на смртта го 
предизвикале да ги спречиле. Бронзената урна во која Херакле пловел до Еритреја 
бил брод подесен за поход на островото на смртта и веројатно е заменета со брон-
зен котел. Во единаесттата таблица на вавилонскиот еп, Гилгамеш проживеал сли-
чно патување преку морето на смртта на светото острово и својата облека ја раза-
пнува вместо едра. Оваа поединост скренува внимание на многу сличности во ми-
товите на Херакле и за Гилгамеш; понајверојатно дека е заеднички извор сумерски-
от мит.18 Како и Херакле, Гилгамеш го убива чудовишниот лав и ја носи неговата 
кожа (види 123, е); го фаќа небескиот бик за роговите и го совладува (види 129, б); 
пронајдува чудотворна билка со помош на која постанува неранлив (види 135, б); 
оди по истиот пат како и Сонцето (види 132, д) и го походи вртот на Хесперида, 
каде го убива змејот кој се свиткал околу светото дрво и како награда добива два 
света предмета од подземен свет (види 133, е). Односот на Гилгамеш и неговиот 
другар Енкиду сосем потсетува на Тесеј, атински Херакле, и неговиот пријател 
Пејритој, кој слегува во Тартар и не успева да се врати (види 103, ц и д.); а Гилга-
мешовото доживување со Скорпионите во грчкиот мит му се припишува на бојо-
тскиот Орион (види 41, 3). (Скорпион=с корпи он: корпи=крпи=црпи..., Р.И.) 

 2. Префенички грчки колонии во Шпанија, Галија и Италија под Херакло-
вата заштита му допринеле на митот,а во географски смисол се Херакловиоте стол-
бови- место до кое стигнала една група населеници околу 1100. година пред нова 
ера- Гибралтар и Кеута. (Гибралтар=гибр алтар: гибр=гибл-гибал-допирал, Р.И.) 

3. Во мистичното келтско-иберско значење, меѓутоа, столбовите се алфабет-
ска апстракција. ‘Marwnad Ercwf’, древна велшка песна во Црвената книга Херге-
ста, го споменува келтскиот Херакле- кога Ирците го викаат ‘Огма на сончевиот 
лик’, а Лукијан ‘Огмије’ (види 125, 1)- и бележат како Ерквилф подигнал ‘четири 
столбови подеднаква висина со врвови покриени со црвено злато’, наиме, четири 
столба од по пет слова, што го чинел бардски алфабет од дванаесет слова познат 
                                                 
18 Белците, кои во ледено доба престојувале во Левантот, биле еден народ со една иста митологија... 
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како ‘Bojbel loth’ (Бела Божица, страна 133, 199 и 278). Изгледа дека околу 400. го-
дина пред нашата ера оваа нова азбука, чии грчки слова се однесувале на Хера-
кловиот небески пат во сончевиот пехар, на неговата смрт на планината Оети и не-
говата моќ како основач на градот и судија, ја потиснала азбуката на дрво чии сло-
ва означувале крвави жртви на Крон, кои му ги принесувале дивите жени (Бела Бо-
жица, стр. 374). Бидејќи Горгоните имале гај на Еритеја- ‘Црвено острово’, за кое 
Ферекид сматрал дека е острово Гад- и бидејќи ‘дрвото’ на сите келтски јазици зна-
чи ‘слово’, јас толкувам дека ‘дрвото кое зема разни облици’ претставувало азбука 
‘Beth- Luis-Nion’, чија тајна ја знаеле Горгоните и ја чувале во својот свет гај доде-
ка Херакле не ја уништил. Во тој смисол Херакловиот напад на Еритреја, каде го 
убил Герион и песот Орт- кучечка ѕвезда Сиријус- се однесува на замена на Кро-
новата азбука со Херакловата“. (Бојбел=бој бел б=в; азбука=аз бука+в=буква, Р.И.) 

Се кажа: „Изгледа дека околу 400. година пред нашата ера оваа нова азбука, 
чии грчки слова се однесувале на Херакловиот небески пат во сончевиот пехар, на 
неговата смрт на планината Оети и неговата моќ како основач на градот и судија, ја 
потиснала азбуката на дрво“. Следи Континентот отсекогаш бил балкански. 

„5. Норак, Геринов внук, син на Еритреја и Хермес- за Хермес се кажува де-
ка од Грција во Египет ја донел азбуката на дрвата и ја вратил назад- изгледа дека 
погрешно е напишан грчкиот збор Норопос, што значи ‘сончев лик’. Оваа генеало-
гија ирските митографи ја свртиле наопаку; тие бележат дека на нивниот Герион-
чие тројство се јавува во ликовите на Бријана, Ајукара и Ајукарба- обликот Митра, 
Варун и Индра- Огма бил дедо, а не внук, а да му син бил келтско-иберскиот сон-
чев бог Лах, Леј или Лагос. Тие, исто така, тврдат дека азбуката доспеала во Грција 
преку Шпанија. Кроновата врана му била посветена на Лагос, према Плутарх, кој 
бележи (За реките и планините V) дека ‘Lugdunum’- Lion, тврдина на Лагос, го до-
била своето име затоа што ауспицијата на враната го предложила баш тоа место; 
луг значи врана на алобригијски дијалект“.(Признавам истогласни толкување, Р.И.) 

Се кажа: „алобригијски дијалект“: Алобригијци=ало Бригијци- Бриг=Бриж... 
„6. Сервиј, изгледа, добро не го разбрал Вериј Флак; пред ќе биде дека тој 

рекол дека ‘троглавиот Гаран (Герион), а не Как бил Хераклова жртва, а дека Еуан-
дер му помогнал на Херакле.’ Ова би се слагало со приказната за тоа како Еуанде-
ровата мајка Кармента ја отфрлила азбуката за тринаесет согласници, Кроновата 
‘Beth- Luis-Nion’, а ја прифатила азбуката на Херакле-Огмија ‘Bojbel-Loth’ со пе-
тнаесет согласници (Бела Божица, стр. 273). Кралот Јуба, кога Плутарх наведува 
кога говори како Херакле го научил Еуандеровиот народ да се служи со слова, бил 
почесен судија во Гад, и мора да биде да знаел доста од науката за алфабет. Во оваа 
приказна за Еуандер Херакле е опишан како непријател на Кроновиот култ, бидејќи 
забранил жртвување на луѓе. Неговото лутање по Италија и Сицилија е измислено 
да би се оправдало постоењето на току храмови кои му биле посветени, неговото 
петоструко такмичење со Ерик да би се оправдала колонизацијата на дорскиот по-
ход кој Pentathlus од Книд, Хераклиди, и Дориј Спартанец го повеле во Ериковата 
област. Почитувањето на Херакле во Агиријум, градот на Сикел, веројатно било 
почитување на поредокот кој го извел народот на Сикел преку мореузот од Итали-
ја, околу годината 1050. пред новата ера (Тукидид: VI, 2, 5). За Херакле се кажува 
дека бил во земјата на Скитите; грчките колонисти на западните и северните брего-
ви на Црно море го отелувале скитскиот Херакле- Херојот на стрелците (види 119, 
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5) во општата збрка која владее во митот за десетото дело. Неговата невеста, змијо-
опашна жена, била божица на земјата, мајка на три најглавни скитски племиња кои 
ги споменува Херодот; во другата верзија на митот, чии траги најдуваме во англи-
ската балада The Laidley Worm, бидејќи ја бакнал три пати, таа се претворила во 
‘најубава жена која икогаш е видена’ “. (Гаран + в = гавран- Гавран; Гаврил, Р.И.) 

Се кажа: „Во оваа приказна за Еуандер Херакле е опишан како непријател 
на Кроновиот култ, бидејќи забранил жртвување на луѓе“. Следи Пелазгите не жр-
твувале луѓе. Оваа традиција била пренесена од Истокот- само на Црнци (Семити). 

134. Дело дванаесто: фаќање на Кербер 

„1. Овој мит изгледа дека е изведен од една икона која го прикажувала Хе-
ракле како слегува во Тартар...Менојтиевото присуство во Тартар и Херакловото 
крадење на Хадовиот добиток укажува дека десетто дело е само една верзијана два-
наесетото: го похара пеколот (види 132, 1). Судејќи по одгорувачкиот велшки мит, 
Менојитев татко, чие име намерно е изоставено, бил бог Бран или Форонеј, или 
Крон, што се поклопува со десетто дел (Бела Божица, стр. 48)“. 

138. Освојување на Елида 

„4. Сосополј мора да бил Кронов дух по кого брдото го добило и името, а 
Кроновата глава била закопана на падините да го штити стадионот кој се простирал 
под него, во близина на раскрсницата за Кладеј и Алфеј. Неков британски парњак 
Бран на сличен начин го чувал утвреното брдо кое доминира со Лондон (види 146, 
2). Пролетната равнодневница, доба кога кошутата донесува млади на свет, паѓа, по 
календарот на дрвата, во месец јова, кој уште се вика Елафиј (‘кошутин’), и нарочи-
то му е посветен на Крон-Бране (Бела Божица, стр. 168- 72 и 206-7). Ова укажува 
дека првобитна година кај Елиѓаните почнувала за пролетната равнодневница, како 
и во некои краишта во Италија; крал на стара година према тоа носел рогови како 
Актајон (види 22, 1); а го убивале диви жени, ‘кралици’. Херакле Дактил му припа-
ѓал на тој култ (види 53, б). Кога Пелопјаните дошле со своите сончеви коли, со мо-
рското прасе, и летните погребни игри, со кои го прославувале сменувањето на Зе-
ус, светиот крал и поставувањето на неговиот заменик, тие, изгледа, го смениле ка-
лендарот, бидејќи кралот му се светил на својот заменик во време на зимската кра-
ткодневница. Во класично време, према тоа, Елиѓаните новата година ја прославу-
вале летото. Споменувањето на Пелоп укажува дека жртвуваниот крал бивал изе-
ден, а пепелта на неговите коски, промешан со вода, му служел како оплата за Бо-
жичиниот олтар. Неговото име било Зелен Зеус, или Ахилеј (види 164, 5 а), и Хера-
кле“. (Олтар, л=р, ортар=о ртар + в = вртар- врата се врти, а капија капи-капка,Р.И.) 

146. Хераклови деца 

„2. Одвоено сохранување на главата и телото на некој јунак од одбрамбени 
разлози често се појавува во митовите; така по Мабиногион Брановата глава е со-
хранета на Таур Хил да би го чувала Лондон од напаѓачите од Темза; а по Амброз 
(Епистоле VII, 2), Адамовата глава била закопана на Галготи да би го штитела Еру-
салим од север. Штоповеќе, Еуропид (Rhesus 413- 25) кажува дека Хектор изјавил 
дека душите, ма била и души на странци, можат да му помогнат на Троја како ду-
хови чувари (види 28, 6). Така и Трикорит и Гаргет лежат на ускиот премин кој го 
чува преминот на Атика. Изгледа дека Јолајевото гонење на Еуристеј со Скирон-
ските стени е позајмено од иста икона од која е и митот за Хиполит (види 101, г). 
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3. Земјата на Фајачаните (види 170, y) била Коркира или Дрепана, сегашен 
Крф, а во негова близина се најдува свето острово Маркида (види 154, а). Кронско-
то море е Фински залив, и изгледа дека оттаму поморците од Керкира добавувале 
ќилибар- Коркира се споменува во аргонаутскиот поход на врв на Јадранското море 
(види 148, г)“. 

147. Лин 

„1. Паусаниј го поврзува митот за детето за Манерос, египетски житен дух 
на кого пејачите му пејат во доба на жетвата; а Лин, изгледа, бил дух на билка (ли-
нос) која се сее на пролет, а жние в лето...Татко му бил Аполон, чии свештеници 
носеле облека од лен, и кој беше заштитник на музиката на Грција...(Лин=лен, Р.И.) 

2. Митот, меѓутоа, се свел на однос на семејството према детето...Веројатно 
дека производството на лен го почнале Критјаните кои ја цивилизирале Арголида; 
грчкиот збор за леено влакно е merinthos...“. 

„5. Лин го викаат и Орефејовиот брат поради сличноста на нивните судбини 
(види 28, 2). Во австријските Алпи (како што ме обавестила Маргарет Шон-Велс) 
на машките не им е дозволено да присуствуваат на жетваа на ленот, а ни на суше-
ње, толчење и гнечење, а им е забранет и пристапот на одајата каде ленот се преди. 
Владеечкиот дух е Harpatsch: тоа е страшна вештица чија рака и лице се намачкани 
со чаѓ. Штоповеќе, жените кои го чукаат ленот се викаат Bechlerinnen…  

6. Малку се знае што се случило во собата каде се преде лен, оти жените е 
мошне таинствени; се знае дека пејат тужбалици Flachses Qual (‘Мачење на лен’) 
или Leinen Klage (‘Ленена жалопојка’). Затоа изгледа дека тие во доба на жетвата 
на лен имале обичај да фатат, нападнат и расчеречат машко кое претставувал дух 
на ленот; ама бидејќи и Орфеј доживеал иста судбина, иако бил противник на при-
несување на луѓе на жртва и полни оргии (види 28, д) Лин е опишан како негов бр-
ат. Harpatsch е добро позната: таа е вештица на жетвата на житот, претставник на 
Божицата Земја. Со срповите се ѕвечкало едино во чест на месецот; тие не се упо-
требувале при жетва на лен. Лин го сматраат пронајдувач на музиката, оти тужба-
лиците му се ставани во уста на самиот дух на Ленот, а и затоа некои струни на 
лирата се направени од ленени конци“.  

Ленот бил главна култура за облека на Балканот, а северно од Дунав и Црно 
Море конопот.Коноп познавале Скитите и тие на него уживале. Бидејќи уживањето 
на коноп никогаш не било на Балканот, Скитите никогаш не се преселиле на него... 

На просторите на Скитите, а имало и Келто-Скити, од Источна Азија про-
дирале Монголи кои биле канибалисти, но не Пелазгите, потврдено и со: „Орфеј 
доживеал иста судбина, иако бил противник на принесување на луѓе на жртва“. 

148. Собир на Аргонаутите 

„4. Митот за Пелиј и Диомед- Јасоново првобитно име- изгледа дека е мит за 
кралевиќ кого го однеле во планината, кој таму одраснал меѓу крдото коњи, и за 
тоа како кралот на оближниот град му поставува претешки задачи. Ипак тој крал не 
морал насилно да дојде до својот престол. Младичот, всушност, требало да ги вја-
реми биковите кои блувале оган и да го грабне благото кое го чувало морското чу-
довиште. Полумртвиот Јасон во челустите на морските але е често тема на етру-
рските уметнички дела. Како награда за успешно обавување на задачите би ја доби-
вал раката на наследницата на кралството. Слични митови се чести и во келтската 
мотографија. За тоа сведочат задачите кои ги поставувале Килхвич, јунакот на епот 
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Мабиногион, кога засакал да се ожени со чаробницата Олвен- тие, всушност, пр-
етставуваат ритуално испитување на храброста на идниот крал кое се обавува пред 
крунусувањето. 

5. И навистина од Приказната за Килкивич и Олвен е слична на Приказната 
за Пердур, синот на Иврев исто така од епот Мабиногион, може со недоволно си-
гурност да се тврди било каква била природа со Диомедовата задача. Килвич, биде-
јќи се залубил во Олвен, нејзиниот татко ја ставил во задача да го вјареми жолтиот 
и пругаст вол, да го очисти брегот од трњата, да го засее со жито и пожние- сè за 
еден ден (види 127, 1 и 152, 3); потоа требало да добави и рог на обилје и чаробен 
ирски казан. Передур, заљубувајќи се во непозната девојка, морал да ја убие мор-
скиот ал викан Аванк, настанет во езерото во близина на Тажната земја- Ајаја 
значи ‘тагување’. Бидејќи í се заколнал на верност на девојката, таа му дала чаро-
бен камен што му помогнал да го победи Аванк и да се дочепка ‘свеколкуто злато 
кое човек би можел икогаш да го посака.’ Се покажало дека непозната девојка била 
чаробна владетелка Кристинобула, која живеела во голема раскош ‘негде на патот 
за Индија’; Передур бил нејзин љубовник четиринаесет години. Само уште велш-
киот јунак Хју Гадарн Моќник, предок на Кумриј, се борел со Аванк и го победил 
на тој начин што вјармил два бика и го извлекол чудовиштето од реката Конви 
(Welsh Triads III, 97). Према тоа изгледа веројатно дека Јасон го извлекол своето 
чудовиште од водата со помош на биковите и огнениот дух. 

6. Ирскиот казан кој го донел Килвич веројатно е ист како и казанот споме-
нуван во Приказната за Передур: тоа е казан за обновување како што е оној што го 
употребувала Медеја- го нашол еден џин на дното на езерото во Ирска. ...“. 

154. Арго се враќа во Грција 

„3. Три сирени- Хомер знае само за две- биле распеани ќерки на Земјата која 
ги намамувала морнарите на ливадата каде коските на пораните жртви лежеле во 
гомила секаде наоколу (Одисеја XII, 39 и 184). Сирените се сликани како птицоли-
ки жени и имаа доста заедничко со Ријанонските птици во велшкиот мит. Тие пату-
вале по Бран и другите јунаци; Ријанона била Деметра кобилска глава. Островото 
сирена треба да се сфати како свето острово на мртвите кое ги прима душите на 
умрените кралеви како Артуров Авалон (види 31, 2); Сирените биле свештеници 
кои тагувале за Бране, и птиците кои го облетувале островото како слушкињи на 
Божицата на Смртта. Како такви, тие му припаѓале на преолимпискиот култ- затоа 
и се кажува дека ги победиле Зеусовите ќерки Мусе...“. 

За делата на тн.Хомер со тн.грчко писмо и јазик со македонските колонисти. 
158. Основање на Троја 

„Една од приказните за основање на Троја кажува дека во време на гладот 
терттина становници на Крит, под водство на Скамандар, пошле да основаат коло-
нија. Стигајќи во Фригија...“. (Скамандер=с камен дер- Дерион=дери он=ан, Р.И.) 

160. Прв состанок во Аулида 

„5. Ахилеј, конзервативна личност, се крие меѓу жените, како што му при-
стои на сончевиот херој (Бела Божица, стр. 212), и се наоружува четвртиот месец, 
кога Сонцето ја поминува равнодневницата и кога престанува материнската зашти-
та на ноќта. Критските дечиња се викале scotioi, а на мракот’ (види 27, 2), за време 
додека живееле во женски одделенија пред него што мајките свештеници им преда-
вале оружје и ги пуштале на слобода (види 121, 5). Во епот Мабиногион Гвидион 
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(кралот Один или Воден) во слична прилика го употребувал војното лукавство сли-
чно на Одисеј према Ахилеј, во желба да ја ослободи Лју-Лаја-Гифес, вториот сон-
чев херој, од власта на неговата мајка Аријанрода. Тој ствара лажна војна бука пред 
замокот, на што мајката Лју-Лаја се препадне и на синот му пружува меч и штит. 
Велшкиот мит, е порана верзија на митот кој Аргивците го изведувале како драма 
првиот ден на черврттиот месец во вид борба на дечиња облечени во девојкини ха-
јлини и жени облечени во машки облека- празникот се викал Хибристика (‘срамно 
однесување’). Историско оправдување на оваа верзија треба да се трага во настани-
те на петтиот век, кога песникињата Телесија со група жени успеала да го прегра-
бне Арг на спартанскиот крал Клеомен, бидејќи аргивската војска била потполно 
победена (Плутарх: За врлините на жените 4). Бидејќи Патролко носел име несво-
јствено на патријархатот (‘таткова слава’), тој мора да бил Фојникс (‘крваво цр-
вен’), Ахилејев близнак и војсководител на матријархалниот поредок“. 

161. Второ состанок во Аулида 

„2. Изгледа дека верзијата на митот на ќерката Јефтаја (види 169, 5) со некои 
случај е побркана со Агамемновото принесување на жртва на свештениците во 
Аулида, што се чини во знак на молба да се подигне спротивен ветар со помош на 
вештичините вражбини; Сер Франсис Дрејк еднаш го обесил својот морнар- уход 
кого го потплатил Сесил од истиот разлог. Изгледа дека Агаменовиит голем потфат 
ги повредил домашните застарени сфаќања, оти жените по традиција се иземани од 
принесување на жртвите. Тауриѓаните, со кои Артемида постанала Ифгенеја, живе-
еле на Крим и ја обожувале Артемида како уништителка на машките; Агамемнови-
от син Орест им паднал в шака (види 116, е)“. 

Се кажа: „жените по традиција се иземани од принесување на жртвите“. Би-
дејќи жените прво владееле, а овде се говори за нивно иземање, се потврдува, чо-
вечките жртви како традиција биле донесени од Исток каде имало Црнци (Семити). 

162. Деветгодишна војна 

„1.Илијада го обработува само одделот за десегодишната опсада на Троја...“. 
„10. Да се застрела јаболко поставена на нечија глава,или паричка на капа на 

роден син, бил испит на вештина на средновековните стрелци чиј еснаф припаѓал 
(како што се гледа од Malleus Maleficarum и од Малите приказни за Робин Худ) на 
паганскиот култ на вештината и во Франција и во Келтска Германија. Во Англија 
таа проба, изгледа, е одржувана да би се избрал ‘пратилец’ на Девицата Маријана, 
кој, кога со неа се ожени, постанува Робин Худ, господар Гринвуд. Бидејќи север-
начкиот култ на вештица имал доста заедничко со религијата на неолитско доба во 
Ајгеја, Ликијците веројатно не поставувале прстен на дечковите гради, туку на не-
говата глава, а можда прстенот претставувал златна змија (види 119, 4); или тоа би-
ла алка на секира, која дечкото ја држел во раката, како што биле оние низ кои 
Одисеј годел кога ја преотимал Пенелопа од просачите (види 171, х). Митографот 
веројатно го побркал огледувањето во стрелачката вештина кое захтевало до идни-
от крал со жртвување interrexa“. 

163. Ахилева срџба 

            „1.По Прокле(ХрестоматијаXCIX,19-20), Хомерус значи ‘слеп’а не ‘талец’,19 
како што обично се преведува;песништвото била вообичаена вокација за слепи, оти 
слепилото и инспирацијата често го пратело едно друго (види 105, х).Околу две ил-
                                                 
19 Хомер=Омер=Имер ја има основата мер=мир.Следи на бригијски да е Омир, а на фригијски Омер. 
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јади пет стотини години се расправало за Хомеровото потекло.По најраните преда-
нија,тој непроверено се назива Јонец од Хиј.Племето на Хомеријадата или ‘синови-
те на слепиот човек’ кој рецитирал традиционални Хомерови епови најпосле поста-
нало некој вид струковно здружение (Схолијаст уз Пиндарова Немејска ода II, 1), 
чие средиште било на островото Дел, усред Јонскиот свет, каде се кажува, и самиот 
Хомер рецитирал (Хомерски химни III, 165- 73). Делови на Илијада датираат од де-
сеттиот век пред нова ера, а содржината на епот се настани три столетија постари. 
Околу шестиот век, неавторизираните рецитали на Илјада пополека почнале да го 
менуваат текстот; атинскиот тиранин Пизистрат поради тоа наредил да се изврши 
званична рецензија на текстот и неа им ја поверил на четворица водечки познавачи. 
Изгледа дека тие таа работа добро ја обавиле, ама бидејќи Хомер постанал главен 
предмет на расправата меѓу градовите, Пизистратовите непријатели го оптужиле за 
вметнување стихови кои имале политичко значење (Страбон: IX, 1, 10)“.  

Пизистрат го задолжил својот Редакцијски одбор, кој собрал приказни од 
повеќе место, дури генетско- географски различни- со магаре од Египет..., коњ и 
говедо од Бригија и острови од Далмација. Далмација почнала да се населува околу 
6 век п.н.е. Следи кај тн.Словени слепците пеат-па тие имаат такви народни творби. 

„3. Ахилејевото хистерично однесување кога слушнал дека Портакло е мр-
тов веројатно го запрепастило Хомера, ама тој го свил варварството при погребот 
во лажен херојски јазик, убеден дека неговите господари не ќе бидат во состојба да 
ја препознаат острината на сатирата. Хомер, може да се рече, во извесен смисол му 
претходел на Гоји, чии карикатурални потрети на шпанското кралско семејство та-
ка изврсно сликани да жртвите морале да ги прифатат како чесна сличност...“. 

170. Одисејеви лутања 

„1. Аполондор бележи (Епитоме VII, 29) дека ‘некои сматраат Одисејевата 
приказна за патувањето по морето околу Сицилија... 

2. И Скилак...Ако, значи, тоа што светиот крал окуша јаболко кое му го дава 
Бела Дама Sans Merci значи исто што и смртта од нејзината рака (види 33, 7 и 144, 
4), обазривиот Улис добро знаел дека бледите кралеви и војници чамат во Подзе-
мјето поради јаболкото, те не сакал да го окуси rhamnus. Во шкотската балада на 
инспирираниот култ на вештицата, Томас Рајмер, опоменува да не го допираат рај-
ското јаболко кое му го покажува кралицата Елфама. 

3. Киклоповата пештера е вистинско место на смртта, а Одисејевата дружи-
на броји тринаесет луѓе: број на месеци на власт на светиот крал. Еднооки Плофем, 
кој понекогаш има и чудовишна вештица мајка, се јавува во народните приповетки 
широко низ Европа, а трагот може да му се прати дури до Кавказ; ама дванаесет др-
угари се јавува само во Одисеј. Какво било значење да имала кавказката приказна, 
А.Б.Кук во својот Зеус (стр. 302- 23) докажува дека Киклоповото око е грчки сон-
чев амблем. Упркос тоа, кога Одисеј го ослепил Полифем да би го спречил овој да 
го изеде и него и неговите другари, само сонцето не престанало да сија. Како, било, 
околу богот Баал или Молох, или Тесуп, или Полифем (‘чуениот’), кој захтевал чо-
вечки жртви, било ископано, а кралот победносно ги отерал покрадените овнови. 
Бидејќи пасторално е обележје на кавказката приказна во Одисеј, а дивиот човеко-
ждерец бил едноок, тој можел да биде заменет и со од еден претхеленски Киклопи, 
чуени по обработката на металите,чија култура се ширела до Сицилија и кои веро-
јатно имале насред челото тетовирано око како знак на своето племе (вид 3, 2)“. 
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Се истакна: Киклопи „кои веројатно имале насред челото тетовирано око“. 
А тоа било третто око или чакра, а окото за добро и продорно да види се очакарува. 

Се гледа врската со Ведите со својот санскритски јазик, кој бил тн.словен-
ски. Бидејќи никаде не се наведени тн.Словени, овие биле/останале најголема лага. 

„4. Телепил, ‘Далечна капија (на Пеколот)’, лежи во далелниот север на 
Европа, во земјите на Поноќното Сонце, каде пастирите кои стигнуваат ги поздра-
вуваат пастирите што си одат. Во тие ладни предели, ‘зад грбот на Северниот ве-
тер’, се најдуваат Лутачки или Сударни Стени, всушност пловечки санти на лед 
(види 151, 1), а тука живеат Кимерци, чија подневна темнина го надохнадува поно-
ќното сонце во месец јуни. Можда во Телепиле Херакле се борел со Хад (види 139, 
1); ако е така, тогаш тоа се случило кога им отишол на Хиперборејците (види 125, 
1). Лајстригонците (‘мошне окрутна раса’) веројатно се становници на норвешките 
фјордови, а во нивното вараварско однесување на трговците со ќилибар имале при-
лика да се уверат кога доспеале до Борнхолм и до јужниот балтички брег“. 

Никаде ги нема само најбројните тн.Словени (Анти, Венети и Склавини). А 
Антите и Венетите вон Балканот со Мала Азија се појавуваат само по пропаста на 
Македонија од страна на Римјаните, а Склавините само од 5 век нова ера. Следи 
први Словени биле Русите од 860 години, што го наведува само цариградскиот па-
тријарх Фотиос. Па тн.Словени биле само Повеќебожци, а Германците Христијани.  

„5. Ајаја (‘цвилеќо’) е типично острово на смртта на кому Божицата на Смр-
тта му пее додека преди волна. Во легендата за Аргонаутите тоа острово се најдува 
во врвот на Јадранскиот залив; мошне е можно дека тоа е Лошињ, недалеку од Пу-
ла (види 148, 9). Крка значи ‘соколица’ и имала гробиште во Колхида, засадено со 
жалосни врби и посветено на Хекате. Митот за машките претворени во животни е 
заснован на верувањето во метемпсихозата, селење на душата во друго тело после 
смртта, ама маторицата нарочито е посветена на Божицата на Смртта. Кирка мато-
рица се хранела со Кронови дрењи, црвена храна на мртвите,па тие, веројатно, ипак 
се само духови (види 24, 11 и 33, 7). Што е, Хермесово moly, граматичарите не мо-
жат да одлучат. Ceces (За Ликофрон 679) кажува дека апотекарите го викаат ‘дива 
рутвица’; ама по описот на Одисеј, пред ќе биде дека тоа е дива цикла, која ретко се 
најдува, а има бледа петељка, темна луковица и дивен мирис. Подоцнежните класи-
чни писатели сматрале дека ‘moly’ е некој вид бел лук со жолти цветови, за кои се 
мислело дека брзо расте (како црниот лук, морски лук и бел лук) во време кога опа-
ѓа туку во време на младиот месец, па затоа служи како урок на Хекатината чаро-
бна моќ на месецот. Мардук, вавилонскиот херој, вдисувал мирис на боженска бил-
ка да би го совладал кужниот задах на Морската Божица Тојамат, ама во епот не се 
кажува на која билка се мисли (види 35, 5)“.(Апотекар=а по тек[на болеста] ар,Р.И.) 

Јадранските острова имале и имаат само пелазгиски=тн.словенски имиња. 
Следи во делата на тн.Хомер постоеле и Јадранските острови со приморјето. 
„6. Персефонин гај на црни тополи лежел на крајниот запад на Тартар, а 

Одисеј не слегувал во него- како Херакле (види 134, ц), Ајнеј и Данте20- иако Кирка 
подразбирале дека есте (види 31, а). Флегетон, Кокит и Ахерон му припаѓаат на Пе-
колот.Ипак, авторката на Одисеја малку ја познавала географијата и повикувала не-
сумице Западен, Јужен и Северен ветер. Одисеј источниот ветер можел да го одне-
се до Огигија и во Персефониниот гај, а јужниот до Телепила и Ајаја; ама таа со 
                                                 
20 Данте=д анте, Анти- де анте, ди анте: дебре= де бре. Следи дедер=де дер=дери=Дерион=дери он. 
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извесно оправдување опишува како Одисеј  крмани во правец на исток, во Ајаја ка-
ко земја на свитање,каде хероите Орион и Титан нашле смрт. Влезот во микенската 
гробница е свртен на исток; а Еоја (‘Зора’) му била тетка на Кирк, Хелијева ќерка“. 

Во Далмација често име е Анте од Анти. Следи таа била населена со Венети 
кои се преселувале на Апенинскиот Полустров. Бидејќи Далматинците биле и Или-
ри, Илири се среќавале на Апенинскиот Полуостров. Па Далматинците како Венети 
=Илири биле поморци. И затоа далматински поморски наредби како општи поими 
исторочарите ги нарекле поморски народи- ваквите поими=тн.народи во ...Египет. 
Ова не било сè: Дури Далматинците Италијаните ги присвоиле за свои- сè и сешто. 

„8. ‘Оргигија’, име на уште еден свет остров, е ист збор како и ‘Океан’,21 
Оген меѓуоблик; Калипса (‘скриена’ или ‘она која се крие’) е уште една Божица на 
смртта, оти е прикажана во пештера опкружена со јови- кои му се посветени на Бо-
гот на смртта Крон, или Бран, а на нивните гранки чучат Кроновата морски врани 
или чавки (види 98, 3), и Божица на рогата сова или соколи. Першун бил амблем на 
жалоста (види 106, 3), а перуниката цвет на смртта (види 85, 1). Калипсо му обе-
ќала на Одисеј вечна младост, ама тој сакал живот, а не бесмртност на херој“. 

Следи Зевс бил јужно од Црно Море со Дунав, а северно од нив Перун со 
першун и перуника со иста основа Пер-у. Ова било повод во Далмација и северно 
од неа да постои Перун, како и низ Европа населена со Венети- преселбите по до-
лината Вардар- Морава- Дунав...Рајна... со бригиски говедо. Се говори и за илирска 
Бригија,тогаш да се одвои посебно Бригија и посебно Илирија. Бидејќи вон Бригија 
со Пелагонија со Пелистер каде била тн.Троја говедото и коњот биле крупни, на-
спроти просторите на Јонското и Јадранското Море, каде поради жештини говедото 
и коњот биле помали, отпаѓаат таквите простори за тн.Троја- а без услови за свиња. 

„9. Скила (‘она која раздира’), ќерка на Форкида и Хеката, и Харибд (‘која 
испија’), се титули за Божица на морето со разорно дејство. Овие имиња постанале 
својствени за стените и струјите од двете страни на Месинскиот мореуз, ама тоа 
треба да се сфати и во поширок смисол (види 16, 2 и 91, 2). Леукотеја (види 70, 4) 
како морски галеб била Божица на морето која тагува над бродоломот (45, 2). Би-
дејќи критската Божица на морето е претставена како октопод (види 81, 1), а Скила 
го свукла морнарите од Одисејовиот брод, може да биде дека Критјаните кои тргу-
вале со Индија знаеле, во Средоземјето непознати, за необичноста на топлите мо-
риња во кои вребаат многу опасности. Описот на Скилиновиот лавеж е еден од 
многу поголема митолошка важност но што на прв поглед изгледа: тој лавеж се по-
истоветува со белите пци на смртта, кои имаат црвени уши, со аветинските чопори 
на пци или Габриелови запчаници од британските извори, кои ги тераат душите на 
проклетите. Тоа биле древни египетски ловечки пци, посветени на Анубис, кој 
уште се одгледува на островото Ивиз. Тие, пци, кога се на траг на ловината, произ-
ведуваат ‘звукови слични на скичање на штенади’ или звуци на диви гуски при 
прилика на селидба (види Бела Божица, стр. 411)“. 

Птиците си имаат свои патеки на селидби- Балканците по Вардар- Морава... 
Сè она што во книгата на авторот се наведува за Европа, сè препишав. Во 

неговите наводи ги нема само Словени. Па такви и никогаш немало- па тие се лага. 

                                                 
21 Океан=ocean=ecean=esean=ese an: ese=ese + ro = esero=езеро: ese=e se=See- само едно: истогласно. 
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Во изложеното се наведија митовите кои биле низ Азија, Африка и Европа, 
но никаде нема други народи- тн.словенски. Па вакви никаде немало. Тие се јавиле 
само по пропаста на Македонија од Рим, а Македонците низ Континентот биле ко-
лонизирани. Следат да се појават поими Анти и Венети вон Балканот, а и Склавини 
и тоа само од 5 век н.е. Кај нив се среќаваат истите богови, само со други имиња.  

 
БОГОВИ 

 
Кавендиш- Линг,22 на стр. 8 започнуваат со Воведот. Тие пишат: „Религиј-

скиот мит...Повеќето свои религијски митови Римјаните ги презеле од Грците...“. 
„Многу митови на сличен начин ги овластуваат општествените групи...Не-

кои од нив не се пишани исправи кое го потврдува правото на луѓето на своето 
земјиште. Некои служат на политичките цели на владеачкиот поредок, аристокра-
тијата или свеченостите, како што бил случај во Египет, Рим и Јапонија, кај Азте-
ките во Мексико и Инките во Перу. (На тие простори пристигнале Белците, Р.И.) 

Митовите ја потврдуваат тренутната состојба на стварите. Кога човечката 
природа постанува длабоко потребна за авторитетот на таквите видови- со авто-
ритет кој надоаѓа на разумното докажување- а примерите не се ограничуваат само 
на племските заедници. Во Англија и Франција во 17. столетие врховната моќ на 
кралевите се оправдувала со верувањето дека Богот ги поставил да владеат- поли-
тичка теорија втемелена на митолошката традиција. Спротивна страна, појавата на 
демократијата, се оправдувала со митот за општествениот договор. Во нацистичка 
Германија, програмата на насилната експанзија и необузданата расна омраза со дел 
се ‘оправдувало’ оживувањето на древната германска митологија. Јапонскиот им- 
перијализам пред 1945. година постапувал на сличен начин со оживување на мито-
вите како им промакнуваат на национализмот, милитаризмот и верата во боженска-
та власт на државата“. 

„Сличноста и непосредноста на митовите на разлилни општества... 
Слични митови и обрасци се појавуваат во митовите за потеклото на светот; 

најпрво постоела темнина и хаос, без светлост, Сонце, Месец и ѕвезди; космичко ја-
јце; стварање од распарченото тело божното или некое чудовиште; одвојување на 
Земјата од небото кои на почетокот биле единствени; настанување на редот од ха-
осот; обликување на човекот на земјата, иловача или блато, или, пак, негово поја-
вување од земјата“.   

Кавендиш- Линг, на стр. 15, имаат хронолошка табела- приближни датуми. 
„1500. г. пр.н.е. Индоаријците продираат во северозападна Индија и ја осво-

јуваат цивилизацијата во долината на реката Инд: составена Рг-веда 
1500- 500. г. пр.н.е. Аријевците се шират на југоисток преку низините на се-

верна Индија и уздолж реката Гангес те ја втемелуваат санскритската (Brahman) ку-
лтура: составување на Brahmana 

500. г. пр.н.е. Санскритската култура е втемелена во својата постојбина, во  
средишната низија на реката Гангес: појава на будизмот 

500 г. пр.н.е.- 1 г. н.е. Понатамошно продирање на југ на Индијскиот полу-
остров сè до Шри Ланка (Цејлон) и источно во Бенгал и Асам 

                                                 
22 Richard Cavendish and Trevor O.Ling,Mythology,1980. Orbis Publishing Limited,London, Zagreb 1982. 



 84 

1- 500. г. Санскритска култура се пренесува со морето во Бурма, Тајланд и 
Кампучија, Суматра и Јава: составување на раните Пурани“ 

Се истакна: „Индоаријците продираат во северозападна Индија“, „Аријевци-
те се шират на југоисток“ и „Понатамошно продирање на југ на Индијскиот полу-
остров“. Ова говори дека Белците не потекнале од Индија, кога тие низ цела Индија 
продирале и се проширувале. Следи тие доаѓале од Запад- Источното Средоземје. 

Стр. 124 табеларно се претставени „Дванаесет Олимписки богови“: 
„Најдоцна во 5. столетие пр.н.е. дванаесетте големи олимпијски богови се 

сматрале група и во Атина било подигнато заедничко светилиште на ‘Дванаесет-
мина’. Нивните имиња се разликуваат према местото и времето, но овие општо се 
прифатени“. 

Следи во 6 век п.н.е. биле составени делата на тн.Хомер, а во 5 век п.н.е. „во 
Атина било подигнато заедничко светилиште на ‘Дванаесетмина’ “- па од 6 и 5 век. 

Вакви брзоплетни дела биле само присвоени од туѓи простори- и од Бригија.   
„Зеус: поглавар на боговите, бог на небото, бурата, громот, молњата, а уз тоа 

и со бројните други сфери на влијанија. 
Хера: сестра и дружница Зеусова, божица на венчања, и на сите раздобја во 

животот на жената. 
Посејдон: ‘земјотресец’, бог на морето и потресот. 
Деметра: божица на земјоделството, летнината и производство на земјата. 
Аполон: бог на ветлоста, разумот, надахнатоста, уметноста, претскажувања-

та и пророштвата, исцелител; поврзан со сонцето. 
Артемида: божица на дивите ѕверови и ловот. 
Арес: ‘штитоломец’, ‘пустошител на градовите’, бог на војната. 
Афродита: ‘смеаљубна’, ‘родена од морска пења’, божица на љубовта и уба-

вината. 
Хермес: гласник и скоротечи богови, бог на трговијата. 
Атина: војноборна божица на мудроста, заштитница на градовите, покрови-

телка на занаетчиите. 
Хефест: хроми ковач и занаетчија на Олимп. 
Хестија: божица на срцето и домот. 
Диониз, бог на занесеноста, плодноста и виното, го зазел Хестијиното место 

како еден од Дванаестемината во Атина во 5. столетие пр.н.е. 
Хад, бог на подземјето и мртвите, бил Зеусов брат, ама не живеел на Олимп. 
Хеба, ќерка на Зеус и Хера, била пехарник на Олимп, ама не се сматра една 

од Дванесетмина“. 
Стр. 125: „Одисеја, како и Илијада, може да се сматра едноставно како за-

бавна приповест. Има во неа трагови на митови кои решаваат озбилни проблеми...“. 
Стр. 134 табеларно се претставени „Раните извори за Грчката митологија“: 
„Хомер (приближно 750- 700. г. пр.н.е.) 
ИЛИЈАДА: јуначко дело на боговите, на Ахилеј и на јунаците при прилика 

опсадата на Троја. 
ОДИСЕЈА: Одисејевите пустоловини после падот на Троја и неговото коне-

чно повратување на Итака. 
Припишано на Хомер:  
Хомерови химни во слава на боговите (7. и 6. ст. пр.н.е.) 
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Хесиод (приближно 700. г. пр.н.е.) 
ТЕОГОНИЈА: потекло и раната историја на боговите 
РАБОТИ и ДЕНОВИ:  расправа за земјоделството во која е вклучено неко-

лку митови 
Припишано на Хесиод: 
Каталог на жени: генеалогија на јунаците (6. столетие) 
Бакхилид (5. столетие пр.н.е.) 
една негова песна ги споменува младеначките Тезејеви дела 
Пиндар (518- 438. г.пр.н.е.) 
Автор на ода за победите на Олимпијските игри и други свечености при-

редени во чест на боговите 
Есхил (525- 426. г.пр.н.е.), СОФОКЛЕ (497- 405. г.пр.н.е.) и ЕУРИПИД (485- 

406. г.пр.н.е,). 
Тие песници напишале преку 300 трагедии од кои е сочувано само 31. Мно-

гу меѓу нив обработуваат митови за боговите и јунаците. 
Уз тоа, многу призори на грчки осликани вазни често опишуваат призори од 

митологијата и понекогаш прикажуваат различни верзии на митови од оние кои ги 
најдуваме во книжевните извори“.  

Се наведе: „Хомер (приближно 750- 700. г. пр.н.е.)“, „Припишано на Хомер: 
Хомерови химни во слава на боговите (7. и 6. ст. пр.н.е.)“, „Хесиод (приближно 
700. г. пр.н.е.)“ и „Припишано на Хесиод: Каталог на жени: генеалогија на јунаците 
(6. столетие)“. Следи да не постоел не само Хомер, ниту Хесиод. Двата биле дело 
на редакциите,кои биле само атински фалсификати на присвоени и дотерани дела... 

Дури Хомер бил слеп. Пак, кај тн.Словени секогаш слепците пејат. Нивното 
пеење било само на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Следи Илијада од 
тој јазик да биде преведена во 3 век п.н.е., во Александрија, на Александријски дво-
расен јазик-Коине постанал христијански, а во Елада тн.грчки само од 1868 година. 

Стр. 136: „Во најраната римска религија нема митологија, а религијата, во 
колку што е познато, се состои од почитување на духовните снаги со ограничени 
или специјализирани функции. Некои сведоштва потекнуваат од доцното раздобје 
оти проучувачите на старината го оживеале сеќавањето на култното обожување, 
ама тие се однесуваат на многу порана верска пракса. Многу од тие боженски слу-
жбеници, кои општо се називало нумина (еднина е нумен), биле во врска со рабо-
тите на поле. Раниот историчар Fabius Pictor (3. ст. пр.н.е.), кажува дека свеште-
никот кога им принесува жртва на Земјата и Ceres го призивале Vervactor за прво 
орање, Редаратор за друго, Иниситор за сеење, Обератор за ѓубрење на површината 
а за потоњи работи Occator, Serritor, Subrincator, Messor, Convector, Conditor  и Pro-
mitor. Некои од тие имиња се најасни, ама Редаратор напросто значи Преорач, до-
дека последните четири имиња значат Жетелец, Побирач, Складиштар и Произ-
ведувач. Други слични боженства се Spiniensis (Трњак) за грабење на трња, Puta 
(Подрезувач) за подрезување и мирисави Sterculius (Ѓубриштар) за гноење. Другите 
биле поврзани со обредите на патување, опасни на тренутците на премин од едно 
животно доба во друго. Во врска со венчањето постоел Cinxia (Појасар) за опашу-
вање на младите, и Unxia (Помазател) за обред мазање на младенкините врати со 
маст. При родување и подоцна помогнува Cunina (Зипкар), Vagitanus (Оплакувач), 
Rumina (Грудохранител) и други“. 
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Се говори за земјоделството. Па со него немало потреба и на човечки жртви.  
„Некои римски обителски богови биле, се чини, исто потекло. Ceres (creare- 

стварање) е сила која го потекнува растот на житото, Флора е цветно боженство, 
Сатурн е поврзан со сеење, Нептун веројано се наводнување. Јанус е очигледно 
иануа, на вратите. Тие битија се изворни бесполни. Пастирското боженство ... 

Стр. 139: „Типично римски митови не во толкава мера не се однесувале на 
боговите и божиците и на далечното минато, колу се приповедало за човечката ми-
натост и за историските настани, што Michael Grant ги нарекол ‘римски трагања за 
минатоста’. Почнуваме со настанокот на градот.Верзијата на приповеста што ја дал 
големиот римски историчар Ливиј, кој умрел 17.г.н.е., е повеќезначен патриотски 
мит. Весвалската девица Реја Силвија била силована и наводно силовател бил бог 
Марс.23 Му родила близнаци Ромул и Рем. Близнаците биле во кошара изложени на 
смрт на реката Тибер, ама кошарата испливала на брегот на местото каде растело 
смоквино стебло, близу на спиљата викана Lupercal, Место на волци. Волчицата ги 
пронашла децата и ги напоила со своето млеко, а конечно ги спасил пастирот Фау-
стул однесувајќи ги на својата жена Аки Лауренција да ги негува“.  

„Со времето Римјаните дошле во допир со Грците чија култура зачудно ги 
дојмила, ама во однос на која се покажувала становита амбиваленција- и посакале 
да го поврзат своето потекло со грчката традиција. Приближно околу 300.г.пр.н.е. 
колал мит за тоа како Тројанците побегнале да би го избегнале разорувањето на 
Троја, и се настанале во Лација, покраина јужно од Рим. Замислениот датум кога 
тоа се збило бил четвртото столетие пред основање на Рим и настанот се поврзал со 
основањето на градот Алба Лонга, од кој настанал Рим, а раздобјето измеѓу тие два 
настани на подрачјето се наставиле митските претци на аристократијата. 

Трагањето на Тројанците за нов дом го опишал во епскит стих и во епското 
величајност Вергилиј во Енеида. Енеј бил тројански принц, син на тројанскиот ју-
нак Анхиз и божицата Афродита...“. 

Стр. 143 е табеларна претстава на „Грчки и римски боженства“: 
Римски  Функција          Грчки 
Јупитер Бог на небото, татко на боговите и луѓето   Зеус 
Јунона       Јупитерова дружица, божица жена и мајчинство   Хера 
Марс  Бог на војната      Арес 
Церес  Божица на земјоделството, плодноста   Деметра 
Аполон Бог на светлоста, умот, уметноста, исцелител пророк Аполон 
Венера Божица на љубовта и убавината    Афродита 
Минерва Божица на занаетот, мудроста    Атина 
Меркур Бог на трговијата, боженски гласник   Хермес 
Дијана   Божица на шумата, владетелка на животни, божица на месец Артемида 
Нептун Бог на морето       Посејдон 
Вулкан Боженски ковач      Хефест 
Веста  Божица на огништето, огнот    Хестија24 
Либер  Бог на дивата природа, заносот, виното   Диониз 
Сатурн Бог на земјоделството, владетел во златното доба Кронос 
Дис Патер Бог на смртта и подземјето     Хад, Плутон 

                                                 
23 Марс=м арс- Арес=јарес=јарец. Следи јас признавам толкување само на еден начин: истогласно. 
24 Веста, в=х, Хеста: есте=ести- јадење со свое огниште. Па со в-н-т се правеле именките, и до Веста. 
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Јанус  Бог на куќните врати, патување, почетокот  Нема пандан 
Фаун  Бог на шумата      Пан 
Кастор и Полукс   Боженски близнаци    Кастор и Полидеук 
Купидо Бог на љубовта, Венерин син    Ерос 

Заклучок: постоел еден ист народ со исти богови, само со различни имиња. 
Стр. 156 е насловот Христијанство, со поднаслов: Стварање и напредок 
„Во воведното поглавие Генезата постојат два описи на начинот на кој Богот 

го створил светот. Према првиот, за кој се сматра дека потекнува од 5. столетие пр. 
н.е., во почетокот на светот постоел воден хаос ‘безобличен и празен’, вронат во те-
мнина. Богот го створил светлото и сè останато што постои, а на крајот го створи 
човекот и жената. За таа работа му требало шест дена, а седмиот ден Богот починал 
од своите дела. 

Историјата за седум дена на стварање а светот го прифатиле генерации на 
христијани како дословно вистинито, а во 17. столетие англо- ирскиот научник Ja-
mes Ussher, надбискуп на Armagha, го пресметал стварањето на светот 4004. г. пр. 
н.е. Ама геолошките и палеонтолошките откритија во 19. столетие (проучување на 
фосилните остатоци на животни и растенија), укажале дека светот е стар барем 
6000 години и дека не е можно да е створен во еден ден. Напротив, доказите гово-
рат за тоа дека светот се стварал пополека во текот долго временско раздобје. 1859, 
г. Charles Darwin го објавува Потеклото на видот, дело кое внело повеќе сумливост 
но било кое друго во верување за веродостојноста на Генезата, надоместувајќи го 
со верувањето во теоријата на еволуцијата, наиме, дека сите живи организми се ра-
звиле од раните облици. 

Стојалиштето на митот во Генезата, меѓутоа, не зависи за неговата веродо-
стојност. Тоа укажува дека светот заблагодарувајќи го своето постоење на Богот, 
што следно на тоа значи дека животот не е приказна што лудакот приповеда, полно 
бука и беса, а не значи ништо. Реченицата: ‘И виде Бог дека е добро’, која редовно 
се поновува во Генезата, се подразбира оптимистичкото гледање на животот према 
кое човекот е најголема божја творевина, створен на слика и прилика Божја. Науч-
ните теории кои го надоместиле тоа гледиште го свеле човекот на пуко животно, 
производ на слепи снаги кој се бори за опстанок во ужасно окрутно околиште, на 
природата крвожедна како во било која грабежливица“. 

„Трајна последица на митот за стварање ест неделата. Чувањето на седумиот 
ден за сабат, свети ден или празник, е можно да се прати наназад сè до проматрање 
на Месечевите мени. Историјата во Генезата, меѓутоа, го воведува сабатот во хри-
стијанскиот закон и обичај како Божја одредба, па и во современиот свет, како за 
христијани така и за нехристијани, неделата има посебно место во неделата. Неде-
лата се одржала покрај напорите на чистунските реформатори на календарот,вклуч-
увајќи ги оние од француската револуција кои вовеле десеттодневна недела. Евреј-
скиот сабат паѓа во сабота,а е баштина на паганската митологија,меѓу кои се разви-
ло христијанството, христијанскиот сабат да падне во недела, ‘ден на сонцето’ (ang. 
Sunday- ден на сонцето; недела. оп.прев.). Годината 321, н.е. Константин Велики, 
прв христијански цар во Рим, кој порано го почитувал ‘непобедивото сонце’, на-
редил денот на сонцето да биде ден на одмор“. (Константин прв христијанин, Р.И.)  

Кавендиш- Линг, на стр. 170, во поднасловот „Келтска религија“, пишат:  
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„Од митологијата на Галите ништо не е зачувано. Таму постоела усмена а не 
писмени книжевни преданија. Јулие Цезар (1, столетие пр.н.е) известува дека дру-
идите, професионални учени луѓе на раното келтско општество, забранувале испи-
шување на нивните знаења, иако го познавале грчкото писмо и се служеле со него 
во други сврхи. Нема сумливост, го застапувале начелото ‘затворена работилница’ 
со помош на кое вештите и образуваните слоеви на сите општества на сите времи-
ња го штителе единството и положбата на својата професија. 

Од друга страна, пак, располагаме со податоци за религијата на Келтите. Тие 
се фрагментарни и ограничени вредности, ама на научниците им се неопходни како 
би можеле да ја размрсат испреплетените нити на ирска и велшка митологија. Тоа 
нам вести ни пристигнуваат од два извори. Најпрво, тоа се записи на тогашните гр-
чки и римски извори. На жалост, малку писатели особено го познавале галското оп-
штество, а уште помалку го разбирало. Се ослонувало на рекла- кажала. Тие кои 
пак навистина се во непосреден допир со Келтите- притоа мислиме на Цезар- имале 
озбилни општествено- политички разлози коментарите да им бидат искривени. За-
тоа валја на сите тие докази им пристапуваме со внимание. 

Потоа, постојат иконографски прикази на галските боженства, како и посве-
ти кои понекогаш ги прателе. Тука е потешкотија во чинителот дека таа граѓа по-
текнува од раздобјето после римското освојување и зацело се надахнати со грчко- 
римски придојденци. Тоа го повлекува прашањето на веродостојноста, во строг ке-
лтски смисол, антропоморфно прикажување на националните боженства и до кој 
степен гало- римска уметност го изразува класичното пред неголи келтско верско 
поимање. Тоа прашање останува со голем дел отворено, ама постојат некои докази 
дека ранокелтската религија битно се противела на сликовен приказ и дека кел-
тските боженства прво се замислени како духови поврзани со шумите, реките, езе-
рата и другите природни феномени, пред него ли со антропоморфни битија. Се чи-
ни дека таа идеја се јавила и развила како резултат на културното мешање на меди-
теранскиот свет. Тоа можда ја поткрепува приказната која приповедува за Брен, 
келтски водач кој бил поразен во Делфи 279. г.пр.н.е., наиме, со преѕир се насмеал 
кога чул дека Грците верувале во богови во човечки лик. 

Па ипак, упркос очигледната оскудност на нашите извори, можеме со сигу-
рност да ги утврдиме овие чинители: 

1. Келтите биле во висок степен религиозен народ. 
2. Верувале во живот после смртта (не во питагорејско селење на душата), 

што мошне го чудело римскиот свет и на што заправо им завидувале. 
3. Во келтската религија имало голем број женски божици од првотна ва-

жност- божица- мајка, божица на војната, божица- заштитница. Можда тоа е одраз 
на угледот што го уживале келтските жени во раното келтско општество. 

4. Едно од обележјата на келтската религија есте поимањето на троедниот 
бог, на три манифесации на истото боженство“.  

Кавендиш- Линг, на стр. 172, во поднасловот „Ирска сага“, наведуваат: 
„За разлика од континенталните Келти, народот на Ирска и Велс кои се слу-

желе со келтскиот јазик зачувале бујна и прилично стара книжевност. Се сматра де-
ка Ирците имаат најстара книжевна традиција на мајчин јазик од кој бил кој народ 
на северна Европа, и дека Ирска ‘зачувала најбогата ризница на митолошките пре-
данија од било кој народ северно од Алпите’. (Dillon и Chadwick, 134). Мнозина ра-
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зни ирски саги содржат наговестувања и згоди на митолошка природа, и во конечна 
анализа, мнозина ликови кои во ним се појавуваат, без сумливост, боженства или 
битија од друг свет чие првобитно боженско обележје било битно загрозено на овој 
или оној начин. Нема повеќе богови во познат смисол на зборот кој би ги почиту-
вал и умилостувал со принесување на жртви, туку тие се прикажани како човечки 
битија со наддарени својства и суделуваат во псеудоисториските настани во посто-
ечките географски локации. 

До такви нивни поимања можело да се дојде природно, со текот на процесот 
на исмените преданија низ столетија, ама тие, очигледно претхристијанските саги 
задобиле свој сегашен облик во интерпретација на редовници- писари кои можда и 
не ја разбирале нивната митолошка природа. Од друга страна, постој можност ста-
рите писари намерно испуштуваат митолошки и погански видови во склад со свои-
те христијански скрупули, ама пак ја преиначувале народната граѓа према класи-
чните придојденци. Современите научници ги делат сагите на рани Ирски на чети-
ри основни групи или циклуси: 

1. Митолошки циклус опишува, а и самото име тоа го кажува, ги дели по-
ганските богови и другите наднаравни битија. 

2. Улстерски циклус приповеда за потфатите на војничкиот сталеж на прет-
христијанска Ирска и го опишува херојското доба слично на она на предримска Га-
лија“. (Гал + ка = Галка- лушпа од орев која плива над водата како галија..., Р.И.) 

Галија со основа гали за да се гали-Галиција..., само тн.словенски поим 
„3. Историски циклус го обработува ‘историските’ личности во Ирска во те-

кот на првите столетија на христинството. 
4. Фенијански циклус ги опишува пустоловините на Finn Mac Cumailla и не-

говите војнички дружини Fianne. (Mac + Дон = Македон- Макдоналд, Р.И.) 
Како што можело да се очекува, со обѕир дека е збор за мошне стара граѓа, 

митолошкиот циклус е најоскуден од тие четири, и можеме тек да претпоставиме 
дека голем број историски е изгубен, или пак е преиначен во други сврхи, пред но 
што редовниците-писарите ги забележиле. Исто така е голема веројатност дека бро-
јни рани ракописи кои содржеле збирки историски за нас изгубени услед тоа што 
ирската историја со столетија била мошне бурна. Останува, меѓутоа, дека гласови-
тата Book of Leinster (напишана пред 1160, а денес се чува во Trinity College Library  
во Dublin) содржи стар попис наслови на саги кои се однесуваат на митолошката 
историја кои повеќе не постојат. (Сага, г=к, сака=ска: ска+ска=скаска=сказна, Р.И.) 

Свекупно е сочувано некои осум приповетки за кои може да се каже дека во 
ним преовладува митолошко обележје. Од тие осум, само четири рани се во свој 
облик. Тоа се: Aislinge Oenguso (‘Оенгусов сон’), Tochmarc Etaine (‘Етаино снабду-
вање’), De Babail int Sida (‘Земање убаво јаболко’) и Cath Maige Tuired (‘Битка кај 
Moyture’). 

Најважна историја од митолошкиот циклус е „Битка кај Moyture“ која при-
поведа за тоа како Tuatha De Danann, или народ на божицата Дан, го победил својот 
непријател Фомоире со помош на наднаравните магични моќи. Во истенчената раз-
работка на самиот призор на борбата, во кој противничките водачи се придржуваат 
на обичајите на старите херојски традиции, самите се соочуваат во бојот, сретнува-
ме главни ликови на ирскиот ‘пантеон’. Додека секој од нив извршува, или обеќава 
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колку ќе биде неговиот удел во надоаѓачката битка, се добива донекаде увид во 
првобитната боженска функција на ликовите кои говорат. 

Митолошките обележја на историјата е недвојбено, иако прашањето на ин-
терпретацијата останува отворено. Некои автори гледаат во битката древен сукоб 
измеѓу силаста на светлото, Tuatha De Danann, и силата на мракот Фомоира. Први 
наводно биле мошне убави и располагале со сите знаења, додека другите се при-
кажани како получудивишта на кои целта е да се разори постоечкиот напредок. 
Према другата интерпретација, историјата се сведува на мошне едноставна тема, на 
ривалство измеѓу признатот бог кого го претставува Балар и новото, поспособно 
боженство Lug Samidanach, те за победа на нивиот поредок над стариот. Понова 
интерпретација ја сместува историјата во индо-европскиот митолошки контекст во 
целина, и воведува толкување за ‘три функции’. Се кажува дека таа ја одржува те-
мелната троделна структура на раното индоевропско општество: свештениците кои 
ја претставуваат магијско- религијската функција, војници кои значат телесна снага 
и полоделци кои ги претставуваат плодноста и напредокот. Битката кај Moyture, 
према тоа, е протолкувана како оглед на свештеници и војни класи (Tuatha De 
Danann) од една страна и полоделска класа (Fomoira), снабдувачка од друга. Во 
индијската митологија тој сукоб се разрешува во помирење. Во ирската традиција 
Фомоирите се победени“. (Контекст-кон текст=текост, Р.,И.) 

На стр. 172 авторите табеларно го наведуваат „Галските богови“: 
„Belen: најпочитуван келтски бог. Класичните писатели му го присподобиле 

на Аполон, иако нема докази за тоа дека Келтите го почитувале Сонцето. Е поврзан 
со пастирскиот живот и можда поврзан со ирските Белтинеом (bel- ‘сјајен’, tine- 
‘оган’), свеченоста на огнот на прочистување кое се славело 1. мај. Со него е изед-
начен велшкиот предачки бог Beli Mawr (Бели Велики)“. 

Следи тој бил само бел, а белината е која сјаје=сиа- Асиа=Азија од каде грее 
сонцето. А од многу греење, се гори, гореното тиња=тинее- тине- само тн.словенко. 

„Cernunnos, ‘Рогат’, мошне рано многу почитуван бог: прикажан зооморфно 
со елен парошци; на Гундерструповиот котел (2. столетие пр.н.е.) опкружен со жи-
вотни; господар на сите живи битиа; можда прототип на роготов приказ на враг во 
саредновековното христијанство. 

Epona, ‘Голема кобила’ (велшки eb-ol- ‘ждребе’), позната на дел на келт-
скиот свет; божица заштитница на коњаниците, ја почитувала римската коњица; 
прикажана седејќи постраница на седло; можда го одразува културното значење на 
коњот во раноти келтско општество. (Коњ бригиски, а седлото било новост, Р.И.) 

Lugo, ‘Светлечка’, мошне почитуван како изумител на сите умеења и вешти-
ни, вклучувајќи ја војната и лечењето;изедначен со ирскиот Lug Samildanach, ‘вешт 
со многу умеења’. Цезар го поистоветил со Меркур; раните христијани се гнаселе и 
уништиле многу негови храмови; име на местото Lyon, Loudon, Laon (Франција), 
Leyden (Низоземска) и Leignitz (Полска) изведена од галскиот Lug(u)-dunon, (‘Лу-
гусова тврдина’, додека името Carlise се темели на римско- британскиот Lugu-
valium, ‘јак по Lugus’ “. (Луг само на варварски=пелазгиски=тн.словенски, Р.И.) 

Nantosuelta, веројатно божица на реките (велшки: nant- ‘поток’); нејзин ико-
нографски симбол, гавран, укажува на врска со ирска божица на војната Morrigan, 
исто така поврзана со реки; обично се јавува како Sucellus-ова дружица. 
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Ogmios, првак на боговите и водач на мртвите; носи толјага и го изедначува-
ат со Херакле; исто така е прикажуван како старец кој го пратат среќните следбени-
ци а ушите им се во ланци врзани со јазикот; грчкиот автор Лукијан објаснал дека е 
збор за бог на речитоста; Келтите верувале дека речитоста е помоќна од телесната 
снага и ирските кралеви стравувале од поруга на песникот; го изедначуваат со ир-
скиот Огма. 

Sucellus., ‘Добар толјагаш’; иконогафски симбол му е маљ; исто така носи и 
плитица за која се кажува дека означува обилие: Цезар го поистоветил со Dis Pater 
како келтски бог на подземејето и предачко боженство; изедначен со ирскиот In 
Dagda. 

Taranis, ‘Громовник’ (ирски torann, велшки taran, ‘гром’); иконогафска озна-
ка му е котач и блесок молња; мошне почитуван кај Галите; некој пат го изедначува 
со Јупитер“. 

На стр. 174 авторите табеларно го наведуваат „Ирските богови“: 
„Brigit, ‘Возвишена’; три сестри кои го носат тоа име, ќерки на In Dagda и 

заштитници и божици заштитници на ученоста (вклучувајќи го песништвото и на 
неа сродни функции погодување и прорекување), лечење и ковачка вештина- три 
угледни занимања во келтското општество, мошне почитувани на Британските ос-
трова; св. Бригита, народна светица на келтското говорно подрачје сè до во моде-
рно време, заштитница на сточарството, нејзина исцелителска моќ и нејзин свет 
оган кој е недостапен за сите машки, веројатно претставува христијански одраз на 
поганската божица; еден лик на боженство е Бриганција, голема заштитничка бо-
жица Бриганта, на народот на северна Британија. (Само бригиско, Р.И.)  

Goibniu, ‘Велик Ковач’; водач на народот Tuatha De Danann и еден од три-
јада на занатлиите- уз него се Luchta, колар, и Creidne, котлар- што можда ја одра-
зува важноста на тие занаети во општеството кое се користи со обработка на ме-
талите на висок степен; изедначен со римскиот Вулкан; тој им приредува свеченост 
на боговите и према велшкиот обичај ковачот е повикан прв да ја испие чашата на 
прослава; се јавува како Gofannon во велшката книжевност, а во современиот фок-
лор како Gobban или Gobban Saer. 

In Dagda, ‘Добар Бог’, повеќе нослов отколку име; исто така се јавува како 
Eochaidh Oll-athair, ‘Сè-татко’ наговестувајќи го предачкото боженство, ама не го 
прикажува како татко на боговите; носи толјага, како заштитник и поседува чаро-
бен котел како снабдувач; поседува необичаена потреба за храна и за полен живот; 
вдачот Tuatha De Danann, ги надѕирал друидските чаролии при прилика на битката 
кај Mag Tuireda. 

Lug, ирски назив за галскиот Луг; познат како ‘вешт со многу умеења’; за-
поведник на Tuatha De Danann во битката кај Mag Tuireda; поврзан со војната, со 
магија, трговија и занаети сите видови. 

Morrigan, ‘Кралица на приказ’ или ‘Голема кралица’; трио божици на војна-
та Morrigan, Badh (‘опарена врана’) и Nemain (‘махнитост, бес’) беа веројатно ма-
нифестација на истото боженство; се јавуваат како гаврани, птици кои према кел-
тското предание се лош предзнак кога се видат пред или за време на битката; во 
своето појавување како ‘Праља на потокот’, Morrigan го претскажала исходот на 
битката така да ја опрала опремата на оние кои ќе паднат; двострука асоцијација на 
река и гавран наговестуваат на можност пандан на Nantosuelti.   



 92 

Ogma, војнички првак на боговите; исто така се опишува како ‘сонцелик’, 
што можда е алузија на furor Celticus или на војничка жештина на келтските борци 
од кои Римјаните толку се боеле; Огма ја надѕирал војничката одважност во битка-
та кај Mag Tuired; му се припишува дека го изумил Огам, кај пишувањето (од 4. 
столетие н.е. понатаму) служејќи се со резот и потегот чие потекло е отворено пр-
ашање, а може лесно да има мистично значење, попат на норвешките руни; висти-
нска лингвистичка врска измеѓу Огма и галскиот Огмиос не е јасна. 

Tuatha De Danann, ‘народ на божицата Дану’: боговите на старата ирска за 
која се кажува дека стигнале преку море; непријатели им биле Фомоири (можда 
‘поморски чудовишта’), получовечки, получудовишни битија кои исто така сти-
гнале од надвор; према една теорија Tuatha De претставува сила на светолоста, а 
Фомоири сила на мракот; во ирската книжевност Tuatha De очигледно се богови, 
ама нивни пандан во велшкото предание, Доновите деца биле антропоморфизира-
ни, или преобразени во луѓе, иако нивните магични вештини го откриваат нивното 
боженско потекло; ирски Дану и велшки Дон веројатно се два облици на истото ке-
лтско име, кое можда е зачувано во имињата на реката Дон и Дунав“. 

Преселбите биле по Вардар- Морава- Дунав...до Дон: Дану=дан у-бригијско. 
На стр. 174 во поднасловот Tuatha De Danann се наведува Брес; на стр. 175 

во Лугово доаѓање се говори за Луг и Тара.Само на пелазгиски=тн.словенски јазик. 
На стр. 177 авторите табеларно го наведуваат „Велшките богови“: 
„Донови деца, една од ривалските династија во келтската митологија (по-

истоветена со силите на светлоста), спротиставени на Llyrovi деца; вклучени Gwy-
diona, војници-чаробници, и Aranrhoda, божица на небото и симбол на плодноста; 
негови синови се Dylan, поврзан со морето, и Lleu Llaw Gyffes; обителот се по-
истоветува со ирскиот Tuatha De Danann. 

Llyrovi деца, се претставени во три лика: Bendigeidfran, Branwen и Mana-
wydan кои се појавуваат во историјата на Branwen, Llyrovа ќерка; Bendigeidfran 
(Бран Ранет’) е див кој го погазил ирското море оти ниеден брод не е доволно го-
лем да го поврзе; умрел од убод на отровен меч; Branwenината улога во историјата 
не е голема и таа во мах е прикажана како жртва на лошото постапување; некои 
знаственици посумњале во нејзиното боженство и старост; Manawydan се изедна-
чува со ирскиот Manannan mac Lir, ‘син на морето’, богот на морето кој во својата 
кочија патува по валовите; двете имиња, Manawydan и Manannan, веројатно се во 
некоја врска со островот Ман (велшки Ynys Fanaw, ирски Inis Manann).  

Pwyll, принц од Dyfeda (југозападен Wales); потсетува на Annwn, друг свет, 
се заменува со Arawn, кралот на другиот свет; таму владее година и еден ден, и го 
убива Arawnовиот противник Hafgan; заслужува епитет Pen Anwn, ‘Annwnова гла-
ва’; се жени со божицата Rhiannon и има син Pryderi; изедначен со Pelles во Arthu-
rовите легенди во кои котелот на поновното родување се јавува во вид на свет грал. 

Rhiannon, ‘Велика кралица’, се верува дека велшки пандам на галската кра-
лица на коњот Епони поради својата поврзаност со коњите во Мабиногион; прво се 
споменува како јава со таинствената планина која ниеден коњ не може да ја поми-
не, потоа неоправдано оптужен дека го убила својот син и за казна мора да носи по-
сетители на дворот на своите плеќи, попат коњ; најпосле мора да носи удар од ма-
гаре околу вратот; упркос тие неволји, во велшките истории постојат доволно до-
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кази дека изворно било мошно моќно боженството; нејзиниот син Pryderi го на-
следил својот татко Pwyll и постанал владетел на Dyfed и на другиот свет“. 

Бидејќи во Мала Азија и Балканот немало магаре до 480 г.п.н.е., тоа не било 
постаро од наведената година. Па врските биле со колонизирањето на Македонци. 

На истата страна има две слики: „Галскиот ‘Херакле’ го носи својот амблем, 
толјага, на рамо. Се верува дека орговара на келтскиот бог Огмиос, војниот првак 
на боговите и богот на речитоста“. 

„Голем лик,веројатно бог, фрла помали ликови со глави надолу во бачва. 
Према него настапува пешадијата носејќи стабло на шилци копја, додека во горни-
от дел коњицата јава во спротовен правец. Можната интерпретација говори дека е 
збор за принесување жртва на богот на војната со втопување, воскрснување со по-
топување во котелот на поновното родување, или пак обред иницијација на војни-
ци. Од Гундеструповиот котел“.  

Се наведе Огмиос, чија форма е тн.грчка, а не континтална. Бидејќи м=н, се 
добива Огниос. Па само огни=агни, само за оган. А тоа било ведско=тн.словенско. 

Делата на тн.Хомер во Александрија, во 3 век п.н.е., биле преведени на Пто-
ломејов коине. Авторите пишат: „околу 300.г.пр.н.е.“ „мит за тоа како Тројанците“. 

Следи само по смртта на Александар Македонски на боговите да им се при-
несуваат човечки жртви.Затоа во Европа тоа било дело на македонските колоности. 

Кај Македонците тогаш и денес името Ман е со значење: Мане, Манче итн. 
На стр. 178 е насловот Скадинавија. 
„Попат другите Индоевропјани, германските народи на боговите им припи-

шувале додатни функции. Христијанскиот писател Адам од Бремен рекол дека сите 
во големиот храм во Стара Упсала во Шведска сè до 13. столетие ‘луѓето почитува-
ле кипови на три богови. Најмоќниот меѓу нив, Thor, бил престолје поставено на 
средина; Wodan (Odin во Скадинавија) и Fricco (Frey) му се сместени секој од една 
страна. Нивното значење е вакво: за Thor, се кажува, дека владеел со небото и ра-
ководел со громот, молњата, ветровите, дождот, убавото време и производите на 
земјата. Другиот е Wodan... тој води војни и им влева на луѓето храброст во сре-
тнувањето со непријателите. Трет е Fricco кој шири мир и задоволство меѓу луѓето 
чиј кип е начинет со голем фалос.’ 

Со обѕир дека боговите имаат различни и понекогаш поклопувачки функ-
ции, тоа не е недоследно или кривоверно ако се обожува повеќе од еден. Напротив, 
човек може да користи да ги одржува добрите односи со неколку богови и божици. 
Така размислувале Германите, а таа нивна состојба на духот подоцна не им одго-
варала на христијаните“. 

Се говори за Один + в = Водин, до Воден=Wodan. А и Fricco=Бриго- Бриги. 
„Скадинавската митологија претставува еден дел, зацело наголемо најпознат 

дел на претхристијанска митологија на германските народи на северна и средна 
Европа. Готово сите знаења кои допреле за неа не дошле до нас од самата Скади-
навија, туку од огранокот на скадинавската култура на Исланд. Жителите на Исла-
нд со мах се доселиле во Норвешка во 9. и 10. столетите, и развиле богата книже-
вност во стих и проза. Секако, не може со сигурност да се тврди дека културата ги 
претставува германските народи во целина. 

Изворите потекнуваат од викиншкото доба (приближно од 800.г.п.н.е. до 
1100) и подоцна, а устрајно народно верување дека Викинзите биле крвожедни ди-
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вјаци пречело нивната сопствена култура почне да се цени. Лошиот глас на Вики-
зите потекнува уште од 8. столетие, кога го опустошиле самостанот на Линдсфарм 
на брегот на Нортхумберланд и кога англискиот монах Алкуин запишал: ‘Никогаш 
порано такво насилие не се случило во Британија како сега сме доживеале од пога-
нскиот народ’...“. (Само војна на Повеќебожци и Христијани- никако етничка, Р.И.) 

„Пред 9. столетие, додирите измеѓу Скадинавија и христијанска Европа би-
ле сосема успатни. Нивниот начин на живот бил битно родовски и полоделски. Не-
колку луѓе знаеле да пишат, ама религијата и митологијата се пренесувала од уста 
до уста, а не попат на свети текстови. Иако постојат бројни германски свети пре-
данија, тие немаат свети книги. 

Готово сè што знаеме за митовите потекнуваат од два исландски текстови. 
Двата се називаат Edda, а значењето на тој збор е неизвесно. Стихованата Edda е 
збирка од триесет песни од непознати песници, приближно настантата измеѓу 850. 
и 1200. г. Нивната содржина не се надоврзува составно и некои делови се нејасни. 

Прозната Edda ја собрал во раното 13. столетие исландскиот историчар Sno-
rri Sturluson.Страствено приврзен на минатото и традицијата на својот народ, Snorri 
го пиши тоа дело како водач на песниците који би засакале да настават со опишува-
ње и толкување на старите истории на стар начин. Валја да се има на ум дека тоа 
дело настанало во време кога Исланд бил веќе две столетија покрстен. Snorri Stur-
luson веројатно никогаш во животот не ни видел поганин. Исто така, посе прома-
шува кога покушува да го стави митот во контекст на обожувањето. 

Snorri верувал дека старите богови и божици напросто биле великани на ми-
натото, а ни самиот не покажува намера повеќе да ги почитува. Постоеле два оби-
тели на боговите, Aesir во кој биле Thor и Odin, и Vanir кои беа тесно поврзани со 
мртвите. Snorri Aesir криво го протелкувал како ‘Азијати’ кои на почетокот на тро-
јанската војна стигнале од Троја. Со тоа на тројанските избеглици им заповедувал 
поглаварот Один кој победничката војска ја превел преку Германија и Данска во 
Шведска, каде го дочекал кралот Gylfi“. (Шведен=Сведен=с веден- светски, Р.И.) 

На стр. 182 се табеларно претствани „Главните скадинавски боженства“: 
Odin, бог на смртта, мудрост и чаролија 
Frigg, божица- мајка, Одинова сопруга 
Thor, бог на громот и непријател на дивови 
Njord, бог на морето, рибарењето и благосостојба 
Frey, бог на плодноста, Njordов син 
Freya,25 божица на љубовта и убавината, Freyјова сестра 
Bolder, добар бог, Одинов син 
Loki, предизвикувач на распри  
Tir, еднорак, осигурува победа во борба 
Bragi, вешт на песништво и служење со зборови 
Idun, чуварка на јаболка на бесмрноста, Брагиева сопруга 
Heimdall, чувар на Асгард (=ас гард=грд=град: Штутгард=штит град, Р.И.) 
Hother, слеп бог 
Ull, стрелец и скијаш“. 
Бидејќи Скаднинавија не била и не е земја за јаболка, Скадинавците не се та-

мошни.Па тие јаделе повеќе риба и небалканска исхрана...Балкански бил браг=враг. 
                                                 
25 Фреј е машко, а Фреја женско. Па ваквиот женски род со а до денес е македонски, но не европски. 
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Нејзините домашни животни и земјоделски куктури биле балкански итн. 
На истата страна 182 е поднасловот „Один и руни“: 
„Додека за Тор, ‘викиншкиот војник нашироко се пишело, Один му припа-

ѓал на таинствениот регион измеѓу животот и смртта. Тој бил полукав и поопасен. 
Неговото име се поврзува со зборовите кои означуваат ‘ветер’, да подоцна е по-
истоветен со водач на ‘дивиот лов, поворка на мртвите души кои поминуваат преку 
небото, а во врска со дување на снажниот ветер. Во Германија го викале Wodan, а 
Адам од Бремен го опишува како ‘бес’ или ‘лудост’, додека староанглискиот збор 
wod значи ‘луд’. Божјата махнитост се очитувала во неговите следбеници берсе-
кери, војници кои носеле мечкова кожа. Берсекер значи ‘облечен во мечкова кожа’ 
поради дивата срџба со која бексерите оделе во битка. Один на своите следбеници 
им го надахнувал тој маховит бес, додека на своите противници им, влевал ужас. 

Малку Скадинавците на своите деца им давале име кое било изведено или 
поврзано со Один. Бил одвеќе тесно поврзано со смртта 26 да би влевало сигурност, 
а посебно близок бил со смртта во битката. На бојното поле често би се појавил во 
лик на старец во плашт. Го прателе гаврани, волци и Валкири, ‘бирателки на погу-
бените’’, девојки кои би им ги однесувале душите на паднатите војници во Валхал, 
Одиновиот двор во Асгард, каде им биле чуварките. Како исход на борбата гради в 
гради често бил неизвесен и непредвидлив, тоа можда од тој разалог Один се 
сматрало варалица и лажго. Постои историја дека данскиот крал Harald Wartooth го 
подучил на тајна борба во клинести распоред, но дека подоцна се свртил против 
него и тајната им ја издал на неговите противници, и кога започнала битката го сру-
шил кралот од неговите бојни коли и го изудирал до смртта.  

Один бил гласовит со својата мудрост и меѓу неговите многуте мрачни и 
тајанствени моќи била и користа што ја извлекол од одрубување главата и неговото 
познавање на руните, германското писмо. Главата за која е збор му припаѓала на 
Мимир, најмудриот меѓу луѓето. Према митот, Мимир бил оставен како талец кај 
Ванир во војна измеѓу нив и Аесир. Тие му ја обрубиле главата и им го испратиле 
на Асирите. Один ја покупи главата и ја задржал. Таа му говореле и преку неа мо-
жел да бара совет од духовниот свет. Постои уште едно толкување, оти наводниот 
друг извор на Одинивата мудрост била чинител дека едно свое око го ставил во 
Мимировиот извор во подножјето на Yggdrasill, свето дрво. Богот, наиме, често е 
опишан како да им само едено око. (Мимир=ми мир, Р.И.) 

Рунското писмо над кое надѕор имал Один, нашироко се употребувало во 
Скадинавија во магилни сврхи. Историјата кажува дека богот висел девет дена и 
ноќи на вешала (исто така Yggdrasill), без храна и пијалоци. Бил ранет со меч, што 
значи дека самиот себе си принел жртва, еднаква како што во стварниост живот му 
се принесувани жртви, наиме, луѓето се прободувало со меч и се беселе на стебло. 
Ама тогаш богот слезе и ги собра руните. На тој начин тој продре во светот после 
смртта и така завладеа со умеење на познавање на руните и надмоќта на смртта. Во 
истата историја се споменува дека Один можел телата на вешалата да ги поврати во 
живот со изрезување и сликање на руни. ‘Сликањето’ веројатно го обавувал со крв. 
Тука е присатна врската со билката викана мандрагора (alruna на старонорвешки), 
за која се верувала дека расте испод бесилките. Кога би се кинела јачела а имала и 
чаробна моќ“. (Мандрагора=мандра гора: мандра=мандра; гора=гора, Р.И.) 
                                                 
26 Бидејќи Скадинавија е поморска, нејзината вода како Водан - в = Одан=Один означува дури смрт. 
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Руните било венетско=тн.словенско писмо со мноштво тн.Кирилични слова. 
На стр. 185 авторите имаат поднслов „Варалица Локи“: 
„Нема понеобичаен лик во светската митологија од Локиј. Полубоженство, 

полудемон, Одинов брат по млеко, починител на ужасни дела- тој е замршена клу-
пка на противречја. Го споредуваат со грчкиот јунак Прометеј...“. 
        “На крајот боговите го фаќаат Локија, оти не можеле да му го заборават уделот 
што го имал во Балдеровата смрт,и го врзат со железни ланци (попат Прометеј)...“. 

Стр. 185: „Да се премине од Локиј на Сигурд значи да се превали пат од кра-
ен парадокс до омилена јуначка легенда...“. 

Стр. 186: „Легендата за Сигурд, или тој нејзин дел, има многу заедничко со 
бројните индоевропски истории...“. 

На стр. 188 е седумаесетто поглавие, „Германија“.  
„Германската митологија претставува стебло на кое скадинавската е една 

гранка, ама во самата Германија е малку тоа познато за митовите на поганските ге-
рмански (или теутонски) народи. Иконографската граѓа додуше секогаш е несигу-
рен темел те на неа можат да се постават тек пробни теоретски поставки, но ипак, 
таа укажува на тоа дека раните Германи ја почитувале Мајката земја и Таткото не-
бо. Постојат исто така докази за боговите близнаци и за обредното принесување 
жртви рогати животни. 

Мајката- земја Фрија27 го дала името на петок (Friday) во германскиот свет. 
Татко- небо познат е под името Tiwaz. Во Скадинавија се јавува како Тир, а во 
англо-саксонската Англија како Tiw. Името е поврзано со грчкиот Зеус и римскиот 
Јупитер, а посветен му бил третиот ден во неделата (Tuesday) што класичните ав-
тори ги навело да го поистоветуваат со богот на војната Марс на кого во Рим му 
бил посветен треттиот ден во неделата. Е можно дека германската верска свеченост 
која на крајот на 1. столетие н.е. ја опишал римскиот писател Тацит се однесува на 
Tiwaz. Различни племиња би се состанувале годишно да му принесат човечка жр-
тва во шумата посветена на богот викан Владар на сите. Секој судионик бил врзан 
со коноп и ако би паднал, не смеел да станува, туку само да се котрља. Прописот за 
врзување и паѓање веројатно се применувал како би зе избрала жртвата, или пак 
бил чин на посветување“.  

Наводот човечки жртви потврдува, Германците биле македонски колонисти.  
„Тацит кажува дека Германите му принесувале жртва на Марс и Меркур, 

што значи на боговите Tiwaz и Wotan (или Wodan),28 од кој потониј бил бог на вој-
ната и примитивен облик на скадинавскиот бог Один. Такви жртви биле надсве по-
врзани со војничките победи, кога заробениците непријателите ги убивале, а заро-
беното оружје ритуално се уништувало. Во класичното доба Wotan почнал да го 
истиснува Tiwaz од неговата дотогашна положба на главниот бог. Почнало да го 
сматраат владетел на мртвите и бог на прорекување и магија. Изискувал многу жр-
тви кои се беселе на дрво. На Wotan му бил орел, гавран и волк, а од оружје копје. 
Неговиот ден бил четврти ден во неделата (Wednesday, што значи среда. Инаку, кај 
нас ‘четвртти ден по недела’ четврток. Среда пак, е ‘средина’ на неделата, оти ‘три 
дена се пред неа’ и ‘три дена по неа’. Оп. предв.) 

                                                 
27 Фрија или Прија била само пелазгиска=тн.словенска божица. Следи врска до Пријам - м = Прија. 
28 Зошто се дополнува Тацит ?! Па Германите со Марс=м Арс=Арес и Меркур биле Македонци. 
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Третти главен германски бог бил Thunor (или Donar), владетел на громот и 
молната, наследник на скадинавскиот Thor. Нему му бил посветен денот среда, 
поради тоа што старите писатли го поврзувале со Јупитер. Тој бил мошне поврзан 
со времето и неговиот удар гром симболизирал секира која подоцна се преобразила 
во чекан. Веројатно исто така бил во врска со плодноста, а сè до нашето столетие 
северногрманските полоделци ја ставале камената секира во првата брзада како би 
ја осигурале летнината“. 

Следи поднасловот „Модерна обнова“: 
„Модерната обнова на германскиот паганизам била нуспродукт на герман-

скиот романтичарски покрет и национализам, кој уследил после обединување на 
Германија во 19. столетие. Се сматрало дека поганската митологија ги оправдува 
општествените и политичките програми, кои често биле екстремно националистич-
ки ориентирани, додека антисемитизмот требал да ја помакни надмоќноста на прет-
поставената аријска ‘повисока раса’ “. 

Следи германската историја за да има германски народ била само од 19 век. 
„На германската романтика од раздобјето од 1750. до 1850. г. општо не биле 

толку насобрани на верувањето на своите погански претци. Вниманието во мах им 
била усмерена на готската култура на средновековието. Прва истакната личност од 
културата на која германската митологија извршила снажно влијание бил склада-
телот Richard Wagner (1813- 1883). Тој сматрал дека поганските митови мошне здр-
авносно влијаеле на германската историја. Пишел: ‘Во непроодните шуми во текот 
на долгите зими, во топлиот оган од огниште во одајата на својот дворец на кој то-
рњевите се подигнуваат високо во небото, Германецот се сеќава на своите предци, 
преобразувајќи ги митовите за боговите во повеќезначна и неисцрплива легенда. 
Тој не се противи на влијанијата кои го притиснуваат однадвор...ама не му се мили 
да гледа на туѓи како на страно, како на нешто посве страно, туку тоа порадо го 
интерпретира на германски начин.’ 

  Wagner се надахнал со теутонската митологија со својот голем циклус опе-
ри- Прстен. Историјата на кој се темели циклусот го презел од скадинавскиот 
извор, Стихована Edda, а не од германскиот. Германската верзија на истите митови 
е содржена во Nibelungenliede, 13- столетната компилација која се темели на многу 
постар материјал, и необично е што Wagner го избрал исланскиот порадо отколку 
германскиот извор, малку служејќи се со тоа потониј изузев во Самрак на боговите 
и во Прстен. 

Светскиот поредок во Прстен е оној на германските, а не христијанските бо-
гови, свет со кој управува судбината и кој неизбежно оди према предестинираниот 
хаос кој го прати смртта на боговите. Wagner толку не се поклонил на поганската 
митологија да до крај би го напуштил христијанството во име на поновното почи-
тување на Wotan и германските божества. Вместо тоа, ја застапувал воспоставата 
на реформираното христијанство кое би го поврзало јунаштвото на старите митови 
со најдобрите (‘најгермански’) елементи на христијанството. 

Слично стојалише прифатил и Wagnerовиот зет, британски писател Houston 
Stewart Chamberlain (1855- 1926), кој постанал натурализиран Германец. Сматрал 
дека Исус бил син на германски војник во римската служба и дека на Германија за 
духовна обнова ñ потребно ново поганство. ‘Во желба за вистинска религија’, пи-
шел, ‘која се јавува од нашите сопствени индивидуалности и која е примерна, гле-
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дам најголема опасност за Теутонците... Германецот стои по страна и чека богот да 
слезе од небото“. 

Значи, со германскиот романтизмот започнале и германските фасификати. 
Следи поднаслов „Свастика“: 
„Многу поотворен и потемелн покушај на оживување на германското по-

ганство како жива религија извршил виенскиот новинар Guido von List (1848-1919). 
Годината 1862, кога му биле само 14 години, стоел испред олтарот на Катедралата 
св. Степан во Виена, свечено се одрекол од својата католичка вера и се заколнал де-
ка еден ден ќе изгради храм посветен на Wotan. Преобратил неколку пријатели и ги 
навел да веруваат во старите германски митови, па групата развила свои теоретски 
поставки во вистинскиот неопоганизам, одржувајќи свечености за еквиноција сол-
стиција. Годината 1875, на пример, von List и неговите пријатели ја славеле летната 
солстиција на врвот на брегот во близина на Виена, уживајќи во ‘братската про-
слава’, обожувајќи го сонцето како видливо ‘отеловување на Балдур’ и закопале 
осум шишиња вино внимателно положени во облики на свастика. Е занимлив по-
датокот, дека тоа е, се чини, прв пат како свастиката е доведена во врска со обнова 
на германската митологија. (Wien=виен- чукан...; Берлин=бер лин- линее, Р.И.) 

Зборот свастика доаѓа од санскритската свастика што значи ‘благосостојба, 
добра среќа’. Симболот исто така е познат како кукасти крст, Thorov маљ (герман-
ски Hakenkreuz). Го употребуваат од претисториско време во Азија, Европа и Аме-
рика,29 често како симбол на сонцето или огнот, па према тоа и симбол на крепко-
ста на животот и снагата. Е избран како службен амблем на нацистичката партија 
1920.г., во верување дека е збор за строго ‘нордијски’ симбол кој го подазбира ју-
начкиот германски поганизам, германска машкост и аријеврасна надомоќност. Де-
сеттина години подоцна, во европските и другите земји кукастиот крст постанал 
симбол на насилие, злочин и агресија. 

Guido von List открил, или верувал дека открил, во старото рунско писмо 
прерушен знак свастика, како руна која одговара на слово Г. Можда затоа што сва-
стиката романтички е сфатен како Thorov маљ, го зел како амблем на својата обно-
вена религија на поганските германски богови. На почетокот на 20. столетие го пр-
езеле различни националистички групи, вклучувајќи го и младинскиот покрет Wa-
ndervögel“. 

На истата стр. 189 има слика: „Кола со кукасти крст како симбол на живо-
тодавното сонце на чело на поворката во Минхен, при прилика прославата на 2000. 
годишнината на германската култура. Свастиката била тесно поврзана со обнова на 
поганската митологија во 19. и 20. столетие, и е преземена како службен амблем на 
нацистичката партија 1920. Забарот Friedrich Krohn, ученик на Guido von List, еден 
зачетник на обновата, изработил знак кукасти крст за нацистичката партија. Krohn-
овата свастика била усмерена во правец обратно од движењето на казалката на са-
атот, горната трака се пружела налево, како симбол на среќа, ама Хитлер сакал сва-
стиката да се пружа во смер на казалката на саатот, значи, во обратен смер од Kro-
hnовата. Како што често се истакнувало, тоа на крајот не му донело среќа“. 

Во православието мноштво повеќебожни традиции биле внесени, како спро-
тувност на католицизмот, уништувач на православието без прекин од 1071 година. 

Бидејќи Македонија била прва православна земја, овде за неа и се говори.  
                                                 
29 Бидејќи свастиката не ја употребувале монголските Индијанци, таа бил на Индијанци-Македонци. 
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КАНИБАЛИЗАМ 

  
Роберт Гревс, во  „58. Европа и Кадмо“, пиши: 1. Постојат многу бројни не-

јасни варијанти за родословот кој е изложен во овој мит; на пример, Тас е неиз-
менично опишуван како син на Посејдон, Килик (Аполодор: III, 1, 1), и на Титиј 
(Пиндар: Питијски оди IV, 46). Агенор е фенички херој Хнас, кој се појавува во 
Книгата на постанување како ‘Канаан’; многу канаански обичаји укажуваат на 
источно- афричко потекло од долен Египет, од Уганда. Одењето на Агеновите 
синови изгледа да го бележи бекството на канаанските племиња на запад под при-
тисок аријските и семитските освојувачи на почетокот на вториот милениум пред 
новата ера“. 

72.Мелампо: „3. Изгледа дека ‘,Мелампо’,водач на Ајоланите од Пил, презел 
еден дел на Агролида од канаанското население,кој себе се називало синови на Аб-
анта (семитски збор ‘отец’), наиме на синовите на богот Мелкарт (види 70, 5) и во-
споставил двоструко кралство.Тоа како тој добил крдо на крави од Филак (‘чувар’), 
кој имал пес секогаш буден, потсетува на Херакловото десетто дело, а митот се за-
снива на хеленскиот обичај младата да се купува со грабната стадо (види 132, 1)“. 

Меѓутоа,Абант не е семитски збор татко туку само пелазгиски; Абант=авант 
- н=ават=а ват=вати- именките се правеле со в-н-т: вати-нати-тати- тат + ко = татко. 

Дополнување со 70. Атамант: „5. Овој мит ипак е збрка на елементите на 
древниот мит. Жртвен Загрејев култ, кој подоцна постанал култ на Дионисово јаре 
(види 30. 3), се гледа во одделот кога Атамант мисли дека е Ина коза; светиот Загр-
ејев култ, подоцна култот на Дионосово јаре, е присатен и во описот кога Атамант 
го сматра Леарх елен, го встрелува и растрга (види 22, 1). Инини помлад син Мели-
керт всушност е канаански Херакле, Мелкарт (‘заштитник на градот’), со друго име 
Молох, кој како, новороден сончев крал, стигнува до Истам јавајќи на плеќи на де-
лфин; и чија смрт, на крајот на четиригодишното владеење, се прославува со по-
смртни игри. На Меликарт му принесуваат деца на жртва на островото Тенед, а ве-
ројатно на Коринт (види 156, 2), како и на Молох во Ерусалим III Книга Мојсиева- 
Левитска XVIII, 21 и I Книга на Кралевите XI, 7)“. 

110. Пелопови деца: „2. Дека Алкатој го убил синот Калиполид кај Аполо-
новиот олтар се знае, веројатно, преку иконите кои го прикажуваат Алкатој како 
принесува како жртва паленица својот син на ‘раниот градител’, на градскиот бог 
Мелкерт или Молох. Синот на жртва го принел кога го обновил Мегар, како што во 
слична прилика го направил и кралот Моб Исус Навин VI, 26). Што повеќе, тој, 
слично на Самсон и Давид, убил лав во ритуална борба.30 Коринтската митологија 
доста е блиска на палестинската (види 67, 1)“. 

156. Медеја во Ефир: „3. Прашањето кој жртвувал деца- Медеја, Јасон или  
Коринќани- постанало важно тек подоцна кога Медеја престанала да се поисто-
ветува со Ина, Меликертовата мајка, и кога принесувањето луѓе на жртва се сма-
трало варварство. Бидејќи секоја драма која би добила пофалба на атинската свет-
ковина во Дионосовата чест, одма стекнувала религиозно значење, сосем е вероја-
тно дека Коринќаните добро го наградиле Еуропид што така бил благонаклонет 
према митот така неповолен по нивниот изглед“.(Варвар=вар вар;вер-вер-ица, Р.И.) 
                                                 
30 Давид се давел со лавот. Следи Давид=Давит го давит лавот- јас признавам толкување истогласно. 



 100 

Следи жрвувањето било ново, со потекло од Исток, за со атински прилики. 
92. Дајдал и Тал: „7. Хесихиј кажува дека Тал било име на сонце...Таловиот 

огнен загрлај веројатно во пренесен смисол опишува спалување на човечки жртви 
кои му се принесувале на Молох, односно Мелкарт, кого во Коринт го обожувале 
како Мелкарт (види 70, 5) и за кого, по своја прилика се знаело и на Крит...“. 

Па традициите стигале од Исток- „по своја прилика се знаело и на Крит“. 
168. Пропаст на Троја: „6. Еден од основните разлози за тројанската војна... 
Значењето на името Астианакт (‘крал на градот’) и озбилноста со која се ра-

справало за неговата смрт укажува дека иконата по која приказната е изведена пр-
етставувала одредно принесување на дете на жртва при прилика основање на нови-
от градм што е мошне стар обичај во источното Средоземје (I Книга на кралеви 
XVI, 34)“. 

Па во Источното Средоземје живееле Белци и Црнци. За дворасноста може 
да се види и кај Херодот со обрежувањето, врска со Египет до Кавказ, а не обратно.  

Видливо е дека на боговите им се приложувало животни, а човечки жртви и 
деца со дечка крв било наследство на Црнците (Семитите)- до денес во еврејството. 

А вакви традиции им се припишани и на Феникијците (Фени=Пени=Венети)  
Кавендиш- Линг, на стр. 193, пишат: „Прокопиј (6. столетие) не обавестува 

дека Словените принесувале жртвени животни на своето главно боженство Господ-
арот на светлото кое може да се поистоветува со богот Перун.31Вообичаени жртвен 
поклон бил петел, ама се поклонувала и коза, мечка, па дури и бикови кои се клало 
и принесувало на свечени денови. Еднаш кога била жртвувано, приврзаните вер-
ници требало да го изедат животното оти тоа било прожето со света мана, или со 
божја снага те на тој начин цела група ќе биде обредно ојачана. Верувањето во тој 
облик транссупстанција може да се успореди со верување во светата причест во ра-
мките на христијанската служба“. 

Се потврдува дека тн.Словени како Белци никогаш немале човечки жртви. 
Тоа било внесено во Русија од еврејството- од Владимир, чија мајка била Хазерка. 
Ова се гледа во продолжението на авторите, со жртви многу векови подоцна. 

„Во клучниот одломок, Прокопиј тврди дека Словените ‘почитуваат реки, 
нимфи и различни други демони, те на сите им принесуваат жртви. Уз помош тие 
жртви тие гатаат и прорекуваат’. Во словенскиот фолклор често се споменуваат ре-
ки кои вребаат на патниците- пролазниците, разључени поради некои нивни невни-
манија, тие на повратокот во ним да би се втопиле. Дури до во 17. столетие се про-
влекува историјата за козачкиот поглавар Стенки Разин кој ñ принесол човечка жр-
тва на реката Волга. Фрлајќи ја во реката персиската принцеза која ја заробил, од-
метникот ñ викнал: ‘О, мајко Волга, ти голема руска реко ! Многу си ми дала сре-
бро и злато и многу добри ствари. Си ме однегувала и отхранила и донела слава. А 
јас ништо не сум ти учинил да би ти ја искажал својата благодарност. Тоа е поклон 
за тебе- земи го од својот слуга донскиот козак.’ Упркос на тој чин, Стенка Разин 
доскоро несреќно завршил, оти го фатила и погубила царската чета“. 

Стр. 194: „При неговото доаѓање на власт 980. година, хроничарите го опи-
шуваат Владимир како див и окрутен поган... 

                                                 
31 Се потврдува, Склавините (тн.Словени) јужно од Дунав тој бог никогаш не го нарекувале Перун. 
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На почетокот на својата власт, Владимир жртвувал готово илјада луѓе со 
своите идоли, ама 989.г. под византиско влијание преминал во христијанството...“. 

Следи Владимир жртвувал луѓе,како што до денес е во еврејството со деца...  
Х.Џ. Велс,32 на стр. 450, наведува: „Едини луѓе кои Шпанците напочетокот 

наидувале во Америка биле дивјаци, по тип слични на Монголите. Многу племиња 
биле човекојадци...“. Монголите од Источна Азија се селеле кон Запад и во Русија. 

„Прастраните краишта во внатрешноста на Америка биле само прерии, а ту-
ка вроденичките скитачки племиња исклучиво живееле од сега готово изумрениот 
бизон, амерички див бивол...Коњи меѓутоа немале...Продирајќи подлабоко во Аме-
рика, Шпанците наиделе на две просветености, потполно одвоени една од друга, а 
кои беа развиле на американското копно потполно независно од просвентеноста на 
стариот свет. Шпанците ги нападнале, а и ги оплачкале и уништиле тие две просве-
тени држави.33 Една била државата на Ацтеките во Мексико, а другата во Перу во 
Јужна Америка...“. Тие биле од изчезната флота на Александар Македонски.   

Следи Монголите коњот не го познавале. И затоа без коњско месо, млеко... 
Кавендиш- Линг, на стр. 184, пишат: Постој чудна врска измеѓу обожување 

на Freyjа и коњот. Светиот коњ го чувале во неговото светилиште во Trandheim во 
Норвешка. Кога христијанскиот крал Olav Tryggvason дошол да го уништи све-
тиштето, таму нашол коњ кој заправо требало да се убие ‘да Frey би го изел’. Бор-
бата и трката на коњите се одржувале на Исланд и често се споменува коњот кој се 
држи во близина на Freyјовиот храм. Очигледно, коњот му се принесувал на жртва, 
и тоа може да биде еден од разлозите зошто христијаните отсекогаш зазирале да ја-
дат коњско месо“. 

Пак, коњско месо се јаде онаму каде што живееле Монголите: Готите и др. 
Кога Бригите и Македонците не јаделе коњско, отпаѓаат и човечки жртви: 
Радослав Катичиќ,34 на стр. 262, пиши: „Пишејќи за религијата на Словените 

Прокопиј ... го кажува ова: ... ‘Мислат дека е еден бог, кој е творец на секајцата, тој 
само е господар на сè, и му жртвуваат говеда и сите жртвени животни’ “. 

До денес во Бригија за верски свечености се жртвува говедо- посебно бик, 
но никако било каков коњ, кој до денес Бригите не го јадат- никаква човечка жртва. 
 

РАСА=НАРОД=ЈАЗИК  
 

Х.Џ. Велс, на стр. 16, пиши: „Тек во текот на последните три столетија е 
дигната завеса...Во Свеопштата историја (Univerzal History), која 1779. година ја 
издала некоја група на книжевници во Лондон, пишело дека светот е создаден 
4004. година пред Христа, па (со прецизноста која денес мора да изледа смешно) 
додале дека тоа се одиграло баш за есенската равнодневница на споменатата годи-
на. А рајските вртови, каде е создаван светот е крунисано создавањето на првиот 
човек, се најдувало по таа книга на Еуфрат, и тоа точно два дена на патувањето 
узводно од Басра. Очигледно е самопоуздањето, со кое во тоа време се чинело ва-
кво тврдење, последица на сувишно дословно сфаќање зборовите на Стариот завет. 
Денес дури меѓу луѓето најчврсти во верата малку од нив би пристанале нада-

                                                 
32 Herbert George Wells,THE NEW AND REVSED OUTLINE OF HISTORY-1931,Народно дело-Белгр 
33 Како што Европјаните во Америка сè уништиле,тие ја уништиле Македонија, а сега се докрајчува. 
34 Radoslav Katičić, Božanski boj, Zagreb/Mošćenička Draga, Filozofski fakultet Sveučilište-Zagreb, 2008. 



 102 

хнувањата на Библијата да ги земаат како конкретна граѓа за утврдување на исто-
риските чинители“. 

Роберт Гревс, во 88. Миној и неговите браќа, под 8 пиши: „...слична шара се 
јавува и во дворците мошне оддалечени од Кнос, да речиме во Велс или север-
ноисточна Русија; таа служела за игра на законетката за Воскрс. Слична игра се 
играла во Италија (Плиниј: Историја на природата XXXVI, 85), во Троја (Схолијаст 
уз Еуропидовотиот Андромах, 1139), а изгледа и во Британија, каде на треттиот 
милениум пред нова ера ја донеле неолитските доселеници од северна Африка...“. 

Во насловот митови и богови се наведе дека белата раса била еден народ со 
едни исти митови и богови, во кои има отстапувања и се постојат различни имиња. 

Следи белата раса за време на леденото доба престојувала само во Левантот. 
Х.Џ. Велс. На стр. 64, вели: „Читателот не треба да заборави дека ние овде 

покушуваме да му ги изнесиме само простите чинители, кои тој лесно ќе ги сфати. 
Ама, секако и по нашите карти на разните раздобја, како и по нашите мапи за пре-
историскиот земјопис, има само со сила прилика доста коешто само се претпоста-
вува. Последениот леден век и појавата на првите луѓе го утврдивме отприлика не 
пред педест до тридесет и пет илјади години. Треба нарочито да се подвлече тој 
збор ‘отприлика’, кој во овој случај може да значи и пред шеесет како и пред два-
десет илјади години. Додека, поново, не е добро кога се кажува ‘мошне давно’ или 
‘пред многу векови’, оти читателот тогаш не ќе знае дали мислиме на стотини или 
на милиони години. Затоа се подобри броевите. Но и овде мапите не ја претставу-
ваат вистината, туку само нешто налик на вистината. Границите на копната се 
повлечени отприлика онака како што тогаш можеле да изгледаат. Тие не треба да 
покажат ништо повеќе отколку што тогаш всушност било такви мориња и такви ко-
пнени маси. Ама, и г. Хорабин, кој тие мапи ги цртал, и пишел, по која желба и ги 
нацртал, претпоставувале однапред дека ќе мораат донекаде и да грешат. Не сме ни 
еден ни друг доволно геолози, како по повод на тие ствари би можеле да се впу-
штаме во самостојни истражувања. Затоа при изработката на мапата за последното 
доба и за доба околу 10.000 год. пред Христа воглавно се држевме на досегашните 
општопознати резултати на научните истражувања. Само во еден едини поглед сме 
развиле некое свое сопствено мислење: Ни изгледа сигурно дека Средоаемно Море 
на крајот на последното ледено или глационо доба претставувало две три затворени 
морски котлини со ништо меѓусебно поврзани или можда поврзани само со каква 
бујна река која од нив ја одводувала сувишната вода. Во источната котлина се 
најдувала слатка вода. Во неа се вливале Нил, јадранската река, реката на Црвено 
Море, а можда и една река што слегувала измеѓу планините кои сега се раздробе-
ни во грчки архипелаг, која доаѓала од едно многу поголемо море во централна 
Азија што таму постоела. А исто така е извесно дека во тоа доба човечките ство-
рови, и тоа можда веќе и неолиќани лутале по тој сега изгубен средоземен рај. 

Разлози кои нас не наведуваат да во сé ова мораме да поверуваме се снажни 
и јасни. Средоземно Море сè до денес есте море кое се испарува. Реките кои во не-
го се вливаат не му донесуваат доволно вода да го надохнадат неговото испарува-
ње од површините. Водата од Атлантикот стално се прелива во Средоземно Море, 
додека една струја на вода доаѓа исто така од Босфор, значи од Црно Море. А Црно 
Море од големите реки што се вливаат во него добива повеќе вода но што му е по-
требно; тоа е море кое се прелива, додека Средоземно Море секнува. Према тоа со-
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сема е јасно дека во она доба кога Средоземно Море било отсечено како од Црно 
Море така и од Атлантикиот Океан, водата во него морала непрекинато да опаѓа, 
додека не се спуштило многу пониско но што била надвор во океанот. Таков случај 
е денес со Каписко Море, а уште поголема мера со Мртво Море. 

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

Неколку поттикнувачки наговестувања по повод на тоа дал У. Б. Рајт. Тој 
запазува дека во котлините на Средземно Море се најдувале две езера, ‘едно езеро 
со слатка вода во источното вдлабнување, кое влијаело во она другото што се нај-
дувало во западното вдлабнување. Е занимлива замислата што морало да се случи, 
кога услед растопувањето на ледените слоеви нагло нараснала површината на океа-
нот, и кога неговите води застанале да се преливаат во Средоземно Море. Тој вопо-
четокот сразмерно слаб прилив морал позние да набуја до огромни сразмери, и тоа 
нарочито воколку коналот со одронување пополека се снижувал, а морето постепе-
но се подигало. Дури и кога го имаме на ум целиот замашен размак на времето кое 
би било потребно дури и со таква огромна бујица се наполни оволкава пространа 
котлина, ипак е веројатно дека тоа во секој случај би можело да се постигне. Тоа сè 
сега може да изгледа како некоја најпуста претпоставка; ама, не е баш сосем така. 
Ако ја испитаме мапата на морското дно од Гибралтарскиот Мореуз,гледаме дека 
тука најдуваме огромна долина која се искачува нависоко од длабината на Средо-
земното Море, оди право низ мореуз и допира до извесно отстојание дури и во пли-
ткините на Атлантикот. Таа долина или тоа ждрело веројатно е последица на окен-
ската вода на завршетокот на споменатиот период на внатрешното натопување. 

Ова полнење на Средоземно Море, што, према сосем површна процена на 
времето, на која во оваа книга прибегнуваме, настанало таму негде измеѓу 30.000 и 
10.000 години пред Христа, мора да претпоставувало еден од најголемите посебни 
настани во претисторијата на нашата раса. Ако овој позни датум е точен, тогаш пр-
вобитни почетоци на општествениот живот, пред езерските населби и први поче-
тоци на земјоделството можело веројатно да се најде околу ова источно левантско 
езеро, околу тоа море со слатка вода во кое се вливал не само Нил, туку и две голе-
ми реки што протекувале од краиштата кои подоцна ги потопиле Јадранското и 
Црното Море. 

Сосема одненадеж застанале окенските води да се пробиваат преку западни-
те брегови и да ги бркаат на патот оние примитивни племиња. Езерото, кое дото-
гаш било дом и пријател, им постанало непријател. Неговата вода почнала да се 
движи без крај и конец. Населбите им биле поплавени, а водата неумољиво ги го-
нела и при бегањето. Ден по ден и години по години водата се ширела по долините, 
гонејќи ги пред себе луѓето. Доста морало кадекаде да биде опколено под вода и за-
фатена стална навала на тој солен потоп. На сè тоа немало граница. Потопот на-
доаѓал сè побрзо и побрзо; се дигал на поврв и повисоко од дрвата па поврв и на са-
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мите брегови, додека најпосле не ја исполнило цела котлина на сегашното Средо-
земно Море, и не ги заплуска планинските гребени на Арабија и Африка. Мошне 
давно, пред него што сванела зората на пишаната историја, се случила таа несреќа. 

Према тоа е можно големата драма на човечкото општество тој солен воден 
застор да ги поклопил некои од нејзините најчаробни први појави“. 

Па во Левантот се одгледувале домашни животни, а од чумата на говедото и 
грипот на свињата кај Белците биле предизвикани малата сипаница и грип, поради 
што била создадена крвна група А како вегетеријанска. Таму Белците одгледувале 
житарици и мешумки.Белците си имале и своја цивилизација со свој јазик и писмо. 

Х.Џ. Велс, на стр. 148, кажува: „Сите тие јазици...Знаеме, на пример, дека 
зборот кола и за точак (Waggon и Wheel) се појавува  во тој смисол по сите ариски 
јазици, и тоа сме во состојба да заклучиме дека и примитивните Аријци, имале ко-
ла, мада би изгледала затоа што нема никакви заеднички корени за прегача, обрач 
или осовина, тие нивни тркала не биле како и денешните, туку направени од пре-
сечени стебла на дрва, па дотерани со секира. 

Таа првобитна кола ја влекле волови.Старите Аријци не јавале нити ги спре-
гале коњите. Луѓето од доба на ирвасите биле коњари, а неолитски Аријци говеда-
ри. Се хранеле со говедина, а не со коњско месо; подоцна почнале да употребуваат 
говедо и како теглечки добиток. Богаството се мерело по крави. Лутале за паша и, 
како јужно- афричките Бури, го влечеле со себе својот имот на воловски коли, мада 
нивните коли, се разбира, биле многу појадни но иедна во денешниот свет. Е веро-
јатно дека тие се ширеле по мошне замашени пространства. Биле нестален народ, 
ама не ‘номадски’ во потполен смисол на тој збор. Се движеле поспоро и потромо 
но што се чинело позние, повеќе номадските народи. Биле шумски и горски народ 
без коњи. Се развивале повеќе со нестален живот, почнувајќи од оној степен во ра-
ното неолитско раздобје кога шумите се крчеле. Климатските промени кои влијаеле 
шумите да се претвораат во пасишта, се потмогнувани во тоа и со случајни шумски 
пожари, веројатно допринеле донекаде на тој развиток“. 

Х.Џ. Велс, на стр. 153, истакнува: „Санскритската епика ни раскажува неко-
ја приказна слична на онаа кој послужила како основ за Илијада, приказна за бел 
народ, кој се храни со говедско месо- тек подоцна Индијците се вратиле на растите-
лна храна- а кои слегле од Персија во равницата на северна Индија и постепено бо-
рејќи се, себе си го крчел патот кон Инд. Од Инд се раширил по Индија. Ама, во 
толку се раширил, многу штошто попримиле од победените мрки Дравиди. Изгледа 
дека го изгубиле своето бардско предание. Старите народни умотворби, кажува г. 
Бас, ги пренесувале, воглавно жените по домаќинствата“.  

Следи огромни разлики меѓу Белци говедари и Монголи коњари- и по јазик. 
Х.Џ. Велс, на стр. 79, вели: „Ама, дури ни тој заеднички ариски јазик, со кој, 

може да биде, се говорело на шест или пет илјади години пред Христа, ни по што 
не бил некој првобитен јазик, нити јазик на каков див сој. Тие што со него говореле 
се најдувале во неолитски степен на просветеност, или веќе и го имале поминато. 
Тој јазик располагал со граматички облици и имал донекаде сложена окретност во 
зборовите. Изчезнатите начини на изразувања кај позните палеолитски народи, кај 
азилијамците или, на пример, кај раниот неолитски народ веројатно биле погруби 
но и најосновен облик на арискиот јазик“. 



 105 

Х.Џ. Велс, на стр. 80, пиши: „Одма уз ариски, филолозите разликуваат една 
група јазици кои канда постанале сосема независни. Тоа се семитски јазици. Евреј-
скиот и арапскиот се слични, само што кај нив постојат во зборовите еден другчии 
низ корени по што во ариските јазици. Кај нив односните мисли се изразуваат на 
друг начин. Основните мисли на нивната граматика се другчии. Тие јазици без су-
мливост создале издвоено и независно такви човечки заедници кои немале никаков 
допир со вистинските Аријци. 

Еврејски, арапски, абисиниски, староасирски, старо-фенички и цел низ сро-
дни јазици се групираат заедно како ограноци на друг првобитен јазик, кој се на-
рекува семитски. 

Ние гледаме каде во самиот почеток на запамтената историја (а тоа ќе биде 
околу четири илјади пред Христа и порано) народите што говорат ариски и народи 
што говорат семитски доаѓаат со војни и трговија меѓусебно во најжив допир, и тоа 
околу и уз источниот крај на Средоземно Море. Ама, нас основните разлики кај пр-
вобитните ариски и првобитните семитски јазици не обврзуваат на верување дека 
пред историскиот период во неолитско доба илјада години морале да владеат скоро 
потполна подвоеност измеѓу народите што говореле ариски и семитски. 

За овие другите изгледа дека живееле во јужна Арабија, во северна- источна 
Африка. Тие народи кои говореле со вистински семитски јазик, како и оние со ви-
тински ариски, веројатно во раното неолитско доба живееле така да се рече во 
посебни светови“. 

Бидејќи во „северна- источна Африка“ живееле Црнци и до Црнци (Семити). 
„Веќе со помалку еднодушност говорат филозофите и за трета група на ја-

зици, за хамиска група, за која еден кажуваат дека се разликува од семитската гру-
па а други дека се сродни со неа. Појако, меѓутоа, е она мислење по кое постоела 
некоја првобитна врска измеѓу тие две групи. 

Хамитската група зацело е многу пространа и многу разнолика јазична гру-
па од семитската или ариската, додека поново семитските јазици очевидно пред 
припаѓаат на едно семејство и имаат повеќемеѓусебни сличности но што тоа е кај 
ариските. ...“. 

Х.Џ. Велс, на стр. 84, пиши: „За хотентотскиот јазик тврдат дека е сроден со 
хамитските јазици, од кои е одделен од групата на средноафричките бантуските ја-
зици. Во екваторијалните краишта на истолна Африка и сега уште се говори некој 
јазик сличен на хотентотскиот, а кој воедно има извесни допирни точки со бушман-
скиот јазик; тоа би можело да се сматра дека во свое време цела источна Африка 
говорела хамитски. Бантунските народи и нивните јазици во сразмерно давно време 
застанале да се шират на своето првобитно средиште во западниот дел на средна 
Африка, па со тоа се одвоиле Хотентотите од останатите хамитски народи. При сè 
тоа поново од друга страна со исто толку веријатност може да се претпостави дека 
хотентотскиот јазик претставува посебна и независна група на јазици. 

Меѓу малите јазици, кои се најдуваат пострана, одделени од секоја врска со 
останатите јазични гранки, се споменува и папуански јазик од Нова Гвинеја и ја-
зикот на австралиските вроденици. За сега веќе изумрениот тасмански јазик е мо-
шне малку што е познато...“.  

Стр. 90: „Од оние народи што семитски говореле, се појавиле на западниот 
крај на таа земја на номадски племиња, кои тргувале, се бореле и робеле од Су-
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мерците низ многу нарастувања. Тогаш најпосле се подигнал меѓу тие Семити не-
кој голем водач Саргон (2750. година пред Христа) кој ги обединил, те не само ги 
покорил Сумерците, туку и својата власт ја проширил од Персискиот Залив на 
исток до Средоземно Море на запад. Самиот негов народ се викал Акадци, негово-
то царство се викало сумеро-акадско царство. 

Од добата на Саргон па се до четвртиот или треттиот век пред Христа, а за 
време од пред две илјади години, семитските народи имале првенство на скоро на 
сé на блискиот исток. Но, мада Семитите победиле и им дале крал на сумерските 
градови, простата семитска образованост ја надвладеала сумерската просветеност. 
Дојденците ја научиле сумерската азбука (‘клинаста’) и сумерскиот јазик, не во-
споставувајќи никаква сопствена азбука. За тие варвари сумерскиот јазик постанал 
обележје на знаење и моќ.А таа сумерска наука располагала со голема животна сна-
га, оти нејзината судбина била да преживее долги низови на војни походи и проме-
ни, што отпочнаа сега во долините на тие реки“.  

Овде постојат Домородци со азбука и Дојденци Семити без своја азбука. 
„Кога народот на сумерско-акадското царство ја изгубило својата политичка 

и војна чврстина, започнаа од исток свежа навала на некој војноборен народ, Ела-
мити, додека од запад насрнаа семитските Амориќани, те тие така го згнечиле су-
мерско- акадското царство. Еламитите биле народ со непознато јазик и раса, ‘ни 
Сумерци ни Семити’ како што кажува Сејс. Археолошките испитувања, воколку на 
нив се однесуваат, поголоем дел претставуваат уште неоткопан мајдан. И, како за 
тоа вели Х. Џонстон, се држи дека тие по свој тип биле Негроиди. А стварно по-
стој извесна изразита негроидна жица и кај денешното население на тие краишта. 
Амориќаните, пак, биле од она исто стебло од кој и Аврам од позните Евреји. Амо-
риќаните се населиле најпрво таму каде се најдувало некое градче на горниот тек 
на реката, по име Вавилон. После стогодишното војување тие постанаа господари 
на цела Месопотамија под кралот Хамурабиј (2100. година пред Христа), кој го за-
сновал првото вавилонско царство“. 

Се говори дека на тие простори дошле Црнци. Пак, Црнци биле и Семитите. 
Стр. 91: „Услед новиот притисок од север, и поради населувања на некои 

нови групи семитски народи, Арамејци, чиј главен град бил Дамаск и чии денешни 
потомци се Сиријци, Асирија низ четири века не можела да се шири кон Египет. 
(Овде би можеле да заприметите како нема никаква врска воопште измеѓу асириски 
и сириски. Тоа е само една случајност.) Асирските кралеви преку тие Сиријани се 
бореле за надамоќ и продирање во југозападен правец. Годината 745. пред Христа 
се појавил еден друг Тиглат Пилесер, Тиглат Пилесер III, Тиглат Пилесер од Би-
блијата (II Книга на кралеви- XV 29. и XV I 7. итн). И не само што тој наредил се-
лидба на Израелците во Медија (оние ‘Изгубени десет племиња’, чија познија суд-
бина ги занимавала толку радознали умови), веќе победил и владеел со Вавилон, 
засновајќи го она што во историјата е познато како ново асирско царство. Неговиот 
син, Шаманесер IV (II Книга на кралеви- XVII, 3) умрел за време на опсадата на 
Самарија, и го наследил некој расипник, кој, во намера да ја поласка вавилонската 
чуствителност, зел старо акадско- сумерско име Саргон II. Тој, изгледа, ја нао-
ружал прв пат асирската војска со железно оружје. Веројатно дека Саргон II ствар-
но го спровел префрлувањето на оние десет племиња, на основа на наредба што ја 
издал Тиглат Пилесер III“. (Асирија-а сирија, Р.И.) 
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Стр. 92: „После Саргон II асирското царство траело само сто педесет годи-
ни.Против нив се здружиле некои нови номадски Семити, кои доаѓале од југоисток, 
Халдејци, кои од север се потпомогнати од два народи со ариски говор, Медијци и 
Персијци, те 606. година пред Христа ја зазедоа Нинива. И сега прв пат се појаву-
ваат во оваа историја народи кои говорат ариски. Тие слегуваат од северозападните 
равници и планините како жилави и војноборни племиња. Некои од нив одат во 
југоисточна Индија, носејќи со себе некои ариски дијалекти кои позние се развил 
во санскритски, а другите навалуваат на старата просветеност. Досега номадски по-
бедници на земјоделските земји биле Еламитите и Семитите, а сега па за некои ше-
ст века Аријани ја земаат на себе улогата победници. Еламитите, пак, изчезнуваат 
од историјата“.   

Следи одвоено да се разликуваат Аријци како Белци од Семити како Црнци. 
Стр. 100: „Први чунови ги направиле жителите околу реките и езерата уште 

на својот неолитски степен на образованост. Испрво тоа било само обично пловно 
дрво, кое луѓето би го употребувале како помош при своето уште несовршено пли-
вање. Потоа дошло издлабено дрво, а потоа и градење на бродови напоредо со раз-
виток на алати и примитивното дрводелство.Луѓето од Египет и Месопотамија раз-
работиле и еден примитивен тип на бродови исплетени од пруќа и обложени со см-
ола. Така нешто бил и оној ‘ковчег од ругузина’, во која мајката го скрила Мојсиј“. 

За Библија кога било матријархалното се говори само за мажи, а без жени 
Во Библјата се говори кога владееле мажи. Токму и затоа таа била најнова. 
Стр. 137: „Потоа доаѓа историјата за татковците (патријарси) и основачи на 

еврејскит народ, за Аврам, Исак и Јаков. Тие се претставени како патријахални бе-
дуински поглавици, во земјите измеѓи Вавилон и Египет, каде живеат со живот на 
номадски пастри...“. 

Историски овие личности не се познати. Дури за нив нема ни докази/наоди. 
Стр. 137: „Кога Аврамовиот народ поминал со своето стадо низ таа земја 

(можда во доба кога владеел и Хамураби), Кананќани биле мирен народ, кој живеел 
во стални населби. Аврамовиот бог, како што библиската приказна раскажува, им 
обеќал нему и на неговите деца таа убава развиена земја со богати градови. Чита-
телот треба да се послужи за книгата за постанување, и да се прочита таа како Авр-
ам, немајќи пород, сумњал во тоа обеќување, и како се родиле Исамил и Исак. А во 
книгата за постанување наидуваме исто така и на животот на Исак и Јаков, чие име 
било пременето во Израел, и на дванаесет Израелови синови; како тие во доба не 
голем глад отишле во Египет. Со тоа се завршува книгата за постанок, прва книга 
Пентатеух. Наредната книга се бави со приказната за Мојсиј. (Пента - н = пет, Р.И.) 

Историјата за населувањето и ропството на Израилевите деца во Египет е 
доста тешко да се проверат чинителите. Постој некој египетски запис за тоа како 
фараонот Рамзес II населил семитски народ во земјата Гошен. Тука се тврди како 
тие дошле во Египет поради глад. Ама, за животот и успехот на Мојси не постојат 
никакви египетски податок воопшто. Нема никакви забелешки за каква чума во 
Египет или за каков фараон кој се удавил во Црвено Море. Во приказната за Мојсиј 
има и такви црти кои во себе носат митолошки особини, па и еден од најзанимли-
вите тренутци во неа, како Мојсејевата мајка го сокрила во ковчег од ругузина, ука-
жува воедно и на некоја стара сумерска легенда“. 

За да се види каква е еврејската расна историја, се наведува и за Феникијци. 
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R. Opificius,35 на стр. 115, пиши: „Феничани, исто така припаѓале на семит-
ските народи, ги населиле бреговните градови отприлика измеѓу планината Кармел 
и Тарт. Во грчките извори и во Стариот завет за ним се известува како единствен 
народ, ама во своите сопствени очи тие тоа никогаш не биле. Нивното име настана-
ло од грчкиот збор ‘porfyra’ (гримиз) и е поврзан со правење на гримизна боја во 
феничите градови. Самите становници на приморјето вазда себе се нарекувале Ка-
наанци, па према тоа смееме да заклучиме дека не се чуствувале другчије од окол-
ното население на Канаан. Гледано етнички, Феничаните, слично на денешното на-
селение уз тамошниот брег, зацело твореле мешавина на различни раси...“. 

Се истакна: „...зацело твореле мешавина на различни раси...“. 
Следи да се говори за раси. А тие биле белата (пелазгиска) и црната (семи-

тска) раса. Ова говори, од Месопотамија до со Египет живееле две раси. За пример 
се наведуваат Сумерите како Белци со закосени очи и Акадци како Црнци. А Фени-
чаните биле само Пелазги со пелазгиски и со тн.олимписки богови а нормални очи. 

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

„Слабоста на двете големи држави- Асирија и Египет- поткрај 12. столетие 
пр.н.е. не го искористиле само Израелците36 туку и повеќе пати споменатите Ара-
мејци. Тие се домогнале до вавилонскиот престол и створиле, пред во северна Си-
рија и во долината на Еуфрат, па сé долу до Дамаск, мало кнежевство кое задолго 
успеало да ја зачува својата независност. Особено со посредство на асирската лите-
ратура, а секако и од Стариот завет, сознаваме за борбите на Арамејците со Ашур и 
Израел. Напокон и тие поминале како и израелскиот народ: Тиглатпилестер III. 
успешно ја сузбил нивната државна самостојност, а након што Саргон II, потполно 
ги победил, Арамејците, гледано политички, повеќе не играле никаква улога. На-
спроти тоа, нивната култура, а пред сè јазичното влијание, кое не треба да се пот-
ценува, се одржало на целиот Преден исток и после губитокот на нивната по-
литичка моќ; од Тиглатпилестер III. арамејски сè повеќе постанувал општ говорен 
и книжевен јазик“.  

Арамејскит јазик бил дворасен јазик, како што бил и староегипетскиот. 
Х.Џ.Велс, на стр. 141, вели: „Шишак веројатно ја покорил и Филистија. Тре-

ба да се забележи дека од ова доба па натаму Филистијците ја губат својата важно-
ст. Веќе го изгубиле својот криќански јазик, те се служеле со јазикот на своите по-
корени Семити. Мада нивните градови останува и понатаму или повеќе независни, 
тие постепено се губат во општото семитско население од Палестина“. 

Палестина било според палест=пелест=белес. Па следи само едино: Пелазги. 
Семитски јазик бил арамејскиот, кој бил службен. Пак, Критјани како Пе-

лазги говореле само варварски=пелазгиски=тн.словенски, тн.Хомеров јазик на кого 
говоел и Платон. Критјаните во 1913 година го разбирале бугарскиот јазик кој е тн. 
словенски, но не тн.грчки=еладскиот кој бил реформиран коине. Следи во Букреш-
танскиот договор во член V: „...Формално е договорено Бугарија отсега да се во-
здржи од каква и да е претензија врз островот Крит“. Па ова и се случило.  

                                                 
35 Die Weltgeschichte, Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau 1971-на хрватски Naprijed Zagreb 1976. 
36 Библиските Евреи во историјата не се познати- Херодот не ги запишал, нити дека се обрежувале. 
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Х.Џ.Велс, на стр. 209, пиши: „Музејот и библиотеката претставувале тек 
едно од трите обележја на градот Александрија; тие две установи есте израз на ари-
стотелови, хеленско- македонски нејзини состојци...Тие Евреи населувале знатен 
дел на Александрија, која со тоа постанала најголем еврејски град на светот, со да-
леку повеќе жители Евреи но што било во Ерусалим. Веќе сме споменале дека тие 
нашле потреба своите верски списи да ги преведат на грчки...Во Александрија се 
сретнале три правци на свеста и духот, три главни видови на белата раса: бистер 
здрав со разум ариски Грк, моралисање и еднобожество на семитски Евреин, и она 
старо предание на тајни и жртви кое сме го виделе на делот во тајните вероиспо-
веди и мрачни обреди во Грција...“. 

Следи Евреите во Александрија, кои го прифатиле хеленскиот=повеќебожен 
јазик коине, се нарекле Хелени, на кого биле преведени списите, а и нови на коине 
напишани. Бидејќи за Евреите до тогаш бил службен арамејски, тие биле Семити. 

Ова говори, арамејски и коине не биле народни јазици, туку само службени. 
Бидејќи персиски, коине и арапски биле слични, тие биле дворасни јазици. 
Пак, Илијада била преведена на коине во 3 век п.н.е. во Александрија. Ова 

говори, таа била составена само на вараварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
 Х.Џ.Велс, на стр. 150, пиши: „Се разбира...Некој давен облик на Илијада се 

кажувал веројатно на илјада години пред Христа, а тек можда околу седум или ше-
ст стотни години пред Христа бил тој еп прв пат запишан.Со него многу луѓе се ба-
веле вон својство на писатели и поправувачи, мада грчкото предание подоцна му го 
припишува само на еден слеп бард по имет Омер(Хомер),37на кому му се припишу-
ва и Одисеја, по склоп на многу другчиј и со дух и со изглед.Е можно многу ариски 
пеачи да биле слепи луѓе. Према професорот Џ. Л. Мајрс, бардите ги ослепувале 
нарочито како би им се оневозможило да се одвојат од своите племиња. Г. Лојд ви-
дел во Родезија некој свирач, кого неговиот поглавица го ослепил од ист разлог. 
Некои Словени на своите бардови им давале назив ‘слепец’. (Ги знае напамет, Р.И.) 

Првобитната верзија на Илијада била постара но Одисеја. ‘Илијада, како 
полна песна е постара од Одисеја’, кажува професор Џилберт Мареј, ‘мада граѓата 
во Одисеја, претставувувајќи повеќето праисконски фолклор, постара од икаква 
историска граѓа од Илијада’. Но, настаните во Илијада и Одисеја, начинот на живот 
кој се опишува, духот кој огледа во делата тогаш, им припаѓаат на последните ве-
кови на преистириско доба. Тие саги, епови и веди ни пружаат, покрај археологија 
и филологија, и трет извор податоци за тие изчезнати времиња“. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ,38 наведува што Херодот пиши: „...Пелазгите гово-
реле со варварски јазик“; „дека народот на Атина и Атика бил пелазгиски“, „дека 
еден Трачанин тврдел во разговор со еден Атињанин, дека тие во минатото биле 
браќа со иста крв...“. „Со тоа во врска да го споменеме англискиот професор D.H. 
Kitto…За Херодот овој англиски историчар вели: ‘...тој (те. Херодот) сматрал дека 
Грците на Јонија како варварски народ, кој е погрчен“. (Грци=Хелени, Р.И.) 

Според Демостен, Филип бил Варварин. Па вакви биле Македонците 
Следи еден единствен заклучок: варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
Александријскиот Птоломејов јазик коине бил само од 300.г.п.н.е-сè е јасно.   

                                                 
37 Бригите=Брзјаците до денес не го изговоруваат првото х: Омер, отел, ајдук, ајвар, армоника итн.  
38 Олга Луковић- Пјановић, Срби...народ најстарији, Досије, Београд, 1990- преземено од Интернет...  
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Следи да се измислат некакви си Индогермани, те. Индоевропјани, а не де-
ка Европјаните биле Белци, а Индијците темни. Бидејќи на исти простори не може-
ле да постанат двете раси, темната и белата, двете раси не можеле да потекнат од 
Индија. Со тоа што таа ñ припаѓала на генетско- географското подрачје на темната 
раса, Белцте од Источото Средоземје стигнале во Индија, а Индијците кон Запад. 
Со индискиот биволот Индијците до новата ера стигнале само до Месопотамија. 

За во книгава се битни само белата и црната раса- тие живееле на исти про-
стори. Тоа било во Месопотамија, Арапскиот Полуостров и Египет... 

Токми и затоа следи имало два јазика на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити).  
Пак, Црнците немале свое писмо- тоа во Месопотамија било пелазгиско. 
Со тоа што персиски, коине  и арапскиот биле блиски, тие биле дворасни. 
Арапски јазик бил само вулгарен арамејски- коине вулгарен староегипетски. 
Бидејќи Арапите биле само исламски народ, изчезнале сите старите народи. 
Х.Џ. Велс, на стр. 81, пиши: „Право на североисток од ариските и семит-

ските предели морал некаде да се шири друг еден нарочит јазичен систем, што сега 
претставува група на јазици познати како турански, или уралско-алтајска група. 
Таа група ги обфаќа и лапонски со Лапланд и самоједски говор од Сибир, потоа ја-
зиците: фински, унгарски, турски, манџурски или монголски. Како група уште така 
исправно не била така проучена од страна на европските филолози, те нема уште 
доволно докази дали озбилно да се обфати и корејскиот и јапонскиот. Х. Б. Хелберт 
издал споредбена граматика на корејскиот и извесни дравидни јазици од Индија, да 
би докажал блиска врска кја тој меѓу нив најдува“. 

Темните раси имале заедничко потекло од времето пред да има континенти. 
Готите говореле готски, а Балканците варварски=пелазгиски=тн.словенски. 
Ова се гледа и кај Приск (5 век), кој ги пиши одвоено готски и варварски. 
Во Европа службени биле латински и коине. Бидејќи тие како дворасни ја-

зици тешко се изучувале, се правеле вулгарно латински. Следи само одродување.  
Наведеното говори немало етнички (етносни=едносни, еднорасни) туку вер-

ски народи. Следат само верски војни, а никако етнички- еднорасно народни војни. 
 
ПИСМЕНОСТ 
 
J. Bleicken,39стр. 202,пиши: „Грците веќе во микенско доба го познавале пи-

смото: од критскиот (минојски) културен круг го презеле тв. линеарно писмо Б. 
Ама тоа писмо, со кое се служеле само мала каста писари, потполно нестанало во 
метежот на големата селидба на народите.Подоцна грчкиот алфабет има своја осно-
ва во феничкото писмо. Заправо тоа што Грците за стварање на сопствен алфабет 
преземен од феничкото писмо било пресудно за доцното ширење на нивнте писма, 
писменост и култура. Едино наиме Феничаните имале писмо составено од знаци за 
поедини гласови а не за појмовим, со што е ограничен бројот на знаците кои треба-
ло да се научат. Навистина, веќе и во другите медитерански системи на пишење 
пригодице се употребувале знаци за согласници, ама едино Феничаните доследно 
употребувале знаци за гласови, и тоа вклучувајќи за согласници (самогласните во 
семитските јазици се од споредно значење за препознавање на зборовите), те така 
го ограничиле бројот на знаци на 22 (горе). Феничкото писмо, кое го пренеле фени-
                                                 
39 Die Weltgeschichte, Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau 1971-на хрватски Naprijed Zagreb 1976.  
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чките трговци, Грците- можда тоа го направил само еден човек- заправо генијално 
го усовршил и го прилагодил на грчкиот јазик, додавајќи покрај знаци за согласни-
ци уште и знаци за самогласници, кои во грчкиот се мошне важни за распознавање 
на зборовите (во средина). За самогласниците се земени знаците на кои гласовната 
вредност во грчкиот јазик немала никаква промена. Со понатамошни усовршување 
на грчкиот алфабет се постигнало стварање на нови знаци за согласници кои Фени-
чаните не ги познавале, и тоа према веќе постоечките знаци ( горе десно; очигледно 
дека фи, хи, пси се изведени од копа во феничкото писмо) (Белци еден народ, Р.И.) 

Бидејќи Феничаните пишеле од десно налево, во прво време и Грците се по-
веле по нив. Но наскоро (после неколку преодни начини, од кој еден и бустофедон-
ски, во кој еден ред се пишел од десно на лево, и така неизменично) почнало да се 
пиши од лево на десно, при што- задржувајќи го дотогашниот дуктус на пишење- 
знаковите се испишувале наопаку, како во огледалото (...). Колку досега е познато 
Грците својот алфабет го презеле од Феничаните околу почетокот на 9. ст. пр.н.е. 
Од тој праалфабет настанале поради различно пишење потребни нови знаци и со 
понатамошн засебен развој (секое острово имал према локалните потреби подесени 
слова) различен алфабети, кои можат (према A. Kirchoff) да се поделат во четири 
големи скупини викани по боите (зелен, темносин, светлосин и црвен: долу); меѓу 
останатите, тие скупини нарочито се разликувале по пишење на тв. додатни знаци 
ζ, φ, χ, ψ. На крај во 5. ст,пр.н.е. тв. темносин алфабет, со кој се пишело во Милет 
(јонски алфабет) ги истиснал останатите и постанал заедничко писмо на сите Грци. 
На тоа не придонело само стопанството, туку во прв ред во архајското време неспо-
рната културна надмоќ. Милет како средишен град на малоазијските Јонци (Атина, 
во која дотогаш се пишело со светлосин алфабет, го презела темносиниот 403. г.пр. 
н.е.). Денешниот латински алфабет се развил од црвениот грчки алфабет, кој се 
употребувал во Халкиди на островот Еубеја, откаде колонистите со себе го донеле 
во Киме, најсеверна грчка колонија во Италија. Оттаму понајверојатно изравно 
преку Етрурците стигнал во Рим. Поради тоа денес во латиницата (различно од Гр-
ците, кои после одењето на Халкиѓаните сите го презеле темносиниот алфабет) се 
пиши знакот Χ за гласот кс, додека во грчкиот алфабет тој знак е за х. Бидејќи ки-
мејски алфабет освен тоа имал уште и знак Q=копа, кој во доцниот алфабет повеќе 
не постои, во латиницата постој и тоа слово со првобитната гласна вредност q, кој 
во грчкиот алфабет го нема. Од друга страна, на Исток од грчкото писмо се развило 
преминско византиско писмо. Кирилското словенско писмо настанало поткрај 9. 
или во почетокот на 10. ст. од грчкото уницијално писмо, на кој му се додадени но-
ви знакови, делимично направени према пораната настаната глаголица“. 

Никогаш немало никакво грчко писмо, туку писменоста им припаѓала на бе-
лата раса, која во ледено доба престојувала во Левантот. Таа била пренесена дури 
во Јапонија, во чие писмо има знаци како руни, а биле познати и турски руни итн. 

Следи никогаш немало Кирилични слова. Па тие биле постари од Кирила... 
Вита Константини за Кирила не употребувала глагол создава туку склопува. 

Бидејќи се создава само ново, а овде се говори за склопува, склопеното било старо. 
Значи, белата раса била само еден народ, преселен низ трите континенти. 
Вил Дјурант,40 на стр. 88, вели: „Римјаните формирале не само семејство, ре-

лигија и морален кодекс туку во нешто помала мера и школа, јазик и книжевност. 
                                                 
40 Will Durant, The Story of Civilization, Caesar and Christ-српски,Народна књига Алфа, 1996, Београд. 
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Плутарх бележи дека римската школа работела околу 250. година п.н.е.; ама Ливиј 
‘оди во основна школа на Форумот’ уште 450. година п.н.е. Потреба за пишани за-
кони и објавување на Дванаесет таблици, наговестува дека во тоа време мнозина 
граѓани умееле да читаат“. 

 „Јазикот...Латински од грчкиот бил посиромашен во поглед на метафората, 
флексибилноста и лесното создавање на сложеници; Лукреције и Цицерон се жале-
ле на неговиот ограничен вокабулар, недостаток на танани нијанси. Па ипак, имал 
звучен сјај и мажевна снага која го чинела идеален за говорништво и компактност и 
лигична форма на реченицата што го чинело прикладно средство на римскиот за-
конодавен систем. Латински алфабет дошол од островото Еубоја, од Халкиде, пре-
ку Куме и Етрурија. На најстариот латински натпис кој ни е познат, кој веројатно 
датира од шестиот век п.н.е., сите слова се грчки по облик. ‘C’ се изговорувало ка-
ко ‘k’, ‘V’ како ‘y’ или слично, а вокали како во италијанскиот. Цезаровите совре-
меници неговото име го изговоруваат Јулие Кајсар, а Цицерон бил Кикеро“. 

Стр. 90: Каква книжевност...На основ на овие архиви К. Фабиј Пиктор со-
ставил (202. п.н.е.) угледна Историја на Рим- ама на грчки; латински уште не се 
сматрал доволно прикладен за литературна проза и хроничарите не го користеле сè 
до Катон... 

Книжевноста формална дошла во Рим околу 272. година п.н.е. во ликот на 
еден грчки роб. Таа година паднал Тарент; многу негови грчки жители се побиени, 
ама Ливиј Андроник имал среќа самиот да допадне во ропство. Како го довеле во 
Рим, тој децата на својот господар и другите ги подучувал на латински и грчки, те 
за нив ја превел Одисеја на латински...Кога е награден со слобода за својата услуга, 
од едила добил задача на сцената да постави една трагедија и една комедија за игри 
(ludi) 240. година п.н.е. Тој ги составил према грчките узори, ги режирал, играл гла-
вна улога и пеел стихови уз пратња на фрула додека гласаот не го издал; тогаш му 
дал на некој друг да ги пее стиховите додека тој играл- метод кој се применувал во 
многу подоцнежни дела во Рим и влијаел на појавата пантонима. Владата била то-
лку задоволна со ова воведување на книжевни драми, да во Андрониковата чест им 
дала на песниците право да се здружуваат и им дозволила да држат свои собири во 
Минервиниот храм на Авентин. Од тогаш настанал обичај на такви сценски дела 
(ludi scenici) да се изведуваат на јавни свечености“. 

Следи латински јазик не бил на Римјанин туку на Греик-тн.Грк. Бидејќи Ри-
мјаните не го разбирале коине, тој од него направил само едно: вулгарен коине. 

Стр. 271: „Римјаните му биле благодани на Август затоа што го уклонил, ма-
кар и со радикален зафат, рак хаосот кој го разорувал нивниот граѓански живот. 
Биле запрепастени кога установиле дека се богати така брзо после пустошењето; и 
биле понесени воочувајќи го упркос својот недавно беспомошен метеж, и понатаму 
се владетели на она што им изгледало како свет.Фрлиле поглед во минатото,во сво-
јата историја, од првиот до овој Ромул, од творците до обновувачите, и заклучиле 
дека таа епска песна е чудесна; не биле многу изненаени кога Вергилиј и Хорациј 
во стихови, а Ливиј во проза, внеле нивна благодарност, славе и понос. Цела ствар 
да биде уште подобра, регионот кој го освоиле бил само делимично варварски; со 
голем дел тоа било царство на хеленистичката култура- со префинет јазик, супти-
лна книжевност, просветителна наука, зрела филозофија и племенита уметност. 
Ова духовно богатство сега се сливала во Рим, поттикнувајќи го подржувањето и 
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надметнувањето, приморувајќи го јазикот да се дотерува и развива. Десет илјада 
зборови влегле во латинската лексика, десет илјада кипови доспеале на римските 
форуми, храмови, улици и домови“. 

Се кажа дека латински бил вулгарен коине- овде латинскиот се коинизирал. 
Побегнатите Источно Ромејци, посебно по заземањето на Цариград од Мех-

мед II, во 15 век, кој самиот признал дека бил Комнен, како и сите султани- Осма-
ни,41значи Македонци, внесувале коински зборови и го подобриле латински јазик. 

Турците биле Фриги, преселени од Балканот. Истото било и со Европјаните. 
 
ПРЕСЕЛБИ 
 
Роберт Гревс, на стр. 330, во „96. Тесејеви дела“, а на стр. 333, пиши: „2. 

...Колап Колфер, кој во Британија го донел житото и пчелата...“. Па „житото и пче-
лата“, а и сè друго во Британија биле донесени од и преку Балканот. 

За да се потврди, дека Келтите биле преселници по долините Вардар- Мора-
ва Дунав и Рајна се гледа кај Кавендиш- Линг- стр. 170. На неа има една карта, со 
зацртана „Постојбината на Келтите“. А таа е зацртана до Рајна- северно од Алпите.  

Бидејќи просторите по Рајна се топли, виното од тамошните лози е благо 
како балканското, а не кисело како алпските и германските... вина. Следи и Лозана. 

За историјата низ Европа, вон Балканот, сами нека говорат познатите наоди. 
Тие немаат непрекинат развој со милениуми до 2 век п.н.е.-до Македонците. 
Кавендиш- Линг, продолжуваат: „Потоа, постојат иконографски прикази на 

галските боженства, како и посвети кои понекогаш ги прателе. Тука е потешкотија 
во чинителот дека таа граѓа потекнува од раздобјето после римското освојување и 
зацело се надахнати со грчко- римски придојденци“. (Македонски колонисти, Р.И.) 

Се наведи за Келтите и „грчко- римски придојденци“.Следи без домородци. 
Кавендиш- Линг, на стр. 180 има слика: „Претисториска спилска сликарија 

прикажува стадо и орање. Снажното чуство за ритам на природата во скадинавска-
та митологија- за измена на светлото и темнината, лето и зима, живот и смрт- од-
разот е искуство на полоделски народ.Од Tegnebyj, Шведска, 5-3. столетие пр.н.е.“. 

Кавендиш- Линг, на стр. 172 има слика: „човечкождерачко чудовиште од 
Новес, устие на Рона, Франција; од устата му излегува човечка рака со нараквица, 
додека со предните шепи зграпчил две човечки глави. Датира од 3 век пр.н.е., и 
релативно мала скулптура, нешто повеќе од 1 м.“-овие се единствени наоди/докази. 

Кавендиш- Линг, на стр. 171, имаат две слики: „Бог со елени парошци Cer-
nunnos седи меѓу животните: бик, елен, волк, пес. Околу вратот носи огрлица, сим-
бол на боженството, и уште еден држи во десната рака, додека во левата му е змија 
со овнова глава. Од Гундеструповиот котел, 2. стоетие пр. н.е., најдено во Данска“. 

Се говори за бик.Бикот преставен нема долги рогови како дивото говедо, ту-
ку краткото бригијско=фригијско=фризиско говедо. Следи домашните животни би-
ле балкански.Овде е бригијска змија, а бригијски бил и богот Арес=арец=јарец итн. 

Меѓутоа, овде се говори за 2 век п.н.е. како македонски колонисти, а во нив 
имало од балканско- малоазијските простори. Следи и Бриги со коза, овца и друго. 

                                                 
41 Осман=ос ман: ос- осовина, а таа е оска=ос ка; оска + к = коска; Фатих да фати и патих да се пати. 
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„Предримски камен лик на неидентифицирано, веројатно локално, божен-
ство од Euffigneix, Марна, Франција. Ликот носи метална огрлица околу вратот, а 
на градите му е исклесан вепар, најтипично келтско култно животно“. 

Овде стои предримско, а погоре римско. Следи ништо немало многу старо. 
Кавендиш- Линг, на стр. 173, имаат две слики: „Статуа на божица на коњ 

Епона, која седи настрана. Предметот во нејзината десна рака е веројатно метална 
огрлица. Епона веројатно укажува на значењето на коњот во раната келтска истро-
рија. Од Alise Ste Reine, Côte d’Or, Франција“. 

За потврда дека келтскот коњ бил бригиски е доказот што кога Келтите се 
вратиле назад на Балканот, овде нема доказ од крупниот див коњ- е само бригијски. 

Бидејќи келтското било балканско, исто било тн.словенско-тн.Словени лага. 
„Потеклото и значењето на овој тип страшен и опсценет средновековен лик, 

познат под имто Sheel na Gig (ирски Sile na bCioch) не се познати. Некои веруваат 
дека претставува келтска божица на стварање и уништување, со своите похлепни 
склоности. Од црквата Св. Марија и Св. Давид, Kilpeck, Herefordshir, Англија“. 

Се говори за непознатост. Меѓутоа, Гиг=Гиг- Гиго до денес балканско име. 
Кавендиш- Линг, на стр. 174, имаат две слики: „Римска интерпретација на 

келтската божица Бригантија, божица заштитница на Бриганата, народит во север-
на Британија, 3. столетие н.е. Носи мурална круна и држи копје, симбол на римска-
та божица Минерва. Во левата рака е владетелска кугла, а на рамењата неа í се 
крила на победата. Е пронајдена во Birrens, Dumfriesshire, Шкотска“. 

„Ликови од две лица на отселени трупови од островото Boa, Lough, Erne, 
Ирска. Не се знае откаде потекнуваат, ама можда го одржувале келтското верување 
во најдревната моќ на близнаците“. 

Следи името Британија било само бригиско, според Бригит- до Бригантија. 
Кавендиш- Линг, на стр. 183 има слика: „Се претпоставува дека овие ликови 

претставуваат војници и Валкир. Валкир биле девојки кои ги одведувале војниците 
во Валхал. Сребрената појасна амалија и висечки украс од гробното наоѓалиште во 
Бирки, Шведска 6. столетие“.  

Кавендиш- Линг, на стр. 175, имаат една слики: „Пример на троликото бо-
женство на погребна или обредна урна. Бројот три бил значаен во келтската мито-
логија, и некои келтски божици, ја јавуваат во групи од три лика. Најдена во 
Bavayj, Nord, Франција“. 

Кавендиш- Линг, стр. 170: „За митологијата на Галите ништо не е зачувано. 
Таму постоела усмена а не писмени книжевни преданија. Јулие Цезар (1, столетие 
пр.н.е) известува дека друидите, професионални учени луѓе на раното келтско 
општество, забранувале испишување на нивните знаења, иако го познавале грчкото 
писмо и се служеле со него вои други сврхи...“ 

Со преселбите од и преку Балканот, по долините Вардар- Морава- Дунав ... 
Рајна ... било носено и своето писмо. Па се вели: „го познавале грчкото писмо“. 

Тацит пиши за да се „видат некои споменици и гробови со грчки натписи...“.  
Роберт Гревс, на стр. 84 е наслов: „22. Артемида, нејзината нарав и дела“. А 

на стр. 86, објаснува: „1...„Нимфата по правило се капела после, а не пред обред-
ното убиство. Овој ритуален обичај има многу сличности со ритуалите опишани во 
ирските и велшките митови од првиот век пред наша ера. Плутарх во Грчките пра-
шања, 39, раскажува дека од време на време на планината Ликај во Аркадија јуреле 
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и убивале човек облечен во еленска кожа. Пците морале да бидат бели, со риѓи 
уши, како ‘пците од пеколот’ во келтската митологија.Постоел петти витороги елен 
кој í побегнал на Артемида“. 

Се потврдува дека тој ритуал бил само како наследство на македонските ко-
лонисти по пропаста на Македонија од Рим. Следи Ирска од Ир=Ил, Велс=Велес ... 

 
ИСТОРИЈА НА ЕВРОПА БЕЗ ЕТНИЧКИ НАРОДИ 
 
Па етнос е само етност=едност,а расата била едност-немало етнички народи. 
K.J. Narr,42 на стр. 56, има 8 карти: 3. илјади години пр.н.е. градби има само 

на најужниот Балкан, Сицилија и Иберијски Полуостров- од страна на Гибралтар; 
2. илјади години пр.н.е. е само на најјужниот Балкан, и слабо на Сицилија и Сарди-
нија; До 500. години пр.н.е. на Балканот има проширување кон север и балканското 
Црноморие, Апенински Полуостров со тесен крак во јужна Франција и јужна Шпа-
нија;Околу 50. година пр.н.е. се забележени јужните делови на Франција и Шпани-
ја, со од нив зрачење кон север. Па се потврдува дека Континентот не бил населен. 

Значи, само географско- генетска оддалечност од југ на север и исток запад. 
R. Opificius,43 на стр. 115, пиши: „Феничани...Феничките градово во бит во-

деле свој живот секој за себе;тоа мало што ги поврзувало била вештината на помор-
ски пловидба на која ñ погодувала географската положба, и смисолот за трговија. 
Слабењето на келтско- микенската власт почнала од 12. столетие пр.н.е. со себе до-
нело Феничаните малку по малку да им припадне водечката улога во поморската 
трговија и тие напокон се развиле во еден од најзначајните поморски и трговски на-
роди на антиката. Во таа рамка валја да се проматра и основањето на феничките 
градови со дел на Средоземјето. Можда веќе на почетокот на 12. ст. пр.н.е. некои 
такви градови биле втемелени на Кипар, на другите средоземни острови и во 
Северна Африка. Се чини дека веќе во 9. ст.пр.н.е. била основана Картагина, а мо-
жда да се докаже нешто подоцна на Сицилија и во Шпанија постоеле ‘фенички ко-
лонии’ “. 

K.J. Narr, стр. 172, вели: „Во средното Средоземје се чини дека почетокот на 
славната и значајна храмска архитектура на Малта треба да датира уште пред него 
што досега се мислело. Уште пред појавувањетото на кикладските елементи, па 
веројатно се килкадските облици ‘гробови во облик на крушни печки’, како што 
можда ранокилкадско влијание суделувало при обликување и една нешто подоцна 
фаза на развиток на Малта. На целина надворешните врски секако ипак биле вли-
јателни отколку што тоа единствено и како се чини домашниот карактер на нај-
истакнатите појави, пред сè големо храмско градење, во прв мах дава да се наслути. 
Тие особено биле усмерени на Сицилија и на Еолските острови,и преку нив во Фра-
нција, на Сардинија и во североисточна Италија, а во понатамошен развиток поно-
во постанува очита врска со источното Средоземје кое меѓутоа повеќе потекнува од 
хеладската и минојската култура на 2. илјадолетие.(Малта=мал та-македонски,Р.И.) 

Влијанијата на тоа подрачје суделувале, освен домашната западносредо-
земноморска подлога и взаемни врски, исто така и кај обликување на ‘бакарно-
добните’ култури на Сицилија и Еолските острови. Една скупина наоди (свинути 
                                                 
42 Die Weltgeschichte, Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau 1971-на хрватски Naprijed Zagreb 1976. 
43 Die Weltgeschichte, Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau 1971-на хрватски Naprijed Zagreb 1976. 
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коскени летвици) кои, се чини, особено се карактеристични за Сицилија, има свој 
пандам на Малта и во Апулија, ама и во среднохеладската Лерна, додека слични 
предмети се појавуваат во Мала Азија веќе во 3. илјадолетие пр.н.е. (Троја, слоеви 
II/III). ‘Гроб во облик на крушна печка’ е застапена и на Сицилија. 

Во една постара, уште недоволно познат наод на хоризонтот на Сардинија 
се појавува, освен скупината на гробови кои упатуваат на Каталонија и јужна Фра-
нција, и други, пред ранохеладски тип, а во ист смер упатува на еден камен сад и 
поедини украси на раноминојскиот облик. Во понатмошниот тек се развила ку-
лтура која е позната пред сè по своите спили и свои пештерски гробови а истотака 
сведочи за источносредоземните влијанија, измеѓу останатото на мраморни идоли 
кои со своите облици мошне потсетуваат на оние од Кикладите. 

Раните источносредземноморски поттикнувања се потрајни и појасни откол-
ку средишните и западните средоземноморски острови ипак ипак го зафатиле Ибе-
рискиот полуостров. Внатре претежно на прибреговните младокаменодобните ку-
лтури се истакнува тогаш околу средината на 3. илјадолетие одреден број населби 
и некрополи кои упркос многу подудирања со домашната култура добро покажува-
ат така многу страно да обично се сматра дека се основани поттикнувањата однад-
вор и дека се сведуваат на сè поголема потреба на источните високи култури за ме-
тал. Во трагање нови извори на сировина, пред сè бакар, се допирало очито дури и 
далеку на запад, додека тогаш уште ‘бакарното острово’ Кипар во опскрбувањето 
со метал немал пресудна улога. Во толку повеќе се настојувале поморски врски кои 
допирале непосредно до Иберискиот полуостров и кои се средиште и западносре-
доземниот островски свет се додирнувал помалку снажно. 

 Карактеристични се за ‘колониите’ на Иберискиот полуостров- кои е сигу-
рно да се претерува со тоа име- снажните утврди и куполниот гроб како осебујен 
облик на закопоување. (Тој не може да се изведе од источњачките споменици, а та-
мошните подударни облици треба пред да сфатат, како културна узвратна струја од 
Запад). Истакнато наоѓалиште на тие видови познаваме во Алмериј, на долниот тек 
на Guadalquivira, во Algarvi, северно од устието на реката Садо и во португалската 
провинција Estramaduri. Гробовите со купала во техника на лажен свод и едно пло-
шно со покриен ходник надземно се подигнати и потоа прекриени со камено- земје-
на хумка пред чиј влез понекогаш е начинето предворје со роголико истакнати на-
слаги камења со сличен тип како кај пештерските гробови на Сицилија и Сарди-
нија. Успоредо со тоа постој нарочито во Португалија распростанет пештерски 
гроб во кого се опонашани техничките поединости на куполните гробови. Утврде-
ните места со делимично градски обележја лежат повеќето во близина на брегот, а 
се состојат од големи обрамбени ѕидини и кружни утврдеувања кои се соградени 
како кули или истакнати тврдини. Ѕидните слеви се начинети или со технички на-
слаги или технички ‘рибји коски’, а постојат и истурени масиви или шупливи ба-
стиони како и на источното Средоземје. (Веројатно од истопотекло и градење на 
тркалезни куќи со купола од глинени опеки, засушени на воздух, а и подигнување 
на водовод). 

Во Португалија доаѓа становита ‘увозна керамика’ која во поединости со-
сем упадно се подудара со киклопско пелоската скупина. Мотивите на око и елени-
те на керамиката се сретнуваат еднакво така како на источното Средоземје и во 
Мала Азија. Освен секојдневните роби и едностававните камени садови на дома-
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шен тип посебно се појавува бакар, како и во обик на готови садови така и во лиени 
груди и во облик на шилки, што сè потврдува, заедно со уломците на талидбените 
тави, за добивање на руда и обработка сè до готови предмети. Меѓу малкубројните 
познати накити има коскени парчиња ист вид какви во егејското подрачје се чести 
во бакар и бронза, додека чешлите од слоновача и коски исправно потсетуваат на 
Египет, а и коскените кутии покажуваат поголема сличност со египетските отколку 
со егејските облици. 

Сигурно е дека месните традиции можат да се препознат и внатре на такави-
каните ‘колонии’ и нивните некрополи, ама тие одвај се доволно да во целина ги 
прогласиме како развиток кој во бит е домашен, а на страните влијанието доди-
рниот тек е сосема слабо. Многу пред се работи за утврдени упоришта на надворе-
шни снаги кои на крајот сраснале со домашното население. Во поглед на страните 
елементи многу тоа потсетува заправо на Кикладите, ама друго поново ги премину-
ва тие граници: се чини наиме дека улогата на Кикладските острови во нивното ра-
но време на процветување како снажно средиште на сила се карактеризира и тоа 
што тие примиле поттик и елементи од источносредоземното подрачје, ги поврзу-
вале уз сè и поново зрачеле од својат средина на другите, при што тие ги одржувале 
своите упоришта и надворешни положби не само во тоа подрачје туку и вон него, 
па и нивното висококултурно поттикнување допирало сè до во западното Средозе-
мје и дури во атланската зона на Пиринејското полуострово.Оттаму најпосле се ел-
ементи како куполни гроб и симболи украсена керамика неизравно, со морски пат, 
стигнувале во Бретанија и на Британските острови, а во поедини случаеви допирале 
дури уште подалеку, во подрачјето што лежи на север и северозападна Европа“. 

Се говори само влијание од Источното Средоземје, никако обратно. Ова зна-
чи дека преселбите биле само од Источното Средоземје кон Западното и во Европа. 

Стр. 176: „Помалку јако мора да било културното опаѓање, а и меѓусебниот 
сраз на културите, во Подунавјето и на север на Балканот, премда таа зона под вли-
јание на бакренодобните култури на Средоземјето исто така веќе преминала, во 
поголем или помал опсег, на добивање на бакар. И овде, се чини, многу тоа можеме 
да го сфатиме на темел на меѓусебно стопување на курганско- врпцастокерамичка-
та скупина. Така во во надворешно друкчие обликувана такавикана боденска кул-
тура во југоисточна и Средна Европа и во северна Југославија, со зголемен удел на 
овчарството и појавата на коњ очитува една компонента која потсетува на курган-
скиот круг. Во малиот опсег вреди тоа можда и за некои подалечни соседни скупи-
ни, за кое деломично несумливо помалку доаѓа во обѕир курганската култура на се-
верноцрноморската зона отколку врпцастата керамика средноевропски тип“. 

„Коњот, борната секира, становити облици на керамика и поклопување под 
хумките се појавуваат во другата половина на 3. илјадолетие пр.н.е. нарочито во 
Бугарија и Романија, покрај домашните елементи. Е спорно колку можат со тоа да 
се поврзат ‘слоевите на разорување’ во ранохеладската Грција и во Анадолија (пр-
ед сè на нејзиниот запад) од раздобјето 2300/2200. Ама одвај би можело да се рабо-
ти за неколку еднократен или краткотраен продор на големи скупини население; 
пред тоа биле допири и прозимања или преслојувања кои траеле со столетија. За 
Грција се чини дека на преминот од ранохеладската на среднохекладската култура, 
во почетокот на 2. илјадолетие пр.н.е. суделувал последно осетно влијание од кру-
гот на курганско- врпчестокерамичка култура“. 
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Бидејќи флората и фауната северно од реката Дунав со Црно Море не ñ при-
паѓа на белата раса, Белците од и преку Балканот со Мала Азија се преселиле на 
тие простори. Па коњот и таму бил пренесен, и Кина- Индијанците не го познавале. 

Стр. 180:„Микенската култура од почетокот била во основа ориентално при-
бреговна. Без обѕир на беоциската избрежина и преминиот пат (во малкубројни на-
оди во Аркадија и Лаконија), наоди во изразита внатрешност можат да се воочат 
тек подоцна. Карактеристични за почетокот на микенското продирање во внатре-
шноста на едно окружје се најдува во Тесалија каде понатамошниот развиток бил 
насилно пресечен. Микенското тежиште лежи овде во прибреговното подрачје око-
лу Волос,44 кај плодната равница готово без изузеток покажува домашни културни 
добра со само пединечни микенски гробови кај различни населби. 

Према надвор, микенското влијание се чуствува надалеку, на запад сè до ју-
жна Италија, Сицилија и Малта, на исток и југоисток во егејскиот островски свет, 
на Кипар, Родос и во прибреговните подрачја на Мала Азија, а поединечно исто та-
ка на Левант и во Египет. Дека за Кипар неговата бакарна руда играла важна улога 
во трговијата може сигурно да се докаже, ама меѓусебните односи можат таму да се 
чуствуваат веќе во 15. ст.; тие потоа постанувале сè појаки, а во 13. ст. довеле до 
поопсежно домашно опонашање на микенската роба, како што се појавува и во ма-
лоазиското прибреговно подрачје.(Левант - т = Леван - в = леан: [на]леан вода,Р.И.) 

Земајќи во целина, со понатамошниот развиток на високата култура во исто-
чниот дел на средоземјиот простор се појачува културниот слаз во смер према 
западниот дел на средоземниот простор и према средните подрачја во внатрешно-
ста. Важните текови чекале приправни, и многуструко посредување и поттикнува-
ње према север постанало можно. Тоа деломично се остварувало со старите сред-
ноземно-атлански врски, ама одело и со изравни патишта од западното Средоземје 
низ Франција и, во средишната област, преку северна Италија во северно подалп-
ско подрачје, за кое ипак неолитските патишта од Мала Азија преку балканско- по-
дунавскиот простор биле пократки и поважни; еднакво така новите поттикнувања 
достигнувале со старите патишта од Егејско море и преку Кавказ прицрноморскиот 
простор и западен Сибир, каде се сретнувале со влијанита што доаѓале од подрачје-
то од источно од Каспиското езеро. Постоело меѓутоа и внатре на тие окружени 
северни зони цел низ попречни патишта кои, на пример, веќе одавно ги поврзувале 
Британските острова со Средна Европа. 

Бидејќи бронзата сè повеќе стапувала во прв план, морала потребата за ме-
тал да го заземи клучното место. Бакар додуше имало на многу места, ама калај, е 
нужно потребен за производство на бронза, бил редок (во мали количини го имало 
во Тоскана, средна Франција и северна Португалија, ама неговото вадење во тоа 
доба таму не може да се докаже; калај повеќе отколку икаде го имало во Cornwall). 
Од другите ковини треба пред сè да се спомене среброто (во југоисточна Шпанија) 
и злато (во Трансилванија и Ирска). Е несумливо дека потребата за сировина не тр-
еба да се потцени како поттикнувачки фактор при стварање европска бронзено-
добна култура, ама исто така биле потребни одредени претпоставки за општестве-
ниот поредок, организацијата со обртната поделба на работата и концетрацијата на 
куповната моќ. Опскрбата на Средоземјето не би била можна без пазар на која мо-
жело да се ‘извезува’ друга роба“. 
                                                 
44 Волос=Велес бил тн.словенски бог.Па тн.словенски јазик бил пелазгиски- Пелазги биле Еладците.  
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Без никаква трговија- рудниците биле сопственост на Источносредоземци. 
„Е разбирливо дека со нови врски нарочито се користеле оние скупини кои 

биле во предност поради својата средишна положба во мрежата на трговските па-
тишта и поради наоѓалишта на сировина. Тука се развивала стопанско- општетвени 
облици кои ни се чинат- слично каки и пораните ‘колонии’ на Ибериското полу-
острово- во некоја рака како варварски одблесок на средоземните високи култури. 
Тоа вреди, на пример, за такавиканата весешка култура на јужна Франција која сво-
јата посебна положба очито му го заблагодарува на богатството на Cornwall со ка-
лај и поволната положба на трговските патишта од Ирска, со нејзиното злато и ба-
кар, и од северните земји кои добивале јантар, во Бретанија и на Средоземје. Таа 
примала источносредоземни елементи, посредувала во нивното пренесување пона-
таму, сè до северозападните европски бреговни подрачја, а обратно го отпремала 
јантарот сè до Грција, на Крит и на Кипар. Освен значајните опреми на гробовите, 
општествената диференцијација и организација се очитува на големите земји и др-
вени греди и камени кругови. Нивни најпознат пример, такавиканото ‘Светиште на 
сонце’ во Stonehengeu лежи во средиште на весешката култура. Преносот на голе-
мите камења, нивното исправување и меѓусебно поврзување несумливо захтевале 
големи работни напори и организациски потфати. Такавиканата унјетичка култура 
додуше нема такви споменици, ама ипак покажува слични структурни обележја, од 
средиште во Чешка и Моравија и соседна средна Германија (со истакнати ‘кралски 
гробови’). И тие наоѓалишта биле на поволни клучни положби, на трговски пати-
шта за злато, средоземни школки, фајанси и јантар, а и во подрачје на важните ле-
жита на ковини“. 

Без „примала источносредоземни елементи“, затоашто само Источносредо-
земците го исцрпувале рудното богатство. Потоа на лице место имале и топилници. 

Се говори за влијанија само од Источното Средоземје, а никогаш обратно. 
Континентот се населувал оттаму- од и преку Балканот со свои балкански животни. 

„Спротивно на тоа, културите на потполно развиеното бронзено доба, наро-
чито во Средна Европа и во јужна Скадинавија покажуваат уравнотежено обележје 
на гробни прилози, еднакво како што се квантитативно- статистичките размислув-
ања чинат поверојатно при тоа да имаме работа со покопување на сиромашно се-
лско население, така во самата гробна опрема сосема општо не може да се препо-
знае никакво ‘аристократско’ својство. Да бар во некои делови на подрачјето мора-
ло да постои внимание на вредната организација при поделбата на обртната работа, 
а нарочито на производство на сировина, покажува, на пример, вадење на бакарна 
руда во алпските простори; траги на рударење и обработка на рудата упатува до-
душе на мали погони, кои ипак прераоботувале отприлика четири кубни метри ру-
да дневно, што значи дека дневно можело да се добива повеќе од 300 кг бакар, што 
захтевало влог од отприлика 150 човечка работна снага. Ама при тоа не треба да се 
чуди ако во целост во салцбуршко-тиролското бакарно рударство било истовреме-
но вработено отприлика илјада луѓе, и тоа прилично далеку од своите вистински 
населбини подрачја. Такво оддалечено сместување и ‘ослободување’ од темелното 
производство на прехрамбени средства како и нужноста на одговорувачкото опскр-
бување ги надминувале можностите на поедини селски заедници и захтевале дале-
косежна организација која морала да биде во рацете на некој помоќен општествен 
слој“. („вработено отприлика илјада луѓе“-нема нигде живеалишта, гробови..., Р.И.) 
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Се кажа: „отприлика 150 човечка работна снага“. Па толкавата малкубројна 
работна снага било многу лесно да се доведе од Источното Средоземје на кого му 
припаѓал јужното Балканско Полуострово и источно од него- Мала Азија.  

Стр. 182: „Исто вреди за Средна и Северна Европа, премда дека за потполно 
развиено бронзено доба во северногерманските и скадинавските подрачја се чини 
оправдани тоа население да го сматраме јадро на онаа етничка скупина која подо-
цна ја сретнуваме под името Германи. Балтичко- источнопруското подрачје одра-
зува додуше жива врска со Скадинавија, ама се чини дека се наставуваат старите 
сопствени особини, па таа скупина на облик можда има за балтичките племиња 
слична улога каква што има северногерманско-скадинавското културно подрачје за 
Германите. Јасно одвоено од Север е југозападното и западно геманското подрачје 
на гробни хумки кои заправо добро се покрива со едно подоцнежно јадро со скупи-
ната на келтските племиња; ама ипак овде во младо бронзено доба и во железно до-
ба можат да се воочат така многуструко преместување да некое неподсредно по-
врзување со доцното келтско е одвај оправдано. Ако не ја земеме во обѕир Западна 
Европа, во која приближно сигурно боравеле готово исклучиво неиндоевропски 
скупини население, тогаш е прашање на етничкото објаснување пред сè во Исто-
чна Европа мошне темно. За тамошните кругови археолошкиот облик заправо мо-
же да се каже само тоа дека никако бронзендобен комплекс не може да биде, со не-
која веројатност, поврзан со Словените, премда нивните претци мораме да ги тра-
гаме во тие простори и премда тамошното бронзенодобско население сигурно било 
темел на нивното обликување“.(Бидејќи не „поврзан со Словените“ без такви, Р.И.) 

Никогаш немало етнички народи за да има европски народи. Сите тие биле 
доселеници од Источното Средоземие.Преселбите од него на Континентот до денес 
траат. Никогаш досега немало преселби обратно- на Балканот. Ова се потврдува со 
наводот, до денес нема докази/наоди за преселби: животни, растенија, кола, колце... 

За да се потврди дека никогаш немало било какви живисуштества на две но-
зе Словени бил и Константин Велики. Во неговите писма, испратени до другар на 
неговиот татко, кога тој со коњи бегал по долината Вардар- Морава- Дунав ..., во 
нив тој никаде германските тн.Словени не ги наведува, види кај баварскиот автор 
Ото Цирер. Ова говори дека Склавини=тн.Словени до 5 век н.е. никогаш ги немало.  

„На карактеристичен начин во 13. ст, уследила на промена во наоужувањето 
и опремата со ножни назувци, градни оклопи и шлем од бронза, почнувајќи од по-
дунавска Средна Европа до Грција. Бојната кола била сега позната и во оној дел на 
Северна Европа на кого допрело влијанието на културата на гробови со жар, па ду-
ри и обредни симболски добра покажуваат многу врска од Скадинавија до Грција. 
Наодите со средноевропски својства се установени околу 1200. пр.н.е. и на Крит, а 
елементи кои со ним можат да се споредат се појавуваат дури и на Левантот и во 
Мала Азија, на пример во рушевинскиот слој на стариот хетитски главен град Ха-
туша (Bogozköy). При тоа можда не се работело само за вистинската селидба или 
прелевање на населението, туку пред за валовито ширење на еден немир и едно 
преобликување, кое сигурно придонело на настанување и обликување на такави-
каните ‘народи од морето’ “. („Народи од море“ биле далматински наредби, Р.И.) 

Преселбите биле од Балканот низ Континентот. За да има било што посебно 
домородно- континентално, тоа мора да има свој развоен тек. Пак, таков тек на раз-
виток за ништо нема. Ова говори дека сè потекнало само од Источното Средоземје. 
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СЕВЕРЕН РАБ НА НАРОДИТЕ НА АНТИКАТА (стр. 184) 
Воведна напомена 

„Цицероновата изрека ‘се чини дека варварски земји во некоја рака се недо-
ткаен грчки обраб’ вреди веќе и за односите какви што постоеле пред негово време. 
Грчкото колонизаторско движење од 8. до 6. ст. пр.н.е. го обфатило средоземниот 
простор од Мала Азија до Шпанија и кон тоа уште и подрачјето околу црно Море, 
па влијаело на народите кои таму живееле. Снага на светот со високо развиена ку-
лтура, која зрачела мошне далеку, ипак не се ограничила само на грчката сфера; 
штоповеќе, во неа суделувале и други народи: од средиште на Средоземје Етрурци, 
како посредници на запад Иберите, а на исток освен јонски Грци различни снаги на 
малоазиско- ирански простори. 

За тогаш уште ‘претисториска’ подрачја на Европа, распон после 8. ст. пр.н. 
е. се обележува како ‘железно доба’. Со употреба на железото за изработување на 
многу орудија и разнолики оружја, нпр. за долги мечеви, се појавиле неоспорно нов 
тон во археолшката граѓа. Но ипак треба да се праша дали појавата на таа граѓа, уз 
која бронзата и понатаму игра одредена улога, навистина може да значи обележје 
на новата епоха, или постојат и други, поважни одредници. 

Добивање на желозо не било упатено на маклкубројни сировински подрачја 
туку практички било можно секаде.Тоа сигурно предизвикало прекид на некои ста-
ри поврзаности и условувало преместување од таборот и различните преиначувања 
во раслојувањата. Меродавен во тоа бил и еден важен историски настан на грани-
цата на бронзеното и железното доба: нарочито во Бугарија, Румунија, Унгарија и 
јужна Полска, па оттука преку Влашка сè до Македонија, од Седмоградска и Па-
нонија сè до во Баварска и Поранија, па дапаче во северна Италија и Етрурија може 
да се утврди продирање на особени наоди- првенствено предмети на коњска опре-
ма- кои се во јасна врска со просторот од Црно море и со кавказката област. Очито 
не се работи за сведоштво на некоја компактна и трајна проширена култура или не-
кое население; пред таа слика одговара на она што се смее да се очекува во смисол 
заоставштина на некој преминен продор на подвижни и војнички скупини. Старо-
ста и потекловиот смер упатува на Кимерците како носители на тие настани. За 
ним се пренесува предание дека Скитите ги потиснале од нивната понтско- кавказ-
ка домовина; ама во тие скупини наодите освен јаки тракијски компоненти мора да 
суделуваат уште и други ‘иверни’ народи. Тој продор на пораните номадски јавачи 
упркос своето претежно епизодни обележје нипошто не останал без влијание. Тој 
делувал не само на надворешна слика, не само на поедини обележја на уметнички-
от обрт, туку, измеѓу останатото, му прибавил на јавањето и појавата на врзани узи 
поголемо значење отколку што имало пред тоа. Тој очито бил кадар структурите на 
ним погодени народи со своите потенцијали и одговарачки реакции на нив наголе-
мо да ги измени, па стои- без обѕир дали на југ или на север- наголемо на почетокот 
на она раздобје кое конвенционално се нарекува ‘железно доба’ “. 

Сè што било северно од Црно Море со Дунав, сè било од југот, никако об-
ратно. А ова било повод Белците од Источното Средоземје да се селат кон север, а 
од Источна Азија Монголите кон запад. Коњската кола била само пренаменета маг-
арешка кола,а никако волска кола на белата раса.Како што камилата, магарето... од 
... Месопотамија меѓу Кавказ и Црно Море продирала северно од Кавказ со Црно 
Море, така и магарешката кола како прилагодена коњска се пренесувала на север. 
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Готите како Монголи со коњски коли ги врвеле дунавските мостови, за што тие си 
платиле- сите кои поминале си платиле. Бидејќи немало Словени, такви не платиле. 

Се истакна: „ама во тие скупини наодите освен јаки тракијски компоненти 
мора да суделуваат уште и други ‘иверни’ народи“. Се заклучува, како што на тие 
скитски простори соседи им биле само Траки, Скитите и Траките биле еден народ. 

Па бидејќи двете страни на Дунав биле тракијски, Словени никогаш немало. 
„Тоа само се дели на постаро и помладо железно доба. Прво се обележува 

како ‘халштатско доба’ а другото како ‘латентско’. Како што тоа е чест случај, тие 
ознаки имаат наједноставнм значење: на ним пред сè се мисли на одредени облици 
орудија, оружја, накити и други културни елементи што се појавуваат во наоѓали-
штата кои на тие раздобја им дала свое име и во подрачјата кои со ним тесно се 
поврзани; потоа тие називи се проширени на содржајно повеќе или покалку един-
ствено културно окружје па конечно се применуваат дури и преку неговите грани-
ци, во својство на временски појам. Границата измеѓу (постарото) халштатско и 
(помладото) латентно доба може да се постави во раното 5. ст. пр.н.е. (Називите на-
станале према имињата на наоѓалиштата во Халштат- Австрија- и во La Tèneu во 
Швајцарија). 

Заправо тоа доба меѓутоа е она во кого нам ни постануваат пристапни ви-
стинските донекаде поуздани грчки извори за северни варварски народи. Малку-
бројни сочувани уломци списи на Хекатеј од Милет наводно настанати во десетле-
тијата околу 500. пр.н.е., додека големиот патник Херодот своите сознанија ги за-
пишал во опсежните книги, настанати после средината на 5. ст. пр.н.е. Ако сакаме 
на двата тие писатели да ја примениме временска поделба со која се служи на ис-
тражувањето на историјата, тогаш Хекатеј требало да се смести пред завршетокот 
на халштатската доба, додека Херодот припаѓал на латенската доба. Во склад со 
тоа, од Хекатеј треба да се очекува само обавестите за уште халштатските односи, 
додека Херодот се служи освен со изврсни рани податоци исто така и со оние кои 
потекнуваат од почетокот на латенското доба, па можда и двата тие вида обавести 
меѓу себе да се поврзат. 

Изворите на кои Хекатеј и Херодот им го заблагодаруваат своето знаење не 
ги познаваме; ама уз сè тоа можеме да покушамо со помош на археолошките мето-
ди да влеземе во траг на оние трговски и прометни врски на темели чии се подато-
ци за далеку настанатите народи на античките писатели го стекнале своето обаве-
стување. Од една страна, значи, наводите на тие писатели ќе бидат важни не само 
за познавање на северните, уште ‘претисториските’ варварски народи, отколку што 
ќе биде и обратно, со помош на археолошките осветлувања, многу оскудните бе-
лешки ќе постанат разбирливи“. 

Се истакна: „варварски народи“. Ваквите народи говореле само на народни 
говори, а за нив се велело мајчини јазици, како што велеле Македонците на Филип 
и Александар Македонски. Ваквите говори=јазици биле варварски=пелазгиски=тн. 
словенски.Напротив Хекатеј и Херодот твореле на јонски говор=јазик, кој бил при-
фатен како службен јазик, кој исто така бил варварски=пелазгиски=тн.словенски. 

Како доказ дека во цела Европа се говорел само еден варварски=пелазгиски 
јазик, кој бил само тн.словенски, а службен јонскиот, е доказ авторот Аријан (2 век 
н.е.). Тој „Индиската историја“ ја напишал на јонско наречје, иако тој ги познавал 
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коине и латински јазик. Пак Плиниј говори за пасивната согласност на луѓето била 
првата причина за употреба на јонската писменост.  

Се заклучува, на јонското наречје се пишело, но не на коине. Пак, коине ста-
нал официјален јазик само како христинјански, а единствен со Ираклиј (610-641). 

Од наведеното се заклучува, во Европа живеел еден народ со еден ист јазик. 
Исток и Скити  

„Поткрај 8. ст. пр.н.е. известуваат асиријски извори за Кимеријците, зад чиј 
грб подоцна настапуваат Скитите. При тоа се споменуваат меѓусебни борби на 
едни и други, се говори за тоа како тие народи го загрозуваат Уратрт, Асирија и 
Медија и како настапуваат делумично поново и како сојузници на тие држави. 
(Скитите покрај тоа му служеле и како платеници во Пизистратовата војска). Ки-
меријците продреле низ Мала Азија сè до Егејско море а Скитите низ Сирија и Па-
лестина сè до границата на Египет. Додека Кимеријците наскоро нестанале од ви-
дното поле, Скитите останале како трајна закана. Поткрај 7. ст. постигнале Медиј-
ците една победа против нив, а на крајот на 6. ст. презел Дариј I. голем поход про-
тив Скитите. Ама јадрото и извориштето на тие народи останало тогаш уште таму. 

Бидејќи среднокавказката и севернокавказката тв. кубанска култура, пого-
тово изразито со војнички обележја на своите наоди, во битните црти одговараат на 
она што источњачките извори знаат да кажат за Кимеријците, а во брнзенодобниот 
обрт и трговијата неспорно веќе постојат примерени взаемни односи, таа култура 
веќе одавно се доведува со Кимеријците. Нејзинот почеток треба да се стави во до-
цно второто илјадолетие пр.н.е.; големо значење на желозото се оцртува во сред-
ното раздобје на кое несумливо му одговара на кимеријските провали преку Кавказ 
те поврв на тоа сведочи уште и за однесите со Средишна Азија, со областа Волга и 
Кама, со северно-прицрноморскиот простор и со подрачјето на среден Дњепар. То-
гаш во таа целокупна слика се појавува потполно ориентални коњски храмови а де-
лумично веќе и пред неутврдениот облик населување местимично ги заменуваат 
городишците претежно малку а тек поретко кога поголем опсег. Појавата на ‘киме-
ријската’ уметност го чини почетокот на вистинското железно доба. Непосредни 
врски постојат од подрачјето на јужниот Буг и Дњестар, со Словачка, северна 
Унгарија и јужна Полска. Нив ќе треба да се поврзат со трачко-кимеријските наоди 
на соседните области кои можат да се сфатат како сведоштво за движењата на про-
ширување или измакнување према запад. (Хрватски Угарија + н = Унгарија, Р.И.) 

Изравно изведување од претходно бронзенодобната појава не може увер-
ливо да се изложи, а исто така е јасна разлика према археолошката оставштина на 
‘Скитите’ кои покрај тоа подоцна се од најстарите спомени во пишаните извори. 
‘Класичната’ слика и нивната култура почива во секој случај на уште помлади спи-
си на Херодот кој својот извештај за војните походи на Дариј I. го поврзува со жив 
и подробен опис на скитските земји, нејзиното население и нивните обичаји. Тој им 
се диви како на народ кој готово е непобедив и недостапен оти не гради никакви 
градови, оти своите ‘куќи’ ги вози со себе и станува на коли, оти не живее од земјо-
делство туку од сточарство, оти од коњскиот грб ги годи своите противници со 
стрели а никој не може да ги прогонува нивните брзи јавачки одреди, никој не мо-
же да им умакне нити да ги достигне. На нивниот номадски начин на живот им 
била погодна онаа со трева богата земја која обилно ја натопуваат многубројни ре-
ки. Освен тие намадите секако (северозападно оттука) имало и замјоделски Скити 
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кои можда се остаток на некој старо претнаселение кое се бавело со земјоделство. 
И воопшто, називот ‘Скити’ нипошто не е еднозначен, туку во различни времиња 
се употребувал за етничките и културно различните племиња и народи. Освен Ски-
ти Херодот споменува и Неури (секако понатаму на северозапад) а им се припишу-
ва исти обичаји како и Скитите; поисточно од нив се Меланхлани со исто така 
скитски обичаји; појужно од овие борават суриви Андрофаги (кои имаат сопствен 
јазик), а посевероисточно се Будијци, номадски народ, ама на неговото подрачје и 
поново има земјоделци. Јужно од тие народи боравеле (северно од Црно море) во 
задгрб на грчките колонии и понатаму према исток Скити во ‘класичен смисол’ на 
тој збор, а во подножјето на Кавказ Сауромати. Археолошките наоди не го потвр-
дуваат потеклото на номадите северно од Црно море од староседелските земјодел-
ци туку пред го потврдуваат нивното навлегување од степското подрачие на југо-
исток. Во најмала рака постојат другчии ориентални стилски елементи и погребни 
обичаји кои го овозможуваат заклучокот за мошне разгранетата и раслоена опште-
ствена структура“. (Скити=скити- тие како номади со коњи и коли скитале, Р.И.)  

Се кажа дека Скитите како „народ кој готово е непобедив и недостапен оти 
не гради никакви градови, оти своите ‘куќи’ ги вози со себе и станува на коли, оти 
не живее од земјоделство туку од сточарство“.  

Бидејќи тн.Словени не биле коњари, и не живееле на коњски коли, туку ку-
ќи, тие не потекнале од Скитија, а и не биле ни Скити. Следи во Скитија, откаде би 
дошле тн.Словени, немало траги од куќи или нивни темели и огништа. Со наводов 
се потврдува, тн.Словени само како Склавини биле само домородни на Балканот.  

Со тоа што Склавините на Балканот биле говедари, свињари..., а говеда, сви-
њи... немало во Скитија-тн.Домовина на тн.Словени, Склавините си биле Балканци. 

Се кажа дека Скитите „не живее од земјоделство туку од сточарство“. 
Бидејќи Склавините биле земјоделци и поморци, тие биле само Балканци. 
Скитите биле само коњари и овчари, а никако говедари, свињари, козари... 
На Балканот имало само Склавини=Повеќебожци и Ромејци Христијани.  
„Пишаните извори не се доволни за многу поединечни прашања на лока-

лизацијата и за идентификацијата на повеќе различни реки. Во одреден смисол при 
тоа може да се има клучно значење установувањето на местото на ‘Герос’ каде 
према Херодот се најдуваат на окуп гробови на ‘кралеви’ а исто така и положбата 
на истоимената река која ги раздвојува номадските Скити од ‘кралските’. Археоло-
шки се употребуваат Херодотовите податоци дека Скитите го закопуваат (особено 
нивниот општествен слој) во големи гробни јами подградени со дрво и шибје, на 
мртовците во гробот да му се придодаваат луѓе и коњи те уз тоа уште оружје, пред 
сè стрелица и лак, краток меч, исто така и копје, сулици (ова- поготово стелци и 
лак- исто така и кога се работи за немалкубројни жени: тоа се тв. ‘амазонски гро-
бови’), потоа скапоцен прибор и првенци на животни, те конечно над гробот се по-
дигнува колку што е можно голем и раскошно одржан хумак кој бар во поедини 
случаеви ги содржи преостатоците на накнадно жртвовани луѓе и коњи. (Човечките 
и коњските жртви се сретнуваат не само како погребни обичаји, туку и вон погре-
бните обичаји, а треба да се споменат и черепни трофеји, врчеви од черепи, обичај 
на скалпирање,поради што Грците го створиле зборот ‘aposkythizein’)“.(=а по с,РИ)  

Се наведе: „Археолошки се употребуваат Херодотовите податоци дека Ски-
тите го закопуваат (особено нивниот општествен слој) во големи гробни јами под-
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градени со дрво и шибје, на мртовците во гробот да му се придодаваат луѓе и коњи 
те уз тоа уште оружје“.  

Бидејќи ваков начин на закопување немало кај балканските Склавини, тие 
си биле само домородци на свои балкански простори, што важело со на Пелопонез. 

Се заприметуваат монголски традиции во гробот да се става коњот на јавач-
от, чии традиции биле готски. Секаде каде што низ Европа Готите живееле, таму 
има гробови на јавач со својот коњ, се јаде коњско месо, татарбифстек, крвавици... 
други животни кои не ги јадат Македонците. Следи и канибализмот кој оставил тр-
адиции кај Скитите, што било и наследство на Хазерите како еврејство- и до денес. 

Се кажа: „треба да се споменат и черепни трофеји, врчеви од черепи, обичај 
на скалпирање“. Следи Татарите=Бугарите правиле пехари од череп,45 убивале итн.  

„Положбата на земјата ‘Герос’ отприлика е измеѓу Никополе и дњепарските 
брзаци на протуречна околност во целопкупниот степски појас (кој северно грани-
чен обраб тече проближно до долниот Прут преку подрачјето на устието на Сула и 
Псјоле во Дњепар сè до Донјец и Дон) одвај може да се докаже постоење гробишта 
од раноскитските времиња, премда одговорувачки гробни хумци не го избегнале 
вниманието на истражувачите; што повеќе, се најдени народити онакви кои припа-
ѓаат послехеродотовско време и покажуваат другчиј тип на гробови. Напротив, во 
шумско- степското подрачје од двете страни на средн Дњепар и во северозападниот 
преткавказки простор најдуваме широко расопространети не само во херодотовски 
тип гробни градежи туку и негова поврзаност со човечките и коњските гробни при-
додатоци (со особено голем број коњски жртви во кавказкиот претпростор) те со 
ставање во гробовите оружје и животни. Првите гробови со големи гробни хумки 
има секако само во срединото дњепарско подрачје, додека во преткавкаскиот про-
стор има тек мали гробни хумки во својство изузеток внатре на гробовите со пло-
снати гробови и гробови во облик на камени сандуци, какви доаѓаат и тесно уз 
северниот брег на Црно море. Археолошкиот материјал говори, значи, за сместу-
вање на ‘Герос’ во средно Поднепарје. Тежиште на наодите на десната страна на 
Дњепар при тоа би претставувале ‘земјоделските Скити’, а подрачјето лево на тие 
реки ‘номадски Скити’, но нивниот раздвоен развиток треба, се чини, да се стави 
тек на крајот на 5. ст., при што истовремено дошло до преобразување во начинот на 
закопување и до преместување на гробиштата према југ, во степското подрачје“. 

До овде од авторот сè по ред препишав.Меѓутоа, никаде ги нема тн.Словени. 
„На шумско-степското подрачје се концетрирани и городишците кои во ски-

тско доба постигнуваат свои најголеми размери и најширока распространетост. (Од 
истакнатите постројби во подрачјето на Винице, Палтава, Кировоград и Златопола 
некои дале нешто отсликана родоска керамика во 7. и раното 6. ст. како и грчка ро-
ба со црни ликови). Напротив, од степското подрачје познаваме само едно едино 
такво утврдение, Каменскоје городишче, наспроти Никопол (отприлика од крај на 
5. до во 2. ст. пр.н.е.), кое поради својата голема пространост и тврдини налик на 
акрополи допушта да го сматраме главен град и кралско средиште на едно касно-
скитска држава. Слични утврдни постројби се најдуваат- иако сè по ретко- исто та-
                                                 
45 На 26.7.811 царот Никифор од бугарскиот кан Крум бил победен, царот погинал и неговиот по-
сребрен череп Крум го употребувал како сад за пиење. Индијанците скалпирале. Имало во Северна 
Америка индијанско племе Черокезе, што значело краток нож.А и Черкези-кавказки народ ножаџии.  
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ка и во источното и јужното соседно подрачје (на пример веќе на преминот на 6. во 
5. ст. во Кубанската област). 

Скитското подрачје се одликува пред сè со дивни предмети и украси од 
скапоцена граѓа, нарочито од злато. При тоа го чинат ликови на животни главниот 
мотив на украсување, што можда е продолжување на старата ловачка традиција 
(која е присутна и во јужните, високи култури), оти нипошто не се работи за госпо-
дарски важни домашни животни кои тие украси ги репродицираат. Тој ‘животин-
ски стил’ познат е и секако према исток во различни преиначувања. Неговото по-
станување уште не можел да биде еднодушно објаснето, ама одвај може да се за-
мисли без влијание на високите култури, можда со посебно значење на ахеменид-
скиот уметнички обрт за запад и источноазијатскиот за тв. ‘завоен стил’, за затво-
рување на животинското тело во прстен, а при тоа да не се потцени неговото само-
стојно оболежје“.  

Скитите немале домашни животни, освен коњи и овци- наспроти Склавини. 
„Додека во равниците северно од Кавказ владее сличен ‘скитски’ животин-

ски стил (за погребни обичаји и утврди), високите долини заправо ги зачувале ста-
рите традиции;тие,меѓутоа, воедно се важни трговински и прометни сообраќајници 
према прекукавказкото подрачје. Затоа доаѓа, од една  страна, гробно наоѓалиште 
со инвентар кој е налик на ‘скитскиот’ исто така и јужно под Кавказ, што најпосле 
нипошто не може да чуди ако ги земеме во обѕир скитските продори во Мала Азија 
и Предна Азија; а од друга страна достигнува поттикнување од подрачјето на ви-
сока култура во степските области северно од Кавказ. 

Скитите очито биле само западен удел на скупината на широката зона на но-
мадските народи и култури на евроазискиот простор, на кој се поединечни подрачја 
освен многубројните подударености ипак биле отворени исто така и меѓу себно на 
различни поттикнувања од југ и исток. Тие скупини делумично можат да се воачат 
само археолошки а делимично се појавуваат и во раните пишани сведоштва, како 
на пример Hiung-nu (Хуни) кинески извори во Трансбајкалиј и во Монголија. Ва-
жна посредничка улога очити играла волго-камското подрачје, и тогаш- како и во 
постарите времиња- исто така и шумската зона вклучена во системот на прометни 
и трговачки патишта. Битно подудирање во начин на закопувања и жртвувања по-
кажуваат наодите во Казахстан, па затоа сме склони да ги поврзуваме со азиската 
гранка Скити (Саки). Минускински базен воопшто веројатно веќе и пред играл ва-
жна улога во изградбата на јавачкономадскиот начин на живот. Сигурно највели-
чествени археолошки потврди на номадски култури во Азија претставуваат, меѓу-
тоа, откритијата во умерено големите степски долини на источниот Висок Алтај, а 
пред сè скупината гробови во Pazyryk. Према раните наоди на предмети во кара-
ктеристички животнски стил, почнува големи гробни хумки во Pazyryk да се јаву-
ваат околу 500. година и трајат сè до во 3. ст. пр,н.е. Заблагодарувајќи на поволните 
околности на околината и поднебјата, во гробните соби се зачувале на единствен 
начин изрезбрани и украсени дрвени предмети, подследици и пустени покривачи 
со апликации кои прикажуваат животни, волнени сагови со розети, јавачи и живот-
ни, тркала и други делови на коли, дивни предмети на коњска опрема и други ко-
жни и крзнени предмети, масколики украси за коњска глава, делимично од еленски 
и собовски материјал, глазбала и друг скапоцен предмет. (На еден пустен саг во 
еден од најистакнатите гробови- веројатно од 3. ст. пр.н.е.- во кого искрснува и ки-
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неско увозно добро, има прикажувања на човек во некое другчија- веројатно исто-
чна- облека но што имаат мртовцтите од хумките во Pazyryk, како што кај мртов-
ците од гробовите во Pazyryk можат да се најдат истовремено и европидни и монго-
лоидни карактерстики едни покрај други)“. 

Се кажа: „различни поттикнувања од југ и исток“. Бидејќи источните и ју-
жните простори биле населени, никаков поттик немало од запад кој не бил населен. 

Исто така, се наведија мноштво докази за тамошните населенија, што важе-
ло и за сите населенија, кои историски и се потврдени. Меѓутоа, за тн.Словени не-
ма ниеден доказ, дека тие кога на Балканот се „населувале“. Бидејќи за тн.Словени 
нема ниеден доказ/наод за преселби на Балканот, тн.Словенми се најголема лага. 

Па тн.словенски јазик бил варварски=пелазгиски- тој бил тн.Платонов јазик.  
Пак, тн.старо-грчки јазик бил само Александријски, Птолемејов јазик-коине. 
Се истакна и: „...(...во Pazyryk можат да се најдат истовремено и европидни 

и монголоидни карактерстики едни покрај други)“. 
Ова објаснува, Монголите од Источна Азија се селеле кон Запад до во Евро-

па, а Белците од Источното Средоземје до во Виетнам (зурла)..., Јапонија (сонце...). 
„Ако ли се вратиме да ги пратиме Скитите, може да се покаже дека во 4. и 3. 

ст. оствариле некое преиначување на општествените слоеви а грчкото влијание по-
станало сè појако. Важна улога при тоа играла боспорската држава со својот главен 
град Пентикапеј (Керч). Една скитска држава основал, напротив, кралот Атеј, кој за 
проширување на својата моќ го употребил секупното население, вклучувајќи и на-
оружени жени. Ама ипак во бит развојот останал кај поединечните кнежевста кои 
во 3. и 2. ст.пр.н.е. подлегнале на продирањата на Сарматите према Запад. 

Најкасно во 5. ст. н. е. уследиле Сарматите- кои пред биле познати како Сау-
ромати и кои, како и Кимерјците и Скитите, треба да се сметаат припадници на 
една иранска јазична скупина- на подрачјето источно од долниот и средниот Дон и 
во областа сè до Поволожја. Сарматскиот животински стил се разликува од висти-
нскиот скитски со помала точност и остварување на една повеќебојност со комби-
нација на расталеното стакло и шарен камен со благороден метал. Тој испрва е по-
врзан со слични облици и орми како кај Скитите, подлегнува во идните столетија 
становито изродување ама конечно постигнува поновно процветување, но сега пре-
тежно на украсните предмети“.  

Се кажа: „Сауромати и кои, како и Кимерјците и Скитите, треба да се сме-
таат припадници на една иранска јазична скупина“.  

А да не се изуми дека староперски во 515 г.п.н. сé уште бил во употреба, бил 
само варварски=пелазгиски=тн.словенски,како што бил и санскритскиот на Ведите. 

Следи новоперсиски, како вулгаренарамејски, бил сличен на тн.грчки коине. 
Бидејќи Русија била во Скитија, чиј руски јазик бил и е само тн.словенски, 

Скитите друг јазик не можеле да имаат освен варварски=пелазгиски=тн.словенски. 
Само за потсетување, Скитите имале исти богови, а само со други имиња. 
И конечно, исто знаци со исти значење биле пронајдени во Русија, Подуна-

вјето, Балканот и Каменот во Розета во Египет, чиј говор=јазик бил битолскиот. 
„Веќе при пригода на Даријевиот поход истапиле Сауроматите како соју-

зници на Скитите. Во 5. ст. имале свое усталено подрачје источно од процрморски-
те Скити. Во 4. ст. ја пречекориваат Сарматите реката Дон, во 3. ст. го разоруваат 
Александреј (Мерв, денес Марио во Туркемијна СР), која ја основал Александар 
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Велики, и го потиснуваат и подвргнуваат Скитите на дњепарското подрачје. Доде-
ка скитското средиште се преместило на Крим, почнало во доцното 2. ст. пр. н.е. 
скитско-сраматското движење против грчките градови на Црно море, а во смер пре-
ма запад дошло до сретнување на Сарматите со Келтите. Веќе во последното столе-
тие пр.н.е. продирала сарматската скупина преку Буг и Дњестар према долен Дун-
ав, па наскоро после смената на ерата и преминале, а околу 60. г.н.е. заедно со дру-
гите народи (Бастрани, Дачани) ги загрозувале римските граници. Второто столе-
тие ги затекнуваат во стални битки со Рим, делумично (во маркомански војни) во 
сојуз со Германите“.  

Стои: „сретнување на Сарматите со Келтите“.Уште никаде нема тн.Словени. 
До овде никаде не се наведе дека имало било какви Словени- такви немало. 
Запад и Келти 

Вил Дјурант, на стр. 538, наведува: „Во извесен смисол...Тие ‘Келти’ ... Кога 
Рим постанал свесен на постоењето на Франција, тој ја нарекол Celtica; тек во Це-
зарово време тој назив е изменет во Gallia, те. Галија“. (Следи Келти=Гали, Р.И.) 

K. J. Narr, на стр. 189, пиши: „Кај Ливиј се најдува една обавест за Келтите 
во северна Италија веќе во врска со времето на легендарните етрурски кралеви во 
Рим; тоа би можело да потекнува од некоја етрурска традиција. Дали Келтите нави-
стина веќе така рано се населиле во северна Италија и го основале Medilanum (Mi-
lano), останува непоуздано.Во секој случај продреле во првата пловина 4. ст. пр.н.е. 
војни скупини на различни келтски племиња длабоко во Италија, ја разбила моќта 
на Етрурците во северна и средна Италија и постанале озбилна опасност за Рим кој 
заправо тогаш се стремел на својот успон. За раното 3. ст. пр.н.е. дознаваме дека 
келтските продирања во Тракија, Македонија, Илирик, Грција и дури Мала Азија 
(каде и трајно се населиле како ‘Галачани’). Понатаму према запад треба во 3. ст. 
да се смета со Келтите во шпанските височини, при што постојат тесни врски со 
Иберите; ама ипак тие веќе и знатно порано на тоа се далеку распространети по 
Иберискиот полуостров. Хекатеј го споменува Масалиј (Marseille), град на Лигуран 
во близина на келтската земја. Херодот наведува на две места дека Дунав извира во 
келтската земја, а на едно друго место тоа поблиску се означува како во близина на 
Пирена.Положбата на тоа место не може точно да се одреди, ама мора ипак да 
припаѓало меѓу грчките колонистички градови на каталонско- јужнофранцускиот 
брег. Херодот понатаму ги означува Келтите на две места како соседи на Кинетите, 
последни жители на Европа према запад. Од тоа треба во секој случај тек со вни-
мание да се изведува заклучокот дека Келтите валја на преминот од 6. во 5. ст. пр.н. 
е. да се бараат западно или северно од Marseille (или во двете тие подрачја) и дека 
најдоцна во првата половина на 5. ст. пр.н.е. боравеле- како што се чини- не малиот 
простор на Пиринејското полуострово па сè до подрачјето околу горниот Дунав“.  

Се кажа: „го основале Medilanum (Milano)“. Само Medilanum нема ништо со 
Милан, затоашто Медил си е медил, како и Медилан=меди (меѓи) лан. Пак, Милан 
=мил ан (он)=тн.словенски завршеток, а мил=мил, како Милет=мил ет=ит... Да се 
потсетиме на Venetia до Venezia, само за Венети=тн.Словени. Дури и Киев- Киево. 

Се рече: „Херодот наведува на две места дека Дунав извира во келтската зе-
мја, а на едно друго место тоа поблиску се означува како во близина на Пирена. 
Положбата на тоа место не може точно да се одреди, ама мора ипак да припаѓало 
меѓу грчкие колонистички градови на каталонско- јужнофранцускиот брег“. 
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Следи преселбите од Балканот продолжиле- грчкие колонистички градови. 
„Нивните вистински јадра и исходиште лежи во денешна Франција и југоза-

падна Средна Европа. Тоа подрачје веќе знатно порано било прожето со влијанија 
од Средоземјето, кои во железно доба сè повеќе јакнеле. Кај тоа не биле делатни 
само внесовите и поттикнувањата од великогрчката културна сфера, туку и поеди-
ни становишта сместени во меѓупоросторот: пред сè имаат во тоа знатен удел Етр-
урците“. 

Се кажа: „Средодземјето“ и „великогрчката културна сфера“, а ништо мое. 
„Загонетно и спорно потеклото на тие неиндоевропски скупини населенија, 

за кои и понатаму останува отворено прашањето дали воопшто биле етнички еди-
нствени, не може овде поблиско да биде расправано. Нивниот автохтоно настанува-
ње во Италија има пак еднако така малку потврда како и нивното потекло од некое 
посве одреден дел на мала Азија. Вистината мора да лежи негде во средина, те. ќе 
биде дека се работи за некое повеќе или помалку потполно стопување на едно ста-
роседелечко преднаселение со некој прилив од исток, во врска со кој, меѓутоа, тре-
ба да се земе во обѕир становито широко подрачје на средоземниот свет а и некои 
одредени временски длабини. Можда при тоа суделувале Турше одн. ‘Тирсенци’ 
(слично како Шардани на Сардинија и Шикелуши на Сицилија), веќе во врска со 
‘покретот на народите од морето’, било при нивната експанзија, било при повлеку-
вањето на нивниот вал после одбрана на Истокот. Тогаш кога Етрурците- отпри-
лика почнувајќи од 7. ст. пр.н.е,- постануваат по својата културна заосташтина ја-
сно воочливи, се разликуваат нивните уметнички и обртнички производи од итал-
ските неспорно со своите ориентално обележен стил. Тоа за нашата тема е позна-
чајно од спорното прашање за потеклото,а уште поважно да биде ширењето на Етр-
урците, преку апенинските премини и во равницата на река Пад“.(Пад=пад,Р.И.) 

Бидејќи ништо немало домородно, Вонбалканците биле 100% Дојденци. 
„Влијанието на етрурските достигнувања на северните подрачја биле зна-

чајни еднакво како и тековината на грчките колонии пред сè за раното раздобје на 
Келтите и нивните претечи, то ест за оние етнички скупини што имаме да ги трага-
ме на подрачјето на источнофранцуските- северноалпската халштатска културна 
област. Продолжувајќи во бит на темел на сопствените снаги на културата која ја 
обележуваат ‘гробовите со жари“ и под влијание на раните јужни поттикнувања, 
халштатскиот културен круг не е никако еднообразна целина, туку допушта во не-
му да разликуваме освен едно источно и едно западно подрачје уште и неколку 
други, помали скупински делови“.  

Според авторите, Етрурците биле со балканско- малоазиско потекло, а овде 
се говори и: „тековината на грчките колонии“. Следи ништо домородно на Келтите.  

„Наоѓалиштето кое на таа култура ñ дало свое име е кадро да даде слика за 
замршеноста на стопанското и општественото устројство. Тука е добивана сол во 
голема количина да е очити дека служела и за извоз. Висинскатс положба и облик 
со узрок што тоа наоѓалиште било сосема неподесно за земјоделство. Прехрамбе-
ните и потрошувачката на добрата луѓето кои овде живееле и овде биле закопувани 
морале, значи, да бидат добавувани од другде. А тоа захтевало организираност, ре-
шење на прашањето за производство животни намирници, опсежна размена и пре-
воз, далекусежна поделба на работата итн. Да во основа на тоа лежеле одредена 
општествена диференцијација, ни покажува уметноста, положбата и опремата на 
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гробовите те општествената заедница која очито во потполност била ориентирана 
на добивање сол и во која луѓето, вработени околу организирањето на тоа произ-
водство и во транспортот на производите, играле главна улога. При тоа ќе биде де-
ка тие кои се закопувани без оружје и претежно во гробовите во кои се полагани 
незапалени тела биле повеќето едноставно работни луѓе, додека оние кои биле оп-
ремени со оружје и кои најчесто се запалувани секако првествено треба да се сма-
траат скупина која била одговарна за сигурност ама исто така и за организација на 
целата општествена заеница. Понатаму може да се разликуваат гробови со сиро-
машно оружена опрема- веројатно тоа се гробови на обични војници- од знатно ма-
лкубројните гробови со побогата оружена опрема која сигурно смееме да им ја при-
пишеме на вистинските ‘господари на рудниците’ или нивната пратња. Како год 
тоа во поединости можело да изгледа, ипак треба во секој случај да се смета со из-
разита разврстаност во општествена разина и сигурност со мошне далекосежна по-
делба на работата“. 

Луѓе биле донесувани од други простори, оти тамошните не биле населени. 
„И она малку што знаеме за начинот на населеноста во почетокот на желе-

зното доба северно од Алпите во склад со оваа слика е појака издиференцираност. 
Така ја покажува онаа граѓевина на висоравнината Голдберг кај Nördlingen, упркос 
својот едноставен начин на дрвена градба, подигната пострана од останатите стам-
бени и господарски згради, некој вид заштитено ‘окружје на владетелската палата’. 
На слични односи упатува во некои подрачја и богато опремени гробови со коли и 
оружје. Со просторна издвоеност и посебно сместени средишта се оцртал- уз многу 
други разлики во поединости- и посебен живот и општествен стил кој смееме да го 
означиме како стил на едно мало кнежевство. Својот одреден успон го постигнало 
она очито на југот на западната зона во текот на шестото столетие, па управо отта-
му се ојачувала врската со Средоземјето. Картите на стр. 187, се зорни приказ на 
влијанијата на културните кругови. (Следи “врската со Средоземјето“, Р.И.) 

Почнувајќи од 7. ст. несумливо можат да се утврдат тие допирни на север-
ното и северозападното алпско окружје со јужнофранцуско-каталонско подрачје. 
Ова, од своја страна, веќе било под грчки културни влијанија кои со основање на 
Masalije и другите градови (нпр. Rode и Emporion) добил снажен ослонец. Нови 
средишта започнале да водат интезивна трговија со северните зони. Продирањето 
на грчката роба узводно уз Rhône се доима готово како одговор на струењата што 
доаѓале од север. Две наоѓалишта можат да служат како пример за интезивност и 
далекусежен домет на тие односи со Средоземјето.  

На ‘Heuneburg’, недалеко од Сигмаринген (во покраината Baden-Wüttembe-
rg), се подигало во доцното 6. ст. пр.н.е. утврдувања со ѕид со камени темели и пло-
снати квадратни, на воздух сушени глинени опеки, кои, како и нарочит начин на 
равни ѕидни линии со агловни избочци и кули, покажуваат дека овде е применето 
точно познавање на грчката тврдинска и градежна техника. Во близина лежат ‘кне-
жевски гробови’ те. гробни хумки кои поради својата раскошна градба и богата 
опрема мора да им припаѓале на истакнати личности. Трагови на обртничката насе-
лба во одредена оддалеченост од замокот покажува дека поврв на тоа постоело 
уште и поделба по занимања. Заедно со раскошно опремените гробови, со профи-
нето и богато, производство на добра и нивниот увоз, со импресивна и снажна твр-
дина те знатно работен замав кој во таа сврха бил потребен и кој претставува успе-
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шно управување со човечката работна снага, сите тие наоди сведочат за знатно 
расчленето општествено устројство и организација на темел поделба на работата те 
го оправдуваат заклучокот дека цела таа населба била ‘кнежевско средиште’ . Пре-
мда господарот на таа градба имал свои сопствени предоџби за применетиот грчки 
начин на градење и премда ѕидот од сушените глинени опеки со неговите утврдно- 
технички бесмислени гомилања кулата повеќе му служела за репрезантација отко-
лку за вистинско осигурување, ипак грчкото влијание очито дистигало така далеку 
да- судејќи по столните садовите со садовите за мешање и со зланите жлици за про-
цедување- било увезено не само вино, туку биле преземени и јужначки облици на 
пиење како составен дел на раскошниот начин на живот“.  

Ништо немало домородно, туку сè било донесено од Источното Средоземје. 
Се кажа: „кулата повеќе му служела за репрезантација отколку за вистинско 

осигурување“. Па таму немало Домородци за тие да се штитат од Дојденците. 
Тие биле со „грчки начин на градење“ со потекло од Источно Средоземје. 
Бидејќи ваква била состојбата „било увезено не само вино, туку биле пре-

земени и јужначки облици на пиење како составен дел на раскошниот начин на жи-
вот“. Ова говори дека тогаш сè уште било ладно да вирее лозата, чиј гроздов шеќер 
преврива во алхохол, за да се пие вино- до денес лозата ја нема низ цела Европа. 

Следи сувиот појас од Источното Средоземје сè уште не дошол најсеверно. 
И генетско- географската оддалеченост е од југ кон север, а никако обратно. 
„Слична населба очито постоела и на Mont Lassois, кај градот Châtillon-sur-

Seine, па и овде во близина има ‘кнежевски гробови’, меѓу кои колниот гроб во Vix 
веќе стекнал становита слава. Од неговата богата содржина нека биде споменето 
само еден бронзен завоен левкасти врч, импозантен сад, висок дури 1,64 м а тежок 
повеќе од 200 кг, па со тоа не само нешто единствено, туку практички воопшто не 
бил употреблив. Упркос финоста на уметничката изградба во некоја грчка рабо-
тилница, мора при неговото настанување одредена улога имал и обѕирот према по-
требата на варарските владетели за раскошноста и престижот. Со обѕир на тесната 
взаемна врска, не би требало да се чудиме ако- отприлика слично на оној голем сад 
за мешање пијалоци што, према Херодот, Спартанците го направиле како дипло-
матски дар за кралот Крез- изработка и предавање на врчот сакало да се зачврски 
врската со трговскиот партнер на север. 

Такви гробови се само примери на целиот тв. ‘круг кнежевски гробови’ на 
доцното халштатско доба, те. 6. ст. и преминот во 5. ст. пр.н.е.. Импортираните сто-
лни садови на тоа подрачје испрво е првенствено грчкиот тип; ама ипак, во помла-
дите од тие ‘кнежевски гробови’ се појавува етрурска роба и со неа етрурски сти-
лски елементи, па со тоа се внесува поодредено, повеќе ‘ориентално’ обележје. Тие 
елементи веројатно се сведоштво за увозот на етрурска роба (пред сè клунести 
врчви) кој во 5. ст.пр.н.е. постигнал знатен опсег и кој морал да во подрачјето севе-
рно и западно од Алпите течел по старите прекуалпски патишта. Веќе во 6. столе-
тие се појавува во мали наоди северно и северозападно од Алпите типично етрур-
ско обележје, а занимливо е дека и обратно, во скупината гробови од североалпски-
те со црти на 6. ст. јужно од Комското езеро се појавуваат поединечни изразито во-
јнички поклопувања во кои измеѓу останатото се најдени халштатски бодежи со 
врв на дршка во облик на потковица. 
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Се чини дека потоа- и тоа конечно почнувајќи од преминот во 5. ст.- трго-
вијата сè повеќе се служела со алпските патишта. Во исто време покажува картата 
распространетост на етрурската роба со учество на наоди вон окружјето на кне-
жевските гробови од доцното халштатско доба. Тоа окружје само одвај во раното 
латенско доба да содржи таква увозна роба, премда тоа било природно подрачје на 
премини. Етрурските и со ним напосе посредувани грчки културни фактори, сигу-
рно суделувале во изградба на автенично ранолатенски стил, ама ипак треба да се 
сматра дека неговите изразити сопствени својства во бит се дело на домашните 
снаги. (Тие што таму биле колонизирале, таму си останувале-и тамошни дела, Р.И.) 

Уредувањето на раскопните гробови и придодавање на скапоцен накит и 
увезени садови за пијалоци ипак нипошто во 5. ст. пр.н.е. не престанало, туку се 
преместува во нови средишта. Поради тоа е близку помислата дека при тоа се ра-
ботело за последици на грчко-етрурско трговски конкуренции и меѓу себе спро-
тивно усмерени политички сојузи. Очигледно опаѓање на полетот кое на премин 6. 
и 5. ст. се очитува во Marseille делувањето и на старите (доцнохалштатски) пазари. 
Во меѓувреме во западна Германија и во Франција се извршило преместување во 
корист на северната зона. При тоа мора да се остане нерешено дали тие промени во 
игра на снагите се засниваат на внатрешни пресметки на доцношалштаскиот и ра-
нолатенскиот свет, па супарниците на подрачје на моќта и трговијата во западното 
Средоземје на тие околности само се окористиле, или дури со свесна политика на 
сојузи предизвикале и потпомагале. 

Тесните односи на западно халштатскиот и ранолатенскиот круг и грчко- 
етрурското културно подрачје нашле свој очит израз во најстарите споменувања на 
жителите на тие подрачја во делата на античките писатели. Веројатно се и изворите 
од кои раните антички писатели ги црпеле своите обевестени доживувања заедно 
со скицираниот преинак во игра на снагите северно од Алпите на преместувањето 
од задгрб на западносредоземниот грчки свет на други дојдовни патишта кои непо-
средно ги вклучувале Келтите на горен Дунав (Значајна поврзаност на подунавски-
те извори од подрачјето кај Пирена, како тоа може да се утврди кај Херодот, мора 
во секој случај се остварувала со употреба и комбинација на различни обавестува-
ња, од кои еден дел сигурно му припаѓал на севернозападното-средоземен грчки 
свет и можда бил постар, те. му припаѓал на доцно халштатското добо, додека дру-
гиот се засновал на веројатно понов, наиме ранолатенските врски од Подуавјето, 
независно од првите извори.) Бидејќи Херодот припаѓал на ранолатенското време, 
не може неговиот податок за Келтите непосредно да се доведе во врска со Heunebu-
rg и други кнежевски седишта на западното халштатско подрачје, ама ипак треба на 
темел на севкупните меѓусебни односи нивниот ранокелтски карактер да се сматра 
веројатен. (Тоа меѓутоа не значи, секако, дека цела халштатаска култура би смеела 
да се поистовети со Келтите; во секој случај за нејзиниот запад тоа би било можно, 
додека за нејзиниот југоисточен дел пред би морало на тоа да се работело за пр-
етците на доцните Илири.)“. 

Елијан, грчки учител во Рим (3. век н.е.), ги наведува илирските Бриги. 
Овде се говори за Илири или илирски Бриги. Значи, Бриги кои биле Келти. 
„При сè тоа останува, секако, отворено прашање дали античките писатели 

под името Келти навистина ја разбирале една јазична и етничка целина или тој збор 
им служел како збирно име за северните варвари кои живееле западно од Скитите. 
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(Кај доцните писатели треба сигурно да се смета со тоа). Одредена помош ни пру-
жа ипак сведоштвото на месните имиња, меѓу кои еден јазично постар (ама ипак 
поради тоа не во секој поедин случај нарочито поран) тип од една страна достига 
од средна Рајна сè до долна Rhône, а од друга страна до во западниот дел на Ибе-
рискиот полуострово.Тој, поради размерната изолираност на тие југозападни Келти 
према латенскиот свет, во своите почетоци пред би можел да биде од халштатското 
доба, додека помладите облици првенствено се концетрирани на доцната Галија и 
соседните средноевропски подрачја. Во поглед на целината тие го потврдуваат во 
најмала рака раното постоење веќе на далеку распоространетото келтско јазично 
единство, премда тоа можда испрва било ограничено на тој војнички горен слој, до-
дека затворените келтски народни заедници се обликувале тек во накнадниот про-
цес на етничкото изедначување“.  

Името Скити е од скит-ање и Келти од келта-секира. Се говори за Варвари, а 
варварски јазик бил пелазгиски=тн.словенски. Па и затоа имало дури Келто-Скити. 

„После гробовите на истакнатиот општествен горен слој на халштатската и 
раната латентна култура следела во среднолатенското раздобје- ако тоа така смее 
да се нарече- нивелација на погребните обичаји: поголемите гробишта покажуваат 
еднороден инвентар на гробните придодатоци; тој процес, се чини, порано започ-
нал во Германија отколку во Франција, каде стилот на закопување во ‘кнежевните 
гробови’ се зачувало нешто подолго. Подрачјето на таа потполна латенска култура 
се сматра воглавно келтска, иако не можеме да сматраме да постои некое потполно 
поклопување без икакви преостатоци: на исток сигурно суделувале и други народи, 
а другде биле Келти и вон подрачјето на латентската култура, нпр. на Пиринеј-
ското полуострово, каде келтството веќе рано попримило посебни својства“.  

Се вели: „тој процес, се чини, порано започнал во Германија отколку во Фр-
анција“. Па по патеката Вардар- Морава- Дунав прво се пристигнувало во Германи-
ја.А и токму затоа следи „каде стилот на закопување во ‘кнежевните гробови’ се за-
чувало нешто подолго“. Значи, онаму каде се стигнало попрво таму било и постаро. 

„Во развитокот на халштатскиот круг на темел на доцнобронзената ‘култу-
ра на гробови со жара’, наиме, не суделувале скупини на припадниците на култура-
та на погребните жари кои боравеле западно и непосредно на исток на францу-
скиот Средишен масив, ама тие, од своја страна, со закаснување- отприлика на пре-
минот 8. во 7. ст. пр.н.е. сегнале понатаму према југ и запад, при што тешко се до-
прело сè до Прованса, ама поснажно продреле западно оттаму и во Каталонија, на-
поредо со една друга гранка која се проширила во југозападна Франција и- вероја-
тно уште подоцна- на висоравнината Кастлиј, према Галиција и Португалија. Зад 
цел нужен опрез, од севкупната ситуација се добива дојам дека во тие културни 
движења во најмала рака делумно се очитува продирање на нови етнички скупини. 
Во прилог на врската со халштатскиот круг говори појавата на одредни облици на 
оружје, поготово долги железни мечеви кои распрснато можат да се најдат до во 
подрачјето околу устието на Rhône,а подоцна пред сè бодежи со завршеток на дрш-
ката во облик на потковица.Премда тоа нипошто не смее без понатамошна резерва 
да биде воопштено,ипак не е неверојатно придодавањето на таквото оружје во пом-
али гробови сведочи за постоење на сличен горен слој-иако можда размерно посла-
бо- исто така и во наведените подрачја, еднакво на она во самиот халштатски круг. 
Во времето кое следело останало келтското наголемо одвоено, пред сè на северната 
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скупина на Иберците кои продреле во меѓупростор и кој пролазно очито делувале 
на подрачјето кое се опротегало сè до во Активанија и во областа на Rhône“. 

Никаде немало етнички- едносно- еднорасни народи за такви да продрале.   
„Еднакво како и кај Етрурците, и во поглед на Иберите се работи за неиндо-

европско население. Хекатеј ги споменува на исток Шпанија, додека Херодот ним 
им ги прибројува некои племиња на јужниот брег. Тоа што во двете тие подрачја а 
и вон нив на темел на археолошката заоставштина се означува како ‘иберска култу-
ра’ се чини дека настанала на домашна основа под раното остварени фенички и 
подоцна воочливи влијанија, а при тоа напросто не се копирани страни узроци. Та-
ка во пластиката не можат да се поречат грчко- источњачки елементи, ама тие по-
кажуваат така голема изворност да со право може да се говори за посебен ибериски 
стил. Друга археолошка заоставштина сведочи за војничкиот начин на живот и за 
голема љубов према накитот, а во младите слоеви кон тоа уште и за појавата на 
градскиот начин на живот, вклучувајќи и ковање пари (почнувајќи од раното 2. ст. 
пр.н.е.), до што дошло во врска со грчките и карташките поттикнувања. Елементи 
на градскиот начин на живот- и, во таа рамка, ибериското ковање на пари- попри-
миле веќе широка распространетост. Нив ги опонашале Келтите кои живееле на ви-
сочините, а тие се служеле и со ибериски алфабет кој настанал под различити вли-
јанија“. (Афабетот со различни влијанија- таму тој бил само донесен, Р.И.) 

Следи во Европа,вон Балканот, било феничко и грчко-само јужно балканско. 
Со феничко и јужнобалканско(бригијско...) од 2 век п.н.е. има и македонско. 
„Односите на Келтите према другите народи и племиња, првенствено према 

Иберите, довело делумично до тесно стопување, при што често одвај може да се ка-
же на која компонента припаѓа предноста. Према називот Келтоибери античките 
писатели првобитно не го сфаќале во тој смисол, ипак тој дава изврсна карактери-
зација на културно и етничките разнонародни корени на населението кое живеело 
на североисток на шпанската висоравнина и во северните соседни области.   

Келтското јадрено подрачје доживеало во развиеното латенско доба очито 
полн и вистински развој на војните снаги кој е обележен со далекусежната експан-
зија. Таа, меѓутоа, не се усмерила само према југот и југоисток, каде Келтите ста-
пиле на светлост на пишани извори, туку исто така и на подрачјето на ‘претисто-
рискиот’ Север и Исток. Во компактната проширеност достигала латентната култу-
ра сè до подрачјето на големото дунавско колено и на долна Висла. Во 4. и 3. ст. 
допрела таа во Англија, Шкотска и во северен Велс. Во 3. ст. се појавува келтската 
скупина со потполно развиено латенска култура (со богато опремени колни гробо-
ви) во источна Англија, додека на југ на таа земја многу поснажно и понатаму е де-
лувањето на постарото, раножелезно доба. Проширувањето на Келтите во север-
ните подрачја на Средна Европа не е лесно да се утврди. Ама ипак можат да се од-
редат најмалку две подрачја на тоа проширување: зоната Средогорја (Harz, Тирин-
шка шума) и чешко-моравското подрачје“.  

Доовде иако се опфатени сите тн.словенски простори, нив никаде ги нема. 
„Врската со Средоземјето секако никогаш не била потполно прекината, ама 

ипак со потполно развиено латенско доба настапил нов стадиум, наиме доба на го-
леми плачкашки и освојувачки војни. И тој облик на допир со средоземните високи 
култури не останало без влијание на келтската земја во Галија и северно од Алпите. 
Допирите и влијанијата ојачувале сè повеќе а врвот го постигнале со градските на-
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селби, ковање пари и местимично употреба на грчко писмо. Посебно заслужува 
внимание да ни еден од нам познатите oppida (oppidum, секоја градска или на град 
слична населба во римско време)- како што ги назива Цезар- од доцното 2. и по-
следното столетие пред новата ера не се надоврзуваат на старите ‘кнежевски седи-
шта’. Иако додуше не е оправдано на темел на нестанувањето на ‘кнежевските гро-
бови’ без многу размислувања се изведува заклучок за свршетокот на власта на 
племството или за пропаста на аристокртатките родови, ипак почнувајќи од 4. ст., и 
секако во врската со организираните потфати, се чини дека бил остварен успон на 
еден нов тип на горен општествен слој кој еднакво така го запознаваме од Цезаро-
вите списи“. 

Грчко писмо било македонско- коине, на кого делата на тн.Хомер во Але-
ксандрија биле преведени. И тоа со македонските колности низ Европа донесено… 

Следи и „секоја градска или на град слична населба во римско време“...„од 
доцното 2. и последното столетие пред новата ера“ било поврзано со Македонците. 

Доовде сè во потполност препишав,а ги нема само тн.Словени-тие биле лага. 
Доцнолатенско доба 

„Во доцнолатенско доба, кое, за континталните односи, паѓа во последното 
столетие пр.н.е., можеме да установиме, после мирот кој владее во средното латен-
ско доба, во многу поглед на значајни нови почетоци. Тие можат историски и архе-
олошки да се воочат на подрачје на култот а исто така и на стопанското, полити-
чкото и културното поле. 

Пред сè, Цезаровиот извештај за галската војна говори за насобирање на ке-
лтските снаги во зоната северно и западно од Алпите. Тие келтски племиња ги во-
дат principes како што бил Vencingetoriks.46 Тие, значи, нам ни се познати по пиша-
ните текстови, иако археолошките наоѓалишта ништо не ги говорат за ним- тие ка-
ко да не оставиле трага. Во споротивност со тоа, постојат од постарото латенско 
доба многубројни потврди за ‘кнезовите’ кои инаку поради непостојните историски 
вести не би биле познати. Управо на такви примери е видлива нужноста на меѓу-
себното надополнување на археолошки и пишани извори во преминото раздобје из-
меѓу чисто претхисториски и историски времиња. Па ипак, пишаните извори мора-
ат да бидат подвргнати на построга критика оти тие- како што тоа е претежен дел 
на археолошките наоди- не се домашно потекло, туку ги составувале ‘странци’, то 
ест најчесто Римјани, од свое сопствено гледиште. 

Келтските средишта или ‘преднаселбите’ Цезар мошне изричито ги нареку-
ва ‘oppida’. И археолошки тие можат јасно да се воочат од Чешка (Stradonice, Hra-
zany), преку Германија (Manching) до Франција (Alesia, Bibrakt). Нивното пресудно 
значење за доцнокелтскиот свет на Средна Европа довело до тоа да се говори дури 
за нарочита ‘цивилизација oppida’. Тоа се први населби налик на градови на подра-
чје северно од Алпите, а настанале можда со прифаќање со поттик што дошло од 
подрачјето на Јадранското море и од средоземното подрачје, на соседниот Прован-
са (Masalija). До прифаќање на високултурни облици на живот можело да доведат и 
раните келтски војни походи во Грција и Италија“. (Алесиа=а лесиа- леска, Р.И.) 

Македонските колонисти го изградиле Рим а и недонаселениот Континент. 
„Oppida, подигнати во равница или на возвишувања, биле заокружени со 

снажни насипи кои на Запад (најисточен пример: Manching, кај Ingolstadt, со бедем 
                                                 
46 Vencingetoriks=Vencin getoriks. Следи Vencin=венцин=венецин=венетин- Венети со Македонците. 
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со опколена површина од 380 ха); попримил свој карактеристичен начин на изведба 
под назив murus gallicus: ‘Галските ѕидови отприлика вака изгледа: на тлото се по-
ложува греда во еднакво растојание од по две стопи една до друга, окомито на смер 
на ѕидот. Внатре тие меѓу себе се поврзуваат и се насипат со земја, а тие растоја-
нија меѓу ним напред се затрпуваат со големи камења. Кога сè така се смести и 
взглоби, одзгора се додава друг ред, и тоа така да она исто ратојание меѓу гредите 
задржи, при што тоа меѓу себе не го допира, туку меѓу нив се фрлаат камења на 
еднакви оддалечености со што чврсто меѓу себе се поврзуваат. Така и натаму со 
ред се изградува целото здание сè додека не се достигне вистинската висина на ѕи-
дот. Ова градевина по свој изглед и обличје не е ружно оти наизменично се редат 
греди и камења во правилен распоред, а сè тоа е мошне корисно за одбрана на гра-
довите, оти каменот штити од пожари а гредата од ‘овни’, бидејќи одвнатре се по-
врзани со пречници што се нижат една до друга, должина најповеќе четириесет 
стопи; затоа таа градевина не може ни да се пробие, ни раскини’ (Цезар, Галска во-
јна, VII, 23). 

Помала oppida била во внатрешноста на населени потполно со седилачко на-
селение. Поголема, меѓутоа, која со својот опсег можела далеку да надоаѓа опсегот 
на средновековните градови, биле стално населени само во еден дел на својата по-
вршина. Преостанатите, нарочито на надворешни подрачја поверојатно имале фун-
кција на утврдени уточишта, тоа ест служеле во доба на опасноста за прифаќање на 
околното селско население. Внатрешното население oppida сведочи за мошне дале-
кусежна организација. Така на пример на Mont Beuvrayu (Bibrakt) со сигурност мо-
же да се утврди дека обртничките работилници лежеле само во размак од кои 500 м 
од двете страни на патот што водел од северните врати; било тоа, значи, некој обр-
тен четврт (измеѓу останатото со ковачи,левачи на бронза и изработувачи на емајл). 
Преостанатите истражени површини на населбата Бирбакт во голема мера заземале 
стамбените згради, делумично секако на трговците. Внатре на бедемите опколени-
от простор се најдувало и мало светилиште. Куќите биле направени од граѓа која 
стоела на располагање на лице место, то ест, во Бибракт од дрво и камен, во Man-
ching само од дрво; при тоа се подигани граѓевини кои во должина достигале и 
преку 40 м. 

Концетрацијата на делатноста готово на сите подрачја на животот кои се 
остварувале во oppida може археолошки да се воочи пред сè во поглед на обртни-
чките производи. Променуваните технички постапки можат да се установат или на 
темел сочуваната готово роба или можат да се потврдат со помош најдени орудија 
и справи. Тоа е преземање на лончарски тркала од грчките колонизициски градови 
како што била Масалија (Marseille) овозможила изработка на совршени керамички 
производи. Најуверливи можат да се докажат поганите кои преработувале ковини. 
Во нив постоел посебно висок степен специјализација. Така втиснати ‘жигови’ на 
оштриците на мечевите од доцнолатенското доба покажува не само дека имало ко-
вачи на мечеви туку тие мајстори се сматрале важни своите производи да ги обеле-
жуваат. После ковачи на железо сигурно најважни биле ковачи или левачи на брон-
за; тие помалку се бавеле со добивање на ковина а повеќе со изработка на левани 
производи. Се служеле со леење во отворени печки, со левање во дводелни калапи 
и во калапи со модел од восок. Високата вредност на келтските обртнички произ-
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води на тој вид се очитуваат во дивење со кои Плиниј Стари ја споменува спрет-
носта на Галите во посребрување на бронзата“. 

Се кажа: „лончарски тркала од грчките колонизициски градови“. Следеле и 
преселби со кои била пренесена техниката на лончарското тркало од јужен Балкан. 

„Како посебно значење за крај на латенското доба може да се земе манифа-
ктура на стакло, оти производството на стаклената роба северно од Алпите запо-
чнало тек во последното столетие пр.н.е. При тоа во почетокот, секако, претежно, 
се работело само за украсни предмети, како што се стаклени перли и нараквици“. 

Стоеше:„тек во последното столетие пр.н.е.“ со балкански колонизации итн. 
„Делатноста на тие погани ги задоволувале напрво само повремените по-

треби, ама на темел на сите подобри технички постапци водела до таква произво-
дна делатност која пред сè ги премашувала потребите на дотичното oppid-уми а ко-
нечно и севкупните потреби на локалниот домашај. Голема сличност на наоди во 
oppidумите од Франција до Чешка допуштаат да се говори заправо за постоење ‘ин-
дустрија’ која била прилагодена на ‘сериско’ производство. За доготување на та-
квите сериски производи бил потребен дотур редовит прилив на нужни суровини. 
Допремувањето на потрошената материја било очито вообичаено оти познаваме 
многубројни наоѓалишта на залихи кои се состојат исклучиво од сировина, како 
што на пример се ‘складишта’ на железни шипки. Нема сумливост дека смее да се 
смета и со постоење на специјализирани обртници, како што се лончари, клесари, 
токјари, изработувачи на емаљ, дувачи на стакло, ковачи на железо, левачи на бро-
нза, златари, а исто така и, посебно, ковачи оружје. Дали, конечно, треба да се пр-
етпостави дека постоеле и крзнари, столари, резбари на рогови, колари, сукнари и 
друго, останува неизвесно оти нема ослонец во наодите. За многу од докажаните 
обртнички гранки може да се потврди дека постоеле веќе и во претходното раздо-
бје. Тоа нипошто не може да чуди оти некој специјализиран обрт можел да настане 
секаде таму каде имало поголеми населби, тоа ест каде доволно многу луѓе се на-
селило на исто место, дека таа околност им овозможува на поедини особи да се 
ослободат од производството на храна и да исклучиво ñ се посветат на некоја по-
себна задача. Така големо мноштво обрти за каква може да се заклучи на темел на 
келтскиот материјал и така фино диференцијација каква што може да се докаже на 
темел на постојаните различни работилници кои обработувале ковини, меѓутоа, 
може во Средна Европа да се докаже тек во доцнолатенско доба. На нивното уна-
предување во прв ред треба да му се заблагодари на постоење на средишни oppida, 
во кои постоел градски работен живот. Со тоа бил остварен прелом кој оставил ја-
сни траги сè до денес. Тој чинител не произлегува само од слични разновидности 
на обрт во новото доба туку особено уверливо документираат многубројни дене-
шни алати и справи кои со својот облик и функција готово се истоветни на оние од 
келтскиот свет“. („...ковини...“ врска со македонски колонисти, Р.И.) 

Се наведе: „Голема сличност на наоди во oppidумите од Франција до Чешка 
допуштаат да се говори заправо за постоење ‘индустрија’ која била прилагодена на 
‘сериско’ производство“. Па од Кавказ сè до со Франција никаде нема тн.Словени. 

„Развитокот на келтските обрти претпоставувал продажба на робата која се 
вршела без тешкотија и застој, а таква продажба е замислива само со помош на па-
ри. Поради тоа на тоа е доследно што младата латенска култура ослонувајќи се на 
македонското ковање на пари се остварило прво самостално ковање на пари во 
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Средна Европа. Со тоа во тоа на земјописното подрачје се створило помошно сред-
ство за развиток на трговијата која уште и денес постои. Преземањето ковање на 
пари проузрочило пресудно преиначување од регионално сврзана натурално стопа-
нско кон надрегионално парично стопанство“. 

Во книгава повеќепати се говореше за македонски колонисти, и многу не-
шта поврзани со нив низ Континентот. Следи овде да се говори и за: „македонското 
ковање на пари се остварило прво самостално ковање на пари во Средна Европа“. 

„И на подрачје на култот настапило кај Келтите во доцнолатенско доба зна-
тна промена. Еднакво така како и кај oppida, се чини дека овде дошло до централи-
зација која довела до подигнување и четвороагловни опкопи. Тоа се големи, ква-
дратни градежи, опколени со земјен насип. Ама тој насип немал никакво тврдинско 
значење какво што имал murus gallicus: тој имал само задача да означи граница на 
едно ‘свето окружје’. Едина граѓевина во внатрешноста на таа творевина која била 
раширена кај западните Келти во последното столетие пр.н.е. се состоела од мал, 
правоаголен сограден храм. Освен тоа можело да се утврди во некои од тие че-
твороаголни опкопи постоење окомито во земјата опкопани обредни ровови кои 
можеле да достигаат длабина од преку 30 м. Во врска со жртвени огнови тие слу-
желе за примање жртвени дарови. На кои богови и од какви побуди се жртвувало, 
не може да се заклучи од археолошките наоди; на жалост објаснувањето овде не 
овозможува ни пишани сведоштва, оти самите Келти за своите боженства не оста-
виле никакви записи, а римски пишани сведоштва репредуцираат само римски гле-
дишта“. 

Да не се изуми дека Римјаните ги оплачкале библиотеките во Александрија, 
Пергам и македонската на последениот македонски крал Персеј- оставштина во би-
толско. Па следи Римјаните низ Европа сè македонско уништувале и го плачкале. 

„Со римската окупација на алпскиот претпростор го доживеала келтската 
цивилизација својот крај. Битни творевини на келтското доцно доба, како што се 
четвороаголните опкопи и oppida, се напуштени или доброволно или присилно. Др-
уго значење на новотаријата, како што е производството на стакло, ковање пари 
или масовно производство, се одржало во галоримското простор и конечно се по-
тврдиле.Таму, како и во ранохристијанското островско подрачје (пред сè во Ирска), 
каде конечно дошло и до формирање на сопствено, иако само краткотрајно келтско 
писмо, тв. огамско писмо, делувале келтските традиции наголемо и во умереност 
уште во средновековното раздобје“.  

Се говори стакло, ковање пари... до келтско писмо- македонски колонисти. 
Север и Германи 

„И поново Цезар оној кој недвосмилено ги издвоил Германите од Келтите 
како посебен народ, додека пред тоа одлучувачко значење имала Херодотовата 
слика, па за античките писатели светот на северните варвари воглавно останал по-
делен на Келти на запад и Скити на исток. Различните народи биле неоправдано им 
биле придодавани на едните и другите, па така се случило и со Германите, чие име 
било познато веќе и порано.Ни Цезар не донесува уште нипошто конечна јасност за 
етничките односи, туку тесно ги поврзува- сигурно поради своите политички нуз-
намери при прилика повлекување на границите- етнички и земјописни стојалишта, 
при што додуше општо ја наведува Рајна како размеѓа на двата народи, ама ипак 
мора да се споменат Германите и од оваа страна на Рајна, значи западно од неа, до-
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дека обратно, нипошто не е сигурен дали источно од Рајна веќе тогаш боравеле 
едино Германите“. 

Стои Варвари. Такви биле сите оние кои говореле со варварски=пелазгиски= 
тн.словенски јазик.Вакви биле Келтите со бригијска, б=ф, писменост...,а и Скитите. 

Цезар никогаш не пишел за било какви етнички народи, затоашто такви ни-
когаш и немало. Вистина на Римјаните службен им бил латински, кој бил дворасен 
на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити), ама народот говорел само на пелазгиски ја-
зик.На Таков се говорело во Италија, каде имало и Венети=тн.Словени со Венеција.  

Германски народ во историјата никогаш не било познат... Таков народ и де-
нес нема: секој народ мора да говори еднорасен јазик, а германскиот е трорасен. 

„Железнодобните наоди од северна Германија, од Данска и од југот на Ска-
динавија делува знатно посиромашко отколку келтските. Старите далечни врски 
кои достигнувале од јужна Скадинавија до Грција (нпр. на подрачје на симболи) се 
чини биле со блок на халштатската и латенската култура во најмала рака знатно 
ослабени. Тек во доцното предримско доба се умножил келтскиот увоз и влијание, 
па не останале без оддек во домашната култура. Исто така, додуше не е можно да 
се утврди никакво продирање на источните јавачки номади, ама ипак може да се 
оспори дека во многу поединости постоело влијание на нивната култура и тоа не на 
последно место во сè поголемо значење на јавачите и хлача како јавачки дел на 
облеката“. 

Може да се разликува бригијско- келтско до предримско доба и македонско 
од римско доба. Како и монголско јавачко влијание со кожни пантолони на јавачи. 

„Земјоделството кај Германите очито било на разина која не треба да се пот-
ценува; тоа, како и кај Келтите, ја познавало чврстата поделба на полињата. Во по-
следните столетија пр.н.е. се чини, додуше, дека дошло до некој вид криза која ме-
ѓу останатото со очитувало во тоа дека во поголем опсег систематски се собираат 
‘коровите’. Нејзините узроци делимично биле (секако, често преценувани) под тем-
пература и појачани врнежи. Можда ваква непогодност на односите заедно со раз-
мерната изолација према југ донекаде го објаснува она релативно сиромаштво на 
севкупната слика; ама таа ипак може наголемо да обманува поради тоа што прве-
нствено сме упатени на наоди во палевинските гробишта а уште одвај да познаваме 
икакви населби“.  

Следи бригиско- келтско и македонско раздобје- со собирање на „плевели“.   
„За време на постарото железно доба на Север веќе се издвоиле поедини 

скупини на наоди;ама тие ипак можат појасно да се разработат тек не преминот кон 
младото предримско железно доба. Кај еден дел може понатамошниот развој без 
прекин да се прати сè до она време за кое во тоа подрачје е потврдена присатноста 
на Германите. (Само поединечни наоди на северниот тип се појавува веќе во рано-
то железно доба на подрачјето сè до западно од Рајна, па е спорно во колкава мера 
со тоа се очитува првиот германски продор западно од долна Рајна во Цезарово до-
ба). Во подрачје на Лаба се заокружува понатамошната археолошка целина која 
исто така се сматра германска, како и слични гробишта почнувајќи од 2. столетите 
пр.н.е. во северна Чешка“.. 

Се кажа: „гробишта почнувајќи од 2. столетите пр.н.е.“- македонски период. 
„Останува, меѓутоа, несигурно колку веќе подолго или пократко време пред 

последното столетие пред новата ера во споменатите подрачја- или дури поисточно 
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-смее да се говори за Германите. Во основа мораме да се задоволиме со тоа дека во 
одредени јадра на подрачјето на јужна Скадинавија, Данска и северна Германија 
веќе во старото а поготово во помладото предримско железно доба мора да се сме-
та со она население кое подоцна го сретнуваме под името Германи, а при тоа уште 
не сме кадри веќе тогаш да го утврдиме нивното проширување према запад, југ и 
исток. Што повеќе, мораме да сметаме дури и со тоа дека измеѓу вистинските Кел-
ти и Германи постоела широка меѓузона на населението на ‘неодредената припад-
ност’ или дека тогаш постоеле етнички целини кои не треба да се поврзуваат ни со 
едни ни со други, а кои нам поименице и понатаму ни се непознати. Е спорно дали 
Германите веќе рано продирале према понтското (црноморското) подрачје а исто е 
така спорен германскиот карактер на Бастарните. Ипак, околу 200. пр.н.е. некако на 
Исток конечно е разорена сликата што ја зацртал Херодот, кога наиме Готите од 
подрачјето на Висла- кои ваму, на долниот тек и околу устието на реката, недолго 
пред тоа стигнале во Скадинавија, па према тоа овде не биле староседелци- про-
дреле во подрачјето на Сарматите и образувале сојуз на племиња во принцрномо-
рскиот простор. Поновниот продор на јавачките номади од исток, наиме Хуни, кои 
можда настанале од протераните, од Азија потиснати скупини Hung- gua, ја препла-
вил меѓутоа во 4. ст. источна Сарматија па со протерување на Готите започнал про-
цес на движење што го нарекуваме ‘селидба на народите’ “. 

Се кажа:„пред последното столетие пред новата ера“-Германите Македонци. 
Немало било какви етнички европски народи- Европјаните биле еден народ. 
Бидејќи Готите биле Татари со бугарскиот бог Асен, тие не биле Европјани. 
Во книгата никаде не се наведуваат Венетите, иако Европа била венетска со 

венетски руни, нити Срби,а секаде каде е равница, се житници, жниени со срп=срб. 
Ова говори дека европската историја е фалсификувана да нема тн.Словени. 
За потврда дека подоцна имало Склавини до реката Рајна. Па и нив ги нема. 
ДОБА НА СЕЛИДБА НА НАРОДИТЕ (стр. 281)  
Германи 

T. Capelle47 пиши: „Келтската превласт во големи делови на Средна Европа 
ја потиснале два фактори на моќта: следните столетија го втиснале својот печат 
Римјаните и Германите. 

Веќе кратко време пред почетокот на новата ера алпското подрачје сé до Ду-
нав го освоиле Римјаните. На запад од Цезаровиот продор на границата на римска-
та држава задолго останало Рајна. Планираното преместување на таа граница сé до 
Лаба не можело да биде остварено, премда било преземено повеќе продори со таа 
сврха, ама тие доживеале неславен крај со поразот во Теутобуршката шума 9. г.н.е. 
Херуск Арминије во таа битка ја уништил војската на Публиј Квинтиј Вара, која се 
состојувала од три легии. Поради тоа ни римската култура никогаш не го облику-
вала подрачјето на десната страна на Рајна северно од Мајнц. 

Почнувајќи од продорот на Германите во последното столетие пр.н.е. од ни-
вното средиште во јужна Скадинавија сé до Рајна на запад, Мајна на југ и према 
Висла во Средна Европа се развивала германска култура“. 

Историчарите пишат, Германите пишеле со руни. Пак, тие биле венетски.  
Никогаш немало етнички германски народ со свој посебен германски јазик, 

а наведените простори биле венетски, чии простори подоцна ќе станат склавински. 
                                                 
47 Die Weltgeschichte, Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau 1971-на хрватски Naprijed Zagreb 1976. 
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Па тн.Словени биле само Повеќебожци.Бидејќи во ова време непостоело хр-
истијанството,а Германите биле само Христијани,германски етнички народ немало. 

„Како во поединостите се остварувало постепено, раната распространува-
чка етапа на германското населување, е непознато. Само во мал број случаеви ќе 
биде да се работело за вистинските селидби на цели племиња. Претежно тек се по-
мали заедници, можда само обителите ги преместувале своите боравишта, а по ним 
потоа следеле други. Тек за доцно доба Римското царство, то ест за 3-4 ст. како и за 
доба на ‘селидба на народите’ (5 ст.) се знае за вистинското разместување на цели 
народи на големите пространства. Во тоа време се збило и вистинското германско 
запоседнување на земјиштето. Од помали единици настанувале поголеми племиња, 
меѓу кои веќе и Римјаните ги разликувале Источни Германи (Готи, Бургунди, Ван-
дали, Бастрани) и Западни Германи. Во сврха на потполна диференцијација, во по-
новите истражувања се употребува и појам Полапски Германи (од југ према север: 
Маркомани, Хермудури, Семнони, Лангобарди и, делумично Саси), кој не е баш-
тински од антиката. Западните Германи можат да бидат сведени на Полапски Гер-
мани, пред сé на Тиринжани и на свевски племенски сојуз. За Северните Германи 
би можело да се говори во најмала рака веќе во првото илјадолетие пред новата 
ера, ама ипак е препорачливо таква ознака да се употребува тек после што, во опре-
ци со ним, се образувале континентални племиња, а тоа значи од почетокот на пр-
вото илјадолетие н.е. Премда е јасно да се разграничат различните племиња не са-
мо забележани во античките извори, како што се на пример незаменливиот спис 
‘Germania’ на Публие Корнелиј Тацит, туку тоа може да се изврши со помош на ар-
хеолошки методи, ипак ги обележува заедничка ознака која напросто запрепастува. 
Заправо таа меѓусебна поврзаност довело до ојачувањето на ‘слободна Германија’ 
(Germania libera). Со тоа е створена вистинска опрека на провинцијалноримски по-
драчја на моќта, кои напослеток ќе постанат жртва на тие слободни Германи“.   

Бидејќи Готите биле Татари со богот Асен, тие биле Монголи, а не Белци. 
„Пред сé Тацит, ама и Цезар и други антички писатели обавестуваат за тоа 

дека поедини германски племиња живеат секое во свој затворен простор, а од сво-
ите соседни племиња раставени на ненаселени шумски или пустополски рабни зо-
ни. И навистина, археолошки можат да се утврдат поголеми подрачја кои покажу-
ваат прилично јака густина на наоѓалишта, а опколени се земјишта со појас во кој 
наоди готово да нема. Нивната големина допушта да ги поистоветиме со борави-
штата на поедини племиња. Ама тие простори не биле во целина населени, туку се-
како местимично покриени и со шуми. На тој начин внатре на таквиот простор по-
стоеле уште и поедини населбени подрачја кои меѓу себе биле поврзани, а кога би 
пораснала потребата за слободни површини, би можело да бидат проширени со кр-
чење. Такви населбени ‘оази’ можат да се сматраат- како што тоа произлегува од 
помно анализирани наоди во Schleswig-Holstein- размерно автархични единици. 
Нивните јадра се состоеле од една населба налик на село или од различни наретко 
подигнати поединечни селишта. Такво селиште се состоело од стамбени куќи, стаја 
и господарски згради кои можеле да им припаѓаат и на специјални работилници. 
Понатаму од нив внатре подрачјата биле ливади и ораници, гробишта и место на 
кои се добивало железо“. 
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Се кажа: „ненаселени шумски или пустополски рабни зони“. Значи, вон 
Балканот просторите не биле населени.Па на јужниот Балкан имало населби без пр-
екинат живот со милениуми од стара ера,а вон него населби само од римското доба. 

Заради ваквата состојбата, тие историја си ја поврзале со неандертал-мајмун. 
„Различни од околноста кои го одредувале населувањето во внатрешноста 

биле тие можности за стварање на чврсти населби како што постоеле на прибре-
гниот појас уз Северно море. Стална опасност од преплавување наметнувала овде, 
то ест почнувајќи од Запада до Северна Фризија, таков начин населување кој со 
својот карактеристичен изглед уште и денес обележува крајолик на мочварно поле. 
Поединечно од крајот на латентското доба, а често почнувајќи од доцното раздобје 
Римското царство, населбите со окружјето овде биле вештачко насипувано, при 
што испрво се употребувале повишени бреговни бедеми Со тоа поврзаната голема 
примена на работна снага го навело населението да се окани на уздржавање на по-
едини селишта. Така вместо нив настанале мали села при што нивното население 
заеднички ги подигнувале нужните населени брежулци. Сé поголеми водостои од-
носно пожари или некои другчии разорувања наметнале поновно и повисоко наси-
пување на подлогата, па така настанале кадешто и повеќе метри високи населбени 
брежулци. Се наречени Wurten, Warften, Werften или Terpen, а можеме да ги спо-
редиме со теловите во Предна Азија. Уште и денес стои на многу од тие брежулци 
едно селско население, премда нивната примена од почетокот на загадување и ис-
копување на мрежи јараци во високото средновековје повеќе отколку секаде било 
преку потребно“. 

Без домородно, нити германско, а врска со Предна Азија- само македонско. 
„Големите тробродни стамбени-стајски куќи, помалку стамбени куќи и го-

сподарски згради ги кренале Wurtovite. Со постапно ама составно вршени насипу-
вање на сметот и глината, Wurtovite пружале извонредно поволни услови за одр-
жување на органските твари. Тоа нам ни овозможило многуструко спознание не са-
мо за поголема споменета градба на куќи туку и на стопанскиот живот. При тоа се 
покажува дека земјоделското искористување на околното мочварско поле е вршено 
со помалку полоделство а повеќе со сточарство, што било условено со флората на 
солени ливади, какви што и денес гледаме надомак на фризијските гатови. Само 
овде-онде ни овозможуваат справи, остатоци на жито (јачмен) или траги на плуг да 
изведеме заклучок за постоење на ораница покрај најстарите куќи. Претежно значе-
ње во рамката на сточарството имало говедо, од кое потекнуваат далеку повеќе од 
50% на сите животински коски најдени во досега истражени населби на брежу-
лците. Ама се држеле во размер голем број и овци (или кози ?). Говедото несумли-
ово служело како извор на месо за прехрана, а овцата, напротив, за добивање на во-
лна. Одгледувањето на овците не е потврден само со наодите на коски туку и со 
ткалачки утеци, коловрати, вретена и ткалачки производи. Ловот и, зачудо, рибо-
ловот се чини дека во животот на бреговното население во римското царско доба 
имале само безначајна улога“. (Ткалачи - л = ткаачи, како слонце - л = сонце, Р.И.)  

Бидејќи уште немало поволни услови за земјоделско производство, поважно 
било сточарството. Следи добитокот да биде груб и неубав, што се чита кај Тацит. 

„Нарочито многу ни говорат многубројните гробишта во ‘слободна Герма-
нија’ од времето на Римското царство. Премда претежно се работи за тв. палевин-
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ски гробови, тие ипак не го допуштаат спознанието на социјалниот, господарскиот 
и етничкиот карактер“. („Римското царство“ со македонски колонисти, Р.И.) 

Бидејќи никогаш немало словенски народи, никогаш немало словенски гра-
дежен материјал- во Македонија Словените граделе со кал и камења, како денес и 
Циганите. Пак, авторот говори за гробови. Па тие и денес се за луѓе од сите нации... 

„Пред сé во источногерманското и полапскогерманското подрачје се оцр-
тува во археолошките наоѓалишта (посведочени и во пишаните извори) одвоеност 
на водствената скупина на личности (reges/principes) од останатото население. Во 
опрека во вообиченото палјевинско закопување, гробовите на тие личности тв. кне-
жевски гробови во правило се гробови со неспалени трупови. Ама со тоа само не се 
сакало, како што се чини, да се изврши свесно издвојување, отколку исто така и из-
борно место; кнежествените гробови никогаш не лежат внатре на поголеми гроби-
шта, туку како мали скупини понастрана од нив. Нивната засебна положба значи и 
после нивната смрт имала уште нагласено истакнат бит. Гробните прилози на тие 
мртовци го обележува богатството и употребата на раскошните предмети. Златото 
и среброто се појавуваат во тие неуспоредливо почесто отколку во гробиштата со 
жар. Играчите на штички (домино), драгоцени шилци стрелки (спортско годење ?), 
оструги и не на последно место скапи, потполни ‘сервиси’ за пијалоци укажуваат 
на висока разина во начинот на живот. Садовите за пијалоци се состојат од бронзе-
ни ведра, шалици, ибрики, мистрии и решета за припремање на вино како поне-
когаш и од стаклени чаши, рогови за пиење48 и парни сребрени врчеви (биликум). 
Домашните производи се само рогови за пиење, а останатите делови на тие ‘серви-
си’ се римски увоз кој на германските кнежевски дворови доспеал како трговска 
роба, како поклони и кадшто можда како плен при плачка. Кнежевските гробови 
кои се познати од Висла па сé до западно од Лаба и од Чешка сé до јужна Норвешка 
го обележува изненадувачки еднообразната опрема. Тоа го допушта заклучокот де-
ка ‘германското племство’ морало да биде тесно меѓусебно поврзано“. 

Се потврдува, македонските колонисти се превезувале со волски коли, со ка-
кви коли македонското оплачкано богатство било пренесено во Рим. Овде се обеле-
жни просторите каде Македонците со бригијското говедо биле колонизирани. Би-
дејќи сé македонско останало во Рим..., Македонците за себе имале само римско. 

„Увезената римска роба продрела веќе на крајот на латенското доба сé до 
Средна и Северна Европа. Наодите на увезените производи се концетрирани пред 
сé долж речните текови, на прибреговното подрачје, и на големите острова на Ба-
лтичко море (Fyn, Sjaeland,49Bornholm, Öland, Gotland).Тоа ни говори дека превозот 
на робата се вршел првенствено со воден пат. Какви противредности римските тр-
говци добивале од Германија, не е поузадно утврдено, ама некоја одредена улога 
сигурно имале волната, јантар и робови. Исто така и голема потреба на римската 
војска за кожа, која служела за чизми, ремења, шатори и дури едра, во голема мера 
се намиривала со увоз од Германија, оти многубројните специјални ножеви за учи-
нање на кожата се нашла заправо во оние шведски области (Öland, Öster- и  
Västergötland) во кои е најден и најголем дел на римското увезено добро“. 

                                                 
48 Роговите за пиење биле кратки како на бригијското говедо, а не на дивото европско-долги рогови. 
49

 Sjaeland-сјае ланд: сјае=сиае=сија + А = Асиа=Азија; ланд - н = лад=лед-ина. Само истоголасно. 
Ако се споредат толкувањата на тн.словенски и тн.не-словенски автори, вторите се препроизволни. 
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Се истакна: „Какви противредности римските трговци добивале од Германи-
ја, не е поузадно утврдено“. Се потврдува, дека населението било само македонско. 

„Стопанското јачење на германското подрачје не го потврдува само далеч-
ната трговија. Исто така и добивањето на железо и обработка на ковина пружаат 
докази за тоа. Левачката бронза и златарите постигнале висока разина, која јасно се 
издигнува изнад разината каква што постоела во предромско железно доба. Желе-
зото (во првиот ред од мочварните и равничарските рудни лежишта) се добивало 
нарочито во Шлеска, Чешка, измеѓу Лаба и Weser, како и во Schleswig-Holstein. Ср-
едишта на добивање на железо можат да се локализираат со помош на остатоци на 
печки, талидбени јами и насобирање на шлаката. Добиената ковина се употребу-
вала првенствено за орудие и оружје. 

Премда веќе и гробните наоди овозможуваат становит увид на подрачјето на 
верските предоџби- закопување со гробни прилози говори, наиме од онаа страна на 
смртта, при што очито се мисли дека животот таму се води на сличен начин како и 
на овој свет- уште во поголема мера тоа го допуштаат жртвените наоди. 

Во германскиот свет од римското доба општо валја да се разликува два типа 
жртвени наоди; војничко обележено жртвување на оружје и селско обележување на 
жртвување на животни. Само ретко се работи за едно кратно жрвување; повеќето 
места за жртвување се посетувани секогаш одново низ повеќе столетија. Кај жртву-
вање на оружје ќе биде- во склад со исказите на античките писатели за Германите- 
пред треба да се мисли на војни жртви во знак на благодарност на некое боженство 
отколку на некоја претходна молбена жртва која имала да прибави победа. Селско-
то жртвувалиште, како нпр. Skedemosse на Öland и Oberdorl во Тирингј, кои треба 
како и жртвувалишта на оружје да се сматраат култни места на поголеми окружја, 
претежно се состој во најстари слоеви (од околу 3. ст. н.е.) од жртвени животни. 
Наодите најголем дел содржат коски на говеда, коњи, овци или кози и свињи, ама 
има коски од пес и други животни. Бидејќи во поедини случаеви времето на убива-
ње на тие животни можело приближно да биде одредено, може секако да се поми-
сли на впролетни молбени и есенски благодарни жртви. Како што покажува наодот 
од Обердорл, тоа место било опремено со дрвени кумири со кои се принесувале да-
рови. Се принесувале- како што во повеќе случаеви било можно да се докаже- дури 
и човечки жртви. Имено и делокругот на моќта на поедини богови не се точно по-
знати. Тацит нас не обавестува само за култот и снажната персонификација на бо-
жицата Нерта (Nerthus): ‘За поедини племиња нема ништо особено да се извести, 
само тоа дека сите заедно ја почитуваат Nerthus, то ест Мајка-земја, и да веруваат 
дека таа се вплеткува во човечки работи и на поедини народи им доаѓа возејќи се. 
Постој, наиме, на едно острово во океанот свет гај и во него свети коли кои се по-
криени со сукно; да ги дотакне смее само свештеникот. Тој спознава кога божицата 
е назочна во светилиштето, па кога таа вози со своите коли кои ги влечат крави, тој 
со најдлабоко почитување ја прати. Тогаш се радосни деновите и светкувањето во 
сите места кои таа ги удостојува со своите посети и својата гостољубивост. Тогаш 
луѓето не започнуваат никаква војна, не се лачат на оружје; секое железо е исклу-
чено, мир и починок се познати само во тоа време, само во тоа време се љуби, сé 
додека истиот свештеник на божицата, кога се издоволи општењата со смртници-
те, не се отпрати назад во нејзиниот храм. Тогаш колите и покривачите и- ако може 
на тоа да му се поверува- само божиците се капаат во некое зафрлено езеро. При 
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тоа помогнуваат робови кои потоа тоа исто езеро ги проголтува. Оттука таинстве-
ната гроза и побожното одрекување од знаењето на она што смеат да гледаат само 
оние кои се одредени да умрат.’ (Tacit, Geramania: погл. 40)“. 

Балканците не жртвувале човечки жртви. Само наследниците на Александар 
Македонски, кој ја обожувал атинска Илијада, приложувале човечки жртви. Меѓу-
тоа, таа појава не била во масовна употреба. Следи понатаму Балканците не давале 
човечки жртви, туку животни. Ваквата појава постои кај тн.Словени и после Вла-
димир, кој по мајка бил хазарски Евреин. Кај Бригите...не се знае за човечки жртви. 

„Меѓу најважни достигнувања во ‘слободна Германија’ во време на римски-
те цареви припаѓа рунското писмо. Тоа веројатно настанало во 1. ст. н.е., по своја 
прилика на поттикнување од северноиталските алфабети на алпското подрачје. Нај-
старо сведоштво потекнува од времето околу 200. н.е. Равно цртни облик на слова 
ги чини нарочито погодни за запишување на кратки текстови на дрво, камен и ме-
тал. Својата најголема распространетост ја постигнуваат руните со снажната експа-
нзија на викиншката култура. Подоцна ги заменил латинскиот алфабет, ама ипак се 
очувале во поедини зафрлени места на Северна Европа до длабоко во 19. ст. По-
стари, повеќето мошне кратки записи од времето на римските цареви и ‘селидбата 
на народите’ се состои во правила само од магијски формули и имиња, додека по-
млади текстовни сведоштва, кај кои може да се работи за спомен- записи, неспорно 
имаат приповедно обележје“. 

Видна продолжителната врска со македонските колонисти, чии традиции се 
одржале до со 19 век. Иако христијанството било убиствено, се одржало до 19 век. 

„Во време на римските цареви на широко пространство на континентална 
Средна Европа бил положен темел за развиток на една германска култура. На сте-
чениот политички, стопански и културен темел би можел да започне мирен разви-
ток. Ама тоа ипак го осуетило олујата на ‘селидбата на народи’ “. 

Ништо немало германско. А на тн.германски простори постоеле Венети со 
свои венетски руни, со мноштво тн.Кирилични слова- овие биле само тн.словенски. 

Селидба на народите 

„Годината 375. општо вреди како почеток на селидбата на народите. За таа 
година е потврдена провалата на Хуните во Европа. Тој настан довел до потрес на 
цела Европа. И навистина, во многиот поглед покренатата провала на Хуните, по-
чнала од крајот на 4. ст. со знатни преместувања пред сé на седиштата на герман-
ските племиња; ама ипак би можело со право и непосредно претходните столетија 
да се означат како време на селидба на народите: во 1. и 2. ст. го поминале Готите 
подрачјето од устието на Висла сé до Црно море, почнувајќи од 1. ст. продреле гер-
манските племиња (Римјаните испрво ги викале Свеби а потоа Аламани) кон Рајна, 
на крајот на 2. ст. ги нападнале Маркоманите и Квадите Римското царство, околу 
200. н.е. допреле Семноните до горна Рајна, 233/234. прв пат го провалиле limes, а 
поткрај 3. ст се раздвоиле од Источните Готи (кои напосле се отселиле во Италија) 
и западни Готи (кои најпосле се населиле во јужна Франција и Шпанија). Сите тие 
збивања биле несумливо покрети на цели племиња. Па ипак, провалата на јавачко-
номадските Хуни довело до така знатни промени со тоа да е извршен вистински за-
сек во раносредновековната историја на Европа. После уништувањето на аланската 
држава на Дон снажниот налет на хунските јавачи ги потиснал источните Германи 
према запад сé до подрачјето на Римското царство кое им пружило заштита. Со тоа 
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започнало основање на германска држава на тлото на Римското царство. Врв на 
своето господарство го достигнале Хуните во првата половина на 5. ст., кога по-
драчјето на нивната власт се протегало од јужна Русија сé до Рајна. Тек битката на 
Каталаунските полиња 451. се скршила нивната превласт, а смртта на нивниот ле-
гендарен крал Атила наскоро после тоа (453) довела до нејзин конечен расул“. 

Бидејќи името Герман било балканско,преселбите биле од и преку Балканот. 
Европската наука се служи со фалсификати, кога таа Готите ги прогласила 

за Германи кои до денес се Белци, а Готите биле само Татари.Следи само Монголи.  
Втор фалсификат се Суеби, у=в, Свеби, б=в, Свеви=с веви, само тн.Словени. 
Трет фалсификат е и тој дека никогаш нема источни и западни Готи- Остро 

и Визи: првите остро напаѓале, а вторите добиле виза да визуваат, вази, да поминат. 
„Последица на тоа хунско проширување на европско тло, кое траело три че-

тврт столетие, биле големи. Визиготите, под кралот Аларих, преминале преку Бал-
канското полуострово, ја оплачкале Грција, потоа 410. го зазеле Рим и најпосле 
отишле во Галија и Шпанија. Вандалите 429. под кралот Гајзерих од Шпанија се 
преселиле во Африка и таму основале кралство кое владеело со западното Средозе-
мје и потрајало до 534. Бургундите се населиле на Rhôna, Аламани се прошириле 
на горна Рајна, а Франците продрувале сé повеќе према запад. 

Само во два случаеви германските племиња се населиле вон европскиот ко-
нтинент: Вандалите во Северна Африка, а Англите и Сасите на главното британ-
ско острово. Додека вандалската држава била со краток живот, траги на државна 
творевина на Англите и Сасите се зачувани сé до денес. Делови на двете племиња 
го преминале околу 400. и наскоро после тоа време каналот La Manche. Нивни 
остатоци се задржале во нивното исходиште на подрачјето на југот на Jütland. Оваа 
селидба може особено добро да се документира со археолошки податоци: на југ на 
Англија како и на долна Лаба и во Schleswig-Holstein владееле во раното 5. ст. исти 
облици на керамика и украсни предмети. Во времето кое следело тие украсни пре-
дмети и керамички садови упркос заедничкото потекло понатаму се развивало са-
мостојно, а дека не можат да се утврдат взаемните поттикнувања. (За Англосаси в. 
стр. 294). 

Да би можело да се одбрани од хунските ударни сили, континталните Гер-
мани биле приморани својата трома борбена техника да ја променат се полесно 
оружје, па дошло до поголема употреба на навален меч со една оштрица како и 
стрела и лак.   

Особено изненадува дека Германите прифатиле еден специфичен обичај на 
јавачките номади. Тоа бил ‘варварски’ обичај да (нарочито кај жената) черепот ве-
штачки да се деформира како со тоа би добил повисок, повиток изглед. Кај Герма-
ните такви облици на черепи, се постигнувале веќе во доенечката доба со помош на 
чврсто виткање на главата, можело да биде установено пред сé кај Лангобардите, 
Тиринжаните и Бургундите, ама не кај Аламаните, Бајуварите и Франките. Герма-
нски примери истовремени се со десетлетната хунска превласт во Европа, ама се 
сретнува само онде каде влијаел хунскиот горен слој на тие јавачки номади што 
продреле во Европа бил особено јак. Тие нестануваат исто онака како што се поја-
вуваат, то ест заедно со пропаста на хунската држава“.(„хунскиот горен слој“, Р.И.) 

Ваквите деформирања на черепот бил монголски начин. Следи со таквиот 
начин јавањето станува побрзо- долгиот череп дава помал отпор при јавањето.  
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„Тесен додир со источниот свет довел, меѓутоа, до знатно влијание на под-
рачјето на уметничкиот обрт. Почнувајќи од времето на селидбата на народите гер-
манските ковачи фино обработените предмети повеќе не ги работеле исклучиво од 
метал, туку за украсување на накитот како додаток употребале и различни камења. 
Посебно сакале темноцрвени полудрагул алмадин кој одлично углачен и вешто ра-
спореден може да се најде не само на украсените предмети туку, на пример, на пе-
тлици на ремења и на токи на мечеви. 

Богатите гробни и ризнички наоди (на пример ризницата од Петроасе во 
Романија, со садови, петлици, прстени и други златни драгоцености), пред сé во ис-
точниот дел на Средна Европа, ја карактеризираат оставштината од времето на се-
лидба на народите. Меѓу најзначајни споменици припаѓаат сочуваните делови на 
преведената Библија. Тој превод го направил Улфила (Wulfila), бискуп на Запад-
ните Готи († 383). Со тоа му дал најважно сведоштво за готскиот јазик. (Се чува во 
Uppsali како Codex argenteus)“. 

 Готскиот јазик бил татарски. Пак, готскиот јазик на Улфила=Вулфила, у=в, 
л=у (зелка-зеука, Милка-Миука), л=о (бел-бео,лев-лео) ..., бил само вулгарен коине. 

„Во време на селидбата на народите е остварено проширување на герман-
ските племиња во Западна и Јужна Европа. Тоа предизвикало слом на limes-от и ра-
спаѓање на Римското светско царство. Тој чинител не се очитувал само на визигт-
ското (410) и вандалското (455) со плачкање на Рим, туку пред сé- во годината 568- 
со населувањето на Лангобардите во една од средишните области на Римското ца-
рство кое оттука го носи нивното име како свој земјописен назив (Ломбардија). Ла-
нгобардите дошле од Панонија, ама првобитно потекнуваат од подрачјето на долна 
Лаба каде нивното некогашно боравиште уште денес е обележено со имиња како 
што се Bardowik и Bardengau“. 

Никогаш немало било што германско: Бардовик=бардов ик, Барденгау=бар-
де гау... До денес македонски=тн.словенски се бардов (Бардовци), барде а и ик итн. 

„Узроците на селидбата на народите не се точно познати. Пренаселеноста и 
климатските погоршувања не ќе им бидат един поттик: исто така и многуструката 
привлечност на богатиот и цивилизиран Југ мора да имало одреден чар. Напротив, 
вотолку се појасни нивните последици. Створен е темел за основање на германски 
држава на средината на 1. илјадолетие н.е. од кои со свесна ослона на традицијата 
на Римското царство кое тие самите го разориле имал да настане ‘Светото римско 
царство германска народност’. Континуитетот на римската култура се зачувал пред 
сé на привинцијалното- римско подрачје, потоа самоуправно и конечно со сопстве-
на превласт ја презеле римската баштина“. 

Монголите ништо немале со „Свето римско царство германска народност“. 
Доба на Меровингите 

„После немирите што ги донело добата на селидбата на народите и после 
што германските племиња се сместиле во своите нови населби на подрачјата, мо-
жело во наредните столетија да дојде до меѓусебна културна, господарска и поли-
тичка размена. Тие столетија на прагот на оснутокот на каролинското царство било 
доба на Меривингите, а тоа се доба  што го обележиле значајни владетели. 

Во Италија бил Теодорик Велики крал на Источните Готи (493- 526). Тој 
себе се сметал, како и другите германски кралеви на тоа време, едни од носителите 
на достоинството на Римското царство (со наслов patricius). Источноримскиот цар 
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Зенон го наговорил Теодорик да појде во Италија во војна против Одокатор. Прем-
да двата водачи се споразумиле за заедничка власт, Теодорик својот супарник го 
убил и основал кралство на Источните Готи во Италија кое го признал и Визант. Со 
женидбена политика покушал да заснова мир меѓу различните германски држави, 
ама доживеал неуспех поради стремежите на франачкиот владетел Клодвиг да се 
домогне до моќта. По налог на царот Јустинијан I. се остварило источноримските 
војсководачи Велизар и Нарзес поновно да ја освојат Италија. Битката кај Везув 
(552) ја имала како последица пропаста на Источните Готи. После уништувањето 
на вандалското кралство (534) и источноготското кралство (553) постанале Африка 
и Италија провинции на Источноримското царство. Само во северна Италија може-
ло наскоро поново да се насели едно германско племе. Тоа биле Лангобардите (в. 
горе, лев столбец). 

Северно од Алпите настанало на крајот на 5. и во почетокот 6. ст. франачка 
држава. Клодвиг (481- 511) ги обединил салијските и рупуаријските Франки и ја 
подвргнал на себе толозанската држава на Западните Готи. Тешко издвоената војна 
над Аламаните (496) го навело Кловдиг да премине во католичка вера, оти поган-
ските богови не му помогнале. Со тоа створил предуслов за продирање на католи-
чката црква во германскиот свет на раното средновековие, кое продирање во одре-
дена мера било обележано со поврзување на римската црква со германската култу-
ра.Клодовите наследници го прошириле франковото кралство со својата победа над 
Тирижаните (531) кои почнувајќи од средината на 5. ст. владееле со подрачјето сé 
до Мајна и Дунав. Тие исто така го освоиле и бургундското населбено подрачје на 
горна Rhôna (532/534). Од средината на 6. ст. припаѓало конечно и Баварското фра-
нково кралство. Преминска поделба на тоа кралство на Аустрија (Аустразија), Не-
устрија и Бургундија е укината со поновното соединивање што го извршил 641. г. 
Клотар II. Аустризајскиот дел на држвата постанал владеечко средиште на крал-
ството, со кое, измеѓу останатите, управувал Пипин Стари, предок и втемелувач на 
родот на Каролинзите. Еден од најмоќните мајордоми на Аустразија бил Карло Ма-
ртел (714- 741) кој со битката кај Tours и Poitirers го зауставил продорот на Ара-
пите во Средна Европа. Без појачан удел на коњарството во франачаката војска- со 
што тие се прилагодувале на коњичко војување на Арапите- неговата победа, која 
во понатамошниот тек на европската историја била пресудна, не би била можна“. 

Ако се земе во предвид дека Македонците биле коњари, а овде Франките не 
се коњари, како спротивност на Монголите (Готите...), се потврдува дека Франките 
биле наследници на македонските колонисти, кои како робови биле донесени низ 
Европа без коњи.Па Франките биле воглавно пешадинци, спротивно на Монголите. 

Со ова се потврдува дека во Европа коњот, како и говедото, бил бригискиот. 
Пак, арапскиот коњ, што важи и за египетскиот, бил само бригијскиот коњ.  
„Само историските извори не се доволни за меровиншкото доба да се нацрта 

бар донекаде заокружена слика. И овде е потребно во голем опсег во помош да се 
земе архелогијата. Употребата на таа дисциплина е олесната со тоа што во тоа раз-
добје е можно добро датирање на археолошката граѓа со поврзување на спомени-
ците и наодите во историско приоштени датуми, воврстување на археолошкте нао-
ди во историските односи, како и со датирање на гробовите кои содржат гробни 
прилози на темел на нумизматичните наоди во ним. 
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Населбите на мервиншкото доба се познати и се истражени само во мал бр-
ој. Узрок на тоа пред сé е тоа што во денешните села и градови во многу случаеви 
се развиле од предкаролиншкото време па и затоа ги прекриваат. Зад сé тоа, може-
ло да бидат откопани неколку прилично неразорени меровиншки населби, како што 
се нпр. Warendorf (саско) Gladbach кај Neuwieda (стр. 291; франачко), Burgheim (ба-
јуварско и Merdingen (аламанско). 

Камените градевини се сочувани само во безначаен мал број: меѓу најдобри 
сведоштва на каменото градителство му припаѓа на визиготската ‘кралска палата’ 
во локалитетот Naranco во Шпанија. Во правило, како и во наведедните населби, се 
градело само од дрво. Куќите достигаат должина до преку 30 м. Голема правилност 
во Warendorf наведува на помисла дека се применувале усталени мерни односи. За-
висно за својата функција, градевините добивале различен изглед. Стамбените куќи 
биле најголеми, а делимично, како тв. јамски куќи, биле напола вкопани в земја. 
(Плиниј известува за нешто постаро доба дека германските жени обичаваат да тка-
ат подземни куќи !). За деловите на градевините кои се дигале над разината на тло-
то може со помош на археолошки наоди само ретко кога нешто се дознае. Во Wurt 
Elisenhof ипак е сочувана една срушена плетерна стена висока 2 м, а во Lex Alama-
nnorm (од првата половина на 8. ст.) говори за висината на стената од 9 стопи, така 
да се работело за граѓевини кои знатно достигале и во висина. 

Селиштата биле расули, когашто заправо неправилно групирани, ама стам-
бената куќа секогаш била средишна градевина. Дури и кога повеќе селишта, сме-
стени едно покрај друго, сочинувале едно село, тие можело да бидат омеѓено со 
огради. 

На најважната археолошка скупина изворите за тоа временско раздобје чи-
нат гробиштата што им припаѓале на населбите. За меровиншкото доба се кара-
ктеристични гробишта со гробови сврстени во редови. При тоа се работи исклучи-
во за гробови со неспалени лешеви, кои во спротивност со временските постари па-
левински гробови пружаат можност да се одреди положбата на гробните прилози 
на телото на мртовецот. Само ретко кога може да се установи меѓусебно пресеку-
вање на гробовите, па може да се заклучи дека гробовите на површина биле обеле-
жени. Бидејќи се сочувани само малкубројни гробни камења, мора во правило да се 
работело за обележување со дрвени ознаки. 

Не споменувајќи го вообичајното придодавање на храна во гробот, машките 
во смртта го прати неговото Heergewäte, те. неговото наорување, а жената нејзина-
та Gerade, те, нејзиниот личен имот во облека и украси. Тоа ипак важи само за не-
романизираните подрачја, во кои се зачувало карактеристичното придадавање гро-
бни прилози. (Латински бил службен јазик, а не народен- без романизирање, Р.И.) 

Наоружувањето на меровиншкото доба се состојувало од мошне раскошно 
обрамбено и навално оружје и накит. Секако, нипошто сите машки не биле еднакво 
добри или потполно наоружани. Така нпр. доаѓа шлем (шлем со петлици) само во 
размерно богатите гробови. Тој се состои од заоблено зашилена калота која била 
соградена над еден метален челен обрач со помош повеќе плочи и поврзани, око-
мито поврзани. Образите и затилот биле додатно заштитени од непријателски уда-
ри со закопци преку лицето и штитникот за затилот, сплетени од метални прстени. 
Со заштитното оружје припаѓало понатаму дрвен, когашто со кожа превслечени со 
округол штит. Бидејќи органската граѓа готово потполно пропаднала, за тоа оружје 
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сведочи повеќето само уште металните рабни окови и снажниот хрбат на штитот 
кој имал задача да ја штити раката на неговите носители.  

Повеќе потврда имаме за навалното оружје, меѓу кои најважен бил мечот, 
често украсен раскошно со урешена дршка. Оковите на дрвениот и (или) кожниот 
ток секогаш не се оковани. Каквоќата на оштрицата била различна. Многу ковачи 
мачевите ипак биле во можност да ги произведат сосем извонредни производи, на-
име дамасцирани оштрици со ситен златен или сребрен узорок (‘Wurmbunt’). Меха-
ничкото поврзување на мекото, свитливо железо со тврди, чврсти, калења настанат 
‘челик’ ги задоволувале тие оштрици со најдобро захтеви на тврдото оружје, спосо-
бно да одоли на борбата. Оштриците на тој вид се познати во најмала рака веќе од 
крајот на епохата на народите, оти веќе Теодорик Велики со едно писмо заблагода-
рил што добил такво оружје. Долгиот меч се носел за појасниот ремен со голем, 
многуструко украсени петличиња и окови. Тој долг меч когашто употребувал дода-
тна опрема која го чинел сакс, те. краток меч за сечење со една оштрица. Особено 
карактеристично навално оружје била борната секира, која испрва особито ја са-
кале Франките, па поради тоа носела име француска, те. франачка секира, ама 
после со неа се служеле и други германски племиња. Тоа оружје се употребувало 
не само за удирање туку и како фрлачко оружје со знатна пробојна снага. Понатаму 
на наоружувањето на Меровингите им припаѓале копја и сулици. Посебен вид на 
тоа фрлачко и удирачко оружје бил анго, долг железен шилјак со куки, едно оружје 
на меровиншко доба настанало по непосредна римска предлошка (пилум). И најпо-
сле, е докажано постоење тв. свињска бодлја; тоа биле широки шилци сулици кои 
се применувале само во лов на вепрови. Стрелицата и лакот како и поголемите бој-
ни ножеви, како што известува Гргур Тоурски, писател на историјата на Франките, 
можеле да бидат премачкани со смртоносен отров, ама имале тек подредена улога. 
Војникот- коњаник, кого когашто и неговиот коњ морал да го следи во гроб, по-
седувал уште на поврв на тоа и раскошна коњска орма. 

Облеката на меровиншките жени ја обележува фибулата на лак. Тие биле по 
две во парови причврстени испод рамењата. Служеле не само како сигурносни игли 
туку и како украсни брошеви. Многу богато опремени гробови содржат два таква 
пара фибули, еден едноставен, за свечени прилики. Освен тоа често се носела и 
третта, тв. плочаста фибула. Иглите, клучевите, чешелите, прстените, спониците и 
друго ја употребувало опремата на жената. 

Нити сите гробови на машките, нити сите гробови на жените не добивале 
гробни прилози на наведените видови. Многу било закопувања со оскудни, заправо 
сиромашни прилози или дури без икакви прилози. Во тие наоди сигурно доаѓа до 
изразување сиромаштијата на широките кругови на население. Само за доцномеро-
виншкито доба вреди во повеќе случаеви другчие објаснување: христијанството 
ширејќи се сé повеќе го окончало ставањето на гробни прилози. Црквата ја презела 
грижата за спас не преминатите. Нарочито тоа е јасно по една исправа од годината 
806. во која се кажува дека некој ‘testator pro salute animae’ при пригода на својата 
смрт му ги остава на самостанот St. Gallen следни ствари: коњи, оклопи, копја, об-
лека, злато и сребро, значи точно оние предмети кои према поганските погребни 
обреди добил во гроб како гробни прилози. 

Најимпресивна заоставштина од меровиншкото доба без сумливост се кне-
жевските гробови. Тие не лежат повеќе како во доба на римските цареви издвоени 
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во мали обителски некрополи, туку се најдуваат во цркви или меѓу гробовите на 
нивните поданици на поголеми гробишта. Се истакнуваат многуповршни и скапо-
цени прилози, кои сведочат еднако за стопанското богатство како и за господар-
скиот начин на живот. Тие гробови и надворешно раскошни соградени отколку на 
другите слоеви на население. Како пример нека бидат наведен инвентарот недавно 
на откриениот кнежевски гроб во Krefeld-Gellep. Тој гроб лежел внате на големото 
римско-франачко гробиште, големина најмалку 2,70 х 1,40 м. Содржувал следечки 
предмеи: златни пари (имитација на еден солид на царот Анастазиј I, 495- 518), 
златен прстен, 2 осебујни седлени окови, жвали, 2 распоредувачи на ремења, 9 око-
ви за коњски амови, 4 каиша на јазици, 5 сребрени петлици, spath, привезок за меч 
(бисер кој донесува среќа), анго, ‘свињска бодлја’, копје, франциска, сакс, шлем, 
штитни хрбат, прибор ножеви за јадење, ражањ за печење, жлица, затворач за то-
рба, кремен, брус, шило, игла, златна петлица, 2 бронзени петлици, стаклени здел-
ци, стаклени ибрик, троножец со бронзен ланец, бронзено здело, обесива бронзена 
плитица, бринзен ибрик, древено ведро со бронзени окови, златни колутич и уште 
неколку предмети на кои не може да им се одреди намената. ‘Господарот’ од Kre-
feld-Gellep, кој бил закопан во 6. ст., може, значи, од една страна да се сматра одли-
чно наоружен коњаник, а од друга страна, тој поседувал потполно и скапоцени сто-
лни садови кое сведочи за кнежевскиот начин на живот. Поврв на тоа можел тој, 
очито, да му се одава и на ловот. На жалост, тој ‘кнез’ останува непознат. Е сигур-
но, меѓутоа, дека припаѓал меѓу великашите на своето време и дека не бил во мо-
жност само разновидната опрема да ја нарекува своја, туку таа била изузетно вре-
дна, а тој на неа имал право и во оностраниот живот. 

Само во еден случај можел еден кнежевски гроб од меровиншкото доба- 
еден кралски гроб- со сигурност ќе биде издвоен од инаку вообичаената аноним-
ост на археолошките наоди. Се работи за гробот на кралот Холдерик (Клодвигов-
иот татко и синот Меровех, по кого кралската куќа е наречена) кој 1653. е откриен 
кај Tournaia во Белгија. Смртта на тој крал, кој служел во римската војска како 
‘federat’ (сојузник) и стоел на чело на франечкиот воен одред, потврдува Гргур То-
урски за год. 482. Неговиот гроб содржел навистина кнежевски наоди кои му при-
паѓаат на крајот на 5. ст., како што е околу 300 парчиња пари од кои најмладиот е 
искован во време на царот Зенон (474- 491); освен тоа во него е најден денес на жа-
лост нестанат прстен печатник со наопачки (како во огледало) напис CHILDERICI 
REGIS. Со тоа секако сумливоста за личноста на особата закопана во Тоурнаиа 
била исклучена. 

Раскошни закопи на овие видови не биле привлегија само на оние припадни-
ци на господарскиот слој кој лично биле властодржци. И кај жените и децата на тие 
обители е потврдена нивната припадност на највисокиот општествен слој еднаков 
со загробни сведоштва. Тоа не го покажува само женскиот гроб под kölnskata кате-
драла (средина на 6. ст.) и гробот во St. Denis (560/570), кој не може со сигурност 
историски да се идентифицира, туку тоа појасно од сé го потврдува дечкиот гроб 
од 6. ст. под кора на kölnskata катедрала. Премда тој дечко уште не можел да врши 
никаква функција на власта, бил закопан како владеечки кнез (столни садови, укра-
си и сребрени пари) и војник (spath, франциска, анго, вршок на копје, вршок на 
стрелица, штит и шлем). Поготово е шлемот, кој во меровиншко доба може да оз-
начи готово како регалија, карактеризирал тој гроб како кнежевски. 
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Во меровиншкото доба досегнал германскиот уметнички обрт голем про-
цвет кој доаѓа до изразување во првиот ред на красни придодатоци во богатите гро-
бови. Така треба, нпр., украсните предмети во келнскиот женски гроб и во гробот 
Арнегунд, а исто така и оковите на оружјето и деловите на коњската орма во маш-
ките кнежевски гробови да се сматраат сведоштво на високо развиената ковинарска 
уметност. Источњачките и провинцијалноримски елементи се очитувале во техни-
ката и во начинот на украсување. Почетокот на меровиншката ковинарска уметност 
го обележуваат бронзените предмети кои се украсени со изразити резбарски узроци 
како и работите од племенит метал кои биле опточени со полудрагуљи и драгуљи. 
За 6- 8. ст. типични се германските животни стилови. 

Како баштина од време на селидбата на народите, украсувањето со алман-
дин во меровиншко доба надалеку се проширило. Фибули, петлици, окови, токови 
на мечеви и многушто друго е опремено со тие темноцрвени полудрагуљи. Плохи 
кои требало да се украсат биле превлечени со тенки златни пречагици во облик на 
сакани узроци. Во така настанати меѓупоростори се зачврстени плоснато изглачени 
алмандини; нивната блиставост когашто се зголемувала со тоа што под нив се ста-
вани ребрасти златни плочки кои одржувале светлост.Таа техника,викана cloisonné, 
е пандан на тв. cabochonska техника, со која драгуљите се внесуваат во насадените 
рамки. 

Во мотивите на германската уметност на 6- 8. ст. превладува пред сé живо-
тински орнаментика, а во помала мера и геометриски узроци. На раните производи 
прикажаните животни често уште можат да се препознат; напротив, за доцните 
производи тоа повеќе нипошто не вреди. Поедини делови на ликови, како нпр. по-
четоци на бедра и уста нарочито се нагласуваат и когашто се појачуваат со пле-
терни траки: најпосле се прикажуваат уште само поедини делови на животни, како 
чапорци, клунови или нозе. Само такавиканите животнски фибули, меѓу кои треба 
да се вбројат и славната орлова фибула, содржат во обрисите уште целокупни ли-
кови. Понатамошниот развој на облиците на германскиот животински стил се од-
ржале во Северна Европа сé до во 11. ст., то ест сé до поткрај викиншкото доба. Во 
сите свои одделоци се чини дека германскиот животински стил немал само украсна 
функција, туку со тоа со необични прикази придавал далеку повеќе уште и некој 
магиски смисол. 

Голема вештина докажале меровиншките ковачи со фини предмети при раз-
новидната и уметничката обработка и со украсување на своите метални изводи. 
Длабокорезачката техника, названа така поради издлабување на клиноликиот узо-
рок во лиен калап, туку била спомената. Пластичко обликување кај работите од 
скапоцените ковини, злато и сребро, можело да биде постигнато со тоа што орна-
ментот со помош на масивни калапи се втиснувал во тенок лим (пресовани лимо-
ви). Пластичкиот учинок е остваруван и со нанесување филиграни и гранулации. 
Кај филиграните се улагале усукани, врезани или во браздици втиснати златни или 
сребрени жици, а кај гранулациите се вметнувале најситни топкици на тие мате-
ријали. Да би се избегнала примената на некоја лемна маса како материјал за вр-
зување се употребувала жичка и топкица на слитина која имала нешто пониско 
талиште отколку златна или сребрена основна плоча. Со тоа градивото кое нахнад-
но се ставало на таа подлога можел со внимателно загрејавање чврсто да се прита-
ли на неа а да не се разлие или темелната плоча да не биде оштетена. Ако постоела 
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намера да се оствари само плошни учинок на украсување, тогаш орнаментот бил 
само со тврд, железен жиг удрен или врезан со железна шилка. Шилците и печати-
те се стврднувале со загревање и непосредно потоа заронување во вода. Ако кај то-
ка украсен предмет се работело за изделици од бронза, тогаш тие често биле и по-
златувни. Позлатувањето на листичите, при што златниот лим со ковање станувал 
до дебелина од еден илјадник на милиметарот, овозможувало несумливо најуспе-
шен дојам да се работи за чисто злато. Павле Ѓакон известува дека Сасите ги вара-
ле Лонгобардите со така пресвлечени со лажно злато. Напротив, поедноставно било 
тв. огнено позлатување, при што на основниот предмет се нанесувал златен амал-
гам, то ест мешавина на злато и жива или златно-оловен прашок. Во двата случаји 
при прилика на загревање останувал на предметот само тенок златен слој. 

Повеќебојно украсување на металниот накит не е постигнувано само со вло-
жување и окивање на драгуљите, туку и вметнување на niella и по боја на другчии 
ковини. Niello се добивало со мешање на сребро, бакар и сулфур или жива, бакар, 
олово и сулфур; така настанала темна маса е втискувана во врезани или запечатени 
вдлабнини. Со тоа се постигнувало пред сé во светли ковини како што е среброто 
изразито контрастен лик на орнамент. Со тоа успоредив дојам е остваруван со тау-
ширање и инкрустирање. Кај тауширањето на охрапаваната темелна површина за-
греаниот украсен метал чврсто се удира со чеканот, додека кај инкрустирањето на 
украсниот метал се втисува во врезаната браздица; со олупување на цизелационите 
гребени се оневозможува намерно испаѓање на втиснатиот метал. Како украсна 
ковина служело во двата случаи повеќе сребро, ама можело да се употреби и злато, 
калај и бакар. Повеќето се инструстирале или тауширале железни предмети. За ме-
ровиншко доба како ретко употребувана украсна техника е потврдено улагање на 
емајл, то ест нанесување на одредена обојена стаклеста маса (која измеѓу остана-
тото се состоела од глиненца, кремен, боракс, сода и салитра) во мали издлабени ја-
мици (јамичен глед) или во мрежаста творба направена од уски прегачици (ста-
ничаста глед)“. 

Се говори она што се произведувало. Ама затоа имало влијанија од Истокот. 
„Трговската делатност во меривиншко доба обфаќало широко подрачје. Да-

лечна врска се водела во прв ред на Средоземјето, откаде во германскиот свет до-
шло на пример коптско бронзени садови и сиријско вино. Од Северна Европа на 
пример, како и во римско царско доба, се увезувало крзно, кожа, можда и робови. 
Наставувајќи се на традицијата на римската провинција, на запад меривиншкото 
подрачје владеело, почнувајќи од обнова на ковање на златни пари, парично стопа-
нство (носители неа ñ биле ковачи на пари кои особно јемчеле за својот производ, а 
поиме се познати околу 2000); напротив, во источните делови на државата десно од 
Рајна постоело натурално стопанство, за што говори понекаде зачуваните точни 
ваги“.50 

Преселбите биле по долините Вардар- Морава- Дунав- Рајна. Се говори ко-
птско и сиријско, а тоа било врска со Македонците. Ама и македонски колонисти. 

„Како особено плодно се покажало во меривиншките столетија германската 
култура со римски елементи на романското тло на Западна Европа. Овде населени-
те германски племенски сојузи служеле како слободни federati (под сопствени во-

                                                 
50 Waage=вааге=ва аге=а ге=Геа=Гена=Жена која родува=потерува: геа=тера=земја. Па и терезија=те 
реза=рецка,а терзијата рези=режи-рецка.Рецката ја одредува водоравнината: ТЕРЕЗА=тн.словенско.  
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дачи) или како помалку слободни laeti (под римски префекти) во римската војска. 
Тие овде развивале додуше свој сопствен, од римскиот начин (без гробни прилози) 
различен начин на закопување во гробови сврстени во редови, ама во ист мах пре-
земале разновисни тековини и животни облици. Упркос познатите внатрешни раз-
дори, непрестални борби и направени грозоти во меровиншкиот свет, ипак господа-
рството и културата постигнале во тоа време процветување што овозможило орга-
нски премин во доба на Каролингите“.  

Меровиншката култура била македонска, како што била римската.  
Англосаси 

„Иселувањете на еден дел на Англи и Саси на почетокот на 5. ст. од нивните 
боравилишта на jütlandskiot полуостров довело до германизација на британското 
главно острово. Сасите несумливо веќе од крајот на 3. ст. на европските брегови 
биле познати како поморски плачкаши. Бродовите што ги употребувале за премин 
преку каналот La Manche и преку Северно море мораме себе да си предочиме како 
некој вид nydamski чамец. За тој чамец, кој треба да се датира околу 400. г.н.е., мо-
жеме да кажеме дека бил способен за пловидба на море. При најголема должина од 
22,84 м можел да прими посада од 45 луѓе вклучувајќи ги нивната нужна опрема. 
Ни во кој случај не бил уреден за едрење туку исклучиво за веслање(18 пара весла). 

Заземање на земја во денешна Англија се чини дека се извршило размерно 
брзо. Културата на римската провинција била готово потполно разорена, а домаш-
ното келтско население наголемо од источна и средна Англија е протерано. Тогаш 
настанал круг на легенди околу кралот Артур или Артус кој од келтска страна им 
пркосил на освојачите. Настанало седум мали кралства: во Кент се населиле Јутите, 
кои дошле заедно со Англите и Сасите, во Essex, Sussex и Wessex- подрачја кои 
уште и денес го носат името на новите доселеници- владееле Сасите, додека Англи-
те ги запоседнале Источна Англија, Northumbrija и Мерциј.  

Англосаската култура била во прилична мера обележена со верски живот. 
Од почетокот на 7. ст. се сретнале во Англија римски и ирски мисионерски струја-
ња кои воделе на становито стопување под превласта на римската црква. Англоса-
ските мисионери имале после битен удел во покрстувањето на континенталните 
племиња. Така нпр. редовникот Winfrid (Bonifatius) развил мисионерска деланост 
кај Фризијците, во Hessen и кај Тиринжаните. Основал самостани (Fritzlar и Fulda), 
организирал баварска и тирингијска црква, 746, постанал бискуп на Mainz, а 754, 
погинал од маченичка смрт кај Фризијците. Англосаското мисионерство припомо-
гнало после настанокот на тв. каролинска ренесанса, оти заправо црквата во Англи-
ја е негова римска верска и културна баштина“. 

Ова е нова ера, а фризиското говедо било бригиско, но не дивото европско. 
„Под открилје на англосаската опатија и со нивното настојување настанало 

осликување на книги, а во ковинската уметност се обликовала една особено спое-
ност на германско и доцнокелтско- островски уметнички струења кои се исталожи-
ле и во оние мисијски подрачја на Континентот кои биле под влијание на остро-
вските делатности, а кои конечно делувале, со посредство на викиншката експанзи-
ја, во поедини случаеви и на нордијската уметност околу промената на двете илја-
долетија. 

Едно од најимпресивни сведоштва на англосаскиот владетелски слој прет-
ставува бродскиот гроб од Sutton Hoo (Suffolk) кој е изработен средината на 7. ст. а 
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ископан 1939. Тоа е најбогат наод од сите што се открини во Англија. Гробот бил 
во една лаѓа, долг околу 24 м, кој како и `nydamski чамец е сограден во клинкерска 
(преклопна) техника и удесена само за веслање. Наодите што во неа биле сокриени 
се состоеле од: 1) куќно орудие за секојдневни предмети; 2) особен накит и особно 
оружје; 3) ‘регалии’. Особено се раскошни поголемите оружја: меч со алман-
дински украс на балчакот, округол штит за седечки ликови и шлем со визир. Един-
ствено е железниот коњички стег и каменото ‘жезло’ со човечка маска. Како и по-
веќето мервиншки кнежевски гробови и овој мора да остане безимен. Него заправо 
би требало да се нарече гроб во вистински смисол на зборот оти во него не се нај-
дени посмртни остатоци на некој мртовец. Пред тоа е кенотаф кој е подигнат во 
чест на некој умрен човек чие тело поради некој непознат разлог не можело да биде 
закопано. Дека се работело за почесен споменик за умрен маж се гледа по тоа што е 
најдено обилје на ‘гробни’ прилози. Е изречена слутња дека личноста на која на тој 
начин му е искажано почитување бил англосаски крал Aethelhere кој 655. погинал 
во бој и чие тело нестанало во валовите на реката Winwaeda. 

Англосаскиот свет не стоел, како што тоа го покажала веќе и мисионерската 
делатност, во осаменост, на работ на Средна Европа. Многу увозени добра сведо-
чат за врските со Континентот и дури со Средоземјето. Како пример може да биде 
наведен  округлиот сребрен тањир со византиско потекло во гробот во Sutton Hoo 
кој носи печат на царот Анастазиј I. На северна Европа се упатува, конечно, измеѓу 
останатото, обичајот закопување во лаѓа, кој во втората половина на 1. илјадолетие 
н.е. бил проширен пред сé во Шведска како начин на закопување на населението 
кое се бавело со поморска пловидба“. 

Северни Германи 

„Историското значење во преминското раздобје имаат во Северна Европа 
промените до кои дошло во подрачје на езерото Mälaren, то ест во источниот дел на 
средна Шведска, денешен Uppland. Тука треба да се сместат моќните Свиони кои 
ги споменува Тацит а кои историчарот Јорданес подоцна (во 6. ст) ги нзива Суеха-
нс. Околу езерото Mälaren настанала во венделска доба, кое треба да се одреди како 
раздобје напоредно со меровиншката епоха, јадро подоцна држава Свеа со нејзино 
култно средиште околу храмот и кралските гробови во стара Uppsala. Обележува-
њето на викиншкото доба, како на пример трговското средиште и колонизацијата, 
овде можат да се пратат од својот почеток сé со тоа време“. 

Доовде никаде не се говори за Словени, словенски народи, а венделска доба 
било тн.словенско до со државата Све=с ве-ди-венеди-венети, чии биле Викизите. 

„Во Uppland во венделско доба владееле моќни поглаварски родови, а ни-
вните мртовци се закопувале во обителски гробишта (Vendel, Valsgärde и др.). Ни-
вните гробови се состојат од дрвени чамци кои когашто побудуваат дојам на висти-
нски оружаници. Раскошните мечеви, штитови, шлемови и штошто друго тогаш се 
зачувани напросто во гомила. Франечката чаша и друг увоз сведочи за далекусе-
жните трговски врски. Коски соколови како сведоштво за отмените ловења со со-
коли, како и играчи со камења и јавачка опрема говори уште и денес за нивниот 
кнежевски начин на живот. 

Господарите на Uppland добивале од увозот добра веројатно преку пазарот 
Helgö (денес Ekerö) кое лежело на еден остров во езерото Mälaren. Helgö било ви-
стинско средиште на далечната трговија. Населувањето таму почнало во доба на 
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Римското царство и траело сé до викиншкото доба. Своето најголемо процветување 
го достигнало тоа место во доба на селидбата на народите и во венделско доба. Три 
поголеми скупини на куќи со дваесеттина граѓевини секоја лежи овде на вештачко 
припремени тераси. Поголем чинител дека овде нема никакви поголеми стаја за до-
биток упатува на заклучокот за посебно положбана тоа место, кое, вместо тоа, е 
забележено постоење на работилница. Досега е најдено околу 10000 уломци на ка-
лапи за леење на украсни предмети од 5- 6. ст. Местата на кои биле огништата, ле-
вачките тигњеви, наковални, орудија најразличен вид, бронзени и желесни полуги, 
талидбени јами и полупроизводи сведочат уште на поврв тоа дека овде во големм 
опсег се изработувал метален накит; дури готово сме склони да говориме за мани-
фактурна изработка.Како штo покажуваат одговорачките наоди во шведскиот Norr- 
land и во Финска, робата што се произведувала во Helgö понатаму се продавала со 
посредство на внатрешната трговија. Се работело за мошне јасно усмерена прода-
жба оти обртниците и трговците од Helgö во замена за своите производи добивале 
северноскадинавска роба- пред сé кожа и крзно- за која постоела побарувачка кај 
нивните трговски партнери на европскиот континент. Само така може да се објасни 
што на островот на езерото Mälaren допреле разновидни скапоцени увозни пред-
мети, како што се: римски пари и играчи на камења, франечки стаклени садови и 
керамика изработена на лончарско коло, балтички украсни предмети, norrlandska 
железни шипки, арапски дирхеми, една коптска бронзена мистрија, ирски украсни 
окови и еден ирски бискупски стап. Во средна Шведска доспеал дури и еден се-
верноиндијски кипиќ на Buddhe“. (Mälaren=Малар=мала ар=завршеток, Р.И.)  

Па тераси граделе Македонците, а во Римско доба со македонски колонисти. 
„Ако претходните столетија на север се обележени иселување на цели пле-

миња и немирни епохи на селидбата на народите, кои делувале дури и на големите 
острови на Балтичко море, и ако наредните столетија биле обележени со снажни 
експанзиски настојувања на викиншкото доба, венделското доба, кое лежи меѓу тие 
две епохи, напротив ги карактеризира мирољубивата и далечната трговија која до-
вела до ојачување на северните Германи. Во прилог на тоа говорат не само тргов-
ски места Helgö туку и траги на средношвеско- готланска колонизциона делатност 
запазени кај Гробина, близу на реката Либаве (денес: Лиепаја) во Летонија. Три од-
воени гробишта со типичен средношведски машки како и готландски машки и же-
нски наоди од 8. ст. допуштаат заклучок дека готланските колонисти кои овде се 
населиле се бавеле со трговија а ги штитела средношведска војничка ‘опсада’. 

Далекусежните врски со венделската култура не се очитува само на стопа-
нското подрачје, во трговската роба и, на обредно- верско подрачје, обичајите на 
закопувања во чамци, кое може да се упореди со гробот во Sutton Hoo, туку и вон 
тие граници, во појава на други видови. Во уметничкото стваралштво на тоа вре-
ме, кое во правило може да се прати уште само во производите на ковинската 
уметност, се очитува во почетокот снажна ослонетост на контненталногермански 
начин на украсување. Мошне брзо, меѓутоа, страните поттикнувања биле преобли-
кувани, така можеле да настанат домашни венделски штитови, карактеристични по 
своите во должина истегнати животински ликови. При тоа се применувала иста те-
хника како и на Континентот. На север на крајот на венделското доба може да се 
установи и рани траги на христијанската делатност. Англосасот Willibrord веќе 
околу 700. делувал во Данска како мисионер. Во археолошката граѓа тоа рано по-
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кушување на покрстување, меѓутоа, не оставил еднозначен траг: поединечни најде-
ни предмети кои потсетуваат на христијанството (нпр. една јантарна имитација на 
минијатурно ѕвоно и еден книголики реликвиријар) можат да бидат и стечени со 
плачка, а премински прекид на обичајите во гробовите да се ставани задгробни 
прилози (на Готланд, околу 800) можел да има и други узроци. Најдоцна во 8. ст. 
после континталногерманската легендарна граѓа продрела на север: на еден готлан-
ски кип од тоа време е прикажан исечок од сагата за Wieland. 

Тие настани укажуваат на почеток на вклучувањето на Северот во ‘западни-
от свет’“. 

Од изложено се гледа, немало етнички народи со свое посебно наследство. 
Доовде никаде не се наведија живи суштества Словени. Следи оттука тие да 

се појават. По се изгледа, дека тие „слетале“ од Свемирот или „дошле“ од Утробата 
на Земјата. Бидејќи ваква била состојбата, за нив нема ниеден матерјален доказ/на-
од дека тие од Свемирот/Утробата се населиле на Балканот- чартерлетови немало. 

Да се пиши историја за непостоечките Германи, а не за денешните најбројни 
тн.Словени, е само доказ дека Словените и Германите се најголема историска лага. 

Па најголема лага се рускиот Пансловенизам и германскиот Пангерманизам. 
Словени 

„Византискиот историчар Прокопиј известува дека на почетокот на 6. ст. 
дел на Херулите се отселил од Подунавјето во земјата на Thule; при тоа тие поми-
нале низ земјата на Словените. Понатаму тој ист автор пиши дека Словените во 6. 
ст. заедно со другите народи продреле на Балкански полуостров, додека на среди-
ната на тоа столетие биле во врска со Лангобардите и дека на Византијците им 
служеле како помошни чети против Готите. Во склад со тие историски извештаји, 
мора почнувајќи од 6. ст. пресметано со присутноста на делови на словенското на-
селение во источниот дел на Средна Европа. После одењето на Лонгобардите од 
Панонија (568) можеле Словените да запоседнат знатни простори, наголемо слобо-
дни за населување. При тоа не се работело за постепена инфилтрација, туку масо-
вно продирање кое зрачело сé до Чешка, Словачка и средна Германија“. 

Прокопиј не познавал било какви живисуштества Словени туку Склавини. 
Следи „на почетокот на 6. ст. дел на Херулите се отселил од Подунавјето во земјата 
на Thule;при тоа тие поминале низ земјата на Склавините“-Склавини само од 5 век. 

Склавините на Подунавјето биле гранични единици за време на Јустинијан. 
Бидејќи Склавините биле Домородци биле помошни чети, но не Готите... 
Се истакна: „можеле Словените да запоседнат знатни простори, наголемо 

слободни за населување“. Бидејќи вон Балканот имало „наголемо слободни за на-
селување“, Континентот не бил населен.Следи тој се населува и денес,а не обратно. 

За да се потврди дека Континентот не бил населен стои масовно продирање. 
„Најважни археолопки знак со кој може да се одреди раноисториското сло-

венско населбено подрачје претставува керамичкиот облик на ‘прашкиот тип’. Ка-
рактеристични садови на тој тип се едноставни, повеќето неукрасени витки лонци 
без рачка кои свое најголемо испупчување имаат на горната третина, а вратот им е 
лесно свиткан и работ им е малку избочен према вонка. Бојата на керамиката, на-
чинета без лончарско коло, црвенкасто е смеѓо до сивосмеѓо. Повеќе разлози дове-
ло до оцена дека ‘прашкиот тип’ е карактеристичен за Словените: 1) млада, дока-
жива словенска керамика на замкови со опкопи (Burgwallkeramik) органички е по-
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натаму наставок на прашкиот тип; 2) прашкиот тип во свое европско подрачје на 
распространет е нова појава за која нема можност на надоврзување на преходната 
домашна керамика; 3) неговата појава може со сигурност да се потврди тек во прва-
та половина на 6. ст. (недавно изнесени порани датирања се двојбени); 4) истовре-
мено со настапот на керамичкиот прашки тип почнува и нов обичај на палевинско 
закопување“.  

Никогаш и денес нема национален градежен материјал,никако керамика итн. 
Па ако имало Словени како народ, тие морале таму да живеат со милениуми 

со непрекинат развој.Непрекинат развој нема-ло за тн.Германци, тн.Англичани итн. 
Следи тн.Словени да се „нова појава за која нема можност на надоврзување 

на преходната“. Токму и затоа тн.словенско, тн.германско... било во новата ера. 
Место за некој народ да се говори за докази со милениуми во старата ера, 

овде се наведува само: „неговата појава може со сигурност да се потврди тек во 
првата половина на 6. ст.“. Следи заклучокот, народот Словени бил најголема лага. 

Ако со тн.Словени „почнува и нов обичај на палевинско закопување“ во но-
вата ера, се поставува прашање, каде живееле тие живисуштества Словени- никаде. 

„Иако словенското запоседнување на земјиштето веројатно имало и војни-
чки акцент, ипак се чини тоа бар во почетокот било прилично мирољубово. Во пр-
илог на тоа говори можда лангобардиско-словенски мешовити гробни наоди од Ла-
нгенлебарн (Долна Австрија) или тек недавно откопаните населбени наоди во Bře-
zn, во северо-западна Чешка. 

Најстари населбени траги во Březn припаѓаат на времето на селидбата на на-
родите: населбите оттогаш постојат непрекинато, сé до 9. ст. При тоа на темел на 
наоди може да се разликува пет развојни фази. Првиот степен е обележен исклу-
чиво со германска керамика од време на селидбата на народите, други заеднички 
настапи на германската керамика и керамиката на прашкиот тип, третти само кера-
мика на прашки тип, четвртти и петти керамика на замкови со опкопи, то ест со 
роба која се развила од керамиката на прашкиот тип“. 

Бидејќи нема-ло национална керамика,немало ни тн.Германи ни тн.Словени. 
„Друга една важна населба на раните Словени лежи во подрачјето на замок 

со откоп во Микулчици, во Моравија, кој во великоморавската доба (9. ст.) имал 
средишна положба. Како непосредни претходници на великоморавските населби 
можат овде да се сматраат два хоризонтални наоди од 7. и 8. ст, кои сведочат за на-
селението кое на тоа место чврсто и трајно се населило. Тие наоди обфаќаат: ти-
гњеви, железен и бронзен шилок, што е заоставштина на некогашната работилница, 
потоа песочни и глинени подови во средиште и преградие на замок, што се остато-
ци на квадратни куќи во големина 5 х 5 м. Бидејќи од тој ран степен се развило 
едно средиште на Велика Моравија, оправдано би било да се замислува дека Мику-
лчице е еден словенските замоци кои на преминот од 6. и 7. столетие биле подигна-
ти против аварските одреди. После, таа населба можела да биде и едно упориште 
на франечкиот трговец Сам кој, према Фредегаровата хроника, од 623. до 658. го-
дина стоел на чело на една словенска држава“. (А Сам бил само тн.Словен, Р.И.) 

Па дури тамошните тн.Словени „на тоа место чврсто и трајно се населило“. 
„Словенското запоседнување на земјиштата имало пресудни последици за 

понатамошниот тек на европската историја. Големи делови на источна и југоисто-
чна Европа оттогаш носат словенско обележје. Во спротивноста со многу источно-
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германски освојувачи во доба на селидбата на народите, словенските освојувања ги 
зачувало своите резултати делумично на истите подрачја сè до денес“. 

Се истакна: „Големи делови на источна и југоисточна Европа оттогаш носат 
словенско обележје“. А пред тоа никогаш немало било какви Словени- политика. 

Следи заклучок дека потеклото за тн.Словени е само срамно и 100% лажно. 
За ова да се потврди се наведува и доказот, сите оние кои дошле на Балканот  

оставиле имиња на места и друго, но нема ништо само тн.словенско: превозно сре-
дство- кола, колце или дел од него, и животни и растенија, облека..., грнчарии, са-
дови, пари и било што. Сè што на Балканот е тн.словенско, сè било само балканско.  

 
ГОТИТЕ МОНГОЛИ 

 
Густав Вајганд,51 на стр. 9, пиши за Готи, Вандали, Хуни  
„Кога...376-400...западни Готи...имиња на места...Thrasa-richon, Tharsan-dala, 

Dala- tarba…Во Македонија се појави Аларих52 со Западните Готи во годината 395 
... 50 години Атила...Уште во 9. век во Томи во Мезија на готски се проповедало“.  

Бидејќи во ниеден европски јазик заемките и имињата не завршуват со их, 
како што бил/е германскиот јазик,тоа било со потекло од Азија,а никако од Европа. 

Следи кај европски народи се учи дека Готите биле Германи, а не Монголи.  
Стр. 10: „Кога германските Готи и Вандали, понатаму татарски Хуни...“. 
Се кажа „татарски Хуни“, а Татарите (Бугарите) биле Готите со богот Асен.  
Стр. 14: „Овие (Булгарите, Р.И.) биле степски народ, кој од Азија кон Евро-

па во руските степи се доселил и меѓу Волга и Дон населил. Од сета веројатност 
тие имале татарско потекло. Арапскиот хронист Масуди соопштува за нив: Тие се 
турски народ...“. Исто се говори за Готите како и за Татарите, Турците и Бугарите. 

Стр.19: „Под Царот Асен Дунавските Булгари...Асенов наследник Калојан... 
исто така кого поколениет на Асенидите изумрел...“.  

Стр. 30: „Турко- Татари: а) Турци, б) Татари. 
Кавказки народи: Черкези“. 
„Мухамедано: Турци, Татари, Черкези...исто така Цигани...“. 
Стр. 39: „Злобно обазриви како Турци се Татарите и уште полоши се Чер-

кезите, кои шират страв и ужас, каде се појавуваат. После Кримската војна од Тур-
ците населиле на Балканот околу 100.000 Татари и 500.000 Черкези, од кои додуше 
во Македонија само мал дел дојде. Како Муслимани тие ниско ги посматраат Хри-
стијаните како нисковредни луѓе и ги гледаат со презир и со надуеност. Нивното 
изнудување и силовање за нив важи како дозволено“. (Од нив нема-ло спас, РИ) 

Стр. 78: „...Во годината 1923 биле населени 150.000 Грци од Мала Азија...“. 
Овие Азијати говореле само турски јазик, а како Православни биле Грци. 
K. J. Narr, на стр. 199, пиши: „Е спорно дали Германите веќе рано продирале 

према понтското (црноморското) подрачје а исто е така спорен германскиот кара-
ктер на Бастарните. Ипак, околу 200. пр.н.е. некако на Исток конечно е разорена 

                                                 
51 Gustav Weigand (1860-1930), Ethnographie von Makedonien, Leipzig, Friedrich Brandstetter, 1924. 
52 Ото Цирер, на стр. 91, пиши: „Ermanrich ги обедина Источните Готи околу 350...“; стр. 99: „Atha-
narich, кнез на Западните Готи од 364- 376...“; стр. 178: „Stilicho“; Geiserrich (389- 477), крал на Ва-
ндалите; стр. 280: „Theodorich I., крал на Западните Готи...“; стр. 288: „Eurich, крал на Западните Го-
ти од 466- 484...“; стр. 293: „Hunerich, крал на Вандалите од 477- 484...“; Секаде се завршува на их.    
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сликата што ја зацртал Херодот, кога наиме Готите од подрачјето на Висла- кои ва-
му, на долниот тек и околу устието на реката, недолго пред тоа стигнале во Скади-
навија, па према тоа овде не биле староседелци- продреле во подрачјето на Сарма-
тите и образувале сојуз на племиња во принцрноморскиот простор. Поновниот про-
дор на јавачките номади од исток, наиме Хуни, кои можда настанале од протера-
ните, од Азија потиснати скупини Hung- gua, ја преплавил меѓутоа во 4. ст. исто-
чна Сарматија па со протерување на Готите започнал процес на движење што го 
нарекуваме ‘селидба на народите’ “. 

Се истакна: „наиме Готите од подрачјето на Висла- кои ваму, на долниот тек 
и околу устието на реката, недолго пред тоа стигнале во Скадинавија, па према тоа 
овде не биле староседелци- продреле во подрачјето на Сарматите“. 

Следи заклучок Готите=Татарите во Европа никако „не биле староседелци“. 
Х.Џ. Велс, на стр. 285, истакнува: „Западно од Хуните, одонде на Дон, се 

најдувале чисто североевропски племиња, Готи, кои од својата домовина, скадина-
вските земји, се рашириле во правец југоисток. Готите биле народ на тевтонската 
раса. Веќе сме го забележиле нивното преминување преку Балтичко море на карта-
та, на која сме ги прикажале населбите на постарите ариски народи на Европа. 
Овие Готи наставиле со продирање низ Русија во југоисточен правец. Нема сумли-
вост дека се измешале со Скитите, спуштајќи се кон Црно Море. Во текот ба тоа 
свое надирање тие ги искористиле пловните реки, покажувајќу со тоа дека не го за-
боравиле своите преданија на балтичките морнари. Во првото столетие после Хри-
ста, Готите се делеле на две главни племиња: на Остроготи или источни Готи, кои 
живееле измеѓу Дон и Дњепар, и Визиготи или западни Готи, кои живееле западно 
од Дњепар...“. 

Се кажа: Готите „Западно од Хуните, одонде на Дон“. Па тие биле Монголи. 
Приск (5 век) пиши: „готски, хунски и латински“. И оде следи совпаѓање. 
Следи и: „измеѓу Дон и Дњепар...западно од Дњепар“. Таму биле Татарите. 
Се истакна и: Готите „дека се измешале со Скитите“. Бидејќи Скитите биле 

Белци со крвна група А, а Готите Монголи со крвна група В, морало да ја има АВ. 
За крвната група АВ во Европа е наводот на Адамо-Витни53: „Не постои 

доказ за постоење на оваа крвна група постара од 900 или 1000 години, кога имало 
западни миграции на источните народи. Крвната група АВ ретко се наоѓа во евро-
пските гробови пред 900 г.н.е. Испитувањата на ископини на предисториски гро-
бници во Унгарија покажуваат изразит недостаток на оваа крвна група во лонго-
бардискиот период (4 до 7 век н.е.)“.  

Како што се лаже за Готите, се лаже и за источни и западни Готи- па немало. 
Х.Џ. Велс истакна: „на Остроготи или источни Готи, кои живееле измеѓу 

Дон и Дњепар, и Визиготи или западни Готи, кои живееле западно од Дњепар“. 
Х.Џ. Велс, на стр. 287, пиши: „Први озбилни упади на германските племиња 

...Веќе споменавме дека тој народ едно време живеел во јужна Русија, каде со река-
та Дњепар бил поделен на Визиготи (западни Готи) и Остроготи (Источни Готи)...“.  

Од наводот се гледа дека Остро=остро и Визи=визи-вази, не како кажаното. 
Пак, Остро/Остер е остро/остер,а никако со објаснува како што им одговара. 
Во прилог е наводoт: Öster и Österreich-Ost=Исток и West=запад-истогласно. 

                                                 
53 Петер Џ. Д’Адамо и Катерин Витни,Крвните групи и исхраната, Мак-Фит, Скопје, на македонски. 
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Ото Цирер,54 на стр. 97, пиши: „’Austrogoten’- ‘сјајните’- од Ромејците се оз-
начени како ‘Источни Готи’. Нивниот крај се протега од источниот брег на Бо-
ристен до Танаис и во југоисток до преку Кавказ. Нивните кралови потекнуваат од 
родот на Амалите...“.  

Следи тие биле од родот Амал=а мал=мал до дрога=драга=дража, дури во 
Америка Амала=а мала- а мала количина дрога за омамување пред жртвување на 
човекот- вадење на срце како што било со Семирамида во Месопотамија. 

Ќерка на Теодорих била Amalasuntha (Amalaswitha). Па само Амала=а мала. 
Otto Zierer, S. 100, schreibt: “Bischof Ulfilas liebt die Umweg nicht; nach weni-

gen einleitenden Worten spricht er von ‚hellen Christ’ und seiner Macht, die größer ist als 
die Gewalt der alten Asengötter. Zustimmung unt Protest werden laut…”. 

Се кажа: „der alten Asengötter“=„на старите Асенбогови“. Кај мене Бог Асен.  
Во книгава се наведија боговите на белата раса. Меѓутоа, никаде ги нема са-

мо Асеновите Богови, оти тие биле само готски=татарски=бугарски-монголски. 
Тоа што само кај Ото Цирер стои за Asengötter, а кај ниеден друг автор тоа 

не го забележав, говори дека европската историја за Готите е само фалсификат. 
T. Capelle, на стр. 283, има и две слики, со објанување: „Иако на германско 

тло не настанал ниеден добар приказ на изгледот на Германите, постојат доволно 
сведоштва на римските уметници. Меѓу најдобрите се вбројува ликот на Вандалот 
Стилихо, римски платеник, прикажан на еден диптих од слонова коска во Monz (го-
ре) и еден заробен Герман со жена на Gemmi Augustei (долу лево)“. 

Стилихо како Монгол имал коса со дебели влакна, кои се прикажани прави. 
Кај Х.Џ. Велс, меѓу стр. 400 и 401, има слика на Џингискан. На него, под 

капата, се гледаат јаки оштри веѓи, тенки раздолжени мустаќи до брадата, и брада 
со еден шилец како на прч. Следи посебност на веѓите, мустаќите и брадата. 

Наспроти Монголите, Белците биле прикажувани со кадрава коса. Следи 
Монголите биле претставувани со јако влакно на косата и веѓите, како и со ови-
сната тенки мустаќи на своите краишта, а и брада како на прч- Белците обратно.  

Ото Цирер, на стр. 137, има слика: „Мисориум на Теодосиос I...“.  
Теодосиос е висок со кадрава коса, седи на престолот, а Готите околу него 

како војници- чувари се ниски со дебело право влакно на долгата коса. Тие имале 
долга коса затоашто биле Аријани- тие како Татари биле со бричена коса со перче.  

Donald Bullough Ma,55на стр.159 има паричен портрет на Теодорих. Неговата 
коса е со прави и дебели влакна- тој источен остроготски крал бил само Монгол.   

Стр. 162: Amalasuntha и со сопругот Teodohad се со дебело влакно на косата.  
Како што Готите антрополошки се разликувале, тоа било и со други нешта: 
T. Capelle, на стр. 287, пиши: „Особено изненадува дека Германите прифа-

тиле еден специфичен обичај на јавачките номади. Тоа бил ‘варварски’ обичај да 
(нарочито кај жената) черепот вештачки да се деформира како со тоа би добил по-
висок, повиток изглед. Кај Германите такви облици на черепи, се постигнувале ве-
ќе во доенечката доба со помош на чврсто виткање на главата, можело да биде 
установено пред сé кај Лангобардите, Тиринжаните и Бургундите, ама не кај Ала-
маните, Бајуварите и Франките. Германски примери истовремени се со десетлет-
ната хунска превласт во Европа, ама се сретнува само онде каде влијаел хунскиот 

                                                 
54 Otto Zierer,Große illustrierte Weltgeschichte,Sieg des Kreuzes Völkerdämmrung,Herbig,München,1983. 
55 Morgen des Abendlandes, Deutsche Buch-Gemeinschaft, Berlin ·  Darmstadt ·  Wien ... 1965. 
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горен слој на тие јавачки номади што продреле во Европа бил особено јак. Тие не-
стануваат исто онака како што се појавуваат, то ест заедно со пропаста на хунската 
држава“. (Се потврдува дека тоа било во врска со Хуните- Монголите, Р.И.) 

Ваквите деформирања на черепот бил монголски начин. Следи со таквиот 
начин јавањето станува побрзо- долгиот череп дава помал отпор при јавањето. 

T. Capelleна стр. 290, пиши: „Повеќе потврда имаме за навалното оружје... 
Стрелицата и лакот како и поголемите бојни ножеви, како што известува Гргур 
Тоурски, писател на историјата на Франките, можеле да бидат премачкани со смр-
тоносен отров, ама имале тек подредена улога. Војникот- коњаник, кого когашто и 
неговиот коњ морал да го следи во гроб, поседувал уште на поврв на тоа и раско-
шна коњска орма“. 

Се истакна: „неговиот коњ морал да го следи во гроб“. Само монголско. 
Ото Цирер, на стр. 212, пиши: „Со Аларих Готите ја закопаа неговата јури-

шова младост“. 
Стр. 213: „Во тесна комора се спушта долу со фортома борниот коњ и долу 

се прободува; кога тој искрвари, се крева мртвиот крал на седлото на мртвиот коњ, 
тој се потпира исправен седејќи и се опкружува со гробни подароци. На ивицата на 
камената комора...“.  

Ваква традиција немале Балканците. Следи таа традиција била монголска. 
Драгослав Срејовиќ56 пиши за селото Комина кај Пљеваљ, каде се откриени 

група гробови: „е сохранет одраснат маж со коњ и две кучиња“...„друг коњанички 
гроб...во кого е сохранет одраснат маж со коњ, дива свиња и пет кучиња“...„Во 
близина на овие коњанички гробови е откриено уште триесет гробови во кои се 
најдени скелето на мажи, жени и деца...на останатите некрополи на провинцијата 
Далмација...не можат да се поврзат со домородско...ниту за овде доселени Италики 
и странци, туку едино преселени варвари, и тоа оние кои имале обичај своите мр-
тви да ги сохранат со коњ и кучиња“...„поуздано да се датираат во 4 век, и тоа во 
периодот помеѓу Константин Велики и Константциј II“. 

Следи ваква традиција не била на Белци туку само Монголи. Вакви биле и 
Готите. Па каде што тие живееле, таму и се јаде коњско месо..., други животни итн. 

Peter Lasko,57 на стр. 211, пиши: „Јасен доказ...гроб на Хилдерих...: CHILDE-
RICH REGIS…гробни дарови...Освен тоа се најдуваат во гробот: хилдерова борбе-
на секира, неговото копје и главата на неговиот коњ со  потполен сад...“. 

Се гледа дека кај Белците вршеле влијанија Монголите (Готите...).  
Меѓутоа, овде никаде ја нема церемонијата со коњот, искрварување, а и на 

него на седлото да се постави неговиот господар. Значи, во гробот немало цел коњ. 
За да се потврди дека било што коњско било само готско се гледа на стр. 

213, кога се говори за „Раскошните гробници во Келн“ и „Богатството на Меровин-
скиот крал“. Таму нема ништо монголско, затоа што Меровингите не биле Готи. 

Па ако Готите би биле Белци со векови таквото закопување би продолжило.    
Готите биле само едно: Монголи. Со тоа што тие биле малкубројни, тие од 

Балканот со себе носеле мнозинство Балканци. Па авторите говорат дека Готите би-
ле Словени, докажувајќи само со јазикот на Дојденците- пелазгиски=тн.словенски  

                                                 
56 Драгослав Срејовић, Илири и Трачани,Српска књижевна задруга,Београд,2002.(о=л Белград, Р.И.) 
57 Morgen des Abendlandes, Deutsche Buch-Gemeinschaft, Berlin ·  Darmstadt ·  Wien ... 1965. 
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Следи онаму каде што живееле Монголи (Готи...), на тие простори е пови-
сок удел на крвната група В, како и „мешаната“ АВ, како и на одлики и традиции. 

Затоа се јаде крваво недопечено месо- татарбифстек, па се прават колбаси 
крвавици и што друго не. Овде е најбитен и јадење човеко месо, дури тоа со апетит. 

Вил Дјурант,58 на стр. 20, пиши: „На сите тие разнолики извори на исхрана 
кои ги набројавме, човек ја додал од сите посластици- својот близок. Канибализмот 
во едно време бил практична сеопшта појава. На неа се наидувало кај скоро сите 
примитвни племиња, а меѓу таквите спаѓаат дури и доцните народи како што се 
Ирците, Иберијците, Пиктите и Данците од единаесеттиот век. Во Горниот Конго, 
живеат мажи, жени и деца кои слободно се купувани и продавани како храна. На 
острово Нова Британија човечкото месо се продавало во продавниците како што 
месо се продава во месарници. А на некои Соломонови острови, човечките жртви, 
пред сè жени, се гоени како прасина за гозба. Жителите на Огнена Земја ги ценеле 
жените повеќе отколку кучината, затоа што, според нивните зборови, ‘кучињата 
имаат вкус како видра’. На Тахити некои стари поглавици му ја објаснувале својата 
исхрана на Пјер Лотиј. ‘Кога се испече, белиот човек има вкус како зрела банана’. 
Меѓутоа, Фиџијанците се жалеле дека месото на белците е премногу солено и жи-
лаво, а дека месото на европските морнари било одвај можно да се јаде; месото на 
Полинежаните било повкусно“.  ...„...Вие белците вистина премногу се гадите...“. 

Јаделе луѓе, коњи и други животни, што не ги јаделе Бригите- Македонците. 
Историчарот Приск (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константи-

нопол кај Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) „меша-
јќи се со разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу себе го 
говореле својот варварски јазик“. 

Следи варварски јазик бил пелазгиски=тн.словенски,а готски само татарски. 
За доказ дека готскиот бил монголски јазик и за Кина е следново: Пекинг=пе 

(град) кинг (владетел) и Викинг=вик кинг: вик + т = витк-витко-виток, виткано итн.  
За да се потврди дека кинг=кениг било готско име е доказ и со Готланд итн. 
Х.Џ. Велс, на стр. 569, пиши и: „Леополд I Саксонско-Кобуршко-Готски“. 
Меѓутоа, Германите направиле огромна грешка, што тие готската култура ја 

прогласиле за германска, иако таа била само татарска. За ова да се потврди, во Бу-
гарија името Асен на татарскиот бог е во масовна употреба како име и презиме, 
што не ист случај во Германија каде името Асен во општо не се употребува. 

Бидејќи Татарите како Готи и Бугари биле малкубројни, тие изчезнале. Кога 
ваква била состојбата, Германците и Бугарите се еден и ист бел народ. Разликата е 
само во тоа што Бугарите говорат пелазгиски=тн.словенски јазик,а Германците тро-
расен на Белци (Пелазги),Црнци (Семити) и Готи (Татари)-збрките биле/се јазични. 

Со тоа што германскиот јазик има готски елементи,вистината за нив е горка. 
Х.Џ. Велс, на стр. 374, пиши: „Услед овие поместувања...Бугарите по поте-

кло биле турско племе, ама, од својата прва појава во источна Русија... 
Унгарците во десеттиот век…околу 1000 година одлучиле да го примат хри-

стијанството. Својот турско- фински (унгарски) го сочувале до денес. 
Продирањето на турски племиња низ јужна Русија…Угри и Бугари…Хаза-

ри…Печенези…како…пет векови порано со Хуните, сродници на Печенезите…“. 
Па инаку кажано, Готи=Татари=Бугари, азијатски Албанци (Арнаути=Геги). 

                                                 
58 Вил Дјурант, Источне цивилизације, Народна књига- Алфа, 1995 (Нови Сад : Буду¢ност).  
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Арнаутите имаат монголски одлики, традиции, монголска овца и коњ итн. 
На Османите Татарите им биле платеници, а во Османовата војска имало 

дури Черкески ред.Арнаутите, во 19 век, меѓу Врање и Шар Планина, биле колони-
зирани до еден милион.59 Арнаутите од Косово на Османите им служеле како аки-
нџии- лесни коњички монголски летечки коњаници. Арнаутите биле злосторници. 

Арнаути=Геги воглавно биле и се Черкези, а малцинство Татари. Сите тие 
Албанци останале „чума“ на Домородците и „краста“ на Православните. Тие биле и 
се со украдени и оплачкани православни имоти, што важи и за на Исламската вер-
ска заедница. Нивната цел е тие да создадат втора исламска држава,цел и на НАТО. 

Како што во Турција Православните повеќе ги нема, истото ќе следи и овде.   
Со агресија на НАТО во 2001 година, создавачи земјите кои ја делеле и до 

денес ја делат македонска Македонија и ги истребуваат македонските Македонци, 
со закана и принуда за нова агресија и поделба на Р.Македонија, се донел Рамковен 
договор без Финансиска рамка. Со тоа се потврдуваат Албанците како муслиман-
ски паразити и злочинци, најпознати убијци и крволочни ѕверови со човечки лик. 
Дури со тој расистичко- фашистички Рамковен договор,Албанците ги присвојуваат 
општините, каде тие се мнозинство..., менуваат имиња на школи, улици..., кои биле 
само македонски со македонски средства- ништо албанско, со векови ги протерува-
ат Православните, но не Католиците Сојузниците на Исламот, трговачи со човечки 
органи, бело робје, дрога и што не друго. Бидејќи тие се познати и докажани ара-
мишта-во Р.Македонија имиња со арамиското..., Албанците и друго не биле и не се. 

НАТО со своите извршители, а и за свои лични цели, создале втора ислам-
ска албанска држава Косово, во која 100% се колоности, а Арнаутите се преку 90%. 

Тие со подршка на Европјаните и НАТО вршат злодела врз Православните... 
 
МАКЕДОНСКО ПОТЕКЛО НА ЕВРОПЈАНИТЕ 
 
Европјаните се наследници на Келтите како Бриги со бригијска, б=ф, писме-

ност и Македонците со македонски традиција- по пропаста на Македонија под Рим.  
J. Bleicken, стр. 246, вели: „Во секој случај...Тука 179. Персеј го наследил на 

престолот својот татко Филип...го поразиле Персеј кај Пидна (168)...Персеј, после 
поразот против Римјаните кај Скадар (167) е одведен во заточеништво во Италија, а 
неговата држава е поделена во три дела кои му се подвргнати на Рим те морале да 
паќат годишен трибут. Епир нарочито тешко бил опустошен, а повеќе од 150.000 
Епирци е продадено во ропство; од Егејскиот сојуз морало 1000 најугледни луѓе да 
одат со римската војска во Италија како талци, па тогаш биле интернирани во ра-
зни италски покраински градови... 

Премда сега цел средоземен простор бил под нозете на Рим...И на Исток е 
водена таква политика на уништување. После што Римјаните веќе 148. војувале пр-
отив Македонија, беснеле 146. на Пелпонез; Коринт изчезнал во огнот (146)...“. 

Следи Македонците да бидат колонизирани во Италија и континентот. 
Овде биле најважни машки деца, кои биле земани за во римската војска. 

                                                 
59 Густав Вајганд за Татари со Черкези и Цигани, како и Мекензи со Ирби...Шових- до еден милион.   
Името на Индијанци во Северна Америка Черокезе имало значење краток нож. Па со такви ножеви 
Черкезите Православните со векови ги масаркрираат: убиваат, колат... кожите им ги режат, човечки 
органи вадат, дури и во 2001 година им кршат нозе и раце..., им врежуваат крстови, буквата М итн. 
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Вил Дјурант, на стр, 157, наведува: „Зголемувањето на богатството...брачна 
врска...Цензор Метел Македонски (131) ги проколнувал луѓето да се женат и да ро-
дуваат деца оти тоа е должност према државата, ма колку жената да можела да пре-
тставува неугодност (molestia); ама бројот на целиблатот и парови без деца после 
неговиот говор уште повеќе се зголемил. Децата сега биле ликсус кои само сиро-
машите можеле да си дозволот“. (Се раѓале деца за да бидат убиени..., Р.И.)   

K. J. Narr, на стр. 198, пиши: „Делатноста на тие погани...Така големо мно-
штво обрти за каква може да се заклучи на темел на келтскиот материјал и така фи-
но диференцијација каква што може да се докаже на темел на постојаните различни 
работилници кои обработувале ковини, меѓутоа, може во Средна Европа да се до-
каже тек во доцнолатенско доба...“. 

Па ова било можно само со македонските колонисти, а никако со порано. 
„Развитокот на келтските обрти претставувал...Поради тоа е доследно што 

во младо латенскодобната култура ослонувајќи се на македонското ковање на пари 
се остварило прво самостално ковање на пари во Средна Европа...“.   

Ова било само од и со македонските колонисти населени во Средна Европа. 
На стр. 196 има слики, со објаснување: „Жиг за ковање на пари и калап (до-

лу и десно) најдени во Унгарија. Такви жигови и калапи од извонредна важност за 
утврдување потеклото на поедини лиени предмети и ковани пари, ама на жалост 
мошне ретко се најдува“.  

„Меѓу најзначајните претисториски ‘градежи’ спаѓаат тв. обредни ровови во 
доцнолатенски четириаголни опкопи (лево: обреден ров длабок 18 метри). Изразит 
пример на високо развиени келтски вештини на градење претставуваат келтските 
opidda, на кои влезните врати и текот на бедемите на темел на обоеност на тлото 
(траги на некогашните столбови забиени во земја; слика долу) можат мошне лесно 
да се реконструираат (долу во средина)“. 

Стр. 198: „Со римската окупација на алпскиот претпростор го доживеала ке-
лтската цивилизација својот крај. Битни творевини на келтското доцно доба, како 
што се четвороаголните опкопи и oppida, се напуштени или доброволно или приси-
лно. Друго значење на новотаријата, како што е производството на стакло, ковање 
пари или масовно производство, се одржало во галоримското простор и конечно се 
потврдиле. Таму, како и во ранохристијанското островско подрачје (пред сè во Ир-
ска), каде конечно дошло и до формирање на сопствено, иако само краткотрајно ке-
лтско писмо, тв. огамско писмо, делувале келтските традиции наголемо и во умере-
ност уште во средновековното раздобје“. 

Следи со македонските колонисти доаѓа како прво до променао на градење, 
а второ се новости „производството на стакло, ковање пари или масовно производ-
ство“ и третто да се создаде сопствено писмо. Па големи промени со Македонци. 

Иако авторите ова го пишат, се вели, наведеното било надворешно влијание. 
Стр. 199: „Останува, меѓутоа, несигурно колку веќе подолго или пократко 

време пред последното столетие пред новата ера во споменатите подрачја- или ду-
ри поисточно -смее да се говори за Германите“. 

Се кажа:„пред последното столетие пред новата ера“-Германите Македонци. 
T. Capelle, стр. 295, вели: „Господарите на Uppland добивале од увозот до-

бра веројатно преку пазарот Helgö (денес Ekerö) кое лежело на еден остров во езе-
рото Mälaren. Helgö било вистинско средиште на далечната трговија. Населувањето 
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таму почнало во доба на Римското царство и траело сé до викиншкото доба. Своето 
најголемо процветување го достигнало тоа место во доба на селидбата на народите 
и во венделско доба. Три поголеми скупини на куќи со дваесеттина граѓевини се-
која лежи овде на вештачко припремени тераси...“. 

Па начинот „вештачко припремени тераси“ бил македонски, како што биле 
каналите итн. Ова во Азија го однеле Македонците, што важело и за во Америка. 
Бидејќи Македонците во Азија, нпр. во Пакистан со бригискиот симбол богот Арес 
-јарес=јарец, не го знаеле поимот Словени, такви и немало. Следи македонски ко-
лонисти за време на Рим: „Населувањето тогаш почнало во доба на Римското цар-
ство и траело сé до викиншкото доба“. Тогаш низ Европа постоел поимот Венети... 

T. Capelle, стр. 284, пиши: „...рогови за пиење и парни сребрени врчеви (би-
ликум). Домашните производи се само рогови за пиење, а останатите делови на тие 
‘сервиси’ се римски увоз кој на германските кнежевски дворови доспеал како трго-
вска роба, како поклони и кадшто можда како плен при плачка. Кнежевските гро-
бови кои се познати од Висла па сé до западно од Лаба и од Чешка сé до јужна Нор-
вешка го обележува изненадувачки еднообразната опрема. Тоа го допушта заклучо-
кот дека ‘германското племство’ морало да биде тесно меѓусебно поврзано“. 

Се потврдува, македонските колонисти се превезувале со волски коли, со та-
кви коли македонското оплачкано богатсво било пренесено во Рим. Овде се обеле-
жани просторите каде Македонците со бригијското говедо биле колонизирани. Би-
дејќи сé македонско останало во Рим..., Македонците за себе имале само римско. 

„Увезената римска роба продрела веќе на крајот на латенското доба сé до 
Средна и Северна Европа. Наодите на увезените производи се концетрирани пред 
сé долж речните текови, на прибреговното подрачје, и на големите острова на Ба-
лтичко море (Fyn, Sjaeland, Bornholm, Öland, Gotland). Тоа ни говори дека превозот 
на робата се вршел првенствено со воден пат. Какви противредности римските тр-
говци добивале од Германија, не е поузадно утврдено, ама некоја одредена улога 
сигурно имале волната, јантар и робови...“.  

Се истакна: „Какви противредности римските трговци добивале од Германи-
ја, не е поузадно утврдено“. Се потврдува, дека населението било само македонско. 

Стр. 286: „Меѓу најважни достигнувања во ‘слободна Германија’ во време 
на римските цареви припаѓа рунското писмо. Тоа веројатно настанало во 1. ст. н.е., 
по своја прилика на поттикнување од северноиталските алфабети на алпското под-
рачје. Најстаро сведоштво потекнува од времето околу 200. н.е. Равно цртни облик 
на слова ги чини нарочито погодни за запишување на кратки текстови на дрво, ка-
мен и метал. Својата најголема распространетост ја постигнуваат руните со сна-
жната експанзија на викиншката култура. Подоцна ги заменил латинскиот алфабет, 
ама ипак се очувале во поедини зафрлени места на Северна Европа до длабоко во 
19. ст. Постари, повеќето мошне кратки записи од времето на римските цареви и 
‘селидбата на народите’ се состои во правила само од магијски формули и имиња, 
додека помлади текстовни сведоштва, кај кои може да се работи за спомен- записи, 
неспорно имаат приповедно обележје“. 

Видна продолжителната врска со македонските колонисти, чии традиции се 
одржале до со 19 век. Иако христијанството било убиствено, се одржало до 19 век. 

Стр. 289: „Северно од Алпите настанало на крајот на 5. и во почетокот 6. ст. 
франачка држава....Еден од најмоќните мајордоми на Аустразија бил Карло Мартел 
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(714- 741) кој со битката кај Tours и Poitirers го зауставил продорот на Арапите во 
Средна Европа. Без појачан удел на коњарството во франачката војска- со што тие 
се прилагодувале на коњичко војување на Арапите- неговата победа, која во пона-
тамошниот тек на европската историја била пресудна, не би била можна“. 

Ако се земе во предвид дека Македонците биле коњари, а овде Франките не 
се коњари, како спротивност на Монголите (Готите...), се потврдува дека Франките 
биле наследници на македонските колонисти, кои како робови биле донесени низ 
Европа без коњи.Па Франките биле воглавно пешадинци, спротивно на Монголите. 

Стр. 290: „Камените градевини се сочувани само во безначаен мал број... 
Стамбените куќи биле најголеми, а делимично, како тв. јамски куќи, биле напола 
вкопани в земја. (Плиниј известува за нешто постаро доба дека германските жени 
обичаваат да ткаат подземни куќи !)...“. 

Куќите подигнати низ Европа биле како оние на Балканот со Мала Азија. 
Се спомна Плиниј. Во Friedrich Lübkers Reallexikon, Druck und Verlag von B. 

G.Teubner, Leipzig- Berlin, 1914, под Плиниј стои: “Plinius. 1. C. Plinius Secundus, 23 
oder 24 nChr. in Novumcomum geb., kam früh nach Rom, ward in jungen Jahren 
praefectus alae, diente in Deutschalnd und stand mit Flaviern, insbesondere Vespasian in 
nahem Verkehr; in Spanien bekleidete er eine procuratio. Zuletezt kommandierte er die 
Flotte bei Misenum. Im J.79 fand er dort beim Ausbruch des Vesuvs seinen Tod...“.  

Бидејќи Плиниј бил роден 23/24 година после Христос,се потврдува дека тоа 
било наследство на македонските колонисти по пропаста на Македонија од Рим. 

Стр. 290: „На најважната археолошка скупина изворите за тоа временско ра-
здобје чинат гробиштата што им припаѓале на населбите. За меровиншкото доба се 
карактеристични гробишта со гробови сврстени во редови. При тоа се работи ис-
клучиво за гробови со неспалени лешеви, кои во спротивност со временските по-
стари палевински гробови...“. 

Се потврдува разлика на стари „палевински гробови“, и нови „исклучиво за 
гробови со неспалени лешеви“. Следи новите биле исклучиво македонски гробови. 

Стр. 292: „Само во еден случај можел еден кнежевски гроб од меровинш-
кото доба- еден кралски гроб- со сигурност ќе биде издвоен од инаку вообичаената 
анонимост на археолошките наоди. Се работи за гробот на кралот Холдерик (Клод-
виговиот татко и синот Меровех, по кого кралската куќа е наречена) кој 1653. е 
откриен кај Tournaia во Белгија. Смртта на тој крал, кој служел во римската војска 
како ‘federat’ (сојузник) и стоел на чело на франечкиот воен одред, потврдува Гр-
гур Тоурски за год. 482. Неговиот гроб содржел навистина кнежевски наоди кои му 
припаѓаат на крајот на 5. ст., како што е околу 300 парчиња пари од кои најмладиот 
е искован во време на царот Зенон (474- 491)...“. 

Стр. 292: „Најимпресивна заоставштина од меровиншкото доба без сумли-
вост се кнежевските гробови. Тие не лежат повеќе како во доба на римските цареви 
издвоени во мали обителски некрополи, туку се најдуваат во цркви или меѓу гробо-
вите на нивните поданици на поголеми гробишта. Се истакнуваат многуповршни и 
скапоцени прилози, кои сведочат еднако за стопанското богатство како и за госпо-
дарскиот начин на живот. Тие гробови и надворешно раскошни соградени отколку 
на другите слоеви на население. Како пример нека бидат наведен инвентарот не-
давно на откриениот кнежевски гроб во Krefeld-Gellep. Тој гроб лежел внате на го-
лемото ромско-франачко гробиште, големина најмалку 2,70 х 1,40 м. Содржувал 
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следечни предмеи: златни пари (имитација на еден солид на царот Анастазиј I, 495- 
518), златен прстен...“. 

Стои „златни пари (имитација на еден солид на царот Анастазиј I,495- 518)“. 
Стр. 295: „Англосаскиот свет не стоел, како што тоа го покажала веќе и ми-

сионерската делатност, во осаменост, на работ на Средна Европа. Многу увозени 
добра сведочат за врските со Континентот и дури со Средоземјето. Како пример 
може да биде наведен  округлиот сребрен тањир со византиско потекло во гробот 
во Sutton Hoo кој носи печат на царот Анастазиј I...“. 

Следи колонизирањата продолжиле, а последно било со Јустинијан I.  
Х.Џ. Велс, на стр. 360, вели: „Ова таложење набрзо засновало нови облици 

на поредок и нови закони. Такво зачврстување на приликите во Галија почнало да 
се јавува уште пред времето на победоносните упади на варварските племиња. Кога 
Фрузите дошле во Галија, постоело кај нив веќе извесно уредување слично на она 
кое веќе го видовме кај Македонците, а какво по своја прилика владеело и кај сите 
северни народи. Околу поглавицата, или народниот водач во војна- кралот, се со-
брала група млади луѓе од угледни семејтва. Тие млади луѓе биле другари (комита-
ти=грофофи) или војни потстарешини на главниот водач. Природна последица на 
тоа уредување била кај народите освојувачи односите измеѓу послабиот и појакиот 
господар се развиле отприлика на иста основица како односите измеѓу поедин гроф 
и неговиот крал. Исто така, на основ на споменатото уредување, влатетелот, кој во 
војната би победил, би ја разделил освоената земја меѓу своите другари. Од пропа-
днато царство на феудализам ја примил мислата на здружувања заради заедничка 
заштита на животот и поседот. Од Германите го примил феудализмот појмовите на 
витешко другарство, взаемна верност на лицата поврзани со клеветнички обврски и 
обврски на лично служење на клеветникот на господарот. Додека тоа прво се од-
несувало на стопанска страна на новото уредување, ова последно било темел на ли-
чното држење и определување во него. Човекот би можел да биде склон да го спо-
реди развитокот на феудалниот поредок со процесот на кристализација. Историча-
рот, посматрајќи го бучниот метеж во западна Европа во текот на четвртото и пет-
тото столетие, гледа стално поместување на поедини политички групи. Водачи и 
потчинети се одвојувале и удирале еден од друг, поново се здружувале и поново 
после се завадувале“. 

Се кажа: „уредување слично на она кое веќе го видовме кај Македонците“, 
ама и : „Тие млади луѓе биле другари (комитати...)“.Македонци комити и во 20 век. 

Стр. 363: „Населението, над кое владееле Карло Мартел и кралот Пипин, би-
ло- како во кој крај на држава- на мошне неднаков степен на просвтеност. На југ и 
запад тоа население се состоело од латинизирани Келти, христијани; во средните 
краишта на државата владетелите имале за поданици германски племиња кои само 
со дел преминале во христијанството- Фрузи, Бургунди и Алемани; на север имало 
уште незнабожци- Фризи и Саксонци, додека во источниот дел на државата живее-
ле Баварци, кои кратко време пред тоа св. Бонифациј ги превел во христијанството. 
Многубожната вера на старите Германи и Словените била мошне слична на пр-
вобитната вера на старите Грци. Тие била машка и усправна вера, во која храмови-
те, свештениците и жртвите играле мошне незнатна улога. Своите богови ги зами-
слувале како виши битија мошне слични на луѓето, како некој вид старешина-учи-
тел, кој неочекувано и по своја ќуд се мешале во човечките ствари и односи. Кај 
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Германите Јупитер одговара на Один, на Марс отприлика Тор, Венера поново бо-
жица Фраја итн. Во текот на седмото и осмото столетие постапно е извршено по-
крстувањето на незнабожцните германски и словенски племиња...“.  

Се кажа Германи и Словени со слична вера на тн.Грци,кои биле Македонци. 
Самите Европјани кажуваат дека имале Тројанско потекло. Следат имињата 

Троа, Парис ..., наведено во моите книги. А и други имиња Елисејски полиња итн. 
Со Македонците (со нив имало и Бриги) се носеле мноштва преданија... 
Х.Џ. Велс, на стр. 153, пиши: „Усмената книжевност на оние келтски народи 

кои продирале кон запад не се сочувала во онолкава потполност како кај Грците 
или кај Индијците.60 Таа била забележена на многу векови позние, и оттука, како и 
варварски, примитини англиски Беовулф, изгубил секаков јасен траг во доба на се-
лидбата во земјата на некое порано населен народ. Ако Преваријанците во неа во-
општо и се појавуваат, тоа е само како некој вид вилински народ од ирските скаски. 
Ирска, најповеќе одвоена од сите други заедници кои келтски говореле, најдолго и 
го задржала својот примитивен живот. Таин, ирска Илијада, го опишува говедар-
скиот живот во кој се употребуваат уште војни двоколки, како и војни пци, додека 
главите на побиените се однесуваат обесени околу коњските вратови. Таин раска-
жува за еден грабнувач на добиток. И овде, исто така, се појавува оној ист опште-
ствен поредок каков што ни го прикажува Илијада. Поглавиците седат и се гостат 
по големите дворани, себи си ги градат тие дворани, и тука им пејат барди и им ра-
скажуваат приказни; таму пијат и се опијануваат. Свештениците не се запазуваат 
така многу, или постој некој вид чарбоници кои прорекуваат и гатаат“. 

Ирска не е лозарска и сливарска земја- Ирците биле македонски колонисти.    
J. Heidrih, на стр. 317, пиши за Теофана. „Таа не била царска ќерка туку да-

лечна роднина. Ама обостраните сфери на моќта ипак биле признаети“. 
Бидејќи Теофана била сопруга на Отон II, а мајка на Отон III. (983-1002),  

внука на Василиј I Македонски, таа гради црква..., а за тоа со неа понела право-
славен народ... Следи и со неа продолжиле преселбите со свои разни традиции... 

Па била поклонета оргуљата, полото и разни други игри.Преземени закони... 
Исто така, со богомилите продолжиле преселбите. Бидејќи во Македонија и 

пошироко Балканот богомилството било масовно, преселбите биле масовни. Со нив 
биле пренесувани разни традиции..., дури разни имиња. Такво било и името Бодин. 

А со него преселбите и не завршиле. Со крстоносни војни масовно се бегало 
вон Балканот.Дури со него се пренесувале многу нешта-според некои, масонството. 

Не само низ Европа да бил пренесен животот за кој се говори тн.Хомер итн., 
во прилог се додава, што и Љубомир Кљакиќ, на стр. 183, пиши: „Ова се најважни 
разлози поради кои нашите древни балкански претци уживале углед на избрани 
среќници према кои боговите биле посебно милостиви. Тоа го потврдува преда-
нието за Хиперборејците, за Аргонаутите и златното руно61 кое во епохата на хри-
стијанството ќе се зачува како мит за Грал...“. 

Кавендиш- Линг, на стр. 165, имаат поднаслов „Трагање на гралот“: 
„Во средниот век се развил привлечен иако кривоверен мит за грал. Најстара 

зачувана историја е Le Conte du Graal на францускиот писател Chrétiene de Troyes, 
напишан 1180. и недовршен. Јунакот е млад витез Персифал кој доаѓа до таинстве-

                                                 
60 Дравид=дрвит=друит.Следи Дравидите живееле само во шуми,поради што дошло името Дравиди. 
61 Oд руно произлегла руна-овчарите резат=режат, рецкаат.. на стаповите;и буква од бука-Buch: х=к. 
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ниот дворец близу широката река. Сопственикот на дворецот е Кралот рибар, така 
викан оти е хром и немоќен да оди и да јава, па рибарењето му е едина разонода. 
Кралот го повикува во гости и Персифал гледа поворка. Прво доаѓа младичот но-
сејќи бело копје со бело тркало од кое капка црвена боја капи на неговата рака. По-
тоа доаѓаат уште два младичи носејќи свеќарници и со ним прекрасни девојки ра-
скошно облечени, носејќи во раката златна зделица опточена со драги камења. Кога 
таа влезе со гралот, настанува толку светло да свештарникот го изгуби својот сјај 
како што ѕвездата избледи покрај Месецот или Сонцето. Зад неа доаѓа друга дево-
јка со сребрени изделкан сад. Поворката ја поминува двораната и оди во другата 
просторија. 

Песифал настојува да сознае што заправо видел, ама никој ништо не кажува, 
а тој веќе е вгладе за да праша. Наредното утро, дворецот се чини посве напуштен. 
Кога изјавал низ вратата, подвижниот мост самиот го подигна зад него. Подоцна му 
е речено дека требало да го праша зошто гралот служи. Да би успеал, Кралот рибар 
би оздравел и од тоа би произлегло многу добро. 

Према подоцнежните писатели грал бил здело од последната вечер во која 
Исус на своите ученици им понудил вино кое било неговата крв. Таа постанала по-
сед на богатиот Исусов следбеник Јосиф од Ариматеј кој во неа фатил малце крв 
што течела од раната на разапнатиот Спасител. Тој голем симбол или завет на ве-
чниот живот, сад која го содржи Христовата собрана крв, се чувала во тајност во 
таенствениот дворец на наследниците на Кралот Грал, потомците на Јосип од Ари-
матеј.62 Према приповедките, храбрите витези на дворот на кралот на Артур му се 
домогнале на гралот премостувајќи ги нечуените опасности и тешкотии и така ја 
задобиле бесмртноста и единството со Богот.    

Црквата ја отфрлила историјата за гралот, оти таа значела дека спасението 
може да се постигне и другчие отколку со помош на црквата.Митот воглавно е кон-
струиран од граѓата преземена од келтската поганска религија. Грал е обично пехар 
или здело од последната вечер и е тесно поврзан со светата миса, ама оддалечениот 
предок му е таинствен сад на бесмртност во келтскиот друг свет. Кралот Грал е 
обично хром или онемоќен од староста и затоа земјата му е пуста и неплодна. Еден 
од јунаковите задачи е да го излечи кралот и така да го обнови животот на пустата 
земја, тема која исто така е со потекло од старите келтски верувања. 

Приповетките се полни таенствени и заводливи мотиви. Чуден е називот Кр-
ал рибар или Богат рибар за чувателот на гралот. Во неговиот дворец копјето од 
кое капи крв, а тоа копје кое било забодено во Христовиот бок на крстот.Како би го 
излечил Кралот рибар, јунакот мора да постави прашање кое во својот најран облик 
гласел: ‘Зашто грал служи ?’ Прекрасна носителка на гралот и Ружната девојка, 
страшна вештица која му се приближувала на јунакот, очигледно се два вида пога-
нски божици. Темата на освета е поврзана со скршениот меч кое јунакот мора да го 
поправи. Се чини дека нема некој целовит погански мит кој би стоел зад историјата 
за грал. Средновековните автори уз изграден христијански мит на темел на неповр-
зани и променти погански преданија“. 

 
ОД ТН.СЛОВЕНИ ПОВЕЌЕБОЖЦИ ДО ГЕРМАНИ ХРИСТИЈАНИ 

                                                 
62 Исус непостоел- него Фило не го познавал. Следи еврејството произлегло од повеќебожеството. 
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J. Bleicken, стр. 234, пиши: „Во време кога Рим...во Италија најпосле од 

исток дошле и илирските скупини кои поради различни патишта по кои во текот на 
селидбата се движеле и поради нееднаквото прифаќање на староседелските култур-
ни добра исто така не биле никаква единствена скупина. Нивното населбено подра-
чје било во источниот дел на Падската низина (тука се населиле Венети, ко кои тоа 
подрачје се нарекло со Венеција) и во југоисточна Италија, сé до ‘остругата’ на По-
луостровот (таму се населиле Месапијци и Апулијци; по овие последните тоа под-
рачје тогаш е наречено Апулија, италијански: Puglia). Илирските племиња, вооста-
натото, допреле и на Сицилија, каде успеале да се одржат во западниот дел на остр-
овот (Елимијци).Пранаселението на Италскиот полустров воколку не бил  покорено 
или со придојденците не стапило во тесна врска, можело да се одржи во тешко при-
стапните брда северозападно од Алпите, пред сè северно од денешна Генова (Ли-
гури); исто така брдските подрачја во средиштето на Сицилија било типично под-
рачје каде се повлекле старосеелечките племиња (Прото-Сикулци, Сикани). На си-
те тие народи во 9. и 8. ст. пр.н.е. им се придружиле две нови скупини кои во рана-
та историја на Рим стекнале посебно значење. Биле тоа Етрурци и Грци“. 

Следи заклучокот дека Венетите не биле тн.Словени туку само Склавините. 
Со тоа што илирски јазик бил венетскиот, се потврдува, тн.Словени се лага. 
Се говори за Венети=Венета - н = Венеа. Русија исто така била Венеа + т. 
Лужичките Срби од страна на Германците се викале „Vindish“ (венетски), 

името Русија на фински јазик се среќава „Veneja“, а во естонскиот - „Venelaien“. 
Антите, Венетите и Склавини биле само тн.Словени, никако Словени според 

слово. Пак, Русите во 860 година се нарекле Словени (Фотиј)- тоа е само по прват. 
Бидејќи Русите до 860 год. не биле Словени, наведеното на Фотиј се крие. 
Радослав Катичиќ,63 на стр. 262, пиши за „Бог громовник на Словените“: 
„Со овие излагања...Кога во 6. столетие на долниот тек на Дунав, на грани-

цата на Римското царство, се појавил до тогаш сосем непознат народ Словени и 
застанал на сè почесто плачкајќи провалувајќи преку реката во римската провинци-
ја, со тоа им се обратил, секако, и на позорноста на римските писатели и тие заста-
нале да собираат и пригодите да ги изнесуваат она што успеале дас сознаат за него. 
Прв составен приказ, бар колку од тоа дошло до нас, го дал во своето столетие Пр-
окопиј од Цезариј, кој во своето дело за војните на царот Јустинијан, на кој му бил 
совеменик, му посветил етнографски екскурз заправо на Словените. Во некое, мо-
шне озбилно, смисол тоа е почеток на европската славистика“. (Про-коп, Р.И.) 

Што се однесува за некој словенски народ кој „се појавил до тогаш сосем 
непознат“ не било можно, затоашто Балканците во старата ера и Римјаните во свое 
време редовно патувале на север- северно од Дунав, и по долините на Вардар- Мо-
рава- Дунав... Тие никогаш не нашле било какви Словени- такви никогаш и не по-
стоеле. Овде се работи само за употреба на поимот Склавини само од 5 век нова 
ера, а за нив Прокопиј наведува само од „6. столетие на долниот тек на Дунав“. 

Tamara Tablot Rice,64 на 142 и 143, наведува 6 слики од 12 век на Миниа-
турата „на византискиот историчар Манасес“. Во неа се претставени како 865 го-
дина се крсти булгарскиот крал Борис со сопругата; војната на царот Никефорос 

                                                 
63 Radoslav Katičić, Božanski boj, Zagreb/Mošćenička Draga,Filozofski fakultet Sveučilište- Zagreb, 2008. 
64 Morgen des Abendlandes, Deutsche Buch-Gemeinschaft, Berlin ·  Darmstadt ·  Wien ... 1965. 
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против Крум (802-814); меѓу 946 и 971 навлегувале Русите двапати во Булгарија; и 
Царот Василеиос II. (Македонски, Р.И.) против „Кралот Самуил во годината 1014 
.... Таа  Миниатурата е претставена само на македонскиот тн.старословенски јазик. 

Ова говори дека тн.Византијци пишеле на коине и тн.старословенски јазик. 
Следи кај Цар Самуил и Цар Душан царски јазик да биде коине, а црковен 

тн.старословенски. Ова било само поради тоа што народен јазик на македонската 
династија ñ бил варварски=пелазгиски=тн.словенски- тн.Хомеров=тн.Платонов. 

Ова било повод руските кнезови со тн.византиски цареви да разговораат без 
преведувач-и. Па токму и затоа за разговорите нема документи напишани на коине. 

Следи само по налог од Цариград од Руската црква да биде исклучен коине.  
Вил Дјурант, на стр. 53, пиши: Некои илјада години...Трговците на Феникија 

...Латините називот Африка му го дале на регионот околу Картагина и Утика, а ... 
Грците ги нарекле Пуни (Poeni)- те. Феничани...“. Овие биле со пелазгиски богови. 

Х.Џ. Велс, на стр. 365, вели: „Во текот на времето од петтото до деветтото 
столетие овие Викинзи сè повеќе се усовршувале како поморци, па продирале сè 
понатаму и понатаму. Се усудувале да се отплови и во морињата на крајниот север, 
па и најпосле стигнале и до ледените брегови на Гренланд. Со време добо ја запо-
знале оваа земја, а во деветтото столетие имале свои населби и во Америка (за ова, 
наравно, готово никој во Европа не знаел). Многу нивни ‘зага’ (кажа) е прибележе-
но на Исланд во десеттото и единаесеттото столетие. Викинзите го посматрале све-
тот од гледиште на одважните пустлови. Ловеле китови, морски коњи и мечки. Во 
нивните епови голема улога игра некаква легендарни, големи и богат град на југ, 
некој вид мешавина измеѓу викиншките песни на називот ‘Миклагард’ (‘Михајлов 
Двор’). Тој легендарен Миклаград со магнетска сила сè наново ги влечел потомци-
те на Норманите во Средоземно Море, и тоа како чисто поморски пат, од запад, 
така и преку Балтичко Море и Русија. За тие походи уште ќе говориме. Со пат низ 
Русија удариле неколку столетија подоцна и Швеѓаните, потомци на Норманите“. 

Викизите за симбол ги носеле роговите на бригиското говедо, а на лаѓите 
бригиско- македонски симбол- тело на бригиска змија и глава на македонски лав.  

Името Сведен=с веден е тн.словенски, што важи и Норман=нор (-на/...) ман.   
Х.Џ. Велс, на стр. 373, пиши: „Сега на Средоземно Море се појави нова сила 

...Норманите, кои удриле низ Русија, патувале лето да би можеле да ги користат 
пловните реки. Доаѓајќи до горниот тек на руските реки, кои течат по пат на север, 
тие своите лаѓи ги пренеле до реките кои течат во јужен правец, па со нив се спу-
штиле до Црно Море и Касписко Езеро. Таму се јавуваат час како гусари, час како 
освојувачи, а час како трговци. Арапските летописци она време ја споменуваат ни-
вната појава на Касписко Езеро и за нив го прифатиле името ‘Руси’. Норманците 
вршеле упади во Персија, а во неколку махови (годината 865., 904., 941. и 1043.) 
напаѓале и на самиот Цариград со флотата составена од многубројни мали леки бр-
одови. Еден од тие поглавици Норманци, Рурик, загосподарил околу годината 850. 
како владетел во Новгород, а неговиот наследник, војводата Ољег го освоил Киев и 
со тоа положил камен темелник на денешна Русија. Во Цариград набрзо се запазила 
вредноста на овие руски Викинги како одважни војници. Грците ги нарекувале Ва-
рјази. Образованата царска гарда е составена од најамници Варјаги. По покорување 
на Англија од Норманите годината 1066., е прогонето од Англија голем број углед-
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ни Данци и Англосаксонци. Овие изгнаници отишле кај руските Варјаги и изгледа 
дека брзо и лесно се прилагодиле во поглед на јазикот и обичаите“. 

Русите како Венети биле како Викинзите. Дури имало и руски Викинзи. Па 
затоа „Данци и Англосаксонци“ „кај руските Варјаги“ „брзо и лесно се прилагоди-
ле во поглед на јазикот и обичаите“- тие биле еден ист народ со ист јазик, обичаи... 

Како што денес Русите говорат само плазгиски=тн.словенски, тоа важело и 
за Скитите, а и за Викинзите. Ова говори, Словените се најголемата историска лага. 

За да се потврди дека Словените биле и останале најголема лага е со тн. 
словенски Бог Герман. Густав Вајганд, на стр. 6, пиши: „...Билазора-Велес...самото 
тракиско лично име ‘Герман’ до денес се зачувани...“- ова име го носи Германија. 

Густав Вајганд, на стр. 13, вели: „Во кратки црти...додуше преку јазичните, 
етнографските и фоклорските студии. Исто така видот на музиката и на танците на 
Романците укажува на сосема одлучност на Балканот...“. 

Од Романија авторовите тн.Словени „продирале“ на Балканот, а денес во тн. 
домовина на тн.Словени нема такви туку Романци, чиј јазик бил само латинизиран 
тн.словенски јазик. И во Романија службен бил тн.старословенски- без тн.Словени.  

Стр. 6: „Границата...Бидејќи Дунавската клисура (т.н. Касан премин) бил  
сосем непрооден и на јужната страна исто така уште не е, така од Север доаѓачките 
продирачи само источно или западно на онаа дива планина (сега Голубина Плани-
на, до преку 1300 н висина), која се протега помеѓу Морава и Тимок, во средниот 
век огласена со име ‘Булгарска шума’, доспевале на Балканот...“. 

Бидејќи Дунав не бил преминлив и во 1924 год., кога бола издадена книгата, 
таа можела да се премине само преку понтонски мостови, кои биле римски. Следи 
сите оние кои по нив поминале,затоа и си платиле,како што биле Готите, што се чи-
та во книгата на Ото Цирер. Меѓутоа, никаде ги нема само тн.Словени. Па ова било 
само поради тоа што тие биле само гранични единици за време на Јустинијан. Би-
дејќи таму условите на живот биле тешки, многу каснела платата..., тие се бунеле... 

Стр. 10: „Во Источното Римско Царство...Сега во 6. век после неколку про-
вали на Антите навалила поплавата на Словени (Склавини) на Балканскиот Полу-
остров. 581 веќе во Епирус, Тесалија...и дури Ахаја походиле...“. 

Па ако би имал народ Словени, Словени би морале да бидат и жителите на 
Епир, Тесалија...и дури Ахаја.Бидејќи тоа не се прифаќа,тие биле/се најголема лага. 

Овде не се говори за никакви Словени- според слово, а Русите за Словени се 
изјасниле дури 860 година (Фотиос), туку за Склавини=тн.Словени. Па тие биле са-
мо гранични единици на Јустинијан. Ова говори дека тие биле само, повратници. 

Следи ако би имало било какви Словени како народ, тие ќе морале да бидат 
познати уште во старата ера, а никако во Европа само во 5 век и на Балканот 6 век. 

Се наведија и Антите, чие потекло било балканско, а во новата ера тоа име 
се споменува во Русија. Па и затоа авторите пишат, Словените биле повратници. 

Се истакнува дека Словените дошле од Заткарпати. Само тие биле од руска 
страна. Според Нестор (11-12 век), Русите потекнале од Илирија- само балканска. 

Олга Луковиќ-Пјановиќ кажува што пишел Сипријан Робер: „...а нашиот сл-
овенски манускрипт во Ремс, пишен на глаголица, нели низ векови го сматравме за 
коптски ракопис ?А бугарскиот учен Монах Храбри од десеттиот век, не ни рекол:“  

„‘Првите Словени немале слова, ама читале и прорекувале со помош на цр-
ти и рези (черти и рјези). Не можат да се означат појасно руните’ “. 
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Следи Русите како и Етрурците пишеле со руни, како што се пишело низ 
Европа. Ова говори дека сите тие биле еден ист народ со еден ист пелазгиски јазик. 

Неслучајно, кај Русите и Етрурците, како низ Европа, постоел богот Перун. 
Јужно од реката Дунав истиот бог Зевс во Русија се викал Перун- едно исто. 
Следи, според Афанасијев, зборот Перун да биде превод на грчкиот Зевс. 
Роберт Гревс истакна кај „72. Мелампо“ под „2. Ификова мана...Името Пера 

...“. А и кај „104. Тесејева смрт“, под „4. ...Перуѓа...“. Се говори: Пер...Перу...Перун. 
Радослав Катичиќ, на стр. 53, вели: „И тука под дрвото кревет...А валја да се 

има на ум и тоа дека свети Илија и свети Никола во христијанството го замениле 
големите словенски богови Перун и Велес“. 

Па Перун бил на тн.словенски простори, а такви биле и оние на Франките. 
T. Capelleна стр. 297, вели: „Друга една важна населба на раните Словени... 

Бидејќи од тој ран степен се развило едно средиште на Велика Моравија, оправда-
но би било да се замислува дека Микулчице е еден словенските замоци кои на пре-
минот од 6. и 7. столетие биле подигнати против аварските одреди.После,таа насел-
ба можела да биде и едно упориште на франечкиот трговец Сам кој,према Фреде-
гаровата хроника, од 623. до 658. година стоел на чело на една словенска држава“. 

Се кажа: „франечкиот трговец Сам“ „на чело на една словенска држава“. 
Значи, Франкот Сам имал тн.словенско име, како што било името на остров 

Самос,кое било само- осамено-во Егејското море,што важело и за Карпатос, според 
што се дошло до Карпати, со своите четири Заткарпати- јужните руски е Балканот. 

Следи на Франките говорен јазик им бил само тн.словенски-види мои книги. 
Тие преведувале од латински на склавински=тн.словенски јазик и говореле 

склавински=тн.словенски јазик. Токми и затоа Отон со Самуил говорел таков јазик. 
T. Capelleна стр. 290, пиши: „Повеќе потврда имаме за навалното оружје... 

Стрелицата и лакот како и поголемите бојни ножеви, како што известува Гргур 
Тоурски, писател на историјата на Франките, можеле да бидат премачкани со смр-
тоносен отров, ама имале тек подредена улога. Војникот- коњаник, кого когашто и 
неговиот коњ морал да го следи во гроб, поседувал уште на поврв на тоа и раско-
шна коњска орма“. 

Се кажа: „Стрелицата...можеле да бидат премачкани со смртоносен отров“. 
Па мачкање на стрели со отров, кои биле смртоносни, биле тн.словенски. 
Тн.Словени биле само едно Повеќебожци.Следи тие да се христијанизираат. 
Х.Џ. Велс, на стр. 374. пиши: „Услед овие поместувања, а и поради други 

пореметувања, за кои малку потоа ќе се говори, Бугарите...По доаѓањето во своите 
денешни населби останале уште некое време многубожци. Нивниот крал Борис 
(852. до 884) држел во својот двор мухамедански пратеници и како некое време ре-
шавал да му пристапи на исламот. Најпосле се оженил со византиска принцеза, те 
со целиот свој народ го примил христијанството“. 

Од наводот се гледа дека Бугарите (Татари) се одлучувале да постанат исла-
мски и христијански народ. Па тие станале христијански народ-без етнички народ. 

Во Летописот на Монемвасија Аварите крстареле низ Балканот и дошле на 
Пелопонес.На Балканот немало било какви тн.Словени,а овде се битни Склавините. 
Кога тие дошле на Пелопонес,таму Склавините веќе ги нашле-тие биле домородни. 

Склавините биле Хелени=Повеќебожци, а Ромејците=Христијани. Ова било 
повод Склавините да се христијанизираат и само така тие станувале едно: Ромејци. 
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Бидејќи немало етнички- еднорасни народи, туку само верски, еве и доказ: 
Ото Цирер, на стр. 330, наведува: „Само различноста на верата на ариански-

те Готи и на католичките Ромејци го принудија Теодорих до коренито разграничу-
вање меѓу двата народи, како на пример забрана на брак“. 

Меѓутоа, меѓу Повеќебожците и Христијаните било уште многу построго. 
T. Capelle, на стр. 289, пиши: „Северно од Алпите настанало на крајот на 5. 

и во почетокот 6. ст. франачка држава. Клодвиг (481- 511) ги обединил салијските и 
рупуаријските Франки и ја подвргнал на себе толозанската држава на Западните 
Готи. Тешко издвоената војна над Аламаните (496) го навело Кловдиг да премине 
во католичка вера, оти поганските богови не му помогнале. Со тоа створил преду-
слов за продирање на католичката црква во германскиот свет на раното среднове-
ковие, кое продирање во одредена мера било обележано со поврзување на римската 
црква со германската култура...“. 

Се кажа: „поганските богови не му помогнале“. Па тие биле Повеќебожци. 
Бидејќи никогаш немало етнички народи туку само Повеќебоци и Христија-

ни, а Христијани станале Германците само во 5 век, Германци до со 5 век немало. 
Да не се изуми дека само од 5 век н.е. има Склавини- од склавина=област.   
Х.Џ. Велс, на стр. 363, пиши: „...Многубожната вера на старите Германи и 

Словените била мошне слична на првобитната вера на старите Грци...“. 
Па тн.Словени Повеќебожци биле со вера на тн.Грци и Германи Христијани. 
Ова говори дека Германците претходно 100% биле само едно: тн.Словени. 
Како се проширувало христијанството, така на сметка на Повеќебожците= 

тн.Словени се зголемувал бројот на Христијаните, а тие биле Германците и другите 
Европјани. Следи заклучокот, дека 100% Европјани биле само 100% Повеќебожци. 

T. Capelle, на стр. 292, вели: „Нити сите гробови на машките, нити сите 
гробови на жените не добивале гробни прилози на наведените видови. Многу било 
закопувања со оскудни, заправо сиромашни прилози или дури без икакви прилози. 
Во тие наоди сигурно доаѓа до изразување сиромаштијата на широките кругови на 
население. Само за доцномеровиншкито доба вреди во повеќе случаеви другчие об-
јаснување: христијанството ширејќи се сé повеќе го окончало ставањето на гробни 
прилози. Црквата ја презела грижата за спас не преминатите. Нарочито тоа е јасно 
по една исправа од годината 806. во која се кажува дека некој ‘testator pro salute 
animae’ при пригода на својата смрт му ги остава на самостанот St. Gallen следни 
ствари: коњи, оклопи, копја, облека, злато и сребро, значи точно оние предмети кои 
према поганските погребни обреди добил во гроб како гробни прилози“. 

Иако се говори за „спас не преминатите“, христијанството било злочинечко.  
Овде е битно да се објасни откаде и откога тн.Словени се христијанизирале. 
J. Heidrich,65 на стр. 304, пиши за „Карло Мартел и Бонифациј“: „Кралската 

моќ...Во меровиншко доба средиштето на франковата држава било во подрачјето на 
резидецијата Парис, Orléans, Реимс и Soisson; ама почнувајќи од Пипин Средниот 
се преместило према исток, во матичната земја на каролинскиот обител, то ест во 
областа Mosell и Meuse. Со тоа подрачјата од онаа страна на Рајна, во кои дотогаш 
христијанството тек мошне малку или дури никако не фатило корен, стекнало пого-
лемо значење. Пипин го потпомогнал англосаскиот мисионер Willibrord кој делу-
вал измеѓу Фризија и Ardenn. Карло го зел во своја заштита Willibrord ученикот на 
                                                 
65 Die Weltgeschichte, Verlag Herder KG Freiburg im Breisgau 1971-на хрватски Naprijed Zagreb 1976. 
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Winfrid- Бонифациј. Овој поврв на тоа својата мисија ја ојачал и со пипинска задача 
на мисионерството во ‘Германија’; во Рим го прифатил името Бонифациј, добил пр-
епорака за Карло Мартел, а подоцна од Рим добил и надбискупска чест. Врската на 
англосаската црква и Рим датирала од покрстувањето на Англосасите што го извр-
шиле мисионерите на папата Гргур I. Велики (590-604). Таа во 6. ст. ојачала со тоа 
што англосаските кралеви му препуштале на Рим да биде арбитар во споровите из-
меѓу проримски ориентираните и ирско-шкотската црква. 

Карло Мартел и Бонифациј. Спротивно на тоа, црквата на меровиншкото 
франечко кралство не стоело во тесна врска со Рим; таа врска е створена тек со де-
лувањето на Англосасот Winfrid-Бонифациј. Тој развил мисионерска делатност во 
мајнско- хесенскиот и тирингијскиот простор. Основал самостани и бискупии и ја 
реорганизирал исто така и баварската бискупска разделба. Неговите покушаји да 
спроведе внатрешна реформа на франечката црква наишле на отпор на племество-
то. Карло Мартел во подоцнежното роздобје на своето владеење му ја скратил по-
мошта на Бонифациј оти му требало племството. Тек за Мартеловите синови, Карл-
ман и Пипин Млади, можел Бонифациј да го продолжи своето дело“.    

Стои :„подрачјата од онаа страна на Рајна, во кои дотогаш христијанството 
тек мошне малку или дури никако не фатило корен, стекнало поголемо значење“. 

Ова говори сите простори источно од реката Рајна биле само на тн.Словени. 
Радослав Катичиќ, на стр. 1, вели: „Оваа книга се движи по трагата на уло-

мците на претхристијанското словенско обредно песништво...се покрстени веќе из-
меѓу 7. и 10. столетие...“. Следи покрстувањето на тн.,Словени било од 7. и 10, век. 

Х.Џ. Велс, на стр. 363, пиши: „...Во текот на седмото и осмото столетие по-
стапно е извршено покрстувањето на незнабожцните германски и словенски племи-
ња...“. Ова говори дека во наведениот период Повеќебожците се хритијанизирале. 

Па следи сите тн.Словени-Повеќебожци постанале Христијани-Германи. 
Христијанството се ширело на насилнички начин со убиства и што не друго. 
Олга Луковиќ- Пјановиќ пиши:„Нема никаква сумливост, дека и Бонифациј 

како и папата Јован X, ја знаел вистината, дека античките Илири и Трачани биле 
Срби...Оти- чуениот француски ‘Ларус XX век’ го изразува на следниот начин: 

‘Обичајите на Словените биле во почетокот варварски и се револитирале 
странците, кои со ним доаѓале во врска. ПРЕМА АПОСТОЛОТ БОНИФАЦИЈ ОД 8 
ВЕК, тие биле: ‘Најорвратна и најгадна раса од сите раси.’ Живееле на старински 
начин, обработувајќи ја земјата заеднички, жртвувајќи им на своите богови бројни 
животни и заробеници, спалувајќи ги мртвите и пратејќи ги погребите со гозби и 
војни игри. Жените се спалувале на ломачи на нивните мажи’ “. 

Х.Џ. Велс, на стр. 365, истакнува: „Нападите на Карло Велики на последни-
те упоришта на многубожеството предизвикале силен отпор на уште непокрстени 
народи...мошне малку се пиши за ѕверствата кои Карло Велики го вршел над 
Саксонците- незнабожци, по крв браќа на Викинзите. Е точно дека Викинзите биле 
задоени со страшна омраза против крстот, калуѓерите и калуѓерките и дека биле 
среќни кога год би им пошло за рака да попалат некој манастир и да го побијат не-
говото население“. 

Радослав Катичиќ, на стр. 1, вели: „...се покрстени веќе измеѓу 7. и 10. сто-
летие...“- „Словените кои во тоа раздобје одбиле да го прифатат христијанството и 
понатаму останале погани платиле со етничка смрт. Кога напокон ипак морале да 
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го прифатат, набрзина го напуштиле својот јазик и својата традициска култура. За-
тоа за преданијата на нивната усмена книжевност не знаеме ништо, па тоа не може-
ла ни да биде вклучена меѓу врелата на кои е засновано ова истражување“. 

Па тн.Словени Повеќебожци со смрт платиле ако не го прифатиле Христија-
нството.Бидејќи латински јазик бил дворасен,тие со векови се одродувале од својот 
јазик кој бил варварски=пелазгиски=тн.словенски (тн.Хомеров=тн.Платонов). Сле-
ди Католичката Црква била виновна за губењето на повеќемилениумските повеќе-
божни традиции, а прифаќање на еднобожеството=еврејството само од 444. г.п.н.е. 

Како што за да има Евреи била напишана Библијата, тие во своето живеење 
си создавале свои дела,како што тие си сакале.Истото го направил и Германите итн 

Кавендиш- Линг, на стр. 178/9, пишат: „Лошиот глас на Викизите потекнува 
уште од 8. столетие, кога го опустошиле самостанот на Линдсфарм на брегот на 
Нортхумберланд и кога англискиот монах Алкуин запишал: ‘Никогаш порано та-
кво насилие не се случило во Британија како сега сме доживеале од поганскиот 
народ’...“. 

Стр. 179: „Пред 9. столетие, додирите измеѓу Скадинавија и христијанска 
Европа биле сосема успатни. Нивниот начин на живот бил битно родовски и поло-
делски. Неколку луѓе знаеле да пишат, ама религијата и митологијата се пренесува-
ла од уста во уста, а не попат на свети текстови. Иако постојат бројни германски 
свети преданија, тие немаа свети книги“. 

Следи да се разбере само Повеќебожци и Христијани, а без етнички народи. 
Стр. 187: „Покрстувањето на Германија се одвивало мошне споро. Во Гер-

манија и Британија тоа воглавно, иако не потполно, довршено во 8. столетие. Исла-
нд службено го примил христијанството 1000.г. Норвешка нешто пораном а Швед-
ска тек две столетија подоцна. При тоа селанецот ги променил своите богови, ама 
тоа нужно не значело и дека ја променил и религијата. Неговото стојалиште на-
спрема невидливиот свет било еднакво. Се сочувани многу обреди во врска со го-
дишните доби, руните и понатаму биле на снага и ја чувале својата таинственост, 
светите места останале свети. Ама голем број богови биле свргнати, а митовите не 
колале понатаму. Да не бил Snorri Sturluson, повеќето би нестанале без траг. 

Разлогот зошто Нордијците преминале во христијанството прилилно е јасен. 
На една разина, преобратувањето на Скадинавија ја учинил дел на католичка Евро-
па. На друга, христијанството нудело сигурност од онаа страна на гробот каква што 
не било во старата религија. Во борбата измеѓу ‘белиот Христо’ и Тор и Один, Хр-
исто излегол победник. 

Најпосле, старите митови замреле оти им недостасувала доследност и озби-
лност. Один знаел да превари, Христо не. Тор можело да се обмани,Христо не. Frey  
и Freya одвеќе биле од овој свет, премалку го надилазиле. Старата религија немала 
свое средиште, било во ритуален или во организациона смисла...“. 

Се наведе за Полапски Германи, а на стр. 315 се говори за полапски Словени 
Исто така, дури Венети со Викинзи. А токму Венети и Викинзи биле Русите.  
Х.Џ. Велс, на стр. 293, пиши: „Денес (годината 1920.) нема повеќе никој на 

светот да носи царска титула и да одржува преданија богоцар“. 
„Кралот на Велика Британија носи и понатаму, покрај останатото, титуала 

цар на Индија. Можда тоа писателот во овој случај не го зема во обѕир, бидејќи ти-
тулата британскиот крал не ја носи како главна, туку како споредна титуала“. 
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Наспроти англискиот автор Велс, кој бил роден 1866 година во  Бромлеј Ке-
нт, за авторов, роден 1945 година како Баирчанец и Битолчанец и Бриг=Брзјак- Ма-
кедонец, в + Инди = Винди- Индите биле само тн.Словени. Такви биле Британците. 

Со разлика на Британците со готски англиски јазик, како трорасен, и роман-
ските како дворасни јазици, авторов говори на јазикот на белата раса- пелазгиски. 

 
СЛУЖБЕНИ ЈАЗИЦИ 
 
Х.Џ. Велс, на стр. 161, вели: „Имавме прилики веќе да го споменеме лиди-

ското кралство, те би било добро, пред што приказната ја продолжиме, да прогово-
риме овде неколку зборови за Лидијците. Првобнитното население на поголемиот 
дел на Мала Азија можда било слично на првобитното население од Грција и со 
Крит. Ако е така, тогаш тоа можда било ‘средоземна раса’...Остатоци на ваков ист 
вид на уметност со која се одликувала Кнос и Микена можат да се најдат растурени 
и по Мала Азија...Лидијци...Нивна престолнина бил Сард. 

...Тие ја обожувале божицата Велика Ма-ку. Фригијците го задржале својот 
јазик сличен на грчкиот, ама и тие биле занесени со таа таенствена вера; и многу од 
таа таенствена вери со таенствени обреди, што завладеало во позно доба со Атина, 
било по свое потекло фригиско (ако не трачко)“. 

Се заклучува дека во Атина живеел ист народ како и Фригија. Па Фригите 
биле Бриги со својата божица Ма-ку, до денес со бригиско у, а и Ма-ма и ма-тер а.  

Денес Фриги се Турци. Тие биле/се Бриги со монголски јазик. Па сè е јасно. 
Херодот пишел на јонски.Истото важело за во Елада,па дури за Македонија.  
Олга Луковиќ-Пјановиќ пиши: „После мошне занимливи напомени, секогаш 

уз антички сведоштва, нпр. од Плутарховиот ‘Пир’, за расипаноста на македонски-
от јазик, мешавина на илирски и грчки, што се случило за време на еден ограничен 
период, Долчи дава една мошне занимлива поединост за тоа, со каква мешавина на-
станал италијански јазик на неговото и нашето време...“. (Вулгаренлатински, Р.И.) 

Па во Атина не бил службен атичкиот говор туку јонскиот, на кого пишел и 
Херодот. И затоа се потврдува дека македонскиот јазик, според Плутатх, бил некоја 
мешавина на пелазгиски говори во Илирија и Елада- јонскиот јазик како службен. 

Х.Џ. Велс, на стр. 205, пиши: „Со оваа прилика...со кои располагале пи-
сателите во Александрија...Денес, додека ова го пишеме, одма при раце ни се: две 
енциклопедии, речник, атлас на светот, биографски речник и други помошни кни-
ги. Овие додуше уште немаат ивични, од страна извлечени ознаки на содржината 
(како поедини книги кои му служат на книговодството), ама можда тоа и во наше 
доба е уште рано да се бара. Во светот пак таму околу 300. година пред Христа не 
можело да биде ни говор за тоа. Та во Александрија тогаш се работело на составу-
вање на првата граматика и првиот речник. Во наше доба книгата, каква, да речеме 
се најдува пред нас, прво се напишува како ракопис; тој ракопис потоа му се дава 
на некој точно да го препише на пишачка машина; така добивате чист и прегледен 
текст, кој до миле волја можете да го прегледате, исправувате, преправате, па да се 
даде, вака изменет, поново да се ‘пречука’ начисто на пишачка машина, да ако 
устреба, и поново да го преправи. Вместо сè тоа, александријскиот писател имал да 
го испише или диктира одма секој збор ‘начисто’ во конечната книга...“. 



 179 

Се истакна: „Во светот пак таму околу 300. година пред Христа не можело 
да биде ни говор за тоа. Та во Александрија тогаш се работело на составување на 
првата граматика и првиот речник“. 

Значи, коине бил од „околу 300. година пред Христа“. Само потоа се пише-
ло директно на коине или преведувало на тој Птолемејов јазик, а никако порано. 

Коине имал датив,а во Елада немало/нема датив- коине не бил еладски јазик. 
Па само по 300. година се пишело на коине- и од него произлегол латински. 
Х.Џ. Велс, на стр. 274, вели: „Катоновите современици уште го презирале 

грчкиот јазик. Сега во тој поглед многу штошто не се променало. За владата на ца-
рот Антонин Пиј грчки јазик толку е исто ценет...Ама, бар во Рим, во она доба изу-
чувањето на грчкиот јазик и под него влијание, повеле повеќе сметки за естетскиот 
развој на самата латинска книжевност. Бидејќи имале свои епски песници, Рим-
јаните сматрале дека и тие мораат да пеат епови. Во доба на власта на царот Август 
во латинската книжевност имало слепо подржување на Грците. Во својата Енеида, 
Вергилиј, со колкава скромност со толкава и храброст, а секако доста вешто, поку-
шал на своите сонародници некој латински ‘пандан’ на Илијада и Одисеја“. 

Лукијан од Самосата, „Како треба да се пишува историја“, напишана 165/6 
година, под 21. вели: „И следнава грешка не е мала, па мислам дека заслужува да се 
одбележи. Историчарот просто се мачи да пишува на чисто атичко наречје, да го 
прочисти својот јазик, па нашол дека треба и римските имиња да ги преправи во хе-
ленски...“. Па имало само хеленски јазик (коине) и атички говор, но ништо грчко. 

Со наводот се потврдува, дека во Елада во 2 век во употреба бил само атичк-
иот говор, кој бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски. 

Значи, понатамо во римско време се пишело на пелазгиски=тн.словенски ја-
зик. Ваков бил и Аријан (2 век н.е.). Следи тој „Индиската историја“ ја напишал на 
јонско наречје, иако тој ги познавал коине и латински. Пак Плиниј говори за паси-
вната согласност на луѓето била првата причина за употреба на јонската писменост.  

Се заклучува, на јонското наречје се пишело, но не на Птоломејовиот коине. 
Народот понатаму си говорел на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
Историчарот Приск (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константи-

нопол кај Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) „меша-
јќи се со разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу себе го 
говореле својот варварски јазик“. 

Следи народен јазик бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски, кој бил 
тн.Хомеров,на кого говорел и Платон.Бидејќи никаде го нема коине,тој никогаш не 
бил во употреба на Балканот. Коине станал христијански јазик- латински службен. 

Х.Џ. Велс, на стр. 320, истакнува: „Додека на запад дошло до потполен оп-
штествен слом...Ќе биде дека и во Јустнијановите жили, како и во Константинови-
те, течела словенска крв...“. (Следи Словените биле најголема историска лага, Р.И.) 

Јустинијан, како Домородец бил со домороден варварски=пелазгиски=тн. 
словенски јазик, а службен латински јазик- коине следи со Ираклиј (610- 641 год.). 

Па македонскиот Александријски Птоломејов коине бил христијански јазик. 
Фока од династијата на Јустинијан бил полуварварин: еден родител му бил 

Склавин Повеќебожец, а вториот Христијанин Ромеец. На Повеќебожецот јазик му 
бил само варварски, а на Ромеецот државен јазик само латинскиот, а христијански 
коине. Следи заклучок, дека имало само еден ист народ со еден ист народен јазик.  
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Се говори за коине, а еве доказ дека од него потекнал тн.старословенски. 
Густав Вајганд, на стр. 15, пиши: „Така настана...Ама ние го гледаме мошне 

јасно влијанието на грчката синтакса во старобулгарскиот јазик, оти од Солун поте-
кнуваат првите преведувачи на светото писмо, браќата Кирил и Методиј, нивните 
грчки узори со таква бојазливост точност ги преведиле, за само да не го променат 
светиот збор на Богот...“. 

Булгар=булг ар, л=р, бург; булг...волг=волк=Volk=фолк=полк-а народ. 
За да се потврди, од булгар...волгар се доаѓа до вулгарен-народен, еве доказ: 
Само варварски јазик бил народен, оти народот не го познавал латинскиот. 
Во моите претходни кнги наведив дека Отон I говорел варварски=пелазги-

ски=тн.словенски јазик, како и дека тој бил склавински=тн.словенски крал.  
Отон I со Самуил и негов брат говорел на склавински јазик, како и дека Фр-

анките преведувале од латински на склавински јазик- германски никогаш немало. 
Ова може да се потврди и со тоа што кралевите во Ремс се устоличувале со 

Библијата преведена од Методиј Солунски, напишан на глаголица. Па ова било са-
мо поради тоа што тн.старословенски јазик бил и нивни јазик, како што било и за 
Моравија. Бидејќи Европа е премало генетско подрачје, таму живее еден ист народ. 

Како што тн.Словени Повеќебожци се христијанизирале, тие постепено со 
дворасниот латински јазик се одродувале од својот народен-само тн.словенки јазик. 

Бидејќи латинскиот јазик бил тежок за учење, бил создаден вулгатен латин-
ски Франков јазик. Со него продолжило одродување. Дури и конечно со германски.  

За да се потврди дека Европјаните биле Пелазги е темниот вокал. Тој го има 
во арапскиот кафез/каф’с, во француски јазик...и во Португалија,66 и во имињата.67   

И дативно у во Португал=порт у гал, што е веројатно за време на Јустинијан. 
Х.Џ. Велс, на стр. 426, пиши: „Една од непосредните последици најпосле 

пронајдена печатарска вештина била појава на безброј примероци…Од  четиринае-
сеттото столетие стварно почнала историјата на книжевноста во вистински смисол 
на зборот. Поедини месни наречја набрзо им го отстапиле местото на заедничките и 
општи книжевни јазици на поедини народи. Се развиле еднообразните и чисти ја-
зици: италијански, англиски, француски и шпански, а нешто подоцна и еднообра-
зниот германски јазик.Сите овие јазици постепено со употреба се утанчувале и усо-
вршувале во поглед на јасноста и јадровитоста на изразите. Најпосле го достигнале 
степенот на кој и во филозофските расправи во секој поглед биле кадри да ги заме-
нат грчки и латински“. 

„Во Германија, поглавито поради политичката подвоеност на безброј држа-
ви и државички, наречја и книжевности се одржало нешто подолго отколку кај ос-
танатите големи народи на запад. Како основица на денешниот новогорно герман-
ски книжевен јазик се сматра обично Лутеровиот превод на Св. Писмо“. 

Се кажа „да ги заменат грчки и латински“- никаде немало германски јазик. 
Германскиот јазик не бил народен туку Лутеров, а Лутер бил само единка.  
Секако, германскиот бил протестантен јазик, а Германци има-ло Католици. 
Па кај Германците имало дворасен латински, вулгарен латински Франков 

како романски и готски германски трорасен јазик-сè до одродување на Германците.  
А само со тн.Словен Бизмарк и со трорасен германски јазик до еден народ. 

                                                 
66 Португал=порту гал- дативно у, што веројатно било со последниот римски цар Јустинијан I. 
67 Во имињата на лицата крајното е не се изговара како е,иако така е означено, туку со темен вокал... 
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Обеднувањето на Германците со германскиот јазик било неопходно, затоа-
што тие меѓусебно не се разбирале со своите мешани јазици- ова важи сè до денес,    

Па Германците не биле и сè уште не се еден народ- народ се само тн. Слове-
ни со јазик на Белци, со кого сè до денес меѓусебно се разбираат и ќе се разбираат... 

Како што за време на Птоломејците од староегипетски биле остранети се-
митските зборови и се дошло до коптски=пелазгиски јазик, истото го направил Ма-
кедонецот Кирил Солунски, по налог на македонскиот царски двор- тој од двора-
сниот коине ги остранил семитските зборови и се добил тн.старословенски јазик.68 

И тн.словенски Германи мораат да се обединат со тн.старословенски јазик. 
Па иако Европјаните отсекогаш биле расисти,тие до денес се раснонесвесни. 
Еве го доказот: тие говорат на романски дворасни и готски трорасни јазици. 
Што се однесува за руски јазик имало расправа, која се водела дали да се от-

фрли или прифати тн.старословенски јазик. Победила струјата која се залагала да 
се внесе нов руски јазик, со кого успех постигнал Пушкин. Иако рускиот јазик бил 
тн.старословенски јазик, се создал нов народ со нов јазик. Следи место да постој 
еден народ тн.Словени со македонскиот тн.старословенски се создал нов руски ја-
зик, кој го истиснал местото на тн.старословенски јазик од 9 век. Ова било повод, 
рускиот јазик да биде повод да се појави нов руски народ,кој никогаш и не постоел. 

Како што рускиот бил македонскиот тн.старословенски, и српскиот69 бил 
негово наследство. Така се создале два нова падежни јазика на два нови народи, а 
народот во Русија и Србија не употребувал падежи. И единствениот народ се цепел. 

Ова било во спротовност на Германите,кои се обединиле со германски јазик. 
Следи во 19 век да постојат Русија и Србија, но не Германија. Еве и прилог:  
Кавендиш- Линг,70 на стр. 188, пишат: „Модерната обнова на германскиот 

поганизам била нуспродукт на германскиот романтичарски покрет и национализам, 
кој уследил после обединување на Германија во 19. столетие...“. 

„На германската романтика од раздобјето од 1750. до 1850. г. општо не биле 
толку насобрани на верувањето на своите погански претци. Вниманието во мах им 
била усмерена на готската култура на средновековието...“. 

Следи да се говори за било што германско со својата германска романтика 
„од раздобјето од 1750. до 1850. г.“, но никако порано. А па наводов многу говори. 

Радослав Катичиќ, на стр, 13, наведува: „Под влијание на Хедеровите идеи 
во зрачјето на националниот романтизам јако се појачал интересот за усмената кни-
жевност. Се запишувале текстови и настанувале збирки. Најзападниот народ на кој 
фоклорната книжевност му требала за потврдување на сопствениот културен иде-
нтите во европското повеќегласје биле Германците. Кај нив прво и се посегнало за 
таквите текстови како би ги реконстрирале сопствените погански митови и верски 
предоџби. Во фолклорната книжевност, наиме, се воочувале и препознавале недбо-
јбените митски мотиви. Втемелувач на школата која на тој материјал се заснивала 
на реконструкција на митологијата на својата старина, инаку потонола во длабина 
на времето, бил Јакоб Грим (1785.-1863.), кој бил и втемелувач  на германистиката. 

                                                 
68 Бидејќи Рим со своите Европјани ги украле и уништиле библиотеките, тие се најголеми лажговци.  
69 Во Вуковар- Хрватска Хрватите се бунеле за да не се прифати српскиот јазик и српската кирилица 
во градот да не бидат во службена употреба, што на Србите им следеле според нивниот удел во гра-
дот. Пак, српски јазик немало, туку тој српски бил само тн.старословенски, како што бил и рускиот. 
70 Richard Cavendish and Trevor O.Ling,Mythology,1980. Orbis Publishing Limited,London, Zagreb 1982.  
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Тој во германските фолклорни текстови: на песните, бајките, загонетките и посло-
виците, гледал прежитко на немачкото и германското поганство. Ги читал како ми-
тски текстови. На тоа ја засновал својата сјајна документирана рекондструкција на 
германските погански митови и верувања“.    

Х.Џ. Велс, на стр. 601, пиши: „Првите години на власта на Наполеон III (ро-
ден 1808., умрел 1873)...Ова на последниот втор француски цар му придобило до-
ста симпатии на Гермамците. Годината 1848. се состанал во Франкфурт на Мајн се-
германскиот парламент; тој бил со краток век; годината 1849. му се направил крај 
на монархијата“. 

„Франкфуртскиот парламент го изгласал сегерманскиот Устав од 29. март 
1849., со кој прускиот крал Фридрих Вилхелм IV е прогласен за цар. Меѓутоа, крал-
от Фридрих Вилхем IV одбил да му се понуди царската круна (Се тврди дека рекол: 
‘Несум јас Фридрих Велики’). На тоа Прусија и Австрија нагнале на пратениците 
избрани на нивното земјиште да се повлечат од франкфуртскиот парламент.Со ним 
се повлекле и другите умерени елементи. Останала левицата, се состанале како ‘кр-
њи парламент’ во Штутгард, каде најпосле ги растурила виртембершката влада“. 

Стр. 603: „Потоа Бизамарк…Многу Германци гледаат на Бизмарк на голем 
државник, творец на германското обединување. Меѓутоа, тоа обединување година-
та 1848, стварно веќе било издвоено; било дадено на самата суштина на стварите. А 
кога потоа, годината 1871., Германија најпосле конечно е обединета, му се прика-
жала на светот таква не толку во вид на современ, просветен народ, колку во лице  
на препотпскиот Бисмарк, човек во високи кирасирски чизми, со шлем на главата и 
сабја на бедрата“. („Кирилска транскрипција Бизмарк“ за Германци Бисмарк, Р.И.) 

Па до 19 век никогаш немало германска држава за да има германски народ. 
Х.Џ. Велс, на стр. 368, вели: „Иако Егинхард (Ајнхард), негов современик, 

ни дал живопис на Карло Велики...Веројатно Карло знаел да чита. ‘За време ба обе-
дот слушал музика или некој нешто му читал’, вели Егинхард, да на друго место ни 
каже дека Карло никогаш не успеал конечно да научи да пиши: (Егин=е гин-а, Р.И.) 

‘...Имал обичај да ги држи под узглавје книгата и таблицата, да би можел, 
кога год да утраби малку слободно време, да се вежба во препишување на слова. 
Но во вештина на пишење, кој тек доцкан почнал да учи, до крајот на животот да-
леку одмакнал’ “. 

Х.Џ. Велс, на стр. 1, пиши: „‘Како до сé ова дошло ?’…Што заправо е тоа 
‘царство’ ? Како настанало царството ? Што е Германија, тој некогашен шаролик 
крпеж на мали државици, се претворило во моќна целина полна со напаѓаачи дух, 
поради кој половина на целото човештво силно се прибојувало на германската од-
лучност ? “. 

Континенталците не биле писмени итн., а Македонците во сè напредни. 
Па дивите Котиненталци врз Македонците во сè извршиле големи злостори. 
Нивниот злостор започнал со самосебното одродување од својот јазик на бе-

лата раса, да денес тие говорат дворасни и трорасни јазици. На тоа тие не заврши-
ле. Тие создале свои држави, дури се вмешале на Балканот- создале нови народи.  

ПОИМОТ БУЛГАР НЕ ОЗНАЧУВАЛ НАРОД 
 
Бригија била Европа, каде биле тн.Троја. Според други, и илирска Бригија.  
Бриги биле Македонците и во Пакистан. Тие не знаеле за поимот Словени. 
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Според Псаметик (7 век п.н.е.), Фригите биле постари од Египтјаните, ф=б. 
Па следи Бригија да биде развиена.Таа назадната кога Бригија со Филип Ма-

кедонски била приклучена кон Македонија, чие богатство се одливало во Македо-
нија. Потоа од Рим сета Македонија била оплачкана. Нејзиното плачкање продол-
жило со Источното Римско Царство со својот центар Цариград. И конечно со исла-
мот настапило петвековно ропство. А и со балканските окупации тоа продолжило...    

Бригискиот говор бил најразвиен што се потврдува со доказот дека тој имал 
4 падежи: Н- кој, А- кого, Д- кому и Г- чиј. Бидејќи дативот го нема-ло во Долна 
Македонија, коине не можел да биде еладски јазик. Исто така, дативот го немало во 
персискиот, ниту арамејскиот- првите книги на Библијата на македонски и герма-
нски јазик, што важело и за староегипетски. Нив во коине ги внеле Бригите Птоле-
мејците. Од него во македонски тн.старословенски ги презел Константин Филозоф. 

Македонските колонисти во Германија... го внеле македонскит поим бург.  
Па Тацит да говори за Одисеј и градот со основа бург- бург бил за првпат. 
Градот Бургас=бург ас не бил германски, ниту еладски- во Елада го немало.  
Бугари споре поимот булгар=вулар=волгар=волг ар: волг=Volk=полк=полка. 
Булгар - л = Бугар - б (в) = угар + т = угарт- Угарит. Следи ридот да се угари.   
Х.Џ. Велс, на стр. 374. пиши: „Услед овие поместувања, а и поради други 

пореметувања, за кои малку потоа ќе се говори, Бугарите се потиснати према југ, 
па под својот хан Крум се населиле во краиштата измеѓу долен Дунав и Цариград. 
Бугарите биле со потекло турско племе, ама од својата прва појава во источна Ру-
сија, со чести мешање биле претворени готово во вистински Словени по крв и ја-
зик. По доаѓањето во своите денешни населби останале уште некое време многу-
божци. Нивниот крал Борис (852. до 884) држел во својот двор мухамедански пра-
теници и како некое време решавал да му пристапи на исламот. Најпосле се оженил 
со византиска принцеза, те со целиот свој народ го примил христијанството“. 

Следи имало народна=вулгарна (булгарна) Охридска архиепископија.  
Па Василиј II Македонски создал тема Булгарија со главен град Скопје. Во 

таа тема не припаѓала Дунавска Бугарија. Значи, името Бугари не било етничко. 
Р.Ланге71, на стр. 179, пиши за внукот на Цар Самуил, Петар Делјан: „тој во 

Белград во 1040 година се прогласил за цар“. Па тој бил Булгарин, како и Самуил. 
Иво Вукчевиќ,72 на стр. 537, има поднаслов „Бодин, Цар на Бугарија“. 
Бугарскиот калуѓер Храбар не пишел подоцна од почетокот на 10-от век. 
М.Д.Приселков (1881- 1941) пиши за првиот митролопит, Теопемт, во 1037 

година, Руската црква ñ била потчинета на Охридската архиепископија.Киевска Ру-
сија христијанството го примила не од Византија, туку од рацете на охридскиот ар-
хиепископ, оти Руската црква била една епархија на Охридската архиепископија. 

H. Seton-Watson,73 на стр. 94, пиши: „Вториот наследник на Киевска Русија... 
Метрополитите на православната црква од четиринаесеттото столетите понатаму 
ги подржувале московските кнезови. Годината 1326. титулата на киевскиот метро-
политот му ја надоместена титулата на метрополит на Моска и цела Русија“. 

Следи и објаснување: „Посебната метрополија киевска е установена во Киев 
под литванската власт 1458. Прв метрополит бил Грегориј Бугарин...“. 

                                                 
71 Reinhald Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Recklinghausen, 1972. 
72 Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, Beograd, 2007. 
73 Hugh Seton-Watson NATION AND STATES, 1977, превод на хрватски Globus- Zagreb, 1980. 
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Љубомир Кљакиќ,74 на стр. 147, пиши: „...Шафароковите бугарски Словени 
се разместени во областите на ‘ужа’ Србија, во Дакија, Мезија, Тракија, Македони-
ја, на Пелопонес и во Мала Азија...“. Ова е само врска со Охридска архиепискоија 

Љ. Кљакиќ,на стр. 54, пиши: „...во пештерите на планината Бугар кај Слуњ“. 
Густав Вајганд, на стр. 7, меѓу Морава и Тимок наведува „Булгарска шума“.  
Следи Бугар да биде рид, Србин од срп жетвар и Арбан=ар бан земјоделец. 
За создавање на државата Елада семејството Булгарис најповеќе дало пари. 
Следи да има само два народи: Христијани=Ромејци и Муслимани=Турци.  
Името Турци било од турни, потурни до Туркан=туркан. За да се потврди 

дека врската била со турни=помести, имало Македонци Помаци=помак- помакни, 
ама и Торбеши со торба да се носи- помакни, потурни, туркан, теран во друга вера. 

Па Православни, како и Католици и Протестанти- до денес така си се делат. 
Густав Вајганд,на стр. 17, вели: „Исто така во Тесалија...Царот Василие (Ма-

кедонски, Р.И.)...само булгарскиот Патријарх од Охрид остана самостојно зачувана 
институција (од годината 1020) и ги опфаќаше не само Македонија, туку исто така 
Епирус, Тесалија и уште на Север сосема некогаш од Самуил владеената област до 
вклучување на Белград, Србија, па дури исто така Дунавска Бугарија до времето на 
второто булгарско царство, кога Тирново постана не само политички, туку исто та-
ка хиеархиски главен град...“.  

Густав Вајганд, на стр. 20, пиши: Кога Словените...Раса (Нови Пазар)...обла-
ст Рашка...Исто така од Патријархот на Охрид зависниот бискуп настанала во Раса, 
кој постана основа за српската национална црква...“. (Српска нација во 19 век, Р.И.) 

Во Ларус,75 на стр. 462 има карта: „Јурисдикција на Пеќката патријаршија 
околу 1669. година“. Нејзината граница се протега по текот на реката Дрим, јужно 
од Тетово, јужно од Штип, преку Струма, северно од Самоков, источно од Бела Цр-
ква(Куршумлија),на север Оршава...Нови Пазар е Стара Рашка.Источно е Бугарска-
та патријаршија.Источно од реката Струма е Цариградската патријаршија(само Тр-
акија). А се друго е под Охридската архиепископија: цела Албанија, преостанатиот 
дел на јужниот Македонски=Балкански Полуостров. Па Арбаните и Еладците биле 
само под варошот Охрид, со тн.старословенски. Ова останало за селото Атина сè до 
1767 година. Дури Атина во 1836 година била под Соборната црква Св.Димитрија 
во Битола. Бидејќи немало грчка и арбанска црква, никогаш немало такви народи. 

Цар Душан бил Македонец во Документот во манастирот Раваница во Срем. 
Вук Бранкович имал амблем на печат со лав во 1388 Скопје- семеен амблем. 
Бугарија била само во Македонија. Дури Македонија била до реката Дунав. 
Српското предание говори, дека Белград и Смедерово биле во Македонија. 
Балканот до 1808 година бил Македонија-тоа почнало да се менува со Цојне. 
Патеписците, кои пропатувале низ Македонија, се чуделе зошто Македон-

ците се бореле за сопствена држава. Следи тие ним да им велат: Во Османовото Ца-
рство многу поубаво се живееле отколку во слободните територии на Балканот. А 
Македонците се бореле само да се ослободат од петвековното турско=исламско ро-
пство. Како доказ дека Македонците како Православни сакале да се ослободат од 
турското ропство,во 20 век сите Муслимани како Турци од СФР Југославија се сел-
еле во исламската држава Турција. Како поврда дека Православните се бореле про-

                                                 
74 Ljubomir Kljakić, Oslobađanje istorije I- III, prva knjiga, Početak puta, Arhiv Kljakić, Beograd 1993.  
75 OPŠTA ENCIKOPEDIJA LAROUSSE ©1967. LIBRAIRIE LAURUSSE,PARIS-Vuk Karadžić,1971. 
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тив Муслиманите е наводот што во исламот до денес важи правилото, или да се пр-
ифати исламот или да се истреби. Ова било повод најхриститијанската Турција де-
нес нема Христијани.Следи Балканот се исламизира и се колонизирале Муслимани. 

Иако Македонците се бореле за сите балкански христијански земји и Маке-
донија била најбогата, таа била освоена, поделена, оплачкана и народот истребен...   

Следеле војни да се создаваат балкански кнежества, кои потоа постануваат 
држави. А иако само Македонија била држава, и таа се протегала до Дунав, без пре-
кин таа се дели меѓу балканите држави кои никогаш не постоеле, чии интерес било 
на европските држави кои никогаш пред тоа и непостоеле. Најголем злостор било 
кога античка=етничка Македонија во 1913 година била поделена.76 Дури кога еден 
дел, тн.српски=тн.југословенски, во Втора светска војна се ослободи- АСНОМ-ска 
Македонија, неа и се направи пуч, членовите на нејзината власт биле позатворани и 
поубиени. Па таа потполно се ослободи дури со распадот на СФР Југославија. 

Па се заклучува дека Македонија била единствена држава, а само на еден 
нејзин дел да се создаде држава дури во 20 век- таа била прва и последна држава. 

На Балканот сите Православни биле Ромејци со главен град Цариград. Пак, 
Муслиманите биле само Турци. Затоа Муслиманите како Турци и во 20 век се селе-
ле во Турција, која била исламска земја,77а Православните од Турција на Балканот. 

Според Фергусон, Еладците биле само Ромејци со главен град Цариград.  
Густав Вајганд, на стр. 76, пиши: „Кога во Манастир (Битола, Р.И.)...’Romä-

ika’ (Vulgärgriechisch)...“.Не се говори за грчки туку ромејка, кој бил народен грчки. 
Следи на Румелија, од Ром=Рим=Рум, да му биде главен град Битола. 
Ова било само поради тоа што се сакако да се исфрли името Македонија.  
Ј.Х.Хан78(1865), „Путовање кроз поречину ДРИНА И ВАРДАРА“, пиши под 

XXIV. Варош Охрид. ...„Дека овде по знаење на византиски јазик, Бугарите биле 
последни“...„Во четири од овие се учи грчки а само една од преградието словенски, 
оти кај христијанските жители во Охрид грчките симпатии биле далеку надмоќни 
од другите. Тие сакаат да бидат Грци, а никако Словени, покрај тоа што луѓето во 
школите морале да го учат грчкиот, а булгарскиот само зборуваат во куќата. При 
тоа ние во Охрид најдовме само една женска глава која грчкиот го знае; оти за же-
нска школа варошот не е кадар“... (Грци биле...Браќа Миладинови, Прличев..., Р.И.) 

Значи, имало само верски и црковни народи на: Цариград и Охрид. 

                                                 
76 Бидејќи секој договор трае еден век,што важи и за Букрештанскиот договор (1913 г.),следи НАТО 
на државите кои Македонија до денес ја делат и Македонците ги истребуваат, дури убивајќи ги по 
порачка..., во 2001 година врз неа изврши агресија, со која на Македонците им беше забрането тие 
својата македонска Македонија да ја бранат и одбранат- НАТО ја наоружуваше албанската банди-
тска војска, во неа директно учествуваше НАТО, дури со закана им беше наредено да не се уништи 
со албанската банда и НАТО- бантата која учествуваше и во село Арачиново. Следи да се донесе Ра-
мковен договор, со кој само Македонците останаа без национална држава, во која сите се равнопра-
вни, дури Циганите никаде не признаети во Европа со цигански јазик кој го нема во Индија...Злосто-
рот е огромен-сите се Македонци, само Македонците биле Словени.Само така се потврди Букурешт.  
77 Албанците од СФР Југославија како Муслимани=Турци се преселувале во Турција.Тие ништат са-
мо православни цркви и објекти, рушат православни гробишта, протеруваат и убиваат православни, 
продаваат православни органи...-тие ништо против Муслиманите не направиле.Па затоа што Србите 
во Србија во 2013 година рушија албански спомник во Прешево на аланската муслиманска злостор-
ничко-крвна армија, за одмазда Албанците во Косово масовно разрушуваа православни гробишта...  
78 Ј.Г. Хан, Путовање кроз поречину Дрина и Вардар, Београд- Државна штампарија, 1876. 
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Од изложено се потврдува дека никогаш немало посебни етнички народи 
туку амо еден етнички=етносен=едносен- еднорасен народ Белци-Пелазги.Па следи 
во Македонија, а од/по 1808 година само Балкан, само верски и црковни народи. 

И затоа на Балканот живеел само еден народ- Белци: Пелазги=тн.Словени. 
Именките завршуваат со ва-на-та,79 што до денес останало во нашиот јазик 
Олга Луковиќ-Пјановиќ наведува, што Милош С. Милојевиќ пиши за ва-на-

та: „...Тоа се огледа нарочито во оние додатоци кај Бугарите како: сребро то, балго 
то, пушката та...Ова за дел на македонските Срби и за сите Рашани, или Тракијци 
покажува..., дека на нив е упливана бугарштина, а не дека тоа е монголштина... Тоа 
исто го најдуваме кај Велико-Русите околу Архангелска и Белото, или Леденото 
Мора...Примери имаме за тоа и кај Максимовиќ (Год. на сјевер. Сп. 1864, г. II...)“. 

Овде не само што се гледа оспорувањето на Македонците од Србите, кои 
никогаш и не постоеле, туку искривувањето на вистината, дека во Дунавска Србија 
секогаш се говорело само на македонски со ва-на-та, како што било во Бугарија, ту-
ку и во Русија...Пак, рускиот и српскиот јазик бил само тн.старословенски. Токму и 
затоа до денес српскиот јазик сè уште не е народен- тој како сложен тешко се учи.  

Арбанија била македонска земја а и секогаш била под Охридската црква со 
тн.старословенски.Освен него биле и коине и латински-без посебен арбански јазик. 

Арбанците, од Арбан=ар (ара=ора-ница) и бан (управител) биле тн.Словени. 
Албанците се дворасно-двоконтинентално население.Пак,вон Арбанија, р=л, 

Шкиптарија- според скиптар=шкиптар, на пример во Р.Македонија, Шкиптари=То-
ски се 10% а Арнаути=Геги 90%. Арнаутите и Шкиптарите меѓусебно не се разби-
раат затоашто Арнаутите се Азијати а Шкиптарите Европјани. Шкиптарскиот ја-
зик ги има сите бригијски=брзјачки гласови, дури оние на Вук Караџиќ од 19 век. 
Шкиптарите како најнов народ не говори со еден јазик на еден народ, туку на че-
тири народи: грчки, романски, тн.словенски и монголски јазик. Густав Мајер ги бр-
оел зборовите. Кај него има грчки, романски, словенски и татаро-турски зборови.80  

Ваквиот мешан скиптарски јазик произлегол поради тоа што Шкиптарите за 
да се обогат самоволно го прифатиле исламот и тие биле во служба на Османите. 

Бидејќи Турција е исламска земја, очигледен е злосторот врз Р.Македонија. 
Турција како Османово Царство Албанците ги колонизирала на Балканот. За 

нив денес арапските земји подигнуваат џамии. Во Р.Македонија од арапските земји 
повеќе се подигнати џамии отколку до 1913 година кога Македонија беше под 
Османовото Царство. Ова говори, Албанците биле и се само исламски народ. За да 
се потврди наведеното, Албанците рушеле и палеле само православни објекти и цр-

                                                 
79 Во Прилеп на утакмица, фудбалскиот судија на прилепскиот фудбалер му рекол: баци лопту- и тој 
ја бацува, а не ја фрла. Тогаш судијата му рекол баци лопту у поле. Конечно фудбалерот сфатил, и ја 
фрлил топката во поле: баци=баки + н = бакни- Белците именките ги правеле со в-н-т, а Србите тоа 
го измејувале во македонскиот јазик.Историски Белград...бил само во Македонија; со македонско н. 
80Со скиптарскиот трорасен јазик не само што се одродуваат Белците во Арбанија,р=л,туку тие во Р. 
Македонија се монголизираат...Злосторот е очигледен со фашистичко-раситичкиот Рамковен дого-
вор, а таков во Европа постои само за Р.Македонија. Следи со тој договор двоконтенентално-двора-
сните Албанци да не го почитуваат македонскиот еднорасен јазик,кој е државен јазик, скиптарскиот 
самите си го нагласуваат..., непочитувајќи го македонскиот. Токму и затоа тие си говорат само ски-
птарски, а за него се врши превод.Ваков злостор никаде не постои во Европа. Ова се прави и поради 
тоа што албанската историја е само со фалсификати- Албанците биле Илири, само со трорасен јазик.  
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кви, а ниту еден исламски објект или џамија. Тие не изградиле ниеден православен 
објект или црква, и не рушиле и не запалиле ниеден исламски објект или џамија. 

Албанците за да завладеат православни простори, тие протерувале и убивале 
само Православни, никако Муслимани=Турци- Албанците биле само Муслимани. 

Доказ: Албанците не купуваат даб, затоа што на неговиот пан се прави крст. 
Од 2001 година протераните Православни до денес дома не се вратени... 
Иако во Р.Македонија има повеќе Македонци отколку не-Македонци во 

однос на Франција (Французи само околу 50%), во Шпанија Шпанци итн., само за 
Р.Македонија се донесе Рамковен договор, само Македонците во Европа да немаат 
своја национална држава.81 Дури Албанците 100% како Муслимани да се паразити. 

Бидејќи во Рамковиот договор нема финасиска рамка, тој е чисто злочински. 
Р.Македонија е принудена да учествува во најголем злостор да се создаде 

дворасно- двоконтинентален албански народ, кој како исламски ќе продолжи да 
паразитите врз Православните. Иако Албанците се 100% колонисти, им се дозволи, 
тие партиски да се организираат, за да ја доподелат македонска Р.Македонија. Сле-
ди таа да не е граѓанска туку двонационална и двоверска- христијанска и исламска. 

Македонците како најстари не се признаети од оние кои историски никогаш 
и не постоеле. Пак, Македонците имаат достонство и затоа тие сите ги признаваат, 
дури и Циганите, кои никаде не се признати. Исто така, и Арнаути, Шкиптари итн. 

Бидејќи Шкиптарите се луѓе без достоинство, тие како Муслимани=Турци 
се здружуваат со Арнаутите,кои се Азијати со кавказко бело капче и азиски навики. 

За да се зголеми бројот на Албанците како Муслимани=Турци- тие како та-
кви масовно се селеле во исламската држава Турција- тие им плаќаат на Циганите, 
за Циганите да се попишуваат само како Албанци и да гласаат за албански партии. 

Како потврда дека Албанците се само исламски=турски народ, тие тврдат 
дека Македонците биле Православни, а Албанците Муслимани. Следи Албанците 
како Муслимани=Турци масовно се селеле во Турција, но не пресвесните Цигани. 

Се заклучува, Шкиптарите се раснонесвесни. А како ќе бидат расносвесни 
кога нивниот јазик не е еднорасен туку трорасен на: Белци, Црнци и Монголи. 

Како Шкиптарите раснонесвесни биле и Европјаните.Иако тие биле расисти, 
нивните јазици биле повеќе расни: романовска група дворасни и готска трорасни. 

Македонија во Европа била прва и последна држава- само европски злостор. 
Османите, кои како султани биле Македонци и Бриги, Комнени, се потру-

диле името Македонија да го заменат со Румелија, според Рум=Рим=Ром, чиј гла-
вен град станал и Битола. Следи да се возобнови Румелија со нејзиниот главен град 
Битола, во заедница со градот Врање во кого се говорело македонски, Врањанците 
се бореле за Македонија- затоа тие биле и судени, со првата македонска гимназија. 

Како што за Евреите во 20 век било создадена еврејска држава, а Евреи со 
еврејска држава историски никогаш немало, во 21 век македонска Македонија мора 
во потполност да се возобнови, во неа од цел свет да се вратат во потполност маке-
донските Македонци и сите не-Македонци да бидат вратени назад откаде дошле.  

   З а к л у ч о к 
 

                                                 
81 Со закани и агресија од НАТО со Рамковиот договор Албанците (90% Азијати и 10% Европјани) 
станале народ, рамноправен во сè со Македонците, а без реципрочност за Македонците во Арбанија 
-Македонците се без никакви национални и човечки права, дури и да ги напушат своите огништа... 
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Европјаните се наследници на Келтите како Бриги со бригијска, б=ф, писме-
ност, календар (Робин Худ)... и Македонците по потпаѓање на Македонија под Рим. 

K. J. Narr пиши: со „македонското ковање на пари се остварило прво само-
стално ковање на пари во Средна Европа“- само од и со македонските колонисти. 

И „...производство на стакло, ковање пари...“- новост само со Македонците. 
T. Capelle вели: „Населување таму почнало во доба на Римското царство... 

вештачки припремени тераси...“. Токму тераси и канали биле дело на Македонците.   
Колонизирањето и населувањето на Македонци продолжило со векови, а за-

вршило со последниот римски и првиот христијански цар Јустинијан I- од скопско. 
Преселбите продолжиле од разни поводи, а од исламот масовно се бегало... 
Историски се разликувало тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) Повеќе-

божци и Германци само Христијани, а и германизирани само во последните векови. 
Па по пропаста на Македонија низ Европа се шири поимот Анти и Венети. 
На нивните простори- само од 5 век н.е.- има Склавини од склавина=област.  
Иако Германците биле 100% одродени тн.Словени, тие нив си ги мразеле... 
Европските историчари се фалсификатори, затоашто тие пишат за Германи- 

Готите.Меѓутоа, Готите биле Татари со бугарскиот бог Асен. Значи, Арнаути=Геги. 
Кај Приск (5 в.) готски и варварски:готски=татарски и ваварски=пелазгиски. 
Следи западно од Германија да се говорат романски дворасни јазици на Бел-

ци (Пелазги) и Црнци (Семити), а источно од Франција готски трорасни јазици-зло. 
Па иако Европјаните отсекогаш биле расисти,тие до денес се раснонесвесни. 
Германците и другите Европјани во последните векови создале држави со 

свои народи и службени јазици, си напишале своја историја, со која сами се лажат... 
Бидејќи Македонците на еден дел си содале држава, останале без историја... 
Па до денес Македонците се истребуваат, убиваат..., и им се оспорува името. 
Македонија била прва држава само со Македонци. Иако ваква била состој-

бата, дел на Македонија дури во 20 век постанала последна држава. Само таа денес 
е двоконтинтална држава на мнозинството Домородци (Македонци...) и не-Македо-
нци, сите Азијати (Арнаути=Геги- 90% од Албанците, Цигани, Турци и други), сите 
Муслимани од ...19 век. А Дури и Азијати Христијани само со турски јазик колони-
зирани во Долна Македонија и тоа само по 1913 година.Тогаш Македонија била по-
делена од европските изроди, Европски држави, и нивните Галеничиња, секако, си-
те непознати. Од 1913 година до денес Македонците без прекин се истребуваат... 

Па тие не се свесни што чинат- тие си го ништат својот род, македонскиот. 
Нашиот народот вели:„Бог кога некој казнува, тој нему најпрво му го одзема 

умот“- Европјаните со Галеничињата се само самоволници, насилници и злочинци. 
Следи во потполност да се возобнови Македонија, првата држава во Европа, 

во неа во потполност да се вратат Македонците од цел свет, а вратат назад сите не-
Македонци кои до денес злосторнички...се однесуваат кон македонска Македонија. 

 
L I T E R A T U R A  
 
Naslovov "Bez etni~ki germanski narod" e napi{an spored pove}e 

avtori. Za kni-gava, 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) 
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v. treto izdanie  maj   vo  2007 godina, strani  621   (9)   
2.″Nov Aleksandar Makedonski″ (tn.Skenderbeg=Georg Kastriot) 
              a. prvo izdanie vo mart 2001 godina, strani 159  (9) 
              b. vtoro izdanie vo juni 2003 godina, strani 334 (9) 

3. ″Odroduvawe na Makedoncite″, avgust 2001 godina. 

4. ″Vozobnuvawe na anti~ka Makedonija″, april 2002 godina. 
5. ″Kavkazko- crnomorski Albanci- Arnauti″, juni 2002 godina. 

6. ″Vlasite- t.n.Sloveni″, septemvri 2002 godina.   

7. ″Zavera protiv anti~kite Makedonci″, oktomvri 2002 godina. 
8. ″Grcite- ve{ta~ki narod″, april 2003 godina. 

9. ″Ishrana na govedata″, maj 2003 godina.    

10. ″Slovenite- germanski falsifikat″, juni 2003 godina. 
11. ″Germancite i Makedoncite- edno isto″, juli 2003 godina. 

12. ″Evropjanite poteknale od Balkanot i Mala Azija″, mart 2004 g. 

13. ″Grcite- odrodeni Sklavini i Sloveni″, juni 2004 godina. 
14. ″Makedonskata Komnenova Albanija″, avgust 2004 godina.  

15. ″Homerova Troja na domorodci- t.n.Sloveni″, januari 2005 godina. 

16. ″Evreite- t.n.Sloveni″, april 2005 godina.   
17. ″Homerova=tn.slovenska Makedonija″, oktomvri 2005 godina. 

18. ″Albancite kolonisti vo Makedonija″, januari 2006 godina. 

19. ″Atlantida-falsifikat na Solon i Platon″, dekemvri 2006 godina. 
20. ″Brigite=Brzjacite bile postari od Egiptjanite″, mart 2007 godina. 

21. ″Albancite odrodeni Brzjaci i Mijaci″, maj 2007 godina. 

22. ″Bugari=narod bile Tatarite=Arnautite″, maj 2007 godina. 

23. ″Homerovi=tn.slovenski Morejci=Grci″, avgust 2007 godina. 
24. ″Od Makedonci=Pravoslavni do Turci=Muslimani″, noemvri 2007 god. 

25. ″Belcite narod so eden jazik″, na germanski jazik, 319 strani, 
07.03.2008 
26. ″Makedonecot Georg Kastriotis, t.n.Skenderbeg″, 15.04.2008. 

27. ″Helas″, na germanski jazik, 148 strani, 14.06.2008. 
28. ″Slovenite falsifikat″, 250 strani, 18.09.2008. 

29. ″Helenite i Grcite falsifikat″, 199 strani, format A5, 13.11.2008. 

30. ″Dodunavska Makedonija″, 296 strani, format A5, 21.01.2009. 
31. ″Etnografija na Makedonija″, na germanski jazik, strani 81 format 
A4, 24.02.2009. 
32. ″Od kogo postanavme″, strani 256 format A4, 18.05.2009.  

33. ″Evropskite zlostori vrz Makedonija″, strani 104, 17.06.2009. 

34. ″Grcite, Albancite i Vlasite ve{ta~ki narodnosti″, strani 175, 
05.08.2009.  
35. "Grcite so dvorasen jazik na Belci (Pelazgi) i Crnci (Semiti)", 
str. 318, 09.10.2009. 
36. "Makedoncite so ednorasen jazik na Belci (Pelazgi)", evrejski..., 
страни 73, 18.11.2009. 
37. "Za Prokopij Kesarski (6 vek n.e.) nema Sloveni", strani 100, 
15.12.2009. 
38. "Evropa samo makedonska, venetska=sklavinska=tn.slovenska", strani 
121, 12.01.2010. 
39. "Rusite ne bile Sloveni", strani 74, 29.01.2010. 
40. "Srbite ne bile Sloveni tuku Tribali, Trakijci", strani 142, 
08.03.2010. 
41. "Ednobo`estvoto- zlostor vrz ~ove{tvoto", str. 241, 27.04.2010.  
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42. "Belcite eden narod so edna ista simbolika", strani 118, 28.05.2010. 
43. "Anti~ka=etni~ka Makedonija", strani 226, 09.08.2010. 
44. "Aleksandar Makedonski na Rufus- falsifikat", strani 311, 
04.10.2010.  
45. "Bugarite bile Makedonci", strani 288, 23.11.2010.  
46. "Brigiska [ambala", strani 178, 03.01.2011. 
47. "Brigiskata mitologija pomestena na jug", strani 115, 25.01.2011. 
48. "Evrejski etni~ki narod nikoga{ nemalo", strani 99, 17.02.2011. 
49. "Evropejcite i tradiciite od i preku Balkanot", strani 117, 10.03.2011. 
50. "Masonskata istorija- falsifikat", strani 117, 07.04.2011. 

51. "Evropejcite rasnonesvesni- so pove}erasni jazici", strani 122, 
10.05.2011. 
52. "Makedonomrscite protiv Makedoncite", strani 85, 31.05.2011. 
53. "Egiptjanite so slovenska mitologija", strani 139, 14.07.2011. 
54. "Evropskata istorija- falsifikat", str. 119, 10.08.2011. 
55. "Albancite dvokontinentalen i dvorasen t.n.narod", str. 122, 
05.09.2011. 
56. "Bez etni~ki narodi", str. 84, 28.09.2011. 
57. "Germancite Brigi i Makedonci- dvojno Makedonci", str. 100, 
25.10.2011. 
58. "Herodotovata istorija sami na tn.slovenski jazik", str. 142, 
28.11.2011. 
59. "Turcija Frigija=Brigija", str. 98, 21.12.2011.  
60. "Makedoncite- domorodci", str. 102, 10.01.2012. 
61.  "Grcite samo slovenski govor i akcent", str. 54, 08.02.2012. 

62. "Makedoncite samo so domorodni tradicii", str. 62, 29.02.2012. 
63. "Podunavjeto- bez naselenie", str. 62 (12), 22.03.2012.  
64. "Albancite- muslimanski kolonisti", str. 124, 25.04.2012. 
65. "Albancite- fa{isti", str. 98, 16.05.2012. 
66. "Sklavinite=tn.Sloveni domorodni na Pelopones", str. 62, 
26.05.2012. 
67. "Makedonci i Ne-makedonci", str. 137, 14.07.2012. 
68. "Bibliskite Evrei nepoznati vo istorijata", str. 212, 11.09.2012. 
69. "Slovenite- najgolema istoriska laga", str. 66, 01.10.2012. 
70. "Germancite so brigisko-makedonski tradicii", str. 192, 04.12.2012.  
71. "Tn.Sloveni Pove}ebo`ci- Germancite Hristijani", str. 86, 26.12.2013. 
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 71 na makedonski jazik. A i ovaa 72- ta kniga e vnesena vo 
internet.  

Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se 
odnesuvaat za moeto li-kvidirawe, so montiraniot maratonski sudski 
proces so vkupno trinaeset presudi, gubej}i go sporot tesno 6 : 7 
zaradi korumpiranoto pravosudstvo i obvinitelstvo. Duri i Narodni-ot 
pravobranitel, za kogo rabotniot odnos ne bil ~ovekovo pravo. Vme{anite 
sudii, obvi-niteli i pravobraniteli bea nagradeni i denes se na 
najvisoki polo`bi. Sledi izgubiv pra-vo na vrabotuvawe od 20.05.1991. 
Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni~ija pomo{. Duri sum so niska penzija i 
so 42% minal trud. Site navodi vo tie devet dokumenti se objaveni vo 
moite knigi na krajot na knigite kako dodatok. Bidej}i jas ne bev mo}en 
da se spravam so samovol-nicite i silexiite vo dr`avava, mene mi 
preostana svojot gnev za moeto uni{tuvawe da go vnesam vo knigite. 
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Otsekoga{ sum gi registriral neprijatelite na makedonskoto zemjodel-
stvo, sto~arstvo so veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci, 
samovolnici, silexii... 

Samo za pe~atewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000 
evra...Slednite knigi se pe~ateni kompjuterski, vo mal tira`, so tro{ok 
okolu 100 evra. Probav da dobijam sredstva od Ministerstvoto za 
kultura,za knigite do br. 4. Me|utoa, jas za vlasta koja be{e vo slu`ba 
na neprijateli na makedonska Makedonija i makedonskite Makedonci bev 
nepodoben... 

Koga po~nav da se bavam i so istorija a i so biolo{ki metodi, 
mojata nepodobnost i vo istorijata se odrazi. Iako samo jas imav pi{eno 
za `ivotot na Makedonecot Georg Ka-striotis, a Albancite kako 
falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Insti-tutot za 
nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo ~est na tn.Skenderbeg, 
mene ne me povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da 
bidam proglasen i za "laik". 

Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36 
bea vrateni nazad, od pod broj 39 pove}e ne gi ispra}am.So niv ne se 
slo`uvam, nikoga{ nemalo narod Sloveni. 
 Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat 
doktorat do tn.prof. 

Ovoj veterinaren lekar so svoite kolegi veterinari od 
Veterinarniot institut se nositeli na zloto, koga tie si dozvoluvale vo 
dr`avava da se uvezuvaat bolni od leukemija (leukoza) kravi i junici, 
na zemjite im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie gi 
likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme bez kravi-do denes sé 
u{te kupuvame. Se vinovni i za {irewe na bruceloza kaj ovcite, ~uma, 
auecki... kaj sviwite i drugi bolesti. Tie likvidirale farma so 200 
ovci frizijki i 2.000 izraelski ovci avasi. A i drugi farmi. Tie samo 
za da zarobotat, iako nemale kuni}i videno, farma so 2.500 majki-
rodilki vo s.Qu-bojno- Prespa podignale. Bidej}i ni{to neznaele, 100% 
porodenite im skapale, pa umrele.  

Истите се виновни за ширење на стафилококозата кај потрошачите преку свинското месо. 
Во 1984 год. во Р.Македонија од фабриките за добиточна храна имаше организирано масо-

вно труење на добитокот со запрашена пченка со жива, а преку сточарски производи луѓето.Јас при-
јавив. Против мене беше Министерството за земјоделство- власта. Тоа се заташка, како сè до денес.   

Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19 
vek, vo nea nema re-onizacija- reon najdobar za govedarstvo bil/e 
bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo.  Pod HMS "Stre`evo" ne se 
proizveduvaat visoko dohodovni kulturi so navodnuvawe ({e}e-rna repka, 
dobito~na hrana...) tuku ekstezivni mnogu nisko dohodovni kulturi bez 
navodnu-vawe (p~enica, ja~men, maslena repka, son~ogled...), so {to 
sistemot se pravi neopravdana investicijata.I na smetka na bitolsko se 
razvivaat drugi delovi-vkupna {teta za dr`avata.    

Skoro sekoja godina, od 1990 godina, redovno se javuvav na 
konkursi na Zemjodelski i Veterinaren fakultet, so Institutot za 
sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {ko- 
la, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo 
poradi mene gi ra-sturale konkursite ili si izbiraa interni lica,so 
neobjaveni doktorati, so temi za matura, duri bez nieden objaven 
samostoen trud, nitu kniga. Tie se samoupravni interesni zaednici. 
Sledi Pravosudstvoto, Obvinitelstvoto i Narodniot pravobranitel so mene 
se ismejuvale.  

Pak, izborot se vr{i na mangupski na~in- mesto da ima eden stav 
za izbor na docent, von- i redovenprofesor, ima tri stava.Za podobro 
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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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