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МАКЕДОНЦИТЕ И МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИЈА
Институт за национална историја,1Дел први,глава II, Создавање и развиток
на древната македонска држава. Авторите од наведениот институт пишуваат:
„На територијата на Македонија во текот на столетијата се населувале различни племиња, се мешале, се крстосувале, се асимилирале, додека не влегле во составот на македонската народност. Најстарото население веројатно било сродно со
предгрчкото- населено од Егеја. По него се населиле Траки и Илири, во текот на
вториот милениум пред н.е. Меѓу најстарите племиња биле Бригите (Фриги, Фригијци), па племињата на Едонците (Мигдонците, Бисалтите, Висалтите, Ситонците). Стари племиња биле и Пајонците и Пелагонците, чијашто етничка припадност
не е утврдена. Според тоа, повеќе елементи одиграле улога во формирањето на јазикот и народноста на старите Македонци“.
Според Херодот,Тукидид,Платон..., Хелените биле Пелазги. За Јустин Македонците биле еден пелазгиски народ. Следи тие говореле еден ист пелазгиски јазик,
кој го говорел Хомер. Според германскиот лингвист Пасов (1815), Хомеровиот јазик бил словенски. Па Хеладскиот (тн.грчки) лингвист Чулкас (1907) пиши, СлавоМакедонците од Лерин говореле Ран- хомеров јазик. Траките и Илирите биле едно
исто, Пелазги, првите биле на источниот, а вторите на западниот дел на Балканот.
А.Тојнби приметува дека некои географски имиња од период имаат нарочит
словенски филтер. Според него, „древните Пајонци можда всушност биле некој од
народите кои говореле со словенски јазик“.(Пајонци=Паонци=Пеонци со Пео, Р.И.)
Пак, тн.старо- грчки (коине) бил само Александријски Птоломејов јазик, од
300-та г.п.н.е. Овој јазик го познавал Апостол Павле, кој станал христијански јазик.
Бидејќи тој не го познавал јонскиот јазик-службен во Атина,коине бил македонски.
„Раната историја на Македонија е слабо позната. Пишаните извори даваат
многу скудни податоци за најраниот период на македонското минато.
Основањето на првата држава на територијата на Македонија античката традиција му го припишува на кралот Пердика. Бидејќи предците на кралот Пердика
биле од Арг, и неговата династија е наречена Аргеаиди. По кралот Пердика традицијата знае имиња на уште петмина владетели до крајот на VI век. Тие се: Аргеј,
Филип, Аероп, Алкета и Аминта. Точната хронологија на нивното владеење не е
познато: таа се определува приближно со тоа што владеењето на Пердика, се става
во првата половина на VII век пред н.е. (околу 707- 645). Меѓутоа, формирањето на
македонската држава бил долготраен процес. Тој почнал во VII в. со слегувањето
на македонските племиња од северопзападните и западните планински краишта
(Горна Македонија) во централниот дел на рамнината на Долна Македонија. Тој
процес продолжил со нивното продирање во околните области, а завршил некаде
кон крајот на VI односно кон почетокот на V в. пред н.е. Дотогаш овие области биле населени со спомнатите трачки и други племиња. Ова старо население делум се
иселило,делум загинало или се стопило со завојувачите,се претопиле во Македонци
За јадро на старата македонска држава се смета областа помеѓу реките Лудија и Аксиј (Могленица и Вардар). Тука биле и македонските престолнини Ајга,
Едеса (денешен Воден) и Пела. Оттука државата се ширела во сите правци, а најлем пространство достигнала во времето на Филип II.(Едеса=Одеса+в=водес-т,Р.И)
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Уште античките автори ги разликувале, според конфигурацијата на теренот,
Горна и Долна Македонија. Во Горна Македонија ги вбројувале следните области:
Орестида, која го опфаќала горниот тек на реката Халијакмон (Бистрица) и басенот
на езерото Келетрон (Костур); северна од неа била Линкестида, што се протегала
по средниот тек на реката Еригон (Црна); северноисточно од неа Пелагонија, а јужно Елимеја, по срединиот тек на реката Халијакмон; кон Епир се наоѓале Тимфаја
и Параваја. Во Долна Македонија влегувале: Пиерија, тесен крајбрежен појас долж
Термајскиот Залив од утоката на Пенеј до утоката на Халијакмон; Ботиаја, централен дел помеѓу Лудија и Аксиј; дел од област во внатрешниот дел на Македонија,
околу Островското Езеро; Алмопија, мала плодна област по горниот тек на Лудија;
источно од Аксиј до реката Стримон (Струма) над Халкидик се простирале областите Мигдонија, Крестонија и Бисалтија. (Орестида=орест ида, според орев, Р.И.)
Класното општество и државата порано се појавиле во Долна Македонија.
Имено, горномакедонските племиња од своето населување помеѓу остатоците од
туѓи племиња дошле во допир со населението што под влијание на Грците се наоѓале на повисок степен на развиток. Тоа довело кај нив побрзо раслојување, до јакнење на аристократијата и до распаѓање на нивните племенски врски. Во Горна
Македонија подолго се одржало племенското устројство и овие племиња им давале
отпор на владетелите од Долна Македонија сè додека Филип II не ги приклучил кон
својата држава.
И покрај тоа што податоците поврзани со имињата на првите македонски
владетели се повеќе легендарни, тие укажуваат на една постојана борба меѓу Македонците и околните племиња во процесот на формирањето на државата. Илирите се
јавуваат како непријатели на Македонија во овој ран период, а тоа ќе остане така
речиси во текот на целата нејзина историја. Како борец против Илирите се споменува Аргај (приближно 659- 645) и Филип I (644-640), за кого традицијата вели
дека и загинал во борба со нив. За другите владетели на оваа династија до крајот на
VI век пред н.е. податоците се мошне скудни.
По походот на Дареј во Скитија, Македонија потпаднала под власта на Персија. Шестиот владетел на династијата на Аргеаидите Аминта I (541- 498) останал
персиски вазал до крајот на својот живот.
Од почетокот на V век, во времето на владеењето на Александар I ‘Филхелен’ (498- 454), синот на Аминта, Македонија веќе активно учествувала во политичкиот живот на Грција. Тоа е време на Ксерксовиот поход, и Херодот на неколку
места во својата историја споменува дека Александран, иако вазал на Персија, одржувал тајни врски со Атина и ја известувал за движењето на персиската војска. Самиот негов прекар ‘Филхелен’2, укажува на тоа дека тој водел проелинска, но едновремено вешта политика. Во времето на походот него го испратиле Персијците да
посредува кај Грците.Додека Атина и Персија биле заангажирани во војни, Александар ја искоростил таа ситуација за заземање нови области. Во тоа време биле покорени областите Крестонија и Бисалтија, (по долниот тек на реката Стримон, денешна Струма), а горномакедонските племиња ја признале неговата врховна власт.
Освојувањето на трачките области му овозможило на Александар да ја започне експлотацијата на рудното богатство што се наоѓало таму. Тогаш престанале да излегуваат монети со имиња на трачките племиња, а започнале да се појавуваат голем
2
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број емисии на пари со името на Александар, што сведочи за тоа дека стоковнопаричните односи на тогашна Македонија значитечно се развиле.
По битката кај Платаја (479 год. пред н.е.) Македонија се ослободила од
персискиот јарем. Врз натамошниот развиток на Македонија и врз односите со Грција влијаела општата меѓународна ситуација. Тоа е време кога Атина ја зголемувала својата моќ наоѓала се на чело на атинскиот сојуз. Нејзиниот стремеж да загосподари со тракиското крајбрежје се судрил со интересите на Македонија, која од
своја страна, барала излез на море. Тоа е исто така време кога се создало моќното
кралство на Одрисите, кое го доживувало својот расцут под Ситалк. Сево ова ја загрозувало Македонија, нејзиниот стопански и политички развиток. Најпосле, втората половина на V век пред н.е. е време на меѓусебни борби за грчките полиси за
хегемонија, кои ги засегнувале и интересите на Македонија. Во услови на ваква меѓународна ситуација течело владењето на Пердика II (454- 413), синот и наследник
на Александар I.
Политиката што ја спроведувал Пердика II била извонредно променлива. Тој
склучувал и раскинувал јавни и тајни сојузи и договори, ги газел и пак ги обновувал. Час се доближувал кон Атина, час кон Спарта, два непријателски и истовремено највидни грчки полиси, зависно од настанатата ситуација. Така, по основањето
на атинската колонија Амфипол (437- 435) кај утоката на реката Стримон, Пердика
дејствувал и агитирал против Атина меѓу старите трачки и грчки градови што се
почуствувале загрозени поради конкуренцијата од овој нов град. Антиатинското
движење особено се почуствувало во градовите на Халкидик, па меѓу Ботиајците и
Ендонците. (в-н-т + Атина=Ватина-Натина=Татина од татко, Р.И.)
Во времето на засилувањето на Атина, Пердика í пречел нејзе и со тоа што
им ја оневозможувал трговијата и минувањето низ неговата земја на некои од учесниците на Атинскиот поморски сојуз, како што било на пр. со градот Метона (во
Термајскиот Залив). Потоа, ја подбуцнувал Потидаја да излезе од Атинскиот сојуз
и стапил во врска со Коринт, иако јавно бил во сојуз со Атина.
На барање и по молба на Атина, Ситалк презел грандиозен поход на Македонија (во 429 година пред н.е.). Пердика успеал да го придобие Ситалковиот наследник Севт давајќи му ја својата сестра за жена. Овој го наговорил Ситалка, по
триесетдневно пустошење, да ја напушти Македонија. Така се спасил Пердика од
овој опасен непријател.
Во 424 година Пердика бил во сојуз со прочуениот спартански војсководител Брасида: му помогнал во заземањето на тракиските и халкидиските градови
(што порано ги подбуцнувал против Атина),а потоа го исползувал во походот против Линестидите, што планирал да ги вклучи во составот на својата држава. При крајот на Архидамовата војна, тој е пак во сојуз со Атина. Очигледно е дека Пердика
умеел да ги исползува противречностите помеѓу своите соседи така што до колку
грчките државички повеќе ги трошеле своите сили во меѓусебни борби, Македонија станувала посилна и не се ослободувала од еконимскиот притисок на Атина.
Пелопонеските војни помеѓу Атина и Спарта во својата втора етапа помалку
ги засегнувала интересите на Македонија. Поразот на Атина во Сицилијанската
експедиција и постепеното распаѓање на Првиот атински поморски сојуз поактивно
да учествува во надворешната политика, се забрзал нејзиниот внатрешен социјално
-економски развиток. Големи заслуги за тоа му се припишуваат на кралот Архелај I
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(418- 319). Заради зајакнување на централната власт и консолидација на целата земја, тој спровел низа реформи. Тукидид вели дека ‘овој изгради крепости што ги
има и сега во земјата; просече прави патишта, ја уреди војската, ја подобри коњицата, оружјето и други потребни работи и самиот направи повеќе отколку сите
осум кралеви пред него’.
Архелај ја пренесе престолнината од планинскиот град Аига во Пела, која
била поблиску до морето и имала поголеми преспективи за еконимскиот развиток.
Во раскошниот дворец, што го изградиле грчките архитекти, Архелај привлекол
познати културни дејци, писатели и уметници од Грција, како што биле Еврипид и
Зевксис. Оттогаш се засилило грчкото културно влијание, кое ги опфатило првин
‘високите’ кругови на Македонија“.(Аурипид и Зеуксис: зеука=зелка-Зелксис, Р.И.)
Архелај го внел јонскиот јазик на Атина во македонскиот кралски двор.
„Архелај воопшто одгледувал добрососедски односи со Атина,која,ослабена
од сицилијанската катастрофа, не претставувала веќе онаква сила и опасност каква
што била во средината на V век. Сето ова било полезно за обете страни. На пример,
кога во 410 година, по еден бунт, Архелај ја запоседнал Пидна, нему му помогнала
атинската морнарица под командата на Терамен. Македонија, од своја страна, í
испорачувала на Атина материјал за градење кораби и весла, а освен тоа, таа ја снабдувала со храна морнарицата на Трасибул (при крајот на Пелопонеската војна). Во
времето на Архелај Македонија го зацрврстила и своето влијание во Тесалија. Оваа
отсекогаш била привлечна за Македонија не само поради плодноста на земјата, ами
и како важна стратегиска и политичка платформа на елинскиот свет. Класните противречности овде биле веќе доста нараснати и се воделе постојано борби. Архелај
ги исползувал овие неслоги и ја зазел Лариса. Како и неговите претходници и Архелај водел борби со Линкестите.
Архелај бил крупна фигура во овој ран период на македонската историја.
Неговата владеење престанало во 399 година пред н.е., кога загинал на лов, најверојатно како жртва на заговор од страна на аристократијата. Во кој зеле учество и
Тесалците.
Целата прва половина на IV век пред н.е. претставува бурно време за Македонија, исполнето со внатрешни безредија, кои биле придржувани со напади однадвор. Брзото сменување на кралевите покажува колку силно ослабнела кралската
власт. Само во првата деценија се смениле три крала, а до доаѓањето на Филип II се
смениле вкупно 9 владетели. Аминта III успеал да се одржи околу две децении на
власт (околу 390- 370) и да ги совлада внатрешните нереди. Во ова време Македонија и однадвор ја загрозувале: Илирите од запад, Халкидскиот сојуз на чело со
градот Олинт од исток. Аминта првин склучил сојуз со Олинт, но бидејќи Халкидјаните се покажале како лоши сојузници и не ги исполнувале своите задолженија
според договорот, тој барал сојузник во тогаш најсилниот грчки полис Спарта. Со
помошта на Спарта бил уништен Халкидскиот сојуз, така што Македонија се ослободила барем од едниот непријател.
За време на наследниците на Аминта III, Александар II и Птоломеј, Македонија се обидувала да ја протегне својата власт и над Тесалија. Тогаш за прв пат дошла во контакт а веднаш потоа и до судир со Теба, најсилниот полис во Бојотскиот
сојуз, од која Тесалија побарала помош. Тебанската војска под водството на Пелопида ги избркала Македонците од Тесалија и овие морале да дадат заложници, меѓу
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кои се наоѓал и најмладиот син на Аминта III, Филип, идниот владетел на Македонија. (Тесалија=те[таа] сал...; Тесалоника=те[таа]сал о ник: сал=сол, никник, Р.И)
Од средината на IV век пред н.е. започнува брзото издигање на Македонија
и во текот на неколку децеднии таа станува главна сила на Балканот, а потоа и ‘господарка на светот’, како што ја наречуваат античките автори. Од мала и непозната
земја на овчари и земјоделци таа се претворила во огромна светска сила.
Издигнувањето на Македонија се базирало како врз нејзиниот натамошен
социјално- економски развиток, така и врз благопријатната надворешна политичка
ситуација- кризата на грчките полиси. Во тоа значајна била и појавата на Филип II.
Кога Филип II, според древниот македонски обичај, бил прогласен за цар и
ја зел власта во своите раце, соседна Грција се наоѓала во крајна тешка социјална,
економска и политичка криза. Кризата на грчките полиси во IV век пред н.е. дошла
како последица на брзиот развиток на овој специјален вид робовладетелски градови- држави. Грција тогаш била разединета од борбите меѓу полисите за хегемонија,
исцрпена од Пелопонеската војна и разјадувана од класните противречности внатре
во полисите. Таа го беше достигнала својот полн расцут во V век пред н.е. и сега
започнала да опаѓа. Понатамошен економски развиток во рамките на полисот бил
невозможен. Во тоа време македонската држава претставувала послабо развиена
форма на робовладетелска држава отколку грчките полиси, една монолитна монархија суштествено различна по своето политичко и општествено устројство. Војните
што македонските цареви ги воделе во текот на V и VI век пред н.е. не ја разединувале и исцрпувале Македонија, како што тоа било случај со Грција, туку придонесувале за нејзината консолидација и зајакнување“.
Никогаш немало грчка (еладска)држава со еден крал туку само град-држави.
„По половина век внатрешни немири и династички борби, пред Филипа се
поставила задача поцврсто да ја обедини Македонија и да се прошири нејзината
територија. Тој тоа и го остварил, и во времето во неговото владеење Македонија
станала мошне центализиирана монархија.
На полето на внатрешната политика особено се значајни две реформи што
според Филип: едната воена, а другата финансиска. Со воената реформа била спроведена реорганизација на војската, така што главната ударна сила и главното место
во неа го добил одредот на тешкото вооружената пешадија- македонската фаланга.
Војската била постојана и минувала низ сериозна обука. Биле воведени нови видови оружје, нови опсадни справи. Но воената реформа, освен воена, имала и големо
социјално- политичко значење: давајќи í главна улога на тешката пешадија (‘пеѕетајри’),3 која се формирала од слободни земјоделци- селани, Филип ја намалил улогата на македонската аристократија, која служела во коњицата (‘хетајри’- ‘придруници’ на царот), а која порано била јадро на македонската армија. Воената реформа
се однесувала и на подобрувањето на воената тактика. Новината била во комбинираното заедничко дејствување на различни родови, на пешадијата и коњаницата.
Финансиската реформа се состоела во воведувањето златна македонска монета (‘статер’), што била пуштена во големи количества и ги поткопувала економските позиции на Персија. Имено, во источниот дел на Медитеранот претежно циркулирала персиската златна монета (‘дарејк’). Но голем дел од персиското злато лежел во скровиштата на персиските цареви, така што целокупното количество на
3

Не „ пеѕетајри“ туку само „пешетајри“=пешетари=пешетар и: пеш=пеш; ет=ит- трето лице еднина.
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овие монети не било доволно да ги задоволи потребите на прометот. Затоа финансиската реформа имала големо значење за развивањето на трговијата, а преку неа и
за закрепнувањето на економското и политичкото влијание на Македонија и надвор
од нејзините граници.
Филип спроведувал и други мерки во внатрешната политика, со кои стремел
да го спречи сепаратистичките тенденции на одделни претставници на старите аристократски родови. Тој им доверил ним разни граѓански и воени должности, ги одделил од нивните земјишни поседи и создал од нив дворска аристократија. Тие оттогаш постојано живееле во Филиповиот дворец, а децата на овие аристократи образувале ‘царска свита’ (или ‘пажеви’).
Надворешната политика Филип ја водел во согласност со положбата на македонската држава во тогашната меѓународна ситуација. Македонската држава немала излез на море, а била опкружена со низа непријателски и борбени племиња од
суво и во Вториот атински сојуз од море. Амфипол и Олинт (на тракиско- халкидичкиот брег), како и старите колонии Пидна и Метона (во Термајскиот Залив) и
пречеле на Македонија во нејзиниот економски развиток. Од север и северозапад
Пајонците и Илирите постојано ја обеспокојувале Македонија и ги подржувале
Линкестите и другите горномакедонски племиња во нивната борба за независност.
Со многубројните материјали Филип излегувал на крај на тој начин што со
едните склучувал договори, другите ги наговорувал на мир со поткупување, а најслабите ги напаѓал. Веќе во првите години од своето владеење Филип успешно војувал со Пајонците и Илирите. Како резултат на овие борби, Филип ја проширил
македонската држава на северозапад до Лихнидското (денешното Охридско) Езеро. Филиповите освојувања на градовите на македонско- тракиското крајбрежјеАмфипол (357 г.), Пидна, Потидеја и Кренида (356 г.), биле прв знак за тревога од
оваа експанзија. Но, бидејќи во тоа време Атина била зафатена со ‘сојузничката војна’ (357- 355), таа не можела да му се спротистави на Филипа. За него, пак, освојувањето на Амфипол и Кренида (која тој ја унапредил, ја колонизирал и í го дал
своето име) имало огромно значење. Тие два града станале центри за експлотација
на златните рудници во пангајската област, од каде што Филип црпел средства за
своите понатамошни воени и дипломатски потфати.
Утврдувањето на Филипа во северното крајбрежје на Егејското Море претставувало опасност и за тракискиот крал Кетрипор. Тој склучува сојуз со илирскиот крал Граб, со пајонскиот Линкпеј и со Атина- против Филипа. Но со своите
брзи и енергични акции, што е карактертистично за начинот на војувањето на Филип, овој успеал да ја разбие коалицијата пред оваа да почне да дејствува.
И покрај големата ангажираност на повеќе страни, вниманието на Филипа
во сево ова време било свртено кон Грција. Самите Грци му дале можност директно да се вмеша во нивните меѓусебни односи, во текот на таканаречените ‘свети
војни’ (првата од 356- 346 и втората од 340- 338 г. пред н.е.). Овие војни и немале
религиозен карактер, а се воделе поради економски и политички интереси од одделни полиси во средна Грција. Целата Грција се поделила на два табора. Војната
продолжила, ги сосипала Грците и подготвила терен за Филипа. Во текот на таа
војна Тесалците го викнале Филип да интервенира. Таа интервенција завршила со
утврдувањето на Филип во Тесалија“.
Филип ја проширил државата на простори со ист јазик со говорни разлики.
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„Ползувајќи ја околноста што вниманието на грчките полиси било свртено
кон ‘Светата војна’, Филип пак го нападнал северното крајбрежје на Егејско Море.
Овој пат тој удрил на Халкидик и го урнал моќниот сојуз на грчките градови на чело со Олинт. Спрема овој и богат град, кој бил крупен трговски центар, Филип постапил многу сурово: го урнал до темел (348 г.), населението делум го истребил,
делум го продал како робје, а остатокот се иселил и се растурил на разни страни.
Филип знаел да ја искористи внатрешната криза на грчките полиси, како и
нивните меѓусебни несогласувања и борби. По пат на поткопување тој успеал да
привлече множество приврзаници во Грција, кои почнале да го бараат неговото
присуство во неа. Во тој однос влијаела и ‘панелинистичката’ идеја на прочуениот
ретор Исократ, кој за разединетата Грција гледал единствен спас во нејзиното обединување под хегемонијата на Филип или, поточно, во воспоставувањето на военополитичка власт на Филипа во Грција.
Овие ‘промакедонски’ ориентарни групи луѓе биле претставници на богатите робовладетели и на аристократијата. На големото мнозинство на демосот во
Атина, па и во другите грчки полиси, истапувало како непомирлив непријател на
Филипа, ги подржувало своите демократски водачи, кои пропагирале непоштедна
борба против Филип и една програма за политичко обединување на Грција околу
Атина врз основа на демократијата. Така се формирале две партии, услово наречени ‘македонска’ и ‘антимакедонска’, кои повеле жестока политичка борба. Најистакнатите претставници на македонската партија биле, покрај Исократа, говорникот и
адвокат Ајсхин, финансиерот Евбул, и стратегот Фокион. Водач на антимакедонската партија бил Демостен, а нејзини истакнати лидери-адвокатот Хиперид и финансиерот Ликург. Помеѓу двете партии особено се засилила борбата во времето на
‘Светата војна’. Меѓутоа, во еден момент тие биле принудени да дејствуваат заеднички и да преземат обид да преговараат со Филип. Тоа í било потребно и на
Атина, исцрпена од војувањето на разни страни, и на Филип, кој сакал правно да ги
сакционира своите завојувања.
Така дошло до склучување на Филократовиот мир во 348 г. (наречен по името на водачот на атинската делегација), според кој била признати сите територијани промени направени во текот на ‘Светата војна’. Овој мир за Филипа значел и добивање на време, во кое тој сакал да се подготви за конечното пресметување со
Атина и Грција. Во меѓувреме, тој војувал во Тракија и преземал безуспешни походи на Пропонтида (на Визант и Перинт). Наскоро потоа помеѓу двете партии во
Атина пламнала борба со нова жестокост. Тие почнале заемно да се обвинуваат за
предавничка дејност, едните поткупени од Филипа, другите од Персијците, кои сакале да ја исползуваат антимакедонската партија за борба против Филипа.
Втората ‘Света војна’ уште еднаш му дала можност на Филип да војува во
средна Грција. Сега Демостен извонредно силно ја развил својата антимакедонска
дејност. Во своите говори тој укажувал на опасноста од Филиповото присуство во
средна Грција, ги повикувал грчките полиси да се обединат во борба против ‘македонските варвари’. Во последниот час била организирана силна коалиција помеѓу
Атина, Теба и некои други полиси против Филипа. По неколку судрувања на разни
места во 338 г. дошло до решителна битка кај Харонеја (град во Бојотија) во која
елинската војска била наполно поразена. Таа победа, а потоа и свиканиот општогрчки конгрес во Коринт, ги поставиле основите на македонската хегемонија во Гр-
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ција. На конгресот бил прокламиран општ мир и формиран сојуз.Македонскиот цар
имал да раководи со целокупната надворешна политика на сојузот.Била прогласена
неприкосновеност на приватната сопственост и се забранувала повторна распределба на земјата, како и ослободување на робови. Сето тоа било направено во интерес
на онаа класа и слоеви, коишто го подржувале Филипа. Истовремено í била објавена војна на Персија“.
Никакош немало Грција туку Елада-таа никогаш не била држава со свој крал
„Победата на Филип и поразот на грчката коалиција биле резултат како на
воено-техничката и финасиската надмоќност на Македонија, така и застареноста на
програмата на Демостовата партија.Затоа е голем придонесот на Филип II,кој освен
што бил надарен со сите својства потребни за еден владетел (одличен и храбар војсководител, способен државник и вешт дипломат), исто така знаел да ја усогласи
својата дејност со интересите на водечките сили во Македонија и да оди во чекор
со целокупниот развиток на македонската држава.
Наскоро потоа, во 336 година Филип бил убиен. Постојат неколку различни
верзии за неговото убиство. Според една, тоа било дело на неговата љубоморна жена Олимпијада, според друга тоа го направила линкестидската аристократија, а
според трета убиството било подготвено од страна на персискиот цар.
Ненадејната смрт на Филип не му дозволила да ја заврши задачата што му ја
поставил коринтскиот конгрес: поход на исток.
Планираниот поход на исток, што поради смртта не можел да го изведе Филип, го остварил неговиот син Александар. Тој имал само 20 години кога се качил
на македонскиот престол, но веќе располагал со извесна политичка и воена опитност: на седумнаесетгодишна возраст тој го заменувал Филипа при неговите отсуствувања, раководел со експедицијата против Траките, командувал со еден одред
коњица во битката кај Хајронеја и патувал во Атина како претставник на македонскиот цар. Интерес и култ кон грчката култура кај него разбудил Аристотел, кој му
бил воспитувач и учител во периодот од 343- 340 година.
Неговите квалитети на војсководител излегле на видело уште во првите воени операции, што ги презел во 335., за да ги задуши востанијата што се кренале по
веста за смртта на Филип.
Брзо и блескаво војувал Александар на исток, особено во првата етапа на
својот поход што го започнал 334 г. Во таа етапа бил освоен западниот дел на персиската држава. Брзото напредување на Александар било условено од внатрешната
положба на персиското царство, кое во тоа време опфаќало огромна територија на
предна Азија заедно со Мала Азија и Египет, но веќе не претставувало онаква сила
како што било во V в. пред н.е. Значителен дел од окупираните поиздигнати народи (малоазиски Грци, Египтјани) секогаш се стремеле да се ослободат од Персија
и дигнале востание. Затоа, кога Александар влегувал во тие области, бил пречекуван како ослободите. Иако двапати помалкубројна, војската на Александар била
надмоќна со своето подобро и посовремено оружје, организација и војничка дисциплина. Персиската војска била огромна по број, но нехомогена, слабо вооружана, организирана на регионален систем, без општ план на дејствување и без цврста
команда. Покрај тоа, била присутна и борбата на сатрапите за независност од централната власт, како и нивната меѓусебна борба“.
Александар постана голем освојувач благодарение на неговиот татко Филип.
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„Во почетокот, планот на Александар бил скромен, иако походот на Азија
сам по себе претставувал сосем смел потфат. Во тој план влегувало освојувањето
на Мала Азија и ослободувањето на грчките градови од персиска власт.
Само за една година, во две поголеми битки против Персијците (кај Граник
334 и кај Ис 333) била решена судбината на малоазиските грчки градови, а исто така и на феникиските, кои почнале без борба да му се предаваат на Александар. Персиската војска била разбиена, а царот натеран во бегство. Опколувањето на Тир го
задржало Александар неколку месеци, но по уништувањето на овој град (332 г.) и
по падот на Газа, на Александар му бил отворен патот за Египет. Уште тогаш војсководителот Парменион го советувал Александар да ја прекрати војната. Меѓутоа,
Александар влегува во Александрија. Таму бил пречекан како ослободител и свечено му била предадена касата и власта. Неговата посета на оазата Сива и на Амоновиот храм била политички акт. Прогласен за син на бог Амон, тој со помош на
египетските свештеници ја закрепил својата власт и во Египет.
Крвавата битка во Вавилонија (кај Гавгамела во 331) ја решила судбината на
персиската држава, како и на нејзиниот цар Дареј III. Персија ги загубила своите
главни воени сили, царот повторно бил натеран во бегство. Овој трет голем пораз
имал далекусежни политички последици. Слично на Египет, и Вавилонија го прогласила за цар на Вавилон. Александар, за возврат, наредил да се обнови храмот на
бог Мардук, што Персијците своевремено го урнале. По кусо задржување во Вавилон, Александар се нашол во Суса, кај што ги ограбил богатите сокровишта на персиските цареви. Наскоро паѓа и Персонопол, ограбен и изгорен бил раскошниот
дворец на Ксеркс. Во 330 година Александар го продолжува својот поход, со цел да
се фати Дариј. Тој ја зазема и Егбатана, медиската престолнина. Прогонувањето
продолжило понатаму на исток, се додека не му паднал в раце трупот на Дариј.
Понатамошното навлегување во Средна Азија покажува дека кај Александар
се појавила идејата за ‘светска држава’. Големите и брзи успеси му ја потхранувале
надежта дека тој лесно ќе го освои ‘целиот свет’, зашто, според рабирањето и географското познавање на старите учени, Индија се граничела со океанот, каде што
бил и ‘крајот на светот’.
Меѓутоа, во оваа втора етапа, Александровиот завојувачки поход не се одвивал толку лесно. Тука, во внатрешноста на Азија, на Александар му давале сериозен отпор слободољубивите племиња, кои во него гледале само освојувач. Жителите на овие тешко достапни области воделе и партизански војни, такашто заземањето и закрепувањето на тие земји се претворило во тешка и долготрајна војна. Александар морал да ја пополнува војската со тамошно месно население.
Во 330 година во армијата бил откриен заговор против Александар, кој покажал дека се создало длабоко незадоволство против него. Па сепак Александар не
се откажал од намерата да ја освои Индија. Тој завојувал нови територии на исток,
но притоа македонската војска трпела големи загуби. Истовремено, односите помеѓу Александар и македонската аристократија (‘хетајрите’) постојано се заострувале.
Како жртва паднале најблиски Александрови соработници што се осмелиле да му
се спроистават на царот (Филота и Парменион во 330 г., Клит 328 г.). Иако опозицијата уште порано барала прекинување на војната, Александар не ја сфаќал длабочината на незадоволството и сериозноста на ситуацијата. Но откако навлегол во
Индија, тој бил принуден да попушти и да отстапи (326 г.). Неславното враќање по
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битката со Пор и трагичната смрт на Александар (323 г.) претставуваа крај на триумфалниот поход.
Наскоро изглегле на видело противречности што походот и успесите на
Александар ги криеле во себеси. Додека Александар војувал на исток антимакедонските елементи во Грција, Тракија и самата Македонија дигале востанија, сакајќи
да го исползуваат отсуството на македонските воени сили. Од друга страна, колку
Александар напредувал на исток, толку самата Македонија слабеела. Силните победи и успеси на Александар не направиле ништо за зацврстувањето на внатрешните сили на Македонија. Систематски ја исцрпувале Македонија, а особено нејзината жива сила. Таа изгубила огромен број од своето население, во прв ред трудбеници- занаетчии и селани, кои или загинале во борбите и во тешките пробивања
низ Азија или пак се населиле во новосоздадените земји. Тоа се одразило и врз целокупниот внатрешен живот на Македонија.
Обидот на Александар да создаде единствена светска држава биле залуден,
зашто ги немало нужните економски и политички предуслови за тоа; премногу големи биле разликите меѓу земјите што требало да се обединат во една целост. Таа
држава што се простирала од западното крајбрежје на Балканскиот Полуостров до
Индија на исток, и од Дунав и Црно Море од север до Египет, Либијаи Киренаика
на југ, вклучила во себе големи територии, во кои напосредно со високоразвиени
робовладелски земји влегувале и такви чие население уште го преживувало распаѓањето на првобитното општество. Економските и културните врски помеѓу одделни области биле неодрживи, и покрај сите мерки што Александар ги преземал за
да ги обедини и слее во едно.
Изонредната личност на овој владетел, неговата бујна младост и високите
дарби, неговите сјајни победи, како и легендарноста на неговите походи и трагичниот крај во цветната возраст направиле од него образец на херој и предмет на многу легенди и фантастични романи. Неговите походи го рашириле и закрепнале името на Македонија до такви размери, што тоа наполно му се наметнало на целото културно наследство.
Разединетоста и нестабилноста на Александровата држава излегле на видело
веднаш по неговата смрт и се манифестирале во борбите што ги започнале најблиските соработници и војсководители на Александар- ‘дијадосите’ (т.е. ‘наследниците’ од 323- 281 г.). Процесот на распаѓање на Александровата монархија завршил
со создавањето на таканаречените ‘елинстички’ држави. Тој подоцна продолжил и
во времето на борбите на ‘епигините’ (‘следбениците’, 281- 221 г.).
Во првите 20 години дијадосите, борејќи се меѓусебно сепак се труделе да го
одржат единството на Александровата држава. Најзначајни личности меѓу нив биле
Пердика, Евмен и Антигон ‘Едноокиот’. Но мнозинство дијадоси не биле заинтересирани за одржување на единството на монархијата, туку само за власта и својот
личен престиж. Тие се спогодувале, создавале коалиции и се бореле едни против
други поединечно, организирале убиства на своите ривали и приграбувале за себе
одделни области. (Не Евмен туку Еумен=е умен, Р.И.)
По битката кај Ипс (301 г.) кога бил поразен тогашниот најсилен дијадох
Антигон Едноокиот, неговите победници ја разделиле земјата, така што формирале
четири држави: 1. Египет, кралство на Птоломај, кое, освен африканската територија со Киренаика, ја опфаќала и Палестина и Јужна Сирија и некои острови во
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Егејско Море; 2. кралството на Селевк, кое ја опфаќало Азија до реката Инд, Палестина и дел од Сирија, како и источниот дел од Мала Азија; 3. Македонија, кралство што го добил Касандар заедно со земјите на балканска Грција; 4. кралството
на Лисимах, кое ја опфаќало Тракија и северниот дел од Мала Азија. Кралството на
Лисимах било ликвидирано кога Селевк со малоазиските Грци и Варварите по битката кај Киропедион (281 г.) му ги одзел поседите на Лисимах. Така останале три
водечки држави на територијата на Александровата монархија, со која управувале
владетели од македонско потекло. Но покрај овие три големи држави, на азиска територија се образувале и повеќе мали, особено во времето на ‘Епигоните’.4
Во сите овие држави се крстосувале и соединувале елементи и влијанија на
елинско со ориентално политичко и социјално- економско устројство.
Здобивајќи се со голем број робови Грци, примајќи во служба воени наемници од Грција и потчинувајќи ги грчките полиси, Македонија се повеќе била
изложувана на грчкото културно влијание. Особено се елинизирале повисоките
слоеви на македонското општество.
Во епохата на дијадосите се закрепувала економската положба на Македонија, која силно се влошила во времето на Александровиот поход. Стопанството на
Македонија се унапредило благодарејќи на трудот на големото количество робови
што пристигале од Исток. Се засилил стоковно- паричниот промет и трговијата
благодарејќи на ограбените каси не персиските цареви. Се изградиле многу нови
градови, се создале други со обединување на повеќе мали градови или населби, како што е случајот со Тесалоника (денешен Солун).(Тесалоника=те сал о ник а, Р.И.)
Овој подем бил прекратен во времето на првите епигони, кога Македонија
доживеала тешко опустошување со наездата на Галите (280- 270). Овие влегле во
средна Македонија (276 г.) ја ограбиле неа, ги разурнале градовите, го одвеле населението во ропство, земјата речиси опустела. Антгигон Гоната (277- 239), ги победил и ги потиснал Галите и основал во Македонија династија Антигониди која
останала на власт се до потпаѓањето на Македонија под римска власт.
И покрај тоа што владетелите на Македонија се труделе да ги привлечат на
своја страна богатите грчки робовладетели, во Грција не престанувала борбата за
независност. Тие ‘антимакедонски’ движења во Грција, што почнале уште по смртта на Александар и не престанувале ни во III век, носеле во себе елементи на класна борба. За прво такво движење може да се смета ‘Ламијската војна’ (323- 322,
наречена така по името на градот Ламија во северна Грција). Неа ја повела Атина, а
била подржувана речиси од сите грчки градови. Војната завршила со неуспех и
уште повеќе ја влошила положбата на грчките градови.
Во ‘Хремонидовата војна’ (266- 263, според името на атинскиот војсководител Хремонид) борбата против Македонија ја воделе Атина и Спарта, кон кои се
приклучиле и друди градови (полиси) од Пелопонез. Ним им помогал и Египет, кој
имал свои интереси за ослободување на Македонија.
Борба против Македонија во текот на III век пред н.е. воделе и Ајтолскиот и
Ахајскиот сојуз. Тоа биле федерации, организирани врз принципот на рамноправноста на полисите и оштините што влегувале во нив. Тие во текот на III век, во
услови на политичка борба, се оформиле во заостанатите област на Грција (Ајтолија и Ахаја), отако Атина ја изгубила својата самостојност (по Хремонидовата вој4
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на). Но различниот социјален состав на овие сојузи не довел до единствена и успешна борба.
Овие сојузи биле исползувани од другите елинистички земји (Египет и Сирија) за борба против Македонија, а нивното меѓусебно непријателство, како и целата ситуација во Македонија и Грција создале поволни услови за римското навлегување на Македонија“.
Глава III- Македонија под римското владеење
„Кон крајот на III век пред н.е. Македонија, и покрај сосипувачките војни со
грчките федерации, на меѓународното поле претставувала крупна политичка сила и
најјака држава на Балканот. За нејзиното закрепување и издигање најмногу придонесле спомнатиот Антигон Досен и Филип V (221- 179). Тоа е она време кога во западниот дел на Медитеранот Картагина и Рим се бореле за превласт. Филип V ги
следел настаните и се решил (по битката кај Кана) да склучи сојуз со Картагина
(215 г.), по нејзино барање. Односите помеѓу Рим и Македонија веќе биле затегнати, поради тоа што Филип V почнал да се потврдува на епирското крајбрежје и што
му дал прибежиште на римскиот намесник во Илирија, Деметриј Фарски (по Втората илирска војна, 219 г. што Римјаните ја воделе на Балканот). Порано или подоцна,
судирот на интересите на Рим и Македонија морал да доведе до војна помеѓу нив.
Разраснатата робовладетелска држава Рим барала нови територии надвор од Италија и, природно, поволната ситуација на Балканот ги управила нејзините стремежи
таму, а оттаму и на целиот Исток.
Првата македонска војна (215- 205) претставувала за Римјаните нешто како
експеримент, што им овозможил подобро да ги согледаат работите во Македонија и
Грција. Таа војна, всушност, ја воделе антимакедонската коалиција на чело со
Ајтолскиот сојуз, а во неа влегле Спарта, Месинија, Илирите со крал Плеврат и
пергаментското кралство на чело со Атал. Рим испратил само флота на епирското
крајбрежје. Но оваа војна била многу важна за Рим, зашто ја заганжирала Македонија и ја спречила да му испрати помош на Ханибал. Мирот што бил склучен помеѓу Македонија и Ајтолскиот сојуз не донесол никакви посуштествени последици ни
промени.
Втората македонска војна (200- 193) претставувала почетокот на римската
агресија на исток. За оваа војна Римјаните преземале широки дипломатски акции,
преговори. Била образувана антимакедонска коалиција, во која позначајна улога
одиграле малите елинистички држави Пергам и Род.
Филип V во тоа време војувал против Траките на егејските острови и во Мала Азија (територијата на Пергам). Тој склучувал договор со сирискиот крал Антиох III за заедничка офанзива на вонегипетските поседи на Птоломејците. Тоа послужило како повод за војна, бидејќи малечките источни држави побарале помош
од Рим. Во оваа војна што се водела три години имало судири на територијата на
Македонија со тешки последици за неа. Преку Илирија Римјаните навлегле во областа на Лихнидското (Охридското) Езеро, па до Линкестида (Битолско), Елимија,
Орестида и преку областа јужно од Лихнидското Езеро се вратиле на Јадранскиот
брег. Истовремено Дарданците, кои им биле сојузници на Римјаните, удриле на Пајонија. Нив ги одбил Филип кога римската војска се вратила на Јадран. Решителна
битка се биела во Тесалија, кај Киноскефале (197 г.), кај што Филип V бил поразен.
Покрај Илирите и Ајтолците, кои многу им помогнале на Римјаните, за нивната по-
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беда придонесле и Ахајците, кои преминале на страната на Римјаните. Според
склучениот мир, Филип морал да се откаже од сите поседи надвор од Македонија,
да плати висока оштета, да ја предаде флотата и да го намали бројот на војската. Но
најтешко од сè за Македонија било тоа што тој морал да ја признае независноста на
Грција. По оваа војна и Македонија и Грција биле толку ограбени, што конзулот
Фламинин три дена го славел триумфот.
Меѓутоа, по поразот кај Киноскефале, Македонија за релативно кусо време
се повратила. Во запустените области на Македонија Филип V преселил жители од
Тракија и приморските краишта. Иако според мировниот договор не смеел да држи
повеќе од 5.000 војници, тој подготвил војска на тој начин што секоја година мобилизирал по 4.000 нови војници, а по завршената обука ги пуштал дома. Тој се подготвувал за војна, зашто било јасно дека не била завршена борбата со Рим.
Третата македонска војна (171- 167) била судбоносна за Македонија.За неа
се приготвил Филип V, но ја водел неговиот син Персеј, последниот македонски
крал (179- 163). Тој се здобил со многу сојузници и симпатизери за борба против
Рим. Го придобил илирскиот крал Гентиј и одрискиот (од трачкото племе Одриси)
Котис. Персеј се трудел да ги привлече и грчките градови и да ги обнови врските со
Ахајскиот сојуз. Тој успеал да придобие симпатии и станал популарен меѓу демократските елементи во Грција, кои биле антиримски настроени. Имено, Грците бргу сфатиле дека со ‘независноста’ што ја добиле по Втората македонска војна тие
само го промениле својот господар. Меѓутоа, поголемиот дел од аристократските и
богатите слоеви на населението, како во Грција, така и во самата Македонија, не
биле за борба против Рим. Тоа било причината што Персеј ги повикал во Македонија за борба против Рим дури и бегалците и протераните, што некогаш ја напуштиле татковината од различни причини (поради долгови или како осуденици).
Персеј, всушност бил првиот и наедно последниот македонски крал кој се
потпирал врз демократијата и водел политика против интересите на аристократите.
Токму на оваа политика, ‘противречна на суштината на македонската монархија’,
се должи неспехот на Персеј. Поголем број од елинистичките држави минале на
страната на Рим, плашејќи се од засилувањето на Македонија. Персеј дури го напуштиле дури и некои поранешни сојузници.
И покрај успесите што Персеј ги имал на почетокот на оваа војна, таа завршила со неговиот пораз. Самиот Персеј се држел нерешително во текот на војната:
час се спогодувал, час се борел со Римјаните. Само во една едиствено голема битка
кај Пидна (168 г.) судбината на Македонија била запечатена.
Последиците од битката кај Пидна биле катастрофални за Македонија, а речиси исто толку тешки и за сојузниците, па и за приврзаниците на Персеј. Особено
настрадале епирските градови, кои биле ограбени и уништени, а 150.000 жители
биле продадени како робови. Три дена траел триумфот на кој се носел пленот што
римскиот консул Павле Емилиј го ограбил во оваа војна. И самиот Персеј со своето
семејство бил донесен во Рим за да го украси трумфот на победникот.
Во 167 година пред н.е. било свикано собрание во Амфипол, на кое биле повикани претставници на македонските градови, а од страна на Рим учествувал лично Павле Емилиј. Пред исплашениот народ тој, според зборовите на римскиот
историчар Тит Ливиј, го соопштил решението на римскиот сенат: ‘Пред се Македонците ќе бидат слободни, ќе имаат исти градови и територии како и порано, ќе ги
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ползуваат своите закони и секоја година ќе ги избираат своите магистри. Данокот
што ќе го плаќаат за римскиот народ ќе изнесува половина од она што го плаќале
на кралевите’. Но веднаш потоа тој соопштил дека Македонија ќе биде разделена
на четири области. Во првата област влегувале териториите помеѓу Стримон (Струма) и Нест (Места), кон кои биле придодадени и некои области на исток, отаде
Нест (што ги освоиле Персеј и Филип V) и на запад од Стримон (Бисалтија и Хераклеја Синтика). Главен град на првата област, во која требало да се свикуваат собранија, бил Амфипол. Втората област ги опфаќала териториите меѓу Стримон и
Аксиј и дел од Пајонија што лежел источно од Аксиј со главен град Тесалоника.
Третата област ја сочинувале земјите меѓу Аксиј и Пенеј, кон кои бил приклучен
дел од Пајонија, западно од Аксиј, со главен град Пела. Во четвртата област влегувале западните делови- Горна Македонија, во кои живееле Еордајците, Линкестите,
Пелагонците, кон кои биле приклучени илирските области Атинтанија, Тимфаја,
Паравеја, како и дел од Пајонија и од Девриоп. Главен град на четвртата македонска област била Пелагонија. Овие четири области (‘мериди’) претставувале четири автономни и автархични републики кои немале никакви меѓусебни политички и
економски врски. Основни админстративни единици биле градските општини (civitates), а на чело на секоја република се наоѓало собрание (synedrion), т.е, репрезантивно тело, составено од претставници на градовите односно општните. Била забранета трговијата помеѓу одделните области, експлотацијата на златните и сребрените рудници, сечењето на дрвен материјал за кораби, како и склучувањето бракови надвор од територијата на која се живеело.
Римјаните ја разделиле Македонија на четири области (истото го направиле
и со Пајонија), за да го ослабнат и разбијат политичкото и економското единство на
земјата. Со нерамномерното расподелување и одделување на териториите особено
биле погодени попасивните краишта, како што била четвртата мерида. Покрај тоа,
секоја област ковела свои монети, што í донесувало штета и на трговијата. ‘Слободата’ што ја прокламирал Павле Емилиј за Македонците всушност се состоела, според римските и тогашните разбирања, во замената на монархијата со републиканската форма на управување и во самоуправата на градските општини.
Со разделувањето на Македонија Римјаните со создавале можност за полесно мешање во нејзините внатрешни работи и за предизвикување судири меѓу одделни области. Незадоволството на широките народни маси против сопствената
олигархија, како и антиримско настроение го исползувал Андриск-лажниот Филип.
Кога дошол во Македонија, овој човек од непознато потекло, можеби од Азија, се
претставувал дека е Филип- син на Персеј (кој всушност умрел на 18- годишна возраст). Тој успеал да ги продобие бедните маси, да собере војска и да ја земе привремено власта во свои раце. Ова движење, кое обично се наречува Востание на
Андриск (во 149 г.), однадвор го подржувале Траките. Тоа зело доста широки размери и им задало доста маки на Римјаните. Па сепак римската сила, со помошта на
предавнички елементи (Андрисковиот заповедник на коњицата преминал на страната на Римјаните), го задушила ова движење. Последиците од овој пораз биле тешки за Македонија: тие во 148 г. пред н.е. била претворена во римска провинција и
како таква таа ја загубила и оваа привидна самостојност. Како и со другите римски
провинции, и со Македонија управувал римски намесник, чија власт значела ништо
друго освен злоупотреба и неограничена експлотација на провинциското населе-
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ние. ‘Провинција Македонија’- тоа значело и постојана римска војска и една маса
римски чиновници, трговци и лихвари. Оваа прва римска провинција на Балканот
станала база за водење натамошни римски операции на овој полуостров и во предна Азија.
Во административен поглед била задржана поранешната поделба на мериди,
но тие веќе немале никаква политичка функција.
Со појавата на уште двајца самозваници- Александар, кој се претставувал за
вториот син на Персеј, и лажниот Филип (во 142 г.)- се означени последните обиди
да им се даде отпор на Римјаните. Потоа Македонија продолжува да живее како дел
од римската држава до крајот на антиката.
Во тој долготраен период географско- етничкиот поим за Македонија често
се менувал, бидејќи се менувале нејзините административни граници. Затоа Цицерон и рекол дека границите на Македонија се таму кај што е римското оружје.
При образувањето на провинцијата Македонија, кон неа биле присоединети делови
од Илирија и Тесалија, а во нејзин состав влегол и Епир. Најмногу се менувала северната граница, поради честите навлегувања на соседните варварски племиња
(Дарданци, Скордисци, Меди и др.). Така, по походите што ги преземал Крас против тие племиња, северната граница на Македонија се проширила до Дунав.
Од 27 година пред н.е., кога Август ја извршил поделбата на провинциите на
сенатски и царски, Македонија била прогласена за сенатска и истовремено од неа
била одделена провинцијата Ахаја. На оваа и припаднале делови на Епир и Тесалија, со што значително била намалена територијата на провинцијата Македонија.
Помеѓу 2 и 6 година од н.е. од Македонија била одделена Мезија (на север од Македонија) како посебна воена управа,а во 15 г. од н.е. (од времето на царот Тибериј)
Македонија била обединета со Ахаја во една императорска провинција, под управата на воениот заповедник на Мезија. Кога биле заземени нови територии покрај Дунав била одделена провинцијата Илирик, како императорска. Во 44 г. од н.е. била
одделена и Тракија, а кон средината на IV век од н.е. Тесалија пак била проклучена
кон Македонија.
По реформите на Диоклецијан, Македонија влегла во диоцезата Мезија, а во
времето на Константин во префектурата Илирик. При крајот на IV век не постоела
единствена Македонија, туку таа била поделена на две провинции: покрај Македонија, во потесна смисла на зборот (Macedonia Prima), во документите од тоа време
се споменува и Macedonia Sautaris. Оваа поделба не останала долго време. Кон крајот на V век Македонија била уште еднаш разделена. Во V и VI век покрај Macedonia Prima, во која главен град и центар на провинцијата бил Тесалоника, се споменува и провинцијата Macedonia Secunda, која за главен град и центар на провинцијата го имала Стоби (кај ден. Градско).
Со постојано менување на границите и териториите се менувал и етничкиот
состав на населението на Македонија. Тоа менување почнало уште по походот на
Александар, кога бројот на македонското население многу се намалил. Во времето
на политиката на миграција, што ја спроведувале Антигонидите, земјата силно се
елинизирала и со потпаѓањето под римска власт во Македонија се зголемил бројот
на италското доселеници (колонисти). Освен нив на територијата на Македонија
живееле и Траките и Илири, а во периодот на доцната антика и една низа варварски
племиња“.
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Балканците говореле варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик со говори.
„Како римска провинција Македонија била на повеќе начини експлотирана.
Пред сè, нејзините природни богатства, рудниците, преминале во рацете на римската управа уште по битката кај Пинда. Населението било ограбувано по пат на
даноци, при што покрај редовните, како што биле данокот на земјата (tributum soli)
и на глава (tributum capitis), за оние што немале земја,- биле определени и други видови задолженија и обврски (munera, vectigalia). Издршката на римската администрација, како и снабдувањето на римската војска исто така паѓала на грбот на населението. Освен тоа Македонија морала да дава и голем број војници за римските
‘помошни одреди’ (auxilia).
Во римско време Македонија имала развиен градски живот. Во времето на
римското освојување бројот на македонските градови бил близу 90. Подоцна тој
број се намалил. Некои од тие градови се одржале уште од раниот период на македонската историја (Ајга, Пела, Бероја), некои од времето на Филип и Антигонидите
(Филипи, Хераклеја, Тесалоника). И во зафрлените краишта на горна Македонија
имало градови што биле значајни културни центри, како на пример Стубера (кај
ден. село Чепигово). Големи центри во римско време биле и Хераклеја Линкестиска
(кај ден. Битола) и Стоби (кај Градско), што се наоѓале на важни патишта. Стоби
лежело на крстопатот на сообраќајната артерија Тесалоника- Наис (Ниш)- Сирмиум
(Сремска Митровица) и на патот што водел од Сердика (Софија) кон Хераклеја на
Егнатискиот пат (Via Egnatia). Егнатискиот пат бил главна артерија што ја поврзувала Италија со Балканот и Понт и што водела од Аполонија и Дирахиј (Драч) до
Тесалоника и понатаму, преку Тракија, до Босфорот. Овие патишта имале особено
значење за транзитната трговија.
Во Македонија имало главно три вида градови (civitates): слободни, колонии
и муниципии. Со најголеми привилегии се ползувале слободните градови (civitates
liberae).
Несомнено дека многуте бурни настани во историјата на римската држава,
се одразиле и на Македонија како нејзина провинција. Така на пример, граѓанските
војни во I в. пред н.е. ја влошувале економската положба на Македонија, зашто главните настани на тие војни се одигрувале на нејзината територија (борбата помеѓу
Цезар и Помпеј, па војната на Брут и Касиј). Исто така кризата што ја зафатила римската империја и нејзиното робовладетелско устројство во III и IV век од н.е. се
манифестирала и во Македонија, речиси со сите главни белези: ширење на колонатските односи и христијанството, како и навлегувањето на варварските племиња.
Последниве особено влијаеле на понатамошниот живот на населението.
Уште од крајот на III век од н.е. Македонија била изложена на напади и
инвазии на варварски племиња (Костобоци) кои продирале во сите источни провинции на Балканот. Во IV век ја ограбувале Визиготите, а во V в. Хуните. Масовното продирање на словенските племиња во VI век постепено довело до асимилација
на населението на Македонија со новодојдените племиња и до промена на нејзиниот етнички состав“.
Досега нема доказ/наод за преселби на Словени преку Дунав на Балканот.
Македонците говореле варварски=пелазгиски=тн.словенски, јазик на Хомер.
Дел втори, Македонија во времето на раниот феудализам, Глава I Населувањето на Словените на Балканскиот Полуостров. Истите автори продолжуваат:
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„Словените под сигурно име во историските споменици можат доста доцна
да се утврдат. Меѓутоа, постојат претпоставки дека тие се јавуваат уште порано под
друго име“.
Историјата не познава било какви Словени- Русите за Словени се изјаснале
само во 860 година, што го пишел цариградскиот патријарх Фотиј. Русите пишеле
со рецки, и затоа тие биле само „рецки народ“ („роски народ“.). Тие го презеле коинското слово од Солунските Браќа (Константин и Методиј), и станале Словени.
„Првите сигурни вести, пак, за Словените ги донесуваат римските автори
Гај Плиниј- Постариот (во делото ‘Historia naturalis’, околу 77 г. на н.е.), потоа Тацит (во делото ‘Germania’, околу 98 г. на н.е), и Птоломеј (во срединат на вториот
век на н.е.). Но ни овие автори не зборуваат за Словените под нивно народно име,
туку под името Венети, Венеди, како што ги нарекувале нивните соседи. Се претпоставува дека тој назив има келтско т.е. несловенско а можеби и праиндоевропско
потекло, а го употребувале Германите за Словените (со ова име Германците и денеска ги викаат некои Словени)“.
Венети (Венеди) биле дури Венецијанција, кои никој не ги нарекол Словени.
„Името Словени првпат се јавува кај некој непознат византиски автор (Дијалози на Псевдо- Цезариј) од почетокот на V век како ‘Склавини’ (Σκλαυηνοι). Според овој автор, тие живееле некаде во близината на Дунав. Овој податок е скапоцен
затоа што претставува не само настаро споменување на словенското име, туку е
најстар византиски податок за животот на балканските Словени, кои истиот ги нарекува и Подунавци.
Подоцна во VI век византискиот автор Прокопиј (у. о. 565) е прв што ги наречува ‘Склабеони’ (Σκλαδηονοί) или ‘Склабонои’ (Σκλαδάνοί) или ‘Склабои’
(Σκλαδοί)“.
Се разликувало само Римјани (Ромеи) кои биле Христијани и Склавини како
Повеќебожци. Бидејќи тие го почитувале Хора, кој бил истовтен со египетски Хорус и ведскиот Кришна во Индија, Склавините биле само домородни на Балканот.
Да не се изуми Склавина произлегло од склава (област), а Словени од слово.
Херодот (5 век п.н.е.) наведува, Траките живееле северно од реката Дунав,
Заткарпатите...Тој никаде не сретнал било какви Словени.Истото го потврдил и Царот Адријан (2 век н.е.), во Мемоарите на Царот Адријан. Тој престојувал северно
од реката Дунав, на просторите кои би требале да бидат словенски, а тој таму такво
нешто не видел. Следи од 5 в.п.н.е. до 2 в.н.е. немало било какви Словени. Бидејќи
се говори, Русите биле Словени,а тие живеат Заткарпати,откаде потекнале Русите ?
Според киевскиот свештеник Нестор (11-12 век), Русите потекнале од Илирик, кој
бил на Балканот. Сето руско предание било поврзано само со реката Дунав, но не
руските простори. Се поставува прашање, откаде потекнале тн.Словени ? За сите
народи, Руси, Украинци, Романци, Унгарци, Чеси, Словаци, Полјаци...Балканци,
Словените потекнале од Заткарпати. Со тоа што Заткарпати има четири географски
страни, исток, југ, запад и север, за да нема никаков спор меѓусебно сите нека си
фрлат ждрепка- на кого таа ќе му падне, со среќа само за нив тоа да важи.
Се кажа, Русите потекнале од Заткарпатите, каде биле населени Траките
(Херодот). Следи Нестор бил во право- Заткарпатите биле руски, со руско потекло
од Балканот, од Илирик. Со традиции само јужно од Дунав, од Балканот. Па за врската на Русите со Македонија говори Еремиј Русо. Според него, Русите или Мо-
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сковитите се со истиот јазик како и античките Македонци. Ова го пиши Мавро
Орбини (1601 година), кој за тоа наведува автори, кои до денес се непознати итн.
Од изложеното произлегува дека Русите потекнале од Балканот. Се потврдува, преселбите биле од југ кон север- никако обратно. Токму и затоа постои ДНК
оддалеченост само од југ кон север. Ова било повод, Македонците ДНК да им се
блиски на Критјаните, но никако на Дунавците или уште подалеку на Заткарпатците. Со истражувањата на Арнаиз- Велена (Шпанија) и др., Македонците се со
слични генетски фреквенции со жителите на медитеранските острови Крит, Корзика, Сицилија и Сардинија. Според направениот дендограм, Македонците му припаѓаат на постариот медитерански субстрат како и Иберците, вклучително и Баските,
Северноафриканците, Италијаните, Французите...
Кумрански извори за Македонците
Лидија Славеска5 пиши: „Првите податоци од митолошко- легендарниот период говорат за постоење на повеќе македонски кралеви,почнувајќи од првиот Едесаион и вториот Македон, па сè до петнаесеттиот Фејдон. Меѓу нив ќе го споменеме и десеттиот македонски крал Темен, кој во зачуваните извори обично се споменува како Теменос, бидејќи македонската кралска лоза Темениди потекнува од
него. На оваа кралска династија í припаѓа и кралот Пердика I, основач на обединетата македонска држава, кој владеел од 729 до 678 година п.н.е.
Листата на македонските кралеви во континуитет,според зачуваните извори,
започнува со Каран во 814, односно 823 год. п.н.е., а завршува со Филип VII. Со
утврдената хронолигија, како последен се смета кралот Филип VI Андриски (152148 год. п.н.е.). Тука не се вклучени наследниците на македонската династичка лоза по смртта на Александар II Македонски, од другите династички куќи: Селеукидите (Сирија) и Птолемаидите (Египет), која завршува со Клеопатра VII (69 до 30
година п.н.е.) Клеопатра владее како регент на својот син Птоломај XIV Цезарион.
Клеопатра е последната македонска принцеза на власт од лозата на Филип II Македонски, бидејќи првиот династ, Птолемај I, бил брат на Александар Македонски, но
од друга мајка.6
5

Лидија Славеска, Македонската генеза, Матица Македонска, Скопје, 2008, стр. 73.
Целата листа на македонски кралеви ја има кај Н.Проева. Студии, 293- 296.Д-р Т.Јанев од Торонто,
Канада, успеал да го открие кумранскиот свиток со имињата и да го расчисти целиот список со имињата на македонските кралеви во континуитет. При тоа Ј. Танев направил паралелни листи на македонските владетели според Кумранските текстови и според другите зачувани извори и литература.
Разлики има кај вториот крал во континуитет. Според Кумранските списоци тоа е Коин (786-774), а
според постоечката литература името му е Цена (797-774), при што Т.Јанев нотира дека Атина е
основана во 776 год. пред.н.е., а Рим 25 години покасно, во 753 год. п.н.е.. Скоро сите други податоци во двете листи, освен мали хронолошки разидувања, се совпаѓаат.
Кумранските текстови се откриени во 1974 година во пештерите на областа Кумран, на северозападниот брег на Мртвото Море, а припаѓале на религиозната секта Есени (арамејски: Побожни), која се појавила во времето на Макабејците околу 150 год. п.н.е. Спореди: R.H.Rongstor, Tübinger Theologische Quartalschrift, I, 1964, кој мисли дека Есените никогаш не престојувале во Кумран.
Опис на ракописите и друга литература кај E. Verber, Kumranski rukopisi iz pečina kraj Mrtvog Mora,
Beograd 1982, 6-7. Т. Јанев упатува на важен податок околу хронологијата на Кумранските текстови
што го открива кај споменувањето на Персеј, кој владеел од 178 до 168 год. п.н.е.,бидејќи таа година
завршува пишувањето на кумранските записи. Во нив нема податоци за Филип VI (152- 148) и за
македонските владетели по него. Оттука следи дека Кумранските текстови престанале да се пишуваат по 168 год. п.н.е. За хронологијата на Кумранските текстови види и M. Burrows, Die schriftrollen
von Toten Meer, München 1957.
6
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Потомците на Хераклидот Темен7 се познати и како кралска династија Аргеади според градот Арг(ос) во Орестида.8 Херодотовата непрецизност за потеклото
на Лакедемонците: кои по потекло се Дорани (според Дор. Синот на Хелен) кои по
прогонот од Кадмејците ‘се вдомил на Пинд и биле наречени Македонци’, а потоа
преминале во Дриопида од каде отишле на Пелопонез и се нарекле Дорани,9 што ќе
значи последователно: Лакедемонците- Дорани- Македонци- Дорци. Ете зошто Пелопонескиот Аргос најчесто се лоцира како појдовна точка на тројцата браќа кон
Горна Македонија“.
ПОТОПИТЕ НА ЛЕВАНТОТ И ПОСТАНОК НА СРЕДОЗЕМНО МОРЕ
Т.Ф.Гаскел,10 на стр. 10, пиши: „Распоредот на вода на Земјата се менува со
текот на целиот геолошки период. Денес 70,8% површина на нашета планета ја покриваат мориња, чија просечна длабина се движи од 3-4 км, а целокупната водена
површина изнесува 361.045.106 км2...“.
Стр. 14: „Од време на време во текот на ледените доби низ цела геолошка
повест на Земјата знатна количина на водата заробува лед. Денес, живееме во умирачкото време на стисокот на леденото доба кое го достигнало својот четврт врв
пред некои 10.000 години, а започнало измеѓу некои 500.000- 1.000.000 години порано. Околу 1/10 вкупна површина на копното денес е замрзнато“.
За наведеното време на леденото доба белата раса била повлечена на југот.
Во Ларуса,11 том 3, стр. 224, се говори за Рана антика, а под првиот поднаслов Домен на историјата и метод на историјата, следи „Тековина на палеолитско
доба (доба со грубо обработен камен кој трае до околу 8000 години). Обично се
смета дека човештвото го почнува својот век со појавата на орудието. Има 1800000
години откако живите суштества во источна Африка употребувале оштрица на белутки, кои свесно и намерно се разбивале да би направиле оштрица...Од почетокот
на квартерот- пред некои два милиони години- Земјата поминала низ ледени периоди од кои останале појачани траги на таложења, и кои ги прати, изнад 35. упоредник, голем пад на темература. А биле и меѓуледени периоди, знатно посуви и
местимични потопли...“.
Значи, се говори 35- паралела. А таа 35-та паралела е само јужно од Крит.
Крит имал најстари и најсовршени градби итн. Па Крит бил дел на Левантот.
Хорст Клин,12на стр. 273, пиши за Левантот: „Бреговни области на Мала
Азија, Сирија и Египет...За средноземноморските земји источно од Италија вклучувајќи ја и Грција...“.
Левант-в=леант;Левант-н=леват; Левант-т=леван=леан=лиен со морска вода.
7

Во литературата почесто се наведува со името Теменос. За Теменидите пошироко кај Hammond,
ц.д. II, гл. 1.(Темен според теме на глава до тема водена од теме=човек;темелен, темен=темен...,Р.И.)
8
Кај Херодот (VIII, 137-139), се наведува дека тројца браќа Гауан, Аероп и Пердика „побегнале од
Аргос, ја поминале Горна Македонија и дошле до Лебеја. Апијан (Syr. 63), прецизира дека станува
збор за „Аргос во Орестида“. Во литературата и покрај тоа често се прифаќа дека споменатиот кај
Хередот Аргос бил на Пелопонез.
9
Херодот, I, 56.
10
T.F.Gaskell, Mora, karte i ljudi, Mladost, Zagreb, 1969.
11
Opšta enciklopedija LAROUSSE, Paris 1967- za Jugoslavija Vuk Karadžić, Belgrad, 1973.
12
Horst Klen, Der große Duden, VEB Bibliograpühische Institut, Leipzig, 1971.
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Х.Џ.Велс,13 на стр. 29, пиши: „Спрема геолозите, најрани од тие еолити доаѓале од плиоценот- то ест, пред првото глечерско доба. Можат да се најдат уште и
низ целиот прв интерглациски период. Ние, пак, не знаеме било за коски, било за
икакви други остатоци во Европа или Америка тобож човечки битија од пред пола
милион години, што би можело да создаваат и да го употребуваат тоа орудие...“.
Стр. 46: „Како што веќе рековме, уште не знаеме за оној предел во кој претците на мрките неолитќани, почнувајќи од палеолитскиот степен, стварале свој културен развиток. Постој веројатност дека негде во југозападна Азија или во каков
крај кој е покриен со Средоземно Море или Индискиот Океан (а додека неандерталците со оној свој тежок живот уште живееле во студената клима на глациона
Европа) претците на белите луѓе ги усовршувале своите груби вештини од позниот
палеолитски период...
Сите тие рани оддели на човечката историја имаат тек да се откријат. Материјалот за нив веројатно ќе се најде во Мала Азија, Персија, Арабија, Индија или во
северна Африка, а можда лежи и под водите на Средоземно Море и Црвеното Море
или Индискиот Океан. Пред дванаесет илјади години или тука некаде отприлика
(уште сме и премногу малку во состојба да би можеле да се послужиме ма со што
друго до најгрубото одредување на времето) се растуриле неолитќаните по својата
Европа, по северна Африка и Азија. Тоа биле на оној ист степен на образованост на
кој и полинезиски островјани во минатиот век, а во тоа доба тие претставувале најнапредни племиња на светот“.
Бидејќи „се растуриле неолитќаните по својата Европа, по северна Африка и
Азија“, се потврдува, нивното преселбите биле од Левантот- не ...Северна Африка...
Стр. 50: „До сега говоревме сè за една историја без настани, за историја на
векови, историја на раздобја и степени на развиток. Ама, пред што би завршиле со
тој дел на човечката повест мораме да се обрнеме на нешто што е веројатно настан
од првобитна, а веројатно првенствено од трагична важност за човештвото кое се
најдувало во текот на својот развиток. Тоа е пробивање на Атлантикот во големата
долина и постанувањето на денешното Средоземно Море.
Читателот не треба да заборави...Сосем е сигурно дека Средоземно Море на
крајот на последното ледено или глационалното доба претставувало две-три затворени котлини со ништо не поврзани или можда поврзани само со каква бујна река
која од нив ја одведувале прекумерната вода. Во источната котлина се најдувала
слатка вода. Во неа се вливале Нил, Јадранската река, реката на Црвеното Море и
можда една река што слегувала измеѓу планините кои сега се Грчки Архипелаг,
која доаѓала од едно многу поголемо море во централна Азија што тогаш таму постоело. А исто така е извесно дека во тоа доба неолиќаните лутале по тој сега изгубен средоземен рај“.
Стр. 112: „Во последените четири глави го зацртавме создавањето на просветените држави од примитивна неолитска земјоделска работа. Тоа почнало можда пред 15.000 години, и тоа некаде околу источното Средоземно Море. Во почетокот постоеле повеќе како една хортикултура отколку агрикултура. Пред плугот
обработувањето се вршело со мотика, и земјоделската работа во прв мах служела
повеќе како додаток на ловот и грижење околу овците, козите и говедата, од што
најпрво семејното племе и доаѓало воглавно до своите потреби“.
13

Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград.
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Врската била со источното Средоземје каде бил почетокот по леденото доба.
Оттаму преселбите биле кон север,и затоа постои ДНК-оддалеченост само на север.
Следи Македонците биле ДНК блиски на Критјаните, но не на Подунавците
и Заткарпатците. Според ДНК, Македонците биле само источно Средоземноморци.
БЕЗ НАРОДЕН ГЕН: ДНК ГЕНЕТСКО-ГЕОГРАФСКА ОДДДАЛЕЧЕНОСТ
ДНК на тн.Словени докажува, преселбите биле од југ кон север, и затоа имало само генетско-географска оддалеченост. Следи тн.словенски и тн.не-словенски
народи во Европа имаат балканско потекло. ДНК на Еладците и Шкиптарите се
слични со ДНК на јужните тн.Словени- тие се само одродени Пелазги=тн.Словени.
Во „РУСКА РЕЧ“ на македонски јазик е насловот: „Зошто Јужните Словени
се разликуваат од Западните и од Источните 25 мај 2016 Взгљад.
Меѓународен тим научници објави комплексно генетско- лингвистичко истражување за словенските и балтичките народи, кое објаснува зошто Источните и
Западните Словени личат едни на други, а Јужните Словени се разликуваат, се наведува во соопштението на Институтот за општа генетика при Руската академија на
науките.
Истражувањето на јазикот и на генетиката на Словените беше спроведена од
страна на тим научници под раководство на докторот на биолошки науки О.П.Балановски (Институт за општа генетика и Медицинско-генетски научен центар) и академик Рихард Вилемс (Естонски биоцентар и Тартушки универзитет). Истражувањето е објавено во списанието „PloS One“, пренесува ТАСС. Во работата учество
зедоа истражувачи од многу земји во кои словенските и балтичките народи се мнозинство од населението (Русија, Украина, Белорусија, Литванија, Естонија, Хрватска, Босна и Херцеговина), како и научници од Велика Британија и конзорциумот
на меѓународниот проект „Генографик“.
Според дефиницијата, Словените се народи кои зборуваат на словенски јазици. Сличности на словенските јазици не е потребно да биде одделно докажана.
Од друга страна, Јужните Словени не личат многу на Источните и на Западните.
На картата на проучената балтичко-словенска популација со зелена позадина се прикажани Источните Словени, со портокалова Западната, со виолетова Јужните, а со сината е прикажана балтичката популација. Со знаци се обележани териториите на популациите од кои се собрани примероците: анализирано според мт
ДНК (бели кругчиња), според Y- хромозомите (црни точки) и според автосомалните маркери (црвени триогалници).
Генетичарите истражувале над 8.000 примероци на ДНК, земени од над 50
балтичко- словенски популации. Основните групи се составени од Источни Словени (Белоруси, Руси и Украинци), Западни Словени (Кашуби, Полјаци, Словаци, Лужички Срби и Чеси), Јужни Словени (Бугари, Босанци, Македонци, Срби, Словенци и Хрвати) и балтички народи (Латвијци и Литванци).
Во анализата се користени три генетски системи: Y-хромозм кој се предава
по таткова линија, митохондриска ДНК (мтДНК) која се предава по мајчина линија,
и автосомална ДНК која подеднакво содржи геноми на таткото и на мајката (полигенска анализа).
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Сите три системи дале слични резултати. Источните Словени (Русите од централните и источните области, како и Белорусите и Украинците) формираат јасно
обликувана група. Исклучок се северните Руси кои се генетски оддалечени од останатите Источни Словени и се поблиски до угро-финската популација.
Меѓу Западните Словени Полјаците се многу блиски до Источните Словени,
а Чесите, и во помал степен Словаците, се нешто поблиски до Германците и до другите западноевропски популации. Јужните Словени се поделени на западен (Словенци, Хрвати и Босанци) и источен (Македонци и Бугари) регион, додека Србите се
во средината. Јужните Словени се генетски слични на своите несловенски соседи
на Балканот- Романците, Унгарците и Грците.
Балтичките популации (Латвијците и Литванците) покажуваат блискост со
Естонците кои зборуваат на јазик од угро-финската група и со определени Источни
Словени (Белорусите). Исто така се покажа дека балтичките популации се генетски
блиски на волшката група угро-фински народи (особено на Мордвините).
Свртувајќи се кон лингвистиката, научниците го реконструираа генеалошкото стебло на балтичко-словенските јазици, и за секоја популација направија споредба на три параметри: генетика, јазик и географија. Излезе дека најмногу корелираат
генетиката и географската положба на популацијата. Научниците сметаат дека Словените, ширејќи се низ Европа, интезивно ги апсорбирале популациите што живееле на овие територии во предсловенскиот период. Словените насекаде го донеле
својот јазик и го апсорбирале генскиот фонд на автохтоните популации. Овој длабински генетски „супстрат“ се разликува во различни разгранувања на словенството. Западните и Источните Словени го презеле источноевропскиот супстрат. Најверојатно најголем дел од него бил составен од балтичките народи кои порано биле
населени ширум Источноевропската висорамнина. Вториот, јужноевропскиот супстрат го апсорбирале Јужните Словени, а тој се состоел од балканските народи што
Словените тука ги нашле.
Овие процеси ги споиле Западните и Источните Словени во единствена генетска заедница, додека Јужните Словени на овој начин станале послични на несловенските народи од Балканот, одошто на другите словенски народи“.
Токму со последниот навод на истражувањата се потврдува, „несловенските
народи“ се само одродени тн.Словени, чиј јазик бил пелазгиска на белата раса.
Бидејќи немало тевтонски, илирски, словенски и др. ген, со ДНК се утврдува само генетско- географската оддалеченост.
Во јавноста се говори за тевтонски, илирски, словенски и др. ген. Ова е само
политички, затоашто генетиката не познава никакви нации. По со ДНК се означува
само генетско- географска оддалеченост, а таа била само од југ кон север. Па преселбите биле само од југ кон север, по долината Вардар- Морава- Дунав...Рајна...
Еве прв доказ: Меровингите, претходници на Франките (Германците и Французите) имале балканско потекло; следи втор доказ- според франковиот хроничар
Фредегар (7 век), Македонците и Франките имале исто потекло, од Пријам. Значи,
Тројанско потекло. Нивниот јазик бил Хомеров- пелазгиски=тн.словенски јазик.
Бидејќи европското говедо било диво, а балканското домашно, што важи за
коњот и др., Келтите имале балканско- малоазиско потекло. Следи Тевтони (Теутони). Ова да се спореди со Илир, илирска кралица Теута до Деута = Deut=Deutsch, а
Германи според тн.словенски бог Герман- Македонија е полна со име Герман. Спо-
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ред британските и германските автори, во Британија и источна Германија имало
илирска култура. Да не се изуми, до реката Рајна имало Склавини, кои Бонифациус
(8 век) ги покатоличувал со латинскиот- имало Склавини во Франција, дури и во
Шпанија. Во Франција во сите француски јазици постои темниот вокалкој бил само
тн.словенски=склавински, а и во португалскиот, романскиот, влашкиот и шкиптарскиот јазик. Како Албанци се 90% Геги (Черкези и Татари), а само 10% Шкиптари.
Па врската била само балканска. Балканско било говедсото со кое биле преселбите-денес најмасовно говедо е фризиско=фригиско=бригиско-на Викинзите симбол им биле кратките рогови на бригиското говедо. Бригија со Филип Македонски била македонска. Со тоа што тоа говедо е наречено и илирско (балканско), сета
Европа била илирска (балканска). Следи тракиско источно, илирско западно, словенско посеверно итн. Значи, едно: политика=политика, а ДНК=ДНК. Бидејќи сите
различни ДНК ги има на Балканот,Келтите,Тевтонците...се со потекло од Балканот.
Како што генетиката станала политичка, исто било и со антрополгијата- се
мереле черепите, и место да се утврди исправното составување на групите за истражувањата со F- тест, се одело директно утврдување на разликите со t- тест без Fтестот, што не е дозволено. Па одбегнувајќи го F- тестот, се прават фалсификати...
Еве докази: черепите во стара минојска епоха биле долги (тн.словенски)- Критјаните биле само тн.Словени. Во средната и новата минојска епоха тие се заокружувале. Па така тие повеќе не биле тн.словенски. Не случајно, во Р.Македонија имало
ретко тн.словенски черепи. Подробно во мојата прва книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните“, Битола, прво издание 1998 година..., а и во мои други книги.
Напис:„Кои сме ние. Ова се гените на балканските народи!“,со следен текст:
„Швајцарскиот институт за генетика ИГЕНЕА дава податоци за генетското
потекло на балканските народи кое е сериозен удар врз сите националисти кои се
колнат во ‘чистотата’ на своето потекло, и тоа го сметаа за врвен критериум дали
некој е пожелен, или не.
Швајцарците истражувале над десет години, користејќи обемна литература
од околу 500 научни извори и современи научни методи, немајќи притоа интерес
на било каков начин да се занимаваат со политичките последици од своите анализи.
Гледано од стручен аспект, нивните колеги овие резултати ги сметаат за над 80
проценти релевантни што, за генетиката, е повеќе од доволно за истражувањата да
се прогласат за успешни.
Заклучоците се следните (детално дадени и во графичките приказ):
Македонци, се нација која според овој институт има во најголема дел антички ген, дури 30%. Потоа се 20% Теутски (Тавтонски, старо германско племе), и
под 15% словенски и хеленски корени. Нашиот ген, помеѓу останатото, содржи и
10% илирски корени.Според бројките, Македонците најмногу ДНК сличности имаат со Грците и Србите, а нагласени разлики со Бугарите и Албанците.
Срби, кај нив најмногу- 30% има словенски корени, а потоа 21% илирско потекло. Овде треба да се има резерва во илирскиот дел на генот бидејќи истражувањата се почнати во време кога Косово се сметало за дел од Србија, па околу 8% од
покажаните 21% илирско потекло отпаѓа на косовските Албанци. Интересно е дека
овие ДНК резултати покажуваат релативно мала генетска сличност на Србите и
Хрватите кај кои освен словенско потекло од 20% доминира ДНК на Илирите со
34% и далечните Келти со 18% удел во хрватскиот етнички ген.

26
Албанци, тие се според етничката ДНК во најголем дел Илири, околу 30%, а
потоа 20% Словени и 18% Тракијци. Изненадувачко за националистите и приврзаниците на ‘чисти’ народи е дека Албанците имаат многу повеќе словенско потекло
од Македонците. Тие според овие ДНК резултати се повеќе слични на Бугарите и
Хрватите, отколку на Македонците, Србите или Грците.
-„Потеклото и етничкото наследство се сложени теми и области. На прв поглед ова истражување површно гледано потенцира разлики од одредени етнички
групи.Меѓутоа,стручно гледано резултатот го кажува спротивното, дека нема чисти
нации“, изјавила извршниот директор на институтот ИГЕНЕА Имна Пазос за НИН.
-Ги анализиравме генетските карактеристики на племињата од денес до далечното
минато, а не политичка или историска патека на тие племиња. Тоа е исклучително
важно да се направи разлика меѓу генетиката, историјата или антропологијата. Сите овие научни гранки можат да бидат од заедничка корист, но генетиката не може
да ја потврди теоријата која е променлива зависно од времето и потребите. Бројките кои ги добивме претставуваат просек на сите студии, согласно податоците и
примероците кои ги собравме. Ние не покажуваме гени, туку профили и след на
факти и сличности низ долгата историја“, објаснува Пазос.
Во графичкиот приказ се објавени резултати за народите од поранешна Југославија и Албанија. Но, ако се погледнат резултатите од истражувањата и за соседните народи ќе се види дека само 5% од потеклото на денешните Грци е античко,
наспороти 30% античко потекло на Македонците. Грците се доминантно хеленски
народ со 30% хеленски ген, и околу 20% словенско и феникиско потекло.
Бугарите кои толку многу се повикуваат на словенското потекло, според
оваа студија, дури 49% се Тракијци, народ со индоевропско потекло кое доаѓа од
Турција, Романија и северна Грција, а има големо генетско влијание од освојувачките татарски племиња. Словени се само 15%,а хеленско и античко потекло имаат
11%. Остатокот се Феникијци.
Генетскиот профил на Турција е составен од девет племиња. Феникијци, Бербери, Хелени, Тевтонци, Словени, Арапи, Евреи и Илири. Русите се доминанто,
над 50% Словени, додека етничките Германци, кои војни водеа за чистотата и доминацијата на своето потекло, се 45% Келти, 25% Тевтонци, 20% Словени и 10%
Евреи. (медиа.мк)“. (Евреите не се етнички туку верски народ со повеќе раси, Р.И.)
МИТОВИТЕ СО ПОТЕКЛО ОД ИСТОЧНОТО СРЕДОЗЕМЈЕ (ЛЕВАНТОТ)
Роберт Гревс14 пиши: „Средновековните мисионери на католичката црква
донеле во Велика Британија од Европа, покрај целокупниот зборник на сакралната
историја, и систем на универзитетите кој се заснивал на грчката и латинската класика. Се мислело дека домашните легенди за Кралот Артур, Гај од Варвика, Робин
Худ, Синиот Хаг од Лестер и Кралот Лир се доволно за простиот народ, додека образованата класа и свештенството од време на Тјудор многу повеќе расправале за
митовите на Овидиј и Вергилиј и гимназиските изводи за тројанската војна. Иако
поради тоа англиската книжевност од шестнаесеттиот до деветнаесеттиот век може
правилно да се сфати само во светлост на грчката митологија, класиката подоцна
во толкава мера изгубила од значење во нашите школи и универзитетите да од еден
14

Robert Grevs, Grčki mitovi, Prva knjiga, Neolit • Beograd, 1974, стр. 7.
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образован човек не можело да се очекува да знае, на пример, кои биле Деукалион,
Пелоп, Дајдал, Лаокоонт или Антогона. Просечниот образован човек најчесто стекнува сознанија за овие митови од бајките и приказните за деца, како што се Кинслијеви Херои и Хаутонови Тенглвудски приказни; и, изгледа како тоа многу не му
пречи, оти веќе две илјади години мисли дека митовите треба да се заборават како
необична лажна фантазија, убава заоставштина на детинството на грчката интелигенција, чие значење на христијанската црква со разлог го смалила да би ја истакнала духовната предност на Библијата. Ипак, нивното значење е неоцениво за изучувањето на раната европска историја, религија и социологија.
‘Химеричен’ е придавка настаната од chimaera- химајра, што значи ‘коза’.
Пред четири илјади години Химајра би можела да биде исто толку обична како што
денес е ма кој религиозен, хералдички или трговски амблем. Тоа, спрема Хомеровото бележење, било сложено животно со лавовска глава, со козјо тело и змиска
опашка. Химајра е најдена вклесана во ѕидовите на хетитскиот храм во Каркимиш
и била во почетокот календраски симбол како и сите слични компоновани животни, на пример сфинг и еднорог; секоја компонента претставувала по едно годишно
доба. Диодор мисли дека ист случај е и со лирата со три струни од желкин оклоп.
Нилсон во своето дело Примитивно сметање на времето (1920) расправа за година
која има три годишни доба. Меѓутоа, само мал дел од огромната несредена заоставштина на грчката митологија, која трпела влијание и од Крета и од Египет, Палестина, Фригија, Вавилонија и откаде сè не, може да се воврсти со Химарја во вистинските митови. Вистинскиот мит може да се дефинира како прераскажување на ритуалните мимо кои јавно се изведувале на народните светковини, а кои се најдувале ликовно забележани на печати, здела, огледала, скриња, штитови и таписерии.
Химајра и останатите на неа слични календарски животни играле превасходна улога во изведување на ритуалот. Таквите животни постанале верски институции во
секое племе, клан или град, заблагодарувајќи на иконографското и усменото предание. Народот општел со нив преку нивните доличници- древни чаробници кои
управувале со плодноста и сигурноста на подрачјето на светот на кралицата, или
кралот, оти, изгледа, на широт на грчките земји на краличанството му претходело
кралството, а до промена дошло тогаш кога за тоа се создадени услови. Во Лукијановиот есеј За играта се набројуваат приличен број на ритуални мима кои се изведувани уште во вториот век после новата ера, а Паусаниевиот опис на сликите на
ѕидовите, на храмот во Делфи и длабокорезот на Кипселовата скриња сведочи дека
во негово време уште имало најразноврсни митолошки остатоци, од кои повеќе нема ни траг“.
„Ипак, митските елементи, сосем неочекувано, можат да се најдат и во некоја приказна, додека најјасно и најпотполна верзија на некој мит најчесто воопшто
нема автор, како што се случува и кога трагаме за пишаните извори: оној најстариот не мора да биде и најверодостоен. На пример, ризиграниот Алексиндранец Калимах, фриволниот августовец Овидиј, па дури и како барут сивиот прозен Византинец Цецес, по правило даваат порана верзија на митот отколку Хесиод и грчките
трагичари; исто така Excidium Troiae од тринаесттиот век е делимично попоуздан
кога се во прашање митовите од Илијада. Кога го истражуваме смисолот на митолошката или псеудомитолошката нарација, секогаш мораме да водиме строга сметка за имињата со племенското потекло и судбините на личностите за кои е збор;
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тек тогаш можеме поново да ги поставиме во облик на драмскиот ритуал оти инаку помалку важни елементи ќе се наведат на аналогија со некој друг мит на кому
му се дава сосем другчиј анегдотски обрт и кој, баш затоа, се фрла светлост на обата мита.
Изучувањето на грчката митологија треба да почне пред сè изучувањето на
сите политички и религиозни системи во Европа кои постоеле пред доаѓањето на
Ариевците од далечниот Север и Исток. Цела Европа на неолитско доба, судејќи по
остатоците на ликовната уметност и по митовите, имале значаен единствен систем
на религиозните идеи, заснован на обожување на многуимената божица- мајка за
која се знаело и во Либија и во Сирија“.
„Стара Европа не познавала богови. Се мислело дека големата божица е
бесмртна, непроменлива и семоќна; а свест за очинството уште не породрело во
религиозната мисла. Таа земала љубовници заради своето наследство, а не на своите деца да им прибавила татко. Машките се боеле, ја обожувале и í се покорувале
на матријархатот; огништето е негувано и одржувано како најстаро општествено
средиште и се најдувало во пештера или колиба, а материнството е прва мистерија.
Затоа први жртви на грчките јавни свечености секогаш се приносила на Хестија,
божица на огништето.15 Божичиниот бел лук, веројатно нејзин најширок распространет амблем,кој во Делфи се јавува како amphalos или папук,веројатно потекнал
од првобитна бела гомилица на добро сабиен пепел помешан со ситен јаглен, што
бил најлесен начин да се зачува огнот без чад. Подоцна тоа ликовно е изедначена
со вар, со оболена могила под која била сокриена кукла на жетвениот мит кој го
откопале во раната пролет, или со хрпа морски школки или кварц, или бел мермер,
под кој ги сохранувале умрените кралеви. Судејќи по грчката Хемера и ирската
Греини, не е само месец туку и сонцето било божица на небескиот 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 време кога годината јењави, а му се припишува и сила полето да го лишува или го снабдува со вода“.
Боговите во стара Европа биле донесени од Африка и Азија,дел на Левантот.
„Три месечеви мени- млад месец, полн месец и заден четврт- потсетува на
три фази во развојот на жената- девојчинство, зрелост и старост. Меѓутоа, како сончевиот годишен тек со своите промени потсетува на воздигнување и пад на природната моќ- пролет на девојката, лето на нимфата и зимата на старицата- божицата почнала да се поистоветуваат со сезонските промени во животот на растенијата
и животните, а исто така и со Мајка-Земја, која, во почетокот на вегетативната година, произведува само лисја и пупки, потоа цвеќе и плодови и, најпосле, престанува да родува. Таа, освен тоа, можела да претпоставува уште едно тројство: девојка- воздух, нимфа- земја или море, старица- подземен свет; типични претставници
се Селена, Афродита и Хекате. Овие мистични аналогии го зачувале светото значење на бројот три, а божицата- Месец се проширила на број девет, секоја од нејзините три личности, девица, нимфа и старица, се појавуваат во тријади, потврдувајќи
го своето божество. Нејзините следбеници никакогаш сосем не сметнале од умот
дека постоела само една божица а не три; така во класичното време аркадискиот
Стимфал бил еден од мал број зачувани светишта каде сите носеле исто име: Хера.
15

Хестија=х естија од ести да се јаде, а тоа било со жртвата на Хестија таа да си ја ести=исти (јаде).
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Религиозната свест постепено се развивала и тек кога врската измеѓу полниот однос и родувањето на детето постанало јасно- еден податок за овој клучен проблем на религиозната мисла се јавува кај Хетите во митот за едностраниот глупав
Апу (H. G. Güterbok: Kumaribi, 1946)- се обелоденило дека ветриштата и реките немаат моќ да ја оплодат жената. Изгледа дека племенските нимфи секоја година бирале љубавници меѓу младите луѓе кои ги окружувале. Тој бидувал крал кога требало да се принесе на жртва кога годината се заврши; тогаш би постанал симбол на
плодноста вместо средство на еротичко наследство. Со капките на неговата крв
шкропеле дрва, жито, стадо, да би ги вродиле со плод, а телото го растргнувале и
живото месо го јаделе кралските другарици на Нимфата- свештениците кои носеле
маски на кобила, волчица или маторица. Обичаите потоа ги измениле, кралот умирал кога моќта на сонцето почнала да слаби,оти тој е претставник на сончевата моќ;
другиот, млад човек, негов близнак или измислен близнак- изразот одговара на стариот ирски израз ‘танист’- тогаш постанува краличин љубовник да нему би му принеле на жртва негде со текот на зимата, а бидувал награден со тоа што се претворувал во пророшка змија. Овие кралични мажи имале извршна власт само кога кралицата им би дозволувала да ја застапуваат и таа должност ја вршеле облечени во
нејзина чаробна одора. Така се развивало кралството, и мада сонцето постанало симбол на машката плодност а кралскиот живот се поистоветува со годишните времиња, сонцето ипак останало под заштита не месецот, како што кралот останал во
власта на кралицата, бар во теоријата, уште долго бидејќи добата на матријархатот
поминал. Така вештиците од Тесалија (посебна конзервативна религија) во месечево име му се заканувале на сонцето дека ќе го проголта потполниот мрак“.
Канибализмот била одлика на темните раси: Црнци, Индијци и Монголи.
„Меѓутоа, дури ни за времето кога жените исклучиво господареле со религијата, нема податоци дека им бранеле на машките да ги обавуваат работите кои
можеле да се обавуваат без надѕор на жени, а скоро е извесно дека машките усвоиле многу особини на ‘послабиот пол’ до кои до тогаш не се издигнувале. На машките им се поверувал лов, риболов, собирање на некои намирници, чување стада
и крда и одбрана на племенските територии од нападите од надвор, сè додека не
покушале да ги пречекорат законите на матријрхатот. Се бирани и за водачи на тотемските кланови, па им е дадена и извесна власт, нарочито во добата на селидбата
и војните.Начинот на изборот на машкото главен командант, бил различит во разни
матријахални заедници; обично тоа би бил краличин вујко или краличин брат, или
син на нејзината тетка по мајка. Најпримитивниот племенски главен командант
имал власт судија во личните расправи меѓу машките, воколку верскиот авторитет
на кралицата со тоа не би бил потврден. Најпримитивно матријахално општество се
одржало до денешен ден кај Најари во Јужна Индија, каде принцезите, мажени инаку за сосем мали деца, од кои одма се разведат, родуваат деца со љубовници без нарочит ранг; и принцезите на извесни племиња со матријахално уредување во Западна Африка се мажат за странци или обични машки без обѕир на потекло. Ни кралските жени во претхеленската Грција не воделе сметка на своите љубовници и ги
бирале меѓу робовите, освен ако стотина кралски куќи од Локриде е епизифирските
Локриди не биле изузетни баш по тој обичај“.
Белата раса стигнала до Јужна Африка, каде има оставштини на слики со бели луѓе и мали Црнци.Таа стигнала во Индија,во Кина пред 4500 г.п.н.е. ...Јапонија.
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Во Јапонија како раса била аину + в + л + к = влакину- со дативно у на влакнести Белци. Јапонците имаат 38% крвна група А на белата раса- вегетеријанска.
„Времето на почетокот се мерело по месечеви мени, и секое поважна светковина се одигрувала во доба во една месечева мена; сончевата долгодневница и
равнодневница не биле точно утврдени, туку се одредувале според најблискиот или
млад или полн месец. Бројот седум стекнал нарочна важност, оти кралот умирал
кога настапи полн месец по седми пат после најкраткиот ден. Дури и бидејќи, после долго и внимателно астрономско опазување, дошло до тоа сончевата година да
трае 364 дена и неколку часови, ипак годината е поделена на месеци, те. на месечеви мени, а не на одделенија на сончевиот круг. Овие месеци подоцна постанале, како што тоа Англичаните и денес го викаат, ‘месеци на општ закон’ (common-law
months), и секој траел по дваесет и осум дена; дваесет осум, исто така, е сметан
свет број,а смислата му е видена и во тоа што месецот можел да се слави како жена,
чиј менструален циклус нормално трае дваесет и осум дена, колку и месечевата револуција на патување околу сонцето. Седмодневната недела била единица во ‘месецот на општ закон’ а особеноста на секој поедин ден се одредувала, како што изгледа, според квалитетите кои се припишувани на одговорувачкиот месец во животот
на светиот крал. Овој систем водел до поблиско поистоветување на жената со месецот, а како 364 е деливо со дваесет осум без остаток, годишните светковини можеле да се утврдат по тие месеци на општиот закон. Заблагодарувајќи на верската
традиција, годините со тринаесет месеци се одржале кај европското селско население цел милениум после усвојувањето на Јулианскиот календар; затоа Робин Худ,
кој живеел во добата на Едвард II, спрема баладата, славејќи го мајскиот празник, и
извикнал: (Менес=менс-менструален циклус, менска мена: из-, од-...про-мена, Р.И.)
Колку има весели месеци во годината ?
Тринаесет ги има, кажувам јас...
Тоа тјудоровски издавач го преокренал: ‘... Ги има само дванаесет, кажувам
јас...’ Бројот тринаесет е број на сончевата смрт. Овој број ни денес не го изгубил
своето злокобно значење за суеверните. Деновите во неделата се под заштита на
Титанот: генија на сонцето, месецот и пет планети за кое во тоа време се знаело;
тие í служеле на божицата како на свој творец. Овој систем веројатно се развил во
матријархатот на Сумерија.
Така сонцето ги поминува своите степени во текот на тринаесет месеци, почнувајќи го својот опход во најкраткиот зимски ден, додека од тренот кога, после
долгиот период на опѓање, деновите почнуваат да се должат. Прекубројниот ден на
сидерската ѕвездана година кој е добиен од сончевата година со земјината револуција околу сончевата орбита, бил вметнат измеѓу трианесттиот и првиот месец и
постанал најважен од сите 365 дена оти баш тогаш племенската нимфа себе си бирала свет крал, најчест победник на трки, во борење или во стрелачките такмичења.
Ама овој примитивен календар е подложен на многи измени: во некои краеви
преостанатиот сончев ден не го вметнале во времето на најкраткиот ден во годината, туку негде другде, на пример на ден на Сретнување- кога се појавуваат првите
знаци на пролетта, или во време на пролетната рамнодневница, кога се сматрало
дека сонцето ја достигнало својата зрелост; или во доба на најдолгиот ден во годината; го вметнале и во тренот кога се јавува Сиријус и реката Нил почнува да ги
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поплавува полињата, а и во добата на есенската рамнодневница кога паднат првите
дождови“.
Па сè тоа се однесувало на Левантот, Источното Средоземје, на белата раса.
„За разбирање на раната грчка митологија најважни се односите измеѓу кралицата и нејзините љубовници- кои почнуваат со тоа што љубовниците принесуваат на жртва еднаш или двапати годишно а се завршуваат со потполното преовладување на неорганичената машка монархија во добата кога е создадена Илијада, во
која кралевите се фалат: ‘Ние сме многу подобри од своите родители !’ Многу слични обичаји на афричките племиња илустрираат различни прогресивни степени на
вакви промени.
Поголемиот дел на грчкиот мит е религиозно- политичка историја. Белефонт го совладува крилатиот Пегас и ја убива Химарја. Персеј, во втора варијанта
на истата легенда, лета со воздухот и ја обезглавува Пегасовата мајка- Горгон Медус; исто така и Мардук, вавилински херој, убива женско чудовиште Тијамат, божица на морето. Персејевото име, веројатно, би требало да се изговори Pterseus,
‘разбивач’; и Персеј не е, како што професор Керењи мисли праузорлик на Смртта,
туку веројатно ги претставува патријахалните Хелени кои продреле во Грција и
Мала Азија во вториот милениум пред нова ера и ја уздрмале моќта на Тројната Божица. Пегас бил посветен на Тројната Божица поради тоа што коњските потковици
се во облик на полумесец, па затоа коњот играл одредена улога во светковините
кои се приредувани по повод на дождот и при прилика на устоличување на светиот
крал. Пегасовите крила веројатно ја симболизирале неговата небеска природа, а не
брзина. Џеин Харисон укажува (Прелегомена за изучување на грчката религија,
глава VI) укажува дека Медуса некогаш и самата била божица која се скрила под
заштита на Горгонината маска; непојмливо ужасно Горгониното лице требало да ги
опомени непосветените да не покушуваат да продрат во нејзините мистерии. Персеј ја обезглавува Медуса: тоа значи, Хелените го зазеле Божичиното главно светиште, ја симнале Горгонината маска од лицето на нејзините свештеници и се дочепале до светите коњи- во Бојотија е најден еден ран лик на божицата со Горгонина глава и кобилски труп. Белефонт, Персејев двојник, ја убива ликиската Химарја,
што значи дека Хелените го поништиле стариот Медусин календар и го заменуваат
со друг.
Изгледа дека Аполоновото разочарување со Питон во Делфи се однесува на
настанот кога Ахајците го заробиле светиштето на критската божица Замја, а на тоа
се однесува и Аполоновото покушување да ја грабне Дафна, која Хера, да би ја
скрила, ја претворила во логорова крошна. Овој мит го наведувале психијатрите на
фројдовската школа како симбол на инстинктивното девојчинско ужасување од сексуалниот акт; меѓутоа, Дафна била сè друго освен уплашена девица.Нејзиното име
е скратеница од Daphoene, ‘крвава’, и таа е божица на оргастичкото расположение,
чии свештеници на Мајнада џвакале ловорови лисја како опијувачко средство, а во
добата на полн месец, уришале на невини патници и растргнувале деца и млади животни; ловорот содржи во себе калиум цијанид (потоша). Божиците дружбеници на
Мајнада ги потиснале Хелените и едино ловоровото растиње сведочело за пораното
светилиште на Дафојна; џвакањето на ловор било табу во Грција за сите осем пророчките питијски свештеници кои му служеле на Аполон во Делфи сè до римското
време.
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Продирањето на Хелените на почетокот на вториот милениум пред новата
ера, кои обично се викаат ајолски и јонски, изгледа дека биле помалку разорни од
ахајските и дорските продирања, кои уследиле нешто подоцна. Во првото продирање, мали наоружани банди на чобани, кои обожувале аријско тројно божествоИндра, Митра и Варун- ја преминале природната препрека, Гора Отрид, и мирно го
припоиле прехеленското население во Тесалија и Средна Грција. Се прифатени како деца на локалната божица, и измеѓу нив се бирани свети кралеви. Така машката
војна на аристокртатијата живеела во релативен мир со женската теократија, не
само во Грција, туку и на Крит, каде Хелените имале свое упориште и откаде ја
ширеле цивилизацијата на Атика и на Пелопонез. Грчки јазик, изгледа, се говорел
широко на Ајгеја и во време на Херодот,16 само во едно пророчиште се говорело
прехеленски јазик (Херодот: VIII, 134-5). Кралот делувал како претставник или на
Зевс, или на Посејдон, или на Аполон, а себе се назвал со едно од нивните имиња,
иако Зевс со векови бил полубог, а не бесмртно олимписко божество. Сите рани
митови во кои боговите ги заведуваат нимфите се однесува, изгледа, на браковите
со хеленските војсководачи и локалните свештеници на божицата Месец: на ова
Хера горко се противела, што претставува конзервативно религиозно чуство“.
Па „аријско тројно божество- Индра, Митра и Варун“ било само левантско.
„Кога постанало неподесно владеењето на кралот да трае кратко, тогаш тринаесетмесечната година се продолжила на голема година од стотини месечни мени,
бидејќи тогаш најблиските се поклопуваат со сончевото и месечевото време. Ама
бидејќи полето и жетвата и понатаму требало да се осветува, кралот пристанал на
привремена смрт еднаш годишно и, во еден престапен ден кој не паѓал во светата
ѕвездана година, ја препуштал власта на својот заменик, крал- дете- кого го викале
‘interrex’, а кој морал да умре на истекот на денот неговата крв да би се употребила за обред на осветување. Во тоа време светиот крал, со текот на траење на големата година, владеел со своите доглавници и намесници; или владееле двајца,
еден по друг, во текот на две години; или кралицата би им дозволила да ја поделат
власта и да владеат такмичејќи се. Кралот понекогаш ја застапувал кралицата во
светите обреди, облечен во нејзина одора, носел лажни гради, ја зајмувал нејзината
секира како симбол на месечевата моќ, па дури го преземал од неа и обредот со кој
се предизвикувал дожд. Неговата смрт во многу зависела од околноста; можеле дивите жени да го растргнат во парчиња, можел да биде срушен од стената, спален на
ломача, удавен во барата, растргнат во 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 жртвен олтар, а кралот одбил да умре кога неговата
продолжена власт се завршила. Поделувајќи го кралството на три дела и објавувајќиго наследникот за секој дел, тој би продолжил да владее уште извесно време; тоа
се објаснува со тоа што поточни пресметки покажале дека сончевата и месечевата
година се поклопуваат тек после истекот на деветнаесет години или 325 месечеви
мени. Големата година постанала така Поголема година.
За сето време овие степени, кои оставиле траги во митовите, светиот крал
успеал да се одржи на положбата едино на основ на правото што го стекнал со женидбата со племенската Нимфа. Овие Нимфи се бирани или на такмичењата девојката од кралскиот дом во трчање или со ултимогенитурата, што значи дека Нимфа16
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та постанувала најмлада за мажење стасувана девојка, изданок на најмладата гранка на родот. Престолот се наследувал матрилинеарно, а тоа во суштина се спроведеувало дури и во Египет: Светиот крал и неговиот заменик се бирани секогаш вон
женскиот кралски дом, сè додека некој одважен крал не би одлучил на родоскрвнување со својата ќерка наследница во време кога власта му истекувала и така поново
стекнувал право на престол.
Ахајските наезди во тринаесеттиот век пред нова ера озбилно ја загрозила
матријархалната традиција. Изгледа дека кралот во тоа време веќе стекнал право да
владее до својата природна смрт, а кога пред крајот на вториот милениум доспеале
Дорците, патријархалното наследување постанало обичај. Кралот повеќе не го напуштал домот да би се оженил со страната принцеза, веќе таа му доаѓала нему, како
во случајот на Одисеј и Пенелопа. Генеалогијата постанала патрилинеарна, иако од
пседудо-Херодотовиот Живот на Хомер се гледа дека извесно време непосредно
после Апаторија, светковината на машкото сродство, се одржувала и светковина на
женско сродство, со принесување жртви на божицата Мајка, а на машките при таа
прилика не им било дозволено.
Олимпиското семеен поредок бил некаков споразум измеѓу хеленските и
прехеленските сфаќања; тоа била боженско семејство на шест богови и шест божици, на чело со здружената власт на Зевс и Хера, така да тоа бил совет на боговите
во вавилонскиот стил. Ама после гушење на побуната на прехеленското население,
кое во Илијада опишана како заговор против Зевс, Хера му се потчинила на Зевс,
Атина се изјаснила ‘потполно за таткото’, а Дионис најпосле ја завел машката превласт во совет со тоа што ја исфрлил Хестија. Ипак, божиците во малцинство, никогаш сосем не биле потиснати- како во Ерусалим- оти длабоко почитуваните песниците Хомер и Хесиод ‘им ги дале на боженствата нивните звања í им ги одредиле областите и моќта’ (Херодот: II, 53), што не е така лесно да се пренабреги.
Што повеќе, во Грција тоа никогаш не се случило, додека, да би се обесхрабрило
секое покушување на матријархатот, во Рим во добата на основањето на весталскиот манастир сите жени со кралска крв се ставени под контрола, а во Палестина
кралот Давид основал дворски харем. Така преминувањето на патријархатот, неговиот развиток и систем на наследување, го зауставило понатамошното создавање
на митови; никнале историски легенди кои потоа почнале да бледат во светло на
пишаната историја.
Животите на личностите како што се Херакле, Дајдал, Тејресиј и Финеј се
протегаат на неколку поколенија, оти тоа се повеќе титули отколку имиња на одредени хероји. Ама иако не се поклопуваат со хронологијата, митовите секогаш се од
значење: тие се плетат околу некоја точка во преданието, ма колку нивното значење се губело и мрсило при прилика на пераскажување. На пример, да ја земеме нејасната приказна за Ајаковиот сон, во кого мравите, кои паднале од пророчанскиот
даб, се претворуваат во луѓе и се населуваат на Ајгина, острово кое го опустошила
Хера. Овде е интересно дека дабот изникнал од Додоновиот жир, дека мравите се
од Тесалија, а дека Ајак е внук на речниот бог Асоп. Вака споени елементи дават
сажета белешка за миграциите во Ајгина пред крајот на вториот милениум пред
нова ера. Покрај сличностите на грчките митови секое посебно толкување на поедини легенди останува под знак прашање сè додека археолозите не узмогнат да
пружат поодродено шема и временски период на движење на племињата во Грција.
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Теоријата дека Химарја, Сфинга, Горгона, Кентаур, Сатира и останати, се слепо избивање на колективната потсвест, како што мисли Јунг, потполно е неодржива и не
треба да í се придава никакво значење. Бронзеното и железното доба во Грција не
претставува детство на човештвото, како што тоа Јунг сака да го докаже. На пример, тоа што Зевс ја проголтал Метида а потоа ја родил Атина низ отворот на својата глава, не е само пуста машта, туку ингениозна теолошка догма која во себе обединува три неподударни сфаќања: (Ајак=а јак- животно јак: јак=јак, Р.И.)
(1) Атина била Метидина партеногена ќерка, што значи најмлада личност на
троглавата Метида, божица на мудроста;
(2) Зевс ја проголтал Метида, што значи дека Ахајците го потиснале нејзиниот култ и ги пренеле сите својства на мудроста на Зевс, својот патријархален бог;
(3) Атена била Зевсова ќерка, што значи дека Ахајците ги поштеделе Атиновите храмови под услов дека нејзините поклоници ја прифатиле Зевсовата неограничена власт.
На ѕидовите на храмовите на цртежите е претставено како Зевс ја голта Метида и сè што понатаму се случило; и како што еротски Дионис- некогаш партеноген син на Семеле- е поново роден од Зевсовите бедра, така и интелектуалната Атина поново е родена од неговата глава.
Некои митови на прв поглед се загонетни затоа што митографот случајно
или намерно погрешно ја протолкувал светата слика или драмскиот ритуал.Јас оваа
постапка ја назвав ‘иконотропија’. Ваквите примери можат да се најдат во сите збирки на религиозната литература и баш тие укажуваат на длабоки промени кои ги
преживувало старото верување. Грчкиот мит е преполн со вакви примери. Троагловите Хефајстови столови на пример, кои на знак боговите ги вртат околу себе (Илијада XVIII 368), не се, како што др. Чарлс Селтман наговестува во своето дело Дванаесет олимписки богови, претходници на автомобилите, туку тоа се златни сончеви дискови, троносци, кои веројатно претставувале година со три годишни доба, за
кое време на Хефајстовиот син му е допуштено да владее на островото Лемно. Најпосле и такавиканото Паридово судење; кога божиците ги позвале хероите да пресудат кој од нив трите е најубава и кога Парид предава јаболко на најубавата, претставува обредна ситуација преживеана веќе во времето на Херодот и Хесиод. Тие
три божици се една тројна божица: Атина- девица, Афродита- Нимфа и Хера- старица, и повеќе ќе биде дека Афродита го обдарила Парид со јаболко отколку тој
неа. Ова јаболко, кое симболизира дека Парид ја стекнал Афродитиновата љубов
по цена на живот, ќе биде пропусница за Елисејското поле, во западниот овоштарник јаболчар, одреден само за душата на херојот. Постојат слични поклони и во
велшките и ирските митови, како и поклонот кој Хесперида му дала на Херакле; а
тоа е и јаболкото со која Ева, ‘мајка на целиот живот’, го дарувала Адам. Така Немесида, божица на светото растиње, која подоцна во митовите постанала симбол на
боженската одмазда спрема на поносните крала, го носи јаболкото на гранката, како свој дар на хероите. Сите рајеви на неолитот и бронзеното доба биле острова со
овоштарници, а самиот збор парадис значи ‘овоштарник’. (Парид=парит, Р.И.)
Вистинската наука за митовите треба да се заснива на археолошки студии и
споредната историја на религијата, а не на претпоставки настанати во психијатриските ординации. Иако слебениците на Јунг мислат дека митовите се ‘изворни спознанија на предсвесната психа, неволното сведочење за несвесни психички збива-
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ња’, грчката митологија не била ништо помистериозно по содржината од денешните бирачки списоци и воглавно настанала на територијата која ги одржувала блиските политички односи од минојски Крит, земја која била веќе толку развиена да
имала пишана архива, четвороспратни згради со санитарни цевки и врати со модерни кваки, регистрирани трговински форми, шах, заеднички систем на мери за должина и тежина и календар заснован на стрпливи астролошки посматрања“.
Крит бил составен дел на Левантот, каде белата раса престојувала за време
на леденото доба со траење 0,5- 1,0 милион години. Таму била создадена крвната
група А постара од 15.000 г.п.н.е.-таа дошла во Јапонија со удел 38% и грав (соја)...
„Мојот метод се состои во тоа што да ги насоберам во хармонична целина
сите распрснати елементи на секој мит, помогнувајќи им на помалку познатите варијанти кои би можеле да допринесат на подобро разбирање, и како што најдобро
умеам да дам антрополошки и историски одговор на некои прашања. Длабоко сум
свестен дека ова е преголема амбициозна задача за една митологија, ма како долго
и озбилно работел. Ќе има секако отстапувања, лутања и неточности. Сакам да
истакнам дека секое толкување на медитеранските верувања или обреди кои им претходат на пишаните споменици засновани на претпоставки. Ипак, откако мојата
книга прв пат изегла 1955, ме охрабрило што Е. Мејровиц во своето дело Аканска
космолошка драма (Фабер и Фабер) слично ги толкувал религиозните и општествените промени кај Аканците. Аканскиот народ проистекол од една стара миграција
на либио- берберски сродници на прехеленското население на Грција на југот- од
оазата на Сахарската пустиња (види 3, 3) во Тимбукт, каде се вкрстиле со црнечки
племиња на реката Нигер. Во единаесеттиот век на наша ера тие се поместиле уште
подалеку на југ до денешна Гана. Кај нив се одржале четири различни типови на
култ. Најпримитивниот обожување на божицата Месец како тројна божица Нгама,
мошне слична на либијската Неит, картагинската Танит, канаанската Анати и раногрчката Атина (види 8, 1). За Нгама се кажува дека оживеала луѓе и животни устрелувајќи им ги неподвижните тела со своите чаробни стрели, разапнати со лак на
млад месец. Се кажува уште дека нејзините убилачки својства имаат моќ да го одземат животот, што е и Артемидина особина (види 22, 1). Кралската принцеза постанува девојка која е под заштита на Нгамината месечева чаробна моќ, способна
во времињата на неизвесност и опасност да го поведат племето во некоја нова област и во себе да ги зачува сите племенски боженства скриени во шкрињ. Таквата жена постанува кралица мајка, војсководач, судија и свештеница во нова населба која
ја основала.Боженството се прикажало како животно тотем заштитена со табу, иако
тие исти животни ги ловеле и ги принесувале на жртва; така постанува разбирливо
што Пелазгите еднаш годишно приредувале лов на сови, иако биле свети птици
(види 97, 4). Тогаш се создадени и држави на федерална основа, а боженството на
најмоќното племе постанала државно боженство.
Вториот тип на култ сведочи за зближување на Аканите со суданските почитувачи на Одоманком, Бог-Отец, кој своерачно ја создал вселената (види 4, ц);
изгледа дека Аканите ги предводеле војсководците меѓу машките и дека ја прифатиле сумерската седмодневна недела. Митскиот компромис е постигнат на тој начин што Нгама го оживела Одоманкомовата беживотна творевина; боженството на
секое племе постанало едно од планетарните сили. Овие планетарни сили создаваат
машко- женски парови, како што претпоставувам дека се случило и во Грција кога

36
обожувањето на Титаните допрело од Исток (види 11, 3). Претставницата на Нгама,
кралица мајка, секоја година стапува во свет брак со претставникот на Одоманком;
таа, всушност, се венчава со избран љубовник, кога на крајот на годината свештениците го убиват, распарат и одерат. Исто, изгледа, се случува и кај Грците (види 9,
а и 21, 5). (Одерам=о дерам=дерм- кожата се дери, Р.И.)
Во култот на третиот тип на љубавник на кралицата мајка постанува крал,
тој се сматра машки вид не месецот и одговара на феничкиот бог Бал на Хаман; а
вместо него, секоја година умира по едно дете во својство на лажниот крал (види
30, 1). Кралицата мајка му ја поверува главната извршна власт на везирот а само се
усредсредува на својата функција вршење обреди на плодноста“.
Јадење на луѓе, деца...било одлика на темните раси со заедничко потекло од
пред да постоеле континентите. Црната раса била населена од Египет сè до со Месопотамија. Па мноштво традиции на Црнци биле внесени во Илијада и други дела.
„Во четвртиот тип на култ, кралот, бидејќи стекнал превласт над неколку
помали значајни крала, го укинува својот месечев вид на боженство и се прогласува за крал на сонцето на египетски начин (види 67. 1 и 2). Иако и понатаму секоја
година се одржува светковина на венчање, тоа не зависи повеќе од месеци. На овој
месец на матријална свадба ја сменува патријалната, а племињата ги почитуваат
своите машки претци како хероји- исто што се случило и во Грција- иако Аканите
никогаш не го замениле обожувањето на сонцето со обожување на бог-громовник“.
Староегипетскиот јазик бил дворасен на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити),
кои живееле во Египет и Месопотамија Сумери белци со закосени очи како Египќаните со Акадци „црноглави странци“. Како староегипетски дворасен бил сиријски
арамејски јазик. Од арамејски бил новоперсиски по 515 г.п.н., а од староегипетски
коине од 300 г.п.н.е. За време на Птоломеите бил реформиран староегипетски и бил
создаден коптски јазик со кого говореле фараоните пред да биде вклучен староегипетски јазик. Бидејќи Египтјаните и Сумерите имале исто потекло од Левантот, тие
биле еден ист бел народ со ист јазик. На нивните простори се појавило еврејството.
„Кај Аканците секоја промена во дворскиот ритуал се толкувала како одраз
на митскиот настан на небото. Така, ако кралот наименувал дворски вратар и му
укажал чест оженувајќи го со принцеза, е објавено дека исто тоа се случило и со
боженскиот вратар. Веројатно Херакловата женидба со божицата Хеба и неговата
вратарска служба кај Зевс (види 145, и и ј) била одраз на сличен настан на микенскиот двор, и дека боженските гозби на Олимп биле слични на славењето во Олимп кое се одржувале под заедничко покровителство на зевсоликиот висок микенски крал и главната свештеница од Арг“.
„Бидејќи го прегледав изданието на Грчки митови од 1958. година, стекнав
позрел суд за пијаниот бог Дионис,17Кентаурите и нивните противречни особини
на мудроста и преступништвото, и за природата на боженскиот амброзиј и нектар.
Сите овие моменти тесно се поврзани, оти Кенаурите го почитувале Дионис, чија
распусна есенска гозба се викала Амброзија. Јас не верувам повеќе во тоа дека неговите Мајнади, кои раздразнати уришале наоколу, растргнувале животни и деца
(види 237, ф), а после се фалеле како патувале во Индија и се вратила оттаму (види
27, ц), била пијана исклучиво од вино и пиво од бршлен (види 27, 3). Доказниот материјал, собран во моето дело Со што се хранеле Кентаурите (Steps: Cassel and Co.,
17
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1957, страна 319-343), сведочи дека Сатирите (од племето на козјиот тотем), Кентаурите (од племето тотем на коњот), и нивната Мајнада го употребувале овој пијалок да ја сперат устата од многу појака дрога, имено пресни (сирови) печурка, amanita muscarina, која предизвикува халуцинантна состојба, банчење до бесвест, пророчанска визија, неприродна еротска моќ и голема снага во мускулите. Неколку часови после ваква екстаза настапува потполна отапеност на сетивата; со тој феномен
може да се објасни како Ликург, наоружан едино со камшик за волови, ја довел во
ред Дионосовата пијана војска на Мајнада и Сатира после победоносниот повраток
од Индија (види 27, е.)“.
Белата раса стигнала во Индија.Следат исти традиции во Левантот и Индија.
„Во едно етрурско огледало е вгравирана amanita muscaria 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 потвдуваат мојата теорија дека неговите
потомци Кентаури ја јаделе оваа печурка. Според некои историчари, оваа печурка
ја употребувале старонордиски војници да би стекнале неустрашливост и натприродна снага во борба. Јас сега верувам дека амброзиј и нектар биле отровни печурки: amanita muscaria секако; а можда и некоја друга, нарочито мала танушна отровна печурка panaeolus papilionaceaus, која предизвикува безболна и извонредна пријатна халуцинација. Печурка слична на ова се појавува на атичката вазна, меѓу коитата на Кентаурот Нес. ‘Боговите’ на кои амброзиј и нектар биле исклучиво намеети биле свети кралици и крала на прекласичната ера. Кралот Тантал извршил злочин (види 108, ц.) кога го прекршил табуто, повикувајќи личност со понизок ред со
него да уживаат амброзиј“.
Тесалците биле Пелазги како и Македонците, што важело и за Етрурците.
Тие го основале Рим, а Римјаните говореле варварски и пелазгиски, што го напиша
Дионисиј Халикарнишки кој живеел во Рим I век н.е.Па латинскиот бил 240 г.п.н.е.
„Светото краличенство и кралство пропаднало во Грција; амброзиј тогаш
постанал, изгледа, тајна на елеузинските, орфичките и другите мистерии посветени
на Дионис. Во секој случај, тие кои биле посветени морале да се заколнат дека како
тајна ќе чуваат што јаделе и пиеле; заузврат доживувале незаборавни привидувања,
а им е обеќавана бесмртност. Амброзиј им давале на победниците на олимписките
такмичења на тргачите како утешна награда, поради тоа што победата повеќе не
обезбедувала право на кралство. Таа амброзија била мешавина на намирници чии
почетни слова значеле грчки збор ‘печурка’, како што сум 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 пиела во Елеузин, исто
се пиши како и зборот ‘печурка’.(Кентаур=кен таур: кен=коњ; Таур=т аур=а ур,РИ)
Самиот сум ја пробал печурката psilocybe, која предизвикува халуцинација:
боженскиот амброзиј кој од древните времиња го употребувале Масатеците, Индијанците од Оаксака, провинција во Мексико; при таа прилика слушнав свештениците како го повикуваат Тлалок-боженство на печурка, и доживеал трансцедантлни
привидувања. Затоа искрено се сложувам со Р.Гордон Васон, американски истражувач на древните обичаји, дека европската идеја за рај и пекол поникнале од слични мистерии. Тлалок е роден од секајца како и Дионис (види 14, ц.). На старогрчки, како и на јазикот на Масатека, зборот печурка значи ‘храна за боговите’; Тлалок носел венец од змија;Дионис исто така (види 27, а.). Тлалок имал подводно скло-
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ниште; Дионис исто така (види 27, е.). Свирепиот обичај на Мајнада да откинува
глава на своите жртви (види 27, ф. и 28, д.) можда се однесува на засекување на
клобукот на светите печурки- оти во Мексико дршките на печурки никогаш не се
јадат. По преданието, Персеј, светиот крал од Арг, преобратен во обожувач на Дионосовиот култ (види 27, и.) го назвал Микен по отровната печурка која ја нашол во
околината, во кој е откриен извор (види 73, р.). Тлалоковиот амблем била печурка;
а амблемот на Арг исто така. Од устата на Тлалоковата печурка на фреската избива
млаз вода. Сè ова наведува на прашање: дали измеѓу европската и американската
култура имало допири во било кое раздобје на човечката историја“.
Белците со крвна група А стигнале во Америка, како спротивност на оние
Индијанци кои биле Монголи со ДНК сличност со она на Кореа и Тајван. Следи
тие бели Индијанци имале традиции од Левантот (Месопотамија, Египет, Феникија
...Македонија).Обожувале бог на секајца, грмеж и дожд...вадење на срце како за Семирамида,балзамирање на египетски начин,имале тн.грчко (пелазгиско) писмо итн.
МИТОВИ
1. Пелазгиски мит за постанок на светот
„Во почетокот божицата на сите работи, Еуринома, се подигнува нага од хаосот, ама не најде ништо чврсто на што би застанала те затоа ги одвои водата од
небото, играјќи осамена на брановите. Играла така движејќи се према југот, а ветерот кој го подвижувала со својата игра...Се појави голема змија Офион...Оттаму северец, кого уште го викаат и Бореј, почна да оплодува; поради тоа кобилите почесто ја вртат својата задница на ветерот и се ждребат без пастув. Таа е приказна како
Еуринома затруднела“.
„Прв човек беше Пелазг, прататко на сите Пелазги; тој изникнал од земјата
Аркадија, а по него никнаа уште некои. Пелазг ги научи да градат колиби, да се
хранат со жир и од свински кожи да шијат онакви туники какви што уште носат сиромашни луѓе во Еубоја и Фокида“.
„1. Во овој прастар верски систем уште немало ниту богови ниту свештеници, бидејќи жената била владеечки пол, а мажот само нејзина преплашена жртва.
Татковското не се почитувало, а оплодувањето на жената му се припишувало на ветрот; можело да уследи и со случајно голтање инсект; се мислело, исто така, дека
жената може да се оплоди ако јади грав. Наследството е пренесувано исклучиво по
мајчина линија, додека змијата се сметала за реинкарнација на мртвите. Еуринома
(‘голема луталица’) бил назив за божицата на видливиот месец; нејзиното сумерско
име било Јаху (‘уважена гулабица’),назив кој преминал на Јехова како творец. Мардук на вавилонските пролетни игри симболично ја преполовил гулабицата кога го
вовел новиот поредок на светот.
2. Офион, или Бореј, е змија творец (демијург) во еврејскиот и египетски
мит, а во раната уметност на Средоземјето божицата стално се појавува во негова
придружба. Од земја родените Пелазги, кои тврделе дека постанале од Орфионовите заби, веројатно биле неолитски луѓе, доспеале на грчко копно од Палестина негде околу 3500. години пред нашата ера, а седум стотини години подоцна раните
Хелени- доселеници од Мала Азија, доспеале преку Кикладите- ги затекнале на Пелопонез. Ама називот ‘Пелазги’ широко се применувал на сите прехеленски жите-
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ли на Грција. Така Страбон (V, 2, 4) го наведува Еурипид, кој објаснува дека Пелазгите го прифатиле називот ‘Данајци’ кога Данај дошол во Арг со своите педесет
ќерки (види 60, ф.). Тоа што им се припишува на раскалашено однесување, веројатно, се однесува, на нивниот прехеленски обичај еротична оргија. (Херодот: VI,
137). Страбон во истиот оддел кажува дека тие оние кои живееле во близина на
Атина биле познати како Пелазги (‘роде’); веројатно род им била птица- тотем.
3. Титаните (‘господари’) и Титанките имале одговорувачки парњаци во вавилонската и палестинската астрологија, каде биле боженства кои владеат со седмицата на светата планетарна недела; веројатно ги вовеле Канааните и Хетитите
при прилика населување на Коринтската превлака, на почетокот на вториот милениум пред нашата ера (види 67, 2) а може дури да бидат рани Хелени. Ако кога во
Грција престане да влада култот на Титаните, кого седмодневната недела повеќе не
била својствена на званичниот календар, некои писатели почнале да наведуваат
дванаесет Титани, веројатно да би одговарале на знаците на Зодијакот. Хесиот,
Аполодор, Стефан Византиски, Паусаниј и други дават непотполна листа на нивни
имиња. Во вавилонскиот мит, господари, владетели на планетите Самас, Син, Нергал, Бел, Белтис и Ниниб сите биле машки пол, освен Белтис, божица на љубовта.
Ама во германската недела, кои Келтите ја презеле од источното Средоземје, со неделата, вторникот и петокот владеат Титанките, додека Титаните владееле со останатите дена. Судејќи по боженското својство на Ајоловите ќерки и синови, сврстени по парови (види 43, 4) и по митот за Ниоба (види 77, 1), се гледа дека во времето кога овој систем прв пат продрел од Палестина во прехеленска Грција, заради
заштита на божицата било добро да биде секогаш еден Титан и една Титанка. Ама
набрзо нивниот број од четиринаесет се свел на мешовита група од нив седморица.
Постоеле следните 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 вавилонскиот, ги поделиле планетарните
сили на Хелиј, Селена, Ареја, Хермес или Аполон, Зевс, Афродита и Крон- со чии
латински имиња уште секогаш се називаат деновите во недалата кај Французите,
Италијаните и Шпанците.
4. Најпосле, говорејќи со митолошки јазик, Зевс ги проголтал Титаните, па
дури и самиот себе, бидејќи и тој самиот првобитно бил Титан. Евреите од Ерусалим му се поклонуваат на трансцеденталниот бог, кој во себе содржи планетарни сили на неделата: оваа теорија е изразена во симболи на седмокракиот свеќарник и во
седум столбова на мудроста. Седум планетарни столбови поставени во близина на
коњскиот гроб кај Спарта биле украсени на старински начин, како што кажува 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 хелиополски
Зевс, за кого А.Б.Кук расправа во својот Зевс (I, 570- 76), бил по своите обележувања египетски и го имал на попрсја, како главни орнаменти на оклопот, седум планетарни сили; често и на попрсјата се најдувале останатите Олимпијани на орнаментите во позадина. Во Шпанија, кај Тортос, е најдена една бронзена статуа на овој
бог, а една откриена во Библос, во Феникија. Мермерна надгробна спомен-плоча од
Марсеј има шест планетарни попрсја и фигура на Хермес во природна големина,
која исто така има големо значење- веројатно како основач на астрономијата. Исто
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така во Рим Квинтус Валериј Соранус на Јупитер му припишувал својство на трансцедентално божество, иако во Рим времето не се сметало на седмица како во Марсеј, Библос и, веројатно, Тортос. Ама планетарните сили никогаш не смееле да вршат влијание на званичниот олимписки култ, бидејќи се сметало дека не се грчки
(Херодот: I, 131) па, према тоа, ни патриотски. Аристофан кажува преку Тригала
(Мир 403), дека Месецот и Сонцето, ‘тие стари пропалици’, сковале заговор да им
ја дадат Грција во рацете на персиските варвари.
5. Од Паусанијановите тврдења дека Пелазг бил прв човек, може да се заклучи дека трагите на неолитската култура се одржале во Аркадија до во класичното доба“.
4. Два филозовски мита за создавање на светот.
„Некои кажуваат дека прво бил Мрак, и дека од Мракот излегол Хаосот. Од
единството на Мракот и Хаосот излегла Ноќта, Денот, Пеколот и Воздухот.
Од соединувањето на Ноќта и Еребата (Пеколот) се родиле Коб, Старост,
Смрт, Уморство, Чедност, Сон, Снови, Сваѓање, Бедата, Срџбата, Одмаздата, Радоста, Сожалувањето, три Суѓаји и три Хесперриди. Од спрегите на Воздухот и Денот
се родила Мајка Земја, Небото и Морето.
Од спојот на Воздух и Мајката Земја се создадени Стравата, Обманата, Лутината, Неслогата, Лагата, Клеветата, Одмаздата, Неумреноста, Кавгата, Споразумот, Заборавот, Стравот, Битката; а исто така и Океанот, Метида и други Титани, и
најпосле Тартар и три Еринии или Фурии.
Од соединувањето на Тартарот и Земјата се родија џиновите.
б) Морето и неговите реки ги породија Нереидите, божиците на морето.
Ипак смртни луѓе уште немало,сè додека, по дозвола на божицата Атина, Прометеј,
син Јапетов, не бил направен по обличие на боговите. Затоа употребил глина и вода
од реката Панепоја во Фокида, а животот му го вдахнала Атина.
ц) Другите рекле дека богот на сите ствари- ма кој тој бил, оти некои го називаат и Природа- се појавил одненадеж од Хаосот, ја одвоил земјата од небесата,
водата од земјата, и горниот воздух од долниот. Бидејќи ги разложил овие елементи, воспоставил меѓу нив поредок кој владее до денес. Тој ја поделил земјата на
зони, некои мошне топли, некои мошне ладни, а некои поново умерени; на земјата
обликувал рамници и планини и ги оденал со трева и дрва. Изнад земјата го поставил небескиот свод, кој се потпира на ѕвездите и обележил станишта за четири ветра. Тој, исто така, ја населил водата со риби, земјата со животни, а небото со сонцето, месецот и планетите, кои биле пет. На крајот го направил човекот- кој едини
од сите живи битија го подигнува лицето на небото и го посматра сонцето, месецот
и ѕвездите. Така постанувањето на човекот на богот му се припишува оние кои не
верувале дека Прометеј, Јапетовиот син, го направил човечкото тело од глина и вода и дека човековиот дух поседува извесни луталачки боженски елементи кои уште
во тренот на постанувањето добил од богининиот дух“.
„1. Во Хесиодовата Теогонија- на која се заснива првиот од овие филозофски митови- апстракциите се мешаат со Нередите, Титаните и Џиновите кои не можел да ги заобиколи. И трите Суѓани и трите Хеспериде се Тројна Божица Месец
во нејзиното овоплодување на божица на смртта.
2. Вториот мит, кој го најдуваме кај Овидиј, подоцна Грците го позајмиле од
вавилонскиот еп за Гилгамеш, во чиј вовед е забележано предание дека божицата
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Арура првиот човек- со името Еабан, го создала од глина; иако Зевс со векови бил
сеопшт господар, митографите морале да признаат дека творец на сите работи, веројатно, бил боженство со женски род. Евреите, кои го наследиле ‘пелашкиот’ или
канаанскиот мит за создавање на светот, се сукобиле со истиот проблем: во Книгата на постанувањето женскиот ‘дух господарски’ бдее над водите, иако тој дух не
го снела универзално јајце; на Ева, Мајката на сè живо, е наредено да ја пригмечи
Змијината глава, иако на Змијата не е десудено да обитува во пеколот до крајот на
светот.
3. Слично на ова, во талмудската верзија за создавање на светот архангел
Михаило- Прометејов двојник, го прави Адам од прав, ама не по заповед на ‘мајка
на сите работи’, туку по Јеховата заповед. Јехова потоа на Адам му вдахнува живот
и му ја дава Ева, која како Пандора, донесува зло на човештвото (види 39, ј).
4. Грчките филозофи прават разлика измеѓу луѓето кои ги создал Прометеј и
несовршени битија создадени од земја. Овие другите со дел ги уништил Зевс, а со
дел ги збришал од лице на земјата Деукалионовиот потоп (види 38 ц). Слична разлика постои и во Книгата на постанок (VI 2-4) измеѓу ‘синовите господни’ и ‘ќерките човекови’, со кои тие се женат.
5. Гилгамешките таблици се со подоцнежен датум и се непоуздани; во нив
создавањето на постоечкиот свет е припишано на Светлата Мајка Ништавила- ‘Аурура’ е само еден од многуте божични наиви- а основната тема е побуна против матријархалниот поредок, кој боговите на новиот патријрхален ред го опишува како
потполна збрка. Богот на градот Вавилон, Мардук, ја победува, тобоже, божицата
во вид на морска змија Тијамата, а потоа дрско објавува дека тој, и никој друг, создал растенија, земја, животни, птици и човештвото. Овој Мардук бил бог скоројевиќ, кој тврдел како тој ја победил Тијамата и создал свет, а тоа претходно 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. Преминувањето од матријархат
во патријархат изгледа дека не ја мимопоминало ни Месопатамија и се одигрувало,
како и секаде, на тој начин што се побунил кралчиниот маж, на кого таа ја пренела
извршната власт со тоа што е дозволено да го земе нејзиното име, да ја носи нејзината облека и да ракува со светите предмети (види 136, 4)“.
5. Пет човечки века
„Неки тврдат дека не е точно дека Прометеј ги создал луѓето, ниту дека ма
кој човек излегол од змиските заби. Тие кажуваат дека сама од себе ги родила земјата, како свои најдобри плодови, а тоа на најповолно место во Атика, и дека првиот човек се појавил покрај езерото Копаида во Бојотија пред што и Месецот постанал. Тој бил Зевсов советник во неговите сукоби со Хера и Атинин воспитач додека уште била девојчица“.
7. Свргнување на Крон
„Крон се оженил со својата сестра Реа, на која е посветен дабот...
б) Реа била огорчена. Таа го родила третиот син, Зевс...“.
„6. Братството на Хад, Посејдон и Зевс потсетува на машко тројство во Ведите- Митра, Варун и Индра (види 3, 1 и 132, 5), кое се јавува во хетитскиот споразум од времето 1380. пред нашата ера...“.
8. Родување на Атина
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„Према Пелазгите божицата Атина е родена во Либија, покрај езерото Тритона, каде ја нашле и ја отхраниле три либиски нимфи,облечени во јаречка кожа...“.
„2. Пронајдената грнчарија покажува дека либиската миграција на Крит се
обавила веќе околу 4000 г. пред нова ера: изгледа дека голем број либиски избеглици од западната делта, кои обожувале женско божество, стигнало на Крит во добата кога Долен и Горен Египет со сила е обединета под власта на првата династија, околу 3000 г. пред новата ера. Првото минојско доба почнува набрзо после тоа и
критската култура ги зафаќа областите до Тракија и раната хеленска Грција“.
9. Зевс и Метида
„Некои Хелени кажуваат дека Атина имала татко по име Палант, крилатски
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 направила штит, а неговите крила
ги ставила на свои рамења; по други штитот од кожа е од Медуса Горгона, која
Атина ја одрала бидејќи Персеј ја обезглавил“.
„4. Митот за Итон (‘човек врба’) преданието поникнало на основ тврдењето
на Итонците дека ја обожувале Атина како своја заштитница пред Атињаните. Итоновото име покажува дека во Фтиотида на Атина била посветена врба, значи исто
дрво како и на Атинината двојница божицата Анати во Ерусалим. Анати ја свргнале тек Јеховите свештеници а плачната врба на гозбата на Табарнакул ја прогласиле
Јеховино дрво“.
11. Родување на Афродита
„Афродита, божица на љубовното тежнеење, се помолила нага од морската
пена па на школката стигнала до брегот на островото Китера, каде излегла на брегот, ама, бидејќи островото неа се направило мало, продолжила до Пелопонез, мада,
како што изгледа, ипак настанала во Паф на Кипар, каде главно средиште е нејзиниот култ. Тревата и цвеќето никнувале кога год таа одела. Во Паф Темидините ќерки, годишните времиња, побрзале да ја облечат и украсат“.
„1. Афродита (‘родена од пена’) е онаа божица која се подигнала од Хаос 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 секогаш може да се
види белиот лик на божицата во рушевините на величествениот римски храм; нејзини свештеници секоја пролет се капеле во морето и на тој начин се обновувале“.
12. Хера и нејзини деца
„Хера, ќерка на Крона и Рее, родена на островото Сам, или, како што некој
кажуваат, во Арг, одраснала во Аркадија, а ја воспитувал Темен, Пелазгов син. Дадиљи неа í биле годишните доба. Бидејќи го прогонил неговиот татко Крон, Зевс,
Херин брат- близнак, ја пронашол во Кнос на Крета а по други, на планината Торнак (сега викана планина Кукавица), во Арголид. На почетокот Зевс на Хера се
удварал без успех. Тогаш тој се се преруши во покиснат кукавица, а Хера се зажали
и нежно го зеде в раце да би го згрејала на своите гради. Тогаш Зевс, одненадеж го
зел својот вистински лик, па од срам пристанала да се мажи за него“.
„1. Хериното име...Кнос, спрема преданието, два пати го разориле Хелените:
околу 1700. пред наша ера, и околу 1400. пред наша ера, а Микена паднала под власта на Ахајците сто години подоцна. Богот Индра на сличен начин, прерушен во
кукавица, се удварал на нимфата...“.
14. Родување на Хермес, Аполон, Артемида и Дионис
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„Љубовникот Ѕевс одљубил многу нимфи, ќерки на Титаните и боговите, а
бидејќи е создаден човек и многу смртни жени; најмалку четири значајни олимписки боженства изродил вон бракот. Најпрво со Маја, ќерка на Атлант, го добил Хермес, кој се родил во пештера на планината Килена во Аркадија. Потоа Аполон и
Артемида ги зачнал со Лета, ќерка на Титанот Коеа и Титанката Фоба, на тој начин
што и себе и неа во часот на соединувањето се претворил во јаребица...“.
„2. Една компонента Аполоновата боженска природа изгледа дека бил пророчки глушец- кој е консултиран во светилиштето на Великата Божица...Божицата
на Родување деца, а мајка им била Лета- ќерка на Титанката Фобе (‘месец’) и Титанот Коеа (‘интелигенција’)- позната во Египет и Палестина како Лат, божица на
родноста на урминото и маслиновото дрво; тоа објаснува и зошто во Грција доспеала со Јужниот ветер. Во Италија таа постанала Латона (‘кралица Лат’). Нејзиниот сукоб со Хера потсетува на сукобот на раните иселеници од Палестина и староседечките племиња кои обожувале друга божица на земјата; култот глушец, кого
таа, изгледа со себе го донела, бил веќе наголемо развиен во Палестина (Самуило
книга I, VI, 4 и Исаија LXVI, 17)...“.
18. Афродита, нејзин нарав и дела
„Афродита било тешко да се наговори да им позајми на другите богови својот чаробен опасач кој имал моќ секој жив да се залуби во она што го има во себе...“
„1. Подоцна Хелените го смалиле значењето на Великата Божица од Средоземјето, која долго време била главно боженство во Коринт, Спарта и Атина...“.
„3. Афродита Уранија...Во раните верзии на овој мит Анхис бил убиен, а во
доцните се спасува да би се оправдала приказната за побожниот Ајнеј, кој го донел
светиот паладиј во Рим, пренесувајќи го својот татко од запалена Троја (види 168,
ц.). Неговото име ја поистоветува Афродита со Изида, чиј маж Озирис го кастрирал
Сет прерушувајќи се во дивиот вепар. ‘Анхис’, всушност, е синоним за Адонид. Тој
имал свое светилиште во Ајгести, во близина на планината Ерикс (Дионис од Халиканас: I, 53) и за него Вергилиј кажува дека умрел во блискиот град Дрепан и дека го покопале на планината (Ајнеида, III, 710, 759)...“.
„6.Абонид (феникиски: адон ‘господар’) е грчка верзија на полубогот Тамуз,
дух на годишната вегетација. Во Сирија, Мала Азија и Грција, божичина света година била некогаш поделена на три дела а нивни обележја биле лав, коза и змија...“.
„7. Тамуз убил вепар, како и многу други нему слични митолошки личности
-Озирис, критскиот Зевс, Анкаја од Аркадија (види 157, е.), Карманор од Индија
(види 136, б) и ирскиот јунак Дијамуд. Овој вепар изгледа дека некогаш бил дива
свиња со големи оштри очњаци, всушност самата божица Персефона, ама во време
кога годината била поделена, па со светлата половина на сопарникот, тој сопарник
се појавувал прерушен во див вепар- како Сет кога го убил Озирис; или Фин Мак
Кул кога го убил Дијармуд. Црвените саси кои никнуваат на падините на Либан после дождот алегорично ја претставуваат Тамузовата крв, а секоја година во пролетта се одржува во Библ тажна светковина на Адонид во чест на Тамуз. Адинодовото
родување од измирното дрво- измирна важи за добропознатиот афродизијак- покажува ергастички карактер на неговиот ритуал. Капки на смолата на измирниното
дрво се сматрани за солзи пролиени за него (Овидиј: Метаморфоза X, 500). Хигин
мисли на Кинир кралот на Асирија (Фабула 58) можда затоа што изгледа дека обожувањето на Тамуз потекнува оттаму“.
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21. Аполон, негов нарав и дела
„Аполон, Зевсов и Летин син, бил недонесено родено во седмиот месец, но
тоа ништо не значи бидејќи боговите брзо растат. Темида го хранела со нектар и
амброзиј и чим се освани четвртиот ден, Аполон побара лак и стрела, кои Хефајст
сместа му даде. Отидувајќи од Дел, се упатил право на Парнас, каде се криела змијата Питон, непријател на неговата мајка; успеал озбилно да ја рани со својата стрела. Питом тогаш одјури до пророчиштето на Мајката Земја во Делфи, градот кој добил име по Питоновиот другар, чудовиште Делфина; ама Аполон смело го пратил
до во светилиштето и таму го докрајчил на ивицата на самиот свет понор“.
„1. Преданијата за Аполон се мошне несредени. Грци го сметаат син на божицата Лето, познати 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 Хекатај (Диодор од Сицилија: II, 47), сосем го поистоветува со Британците, иако Пиндар (Питијски оди X, 50-55) ги смета Либијци. Дел бил средиште на хиперборејскиот култ, кој, како што изгледа, се протегал на јогоисток до Набатај и Палестина, северозапад до Британија и вклучувајќи ја и Атина. Меѓу државите кои ги соединивувал овој култ, стално се одржувани врски (Диодор од Суцилија: loc. cit.).
2. На Аполон Хиперборејците принесувале жртва на хекатомба магариња
(Пиндар: loc. cit.), што се поистоветува со ‘Детето на Хор’, чија победа над Сет
Египќаните прославуваат секоја година,фрлајќи во амбис диви магариња (Плутарх:
За Изида и Озирис 30). Хор се одмаздил затоа што Сет му го убил таткото Озириссветиот крал- која ја сакала Тројната Месечева Божица Изида, или Лат, и кого неговиот заменик и наследник принел на жртва средината на летото или средината на
зимата, и чија реинкарнација бил самиот Хор. Митот за тоа како Питон го прогонил
Лето се поклопува со митот како што Сет ја прогонил Изида (во време на траење
седумдесетдвата најтопли дена во годината). Што повеќе, Питон е поистоветен и со
Тифон, грчкиот Сет (види 36, 1), во Хомеровата Химна на Аполон и во Схолијаста
уз Аполониј од Род. Хиперборејскиот Аполон, всушност, е грчки Хор“.
Се говори за диво магаре- питомото потекнало од Сумер...Арабија...Египет.
27. Дионис, негова нарав и дела
„По Хериновите заповеди, Титаните го грабнале Дионис, Зевсовиот новороден син,рогат и со венец од змија, и го растргале на парчиња покрај неговата моќ
на преобразување. Потоа Титаните така расчеречениот Дионис го стрпале во лонец
и го свариле; а наравно дрвото одма изникнало од земјата на местото каде паднала
Дионосовата крв. Меѓутоа, неговата баба Реа поново го составила и го повратила
во живот. Потоа Зевс му го поверил на Персофона да се грижи за него, а таа го однела на кралот Атамант, кој живеело во Орхомен со својата кралица Ина и неа наговорила дететото да го чува во женскиот дел на зградата и да го однегува како девојчица. Ама Хера никој не можел да ја излаже и таа поради тоа го казнила кралскиот пар со лудило. Во лудилото Атамант го убил својот син Леарх, мислејќи дека
е елен“.
„1. Главен патоказ во толкувањето на Дионосовата тајанствена историја е
ширењето на култот на виното по Европа, Азија и северна Африка. Виното не го
пронашле Грците: изгледа дека најпрво го увезувале во врчви од Крит. Дивата лоза
растела на јужниот брег на Црно Море, откаде лозарството се проширило подоцна
на планината Ниса во Либија, преку Палестина, до Крит; до Индија дошла преку
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Персија; а со патот со кој во бронзено доба се тргувало со ќилибар, стигнало во
Британија. Винските оргии во Мала Азија и Палестина, како и канаанските гозби
на Табернакул, во почетокот на боженската оргија, биле обележани малку- повеќе
со иста екстаза како и пивската оргија во Тракија и Фригија. Дионосовата победа се
состоела во тоа што виното секаде ги потиснува останатите токсични пијалоци (види 38, 3). Според Ферекид (178) Nysa значи ‘дрво’ “.
„5. Херината омраза спрема Дионис и неговиот вински пехар...Ама иако од
недавно одгонетнатите плочи од Несторовата палата во Пил покажува дека Дионис
бил божество уште во тринаесеттиот век пред наша ера, тој никогаш, всушност, не
престанал да биде полубог, и гроб од кого тој воскрснува секоја година стално е
прикажан во Делфи (Плутарх: За Изида и Озирис 35), каде свештениците сметале
дека Аполон е бесмртен вид Дионис (види 28, 3). Приказната за неговото поновно
родување од Дионосовите бедара, како што хетитскиот бог на ветровите бил роден
од Кумабиј (види 6, 6), исклучува секакво постоење на мајка. Обредното родување
од машко добро е познато еврејската церемонија позајмена од Хетите (Книга за Рути III, 9).
6. Дионис пловел со лаѓа облик на млад месец и приказна за неговиот сукоб
со гусарите изгледа да заснована на истиот извор како и легендата за Ное и животните во ковчег: лав, змија и останатите сподоби не негови богојавени облици за
годишно доба. Дионис, всушност, е Деукалион (види 38, 3). Во Лаконија зачувале
една незванична приказна за неговото родување: Кадмо ја затвора Семела и нејзиното дете во ковчегот што доспева до Брасијае, каде Семела умира и каде е сохранета, а Ина го одгледува Дионис (Паусаниј: III, 34, 3).
7. Фар, мало островово близина на Делтата Нил, на чиј брег Протеј го доживеал истото преобразување како Дионис (види 169, а), во бронзениот век имал најголема лука во Европа (види 39, 2 и 169, 6). Тоа острово било товарна лука за трговија со Крит, Мала Азија, островите на архипелагот, Грција и Палестина. Оттаму
култот за виното се разнел на сите страни. Приказната за Дионосовиот поход на
Либија веројатно е белешка за војната помош која грчките сојузници ја испратиле
во Гарамант (види 3, 3); а извештајот за походот на Индија се смета дека е мешовита приказна за пијаниот поход на Александар Велики до Инда, меѓутоа тој, всушност, е поран датум и го бележи ширењето на култот виното на Исток. Дионосовата
посета на Фригија, каде Реа го посветила, се кажува дека грчките обреди за прославувањето на Дионис, Сабазија и Бромиј се со фригиско потекло“. (Ф=б, Р.И.)
„10. Шипковото дрво кое никнало од Дионосовата крв било исто и дрвото на
Тамуз- Адонид- Римон. Неговиот зрел црвен плод кога се отвори изгледа како рана
и има црвени семки. Тоа ја симболизира смртта и обеќаното воскрснување кое ќе
дојде во рацете на божицата Хера и Персофона (види 24, 11)“.
30. Загреј
„Зевс тајно го родил синот Загреј со Персефона, пред што Хад, нејзиниот вујко, го одвел во подземниот свет...“.
„4. Загреј- Дионис бил познат и во Палестина. Спрема таблиците на Рас Шамра, Аштар привремено го зазел престолот на небесите, додека богот Баал пропаднал во подземниот свет, оти ја јадел храната на мртвите. Аштар бил дете, и кога
седнал на престолот, нозете не му допирале пречекот на столицата; Баал одненадаж
се вратил и го убил со тојага. Мојсиевиот закон забранувал гозба во чест на Аштар:
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‘Немој да готвиш јаре во млеко на мајката негова’- тоа е заповед кој се поновува
три пати. (Излегување XXIII, 19: XXXIV, 26; Петта книга Мојсиева XIV, 21)“,
36. Тифон
„Од одмаздата што се уништени џиновите, Мајката Земја се подаде на Тартар, и наскоро во Корикската пештера на Киликија го роди своето најмало дете, Тифон: најголемо чудовиште кое икогаш се родило. Од бедрата пониско Тифон бил
само огромен сплет змијурини, а неговите раце, кои, кога ги испружи, би достигале
стотини морски милји во двата правца, имале безброј змиски глави вместо шаки.
Неговата груба магарешка глава ги допирала ѕвездите, а огромните крила го помрачувале сонцето,оган му избивал од очите а вжарените каменчуги кулјале од челуст.
Кога Тифон тргнал кон Олимп, боговите од страв побегнаа дури во Египет и тука
се прерушиле во животни: Зевс постанал овен; Аполон врана; Дионис коза; Хера
бела крава; Артемида мачка; Афродита риба; Ареј вепар; Херакле се претворил во
птица Ибис и така понатаму“.
„1. ‘Корикски’, кажуваат, значи ‘од кожна вреќа’; тој збор веројатно се однесува на старо верување дека ветровите се држат во вреќи...Ама името ‘Тифон’ значело уште и ветер викан ‘шилоко’, кој дува од јужните пустински области и предизвикува суша во Либија и Грција, покрај тоа што со себе донесуваат и мирис на
вулканската лава; Египќаните овој ветер го претставувале како пустинско магаре
(види 35, 4 и 83, 2). Богот Сет, чиј дах по предание бил Тифон, го осакатил Озирис
на готов ист начин како и Тифон Зевс, ама обојцата на крајот ипак биле победени, а
ова совпаѓање предизвикала пометнување околу имињата на Питон и Тифон.
2. Бекството на боговите во Египет, како што Лукијан приметува (За жртвите 14) е измислено како алузија на сметка на Египќаните, кои боговите ги претставувале во облик на животни: Зевс- Амон како овен (види 133, ј), Хермес- Тот како
Ибис или ждрал (види 52, 6), Хера- Изида како крава (види 56, 2), Артемида- Пашт
како мачка и така понатаму; меѓутоа бекството на боговите може да се однесува и
на историското бекство на заплашените свештеници и свештенички од егејскиот
архипелаг, кога вулканската ерупција го затрпала половина пространото острово
Тера, отприлика 2000 години пред наша ера. Мачките не биле одомашени во класична Грција. Основен извор на оваа легенда изгледа дека бил вавилонски еп за создавање на светот; Enuma Elish, по кого, како што Дамаскиј вели во раната верзија,
божицата Тијамат, нејзиниот сопруг Апсу и неговиот син Муми (‘збрка’) го пуштиле на слобода Кингуа и хордата на другите чудовишта и ги нахушкале на тек
родено тројство на боговите: Еа, Ану и Бела. Сите тројца во прв мах нагло во панично бекство, ама набрзо Бел почна да им се потсмева на своите браќа, ја презема
командата и ја победи снагата на Тијамате, а неа самата ја смрска главата со батина
и ја располути надвое ‘како плосната риба’ “.
38. Деукалионов потоп
„Деукалионов потоп, кој се вика така за разлика од огигискиот и другите потопи, го предизвикал Зевс кога се налутил на безбожните синови на Ликаон, син
Пелазгов. Ликаион прв ја цивлизирал Аркадија и почнал да го обожува Зевс Ликајски, ама го налутил со тоа што му принел човечка жртва. Зевс поради тоа го претворил во волк, а куќата му ја запалил со гром. Некои кажуваат дека имал дваесет
два сина, други, пак, педесет.
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б) Веста за злочините кои ги чинеле Ликаоновите синови доспеала до Олимп и Зевс лично ги посетил, прерушен во сиромашен патник. Тие биле толку бесрамни и безобѕирни пред него да изнесат чорба од изнутрица во која, заедно со изнутрицата на овци и кози, ставиле и црева на својот брат Никтим. Зевс не можеле
да го излажат, те тој ја преврте трпезата за така одвратна вечера- местото каде Зевс
ја превртел вечерата постана познато како Трапез- сите ги претвори во волци, освен
Никтим, на кому му го поврати животот“. (Трпеза=трапеза=трапез, Р.И.)
ц. По повраток на Олимп, Зевс, на кому му се згадил целиот човечки род,
пушти голема поплава на земјата, со намера да го збриши целото човештво, ама Деукалион, крал на Фтија, кога го опоменал неговиот брат Титан Прометеј, кога овој
го походил на Кавказ, изградил чун и го снабде со намирници, те исплови со жената Пира, ќерка Епиметејева. Само што се отиснале од брегот, дувнал јужниот ветер,
почна да паѓа дожд, а набујаните реки почнаа да се срушуваат во морето, кое растело со огромна брзина и срушило сè на брегот и во рамницата; цел свет бил поплавен освен неколку планински врвови и изгледало дека е сè изгубено сите смртни
битија освен Деукалион и Пира. Нивниот чун пловел девет дена додека најпосле
водата не престанала да расте, а чунот се зауставил на брдото Парнас, или, по некои, на Етна; по други на Атос или на планината Ортриј во Тесалија. Кажуваат дека
Деукалион се уверил дека водата престанала да расте по гулабот кого го испратил
во извидување“.
„3. Митот за Деукалионовиот потоп, кој очевидно од Азија го донеле на
Елада, исто е потекло како и библиската легенда за Ное. Меѓутоа, иако по хебрејската морална приказна виното го пронашол Ное, што узгредно оправдува и зошто
семитските освојувачи ги заробиле Канаанците, во Грција Деукалионовото тврдење
дека тој го изумил виното се сузбило во корист на Дионис. Деукалион, ипак, е опишан како Аријаднин брат, а она со Дионис изродил многу племиња е култот на виновата лоза (види 27, 8); а името му потекнува од deucos и halies. Митот за Деукалион ја опишува, всушност, поплавата во Месопотамија, која се случила во третиот
милениум пред наша ера,18а и есенската и новогодишната гозба во Вавилон, Сирија
и Палестина. На овие гозби се изливало слатко вино ново вино во спомен на градителот на чунот или ковчегот, во кого по вавилонскиот еп за Гилгамеш, тој и неговото семејство го преживеале потопот кој го испратила божицата Иштар. Чун или
ковчег бил месечев брод (види 123, 5) и гозбата е прославувана во време на младиот месец, најблиската есена рамнодневница, да би се поттикнале есенските дождови. Иштар во грчкиот мит се вика Пира, што е име на божицата мајка кај Пиресета (Филистина), народ со потекло од Крит, кој дошол во Палестина преку Киликија околу 1200 година пред наша ера; на грчки pyrrha значи ‘огнено црвено’, а таа
придавка се ставала уз зборот вино. (пирење-горење, огнот црвен, Р.И.)
4. Сумерскиот јунак на легендата за поплавата бил Ксисут, а Берос забележил дека чунот или ковчегот се зауставил на врвот на планината Арарат. Сите овие
чунови се градени од багремово дрво, а таа граѓа ја употребила и Изида за Озирисовиот мртвечки чамец.
5. Митот за лутиот бог кој одлучил да ја казни човечката злобост со потоп,
Грците изгледа подоцна го позајмиле од Феничаните или Евреите; меѓутоа голем
број на планини во Грција, Тракија и Сицилија, за кои се раскажува дека на нив се
18

Потопите биле за Левантот од постледено доба до 4000 г.п.н.е.- сè до конечно Средоземно Море.
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искрцал Деукалион, наведува на тоа дека древниот мит за потопот му претходел на
легендата за поплавата во северна Грција. Во раната грчка верзија на митот, Темида го обновила човечкиот род пред него што добила Зевсов пристанок; спрема тоа
изгледа дека тој потоп, баш како и во Вавилон,била одговорна божицата,а не богот.
6. Претворувањето на камењата во луѓе изгледа дека Еладите исто така ја
позајмиле од Истокот;св.Јован Крстител спомнал слична легенда употребувајќи еврејски збор banim и abanim за игра на зборови, со кој наговестил како богот може
да ги подигне децата Аврамови од пустинските камења (Матеј III, 3-9 и Лука III, 8).
7. Приказната за белата волчица месечева, божицата Хекате, која окотила
стебло на винова лоза во време на владеењето на Деукалоновиот син Орестеј, веројатно е најран грчки мит за виновата лоза. Називот ‘озолски’ се изведува од озои,
‘ластари на винова лоза’ (види 147, 7). Еден од злобните Ликаонови синови се викал Орестеј, што можда може да значи дека некои митографи се доведувале во врска со Деукалиновата поплава и чорбата од изнутрица.
8. Амфиктион, име на еден од Деукалиновите синови, облик на машкиот род
на името Амфиктионида- божица во чија чест е основана чуената конфедерација
названа ‘Амфиктионидин сојуз’, спрема Страбон, Калимах и Схолијаст од Еурипидовиот Ореста, овој сојуз го основал Акрисиј од Арг (види 73, а.). Цивилизираните
Грци, спротивно на лесномислените Трачани, се одрекувале од чистото вино; разблажувањето на виното со вода на државни собири, кои се одржувале во доба на
бербата во Антела кај Термопилите, имало мера на предстрожност против караниците и убиствата од кои при таа прилика можело да дојде.
9. Деукалионов син Хелен му го дал името на целокупниот хеленски род
(види 43, б); името му кажува дека бил кралски пратеник кај месечевата свештеница Хела или Хелена, или Селена, божица Месец, а според Паусаниј (III, 20, 6), прво
племе кое се викало Хелени потекнува од Тесалија, каде е почитувана божицата
Хела (види 70, 8).19
10. Аристотел (Meteorologica I, 14) кажува дека Деукалионовата поплава ја
зафатила ‘стара Грција (Graecia), наиме областа околу Додона и реката Ахелоја’.
Graeci значи ‘оние кои ја обожуваат старицата на Крон’, најверојатно на додонската божица на земјата која се појавува во тројството како Граја (види 33, ц); се мислело дека Ахајците биле принудени да го освојат Пелопонез, оти необичен јак дожд ги потопила нивните пасишта. Обожувањето на Хела (види 62, 3; 70. 8 и 159, 1)
изгледа дека го истиснало обожувањето на Граја.
11. Инсектот балегар бил амблем на бесмртност во долниот Египет, оти тој
вид ја преживеала поплавата на Нил- Фараонот како Озирис влегува во сончевата
барка во облик на балегара- и така балегарот постанува познат по симболот на бесмртност во Палестина, Егеја, Етрурија и на Балеарските острови. Антониј Либерал
споменува мит за Керамб или Терамб, наведувајќи го Никандер“.
39 Атлант и Прометеј
„Прометеј, творец на човечкиот род, кого некои го вбројуваат во седум Титани, бил син или титан на Еуримедон, или на Јапет и нимфата Климена; а браќа му
биле Епиметеј и Менојтиј.
б) Џиновскиот Атлант, најстар од браќата, ги познавал сите длабини на морето; тој владеел со кралството Атлантида и нејзините стрмни морски брегови, а
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Атлантида била поголема од Африка и Азија заедно. Атлантида се простирала вон
Херакловите столбови, а венецот на островото на кои обилно расте овошки го
одвојувал од еден уште подалечен континент, одвоен од нашиот. Атлантовиот народ обработувал и ја наводнувал огромната средишна рамница, која се напојувала
со вода од брдата ја опкружувале од сите страни освен према морето. Тие исто така
соградувале и дворови, капатила, тркачки патеки, пристаништа и храмови; не војувале само на запад, дури до другиот континент, туку и на исток до Италија и Египет. Египќаните кажуваат дека Атлант бил Посејдонов син и дека останатите Посејдонови синови, пет пара машки близнаци, заколнати на поданичката верност на
својот брат со крв на бик жртвуван на врвот на столбот; во почетокот имало полно
врлини носејќи достојно терет на своето богатство во сребро и злато. Ама кога еден
ден надвладеала похлепата и свирепоста, по Зевсовата наредба ги совлада голораките Атињани и ја уништија нивната моќ. Во исто време боговите го испратиле потопот, кој за еден ден и една ноќ ја преплавил цела Атлантида, така што луките и
храмовите биле затрпани со блато, а со морето не можело да се плови“.
Илијада било дело на Редакцискиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.) со дело
од три генетско- географски подрачја: 1) Египет со Месопотамија со магаре и шафран; 2) Бригија (Европа) со говедо и коњ меѓу Шемница и Црна Река- источно море
(Пелагонско Езеро=Битолско Блато) со Баба Планина (Бабилон=баб ил он);3)Јадранските Острови по кои лутал Одисеј. Исто така, Платон составил дело за Атланите,
чии градби биле како Картагина во негово време- Атина е основана во 776 г.п.н.е.20
„1. Позните митографи ја сфатиле Атланта само како персофиникација на
планината Атлас во северозападната Африка, чиј врв изгледа како да ги потпира
небесата; ама, по Хомер, столбовите кои го потпирале сводот стоел далеку во Атланскиот Океан, кој подоцна, по Херодот, е прозван Атлански во чест на Атлант. Тој,
веројатно, во почетокот бил Титан вториот ден на неделата, оној кој ја раздвоил водата на небескиот свод од вода на земјата. Дождот нејчесто доѓала во Грција од
Атлантикот; нарочито со првото излегување на ѕвездата на Атлантовите ќерки Хијада, што се дел и објаснува, и зошто домот му се најдува на запад. Херакле ја презел небеса од неговите плеќи во двострука смисла (види 133, 3-4 и 123, 4).
2. Египетската легенда за Атлантида, исто така е позната и како народна
приказна долж атланскиот брег од Гибралтар до Хебрида, како и кај Јорубите во
Западна Африка- не може да се сведе само на обична маштарија и, изгледа, датира
од третиот милениум пред новата ера. Ама Платоновата верзија, за која тој тврди
дека Солон слушнал од своите пријатели либиски свештеници од Саис на Делттата,
изгледа дека заснива на подоцнежните преданија: како миноските Критјани, ширејќи го своето влијание на Египет и Италија, претрпеле пораз од хеленскиот сојуз со
Атина на чело (види 98, 1); и како, веројатно след подморските земјотреси, огромни рачни работи кои ги изведувале Кефтиите (‘народ преку море’, што значи Критјани и нивни сојузници) на островото Фар (види 27, 7 и 169, 6), потонале неколку
хвати под водата- каде подоцна гњурачите поново ги откриле. Овие работи се состоеле од еден надворешен и еден внатрешен базен кои заедно опфаќале околу 250
јутари (Gaston Jondet: Les Ports submerges l’ancienne ile de Pharos, 1916). Оваа идентификација на Атлантида од островото Фар би можело да оди во прилог на толкувањето дека Атлант, кого понекогаш го опишуваат како Јапетов син- Јафет од
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Книга на постанување, кого Евреите го викале Ноев син и го направиле основач на
сојузот на поморците- мислејќи го син на Посејдон, грчкиот заштитник на поморството. Ное е Деукалион (види 38, ц.) и тоа што во грчкиот мит Јапет се споменува
како Деукалионов дедо, повеќе може дека Канаанците, чиј предок Јапет, во Грција
ја донеле легендата за месопотамскиот потоп отколку дека таа дошла од Атлантик.
Неколку деталји во Платоновата приказна, како што е жртвувањето на бикови на
столбови и уреди за топла и ладна вода во дворецот на Атлант, потполно докажува
дека потполно се опишани Критјаните, а не некој друг народ. Како и Атлант, и народот на Крит знае за ‘сите длабини на морето’. Според Диодор (V, 3), кога мнозинство население на Грција ги уништила големата поплава, Атињаните заборавиле
дека го основале Саис во Египет. Ова изгледа дека е доста замрсен начин да се каже како, после потопувањето на лучките гатови на островото Фар, Атињаните ги
заборавиле своите религиозни врски со градот Саис, каде е почитувана истата либиска божица Неит, или Атина, или Танит“.
Бидејќи крвната група А била создадена од маласипаница, која произлегла
од чумата на говедото, а Африка и Западна Европа со двете Америки немале домашно говедо, белата раса со крвната група А од пред 15.000 г.п.н.е. не потекнала од
наведените простори кои биле за слон... Да не се изуми, крвната група А е вегетеријанска за житарици и мешункасти култури кои немаат врска со сите темни раси.
„3. Платоновата приказна е збркана, а таа збрка внесуваат податоци за големиот број слона во Атлантида, што може да се однесува на знатен увоз на слоновача преку островото Фар, а исто така е можно да се позајмени и за некои други легенди. Во народните приказни многу се нагодувало за тоа каде заправо се најдувала
Атлантида, иако и заблагодарувајќи на Платон вниманието воглавно било усмерено
кон Атланскиот Океан. Донедавно се мислело дека границите на некогашна Атлантида се протегала од Исланд до Азорските Острова, а потоа на југоисток до Ускрсните Острови и Тристан до Куне. Се мислело дека овие острови се остатоци на
Атлантида; ама океанографските испитувања покажуваат дека, без обѕир на овие
врвови, цела оваа област била под вода најмалку шеесет милиони години.Познато е
само едно големо населено острово кое нестанало во Атлантикот: површината која
денес се вика Догерски брег. Ама коските и орудијата кои се од морето се извлечени со рибарски врши покажуваат дека овој брег потонал во палеолитско доба; помалку е веројатно дека веста за нестанување на островото го донеле во Европа преживеаните, носени со струја по непреглодното водено пространство, отколку успомените на една другчија катастрофа ја донеле на брегот на Атлантикот високо цивилизирани неолитски иселеници, избеглици од Либија“.
Бидејќи „цела оваа област била под вода најмалку шеесет милиони години“,
Атлантида била потонатиот Левант каде белата раса за време на леденото доба со
траење од 0,5- 1,0 милион години опстојувала-таму била создадена крвна група А...
„4. Овие иселеници биле земјоделци и стигнале во Велика Британија пред
крајот на третиот милениум пред наша ера; ама никакво објаснување нема за нивното масовно движење спрема запад преку Тунис, Мароко и јужна Шпанија, а потоа спрема север во Португалија и понатаму. Спрема велшката легенда за Атлантида, за изгубениот Кантреј of Difed (неточно сместен во Кардиганскиот залив),
тешкото море ги провалило заштитните ѕидови и разорил шестнаесет градови. Ирскиот Хи Брасил; бретонскиот град Ис; корнволската земја Лајениза (неможно сме-
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стена измеѓу Корнвол и островото Скила); францускиот Ил Верт;португалски Илха
Верда; сите тоа се варијанти на една иста легенда. Ама ако египетските свештеници
навистина му рекле на Солон дека пропаста се случила далеку на запад и дека преживеаните се преселиле преку Херкуловите столбови, би можело лесно да се утврди каде била Атлантида“.
Се употребувал бакареноксид за кип=куп- ваден од Кипар=Купар=купр + ум
= купрум (бакар).Бидејќи следните слоеви биле бакаренсулфат, кој бил крт, се трагало калај- тој во бронзата учествувал до 10%, а другиот дел бил бакар. Секаде низ
Европа каде што имало калај и друга руда, се подигале први населби- прво рудата
се носела во Источното Средоземје, а тек подоцна таа се топела на лице место. Па
се говори, први населби низ Европа основале Феникијците со Олимписки богови...
51. Пророчишта
„Пророчишта во Грција и голема Грција има многу, а најстарото е Зевсовото
пророчиште во Додона.Во давно време, два црни гулаби тргнале од египетска Теба,
еден за либиски Амон, другиот за Додона, и обата слетале на по еден даб и ги прогласила дабовите за Зевсови пророшишта. Во Додона Зевсовите свештеници го
ослушкувале гукањето на гулабите или шумот на дабовите листа, или на шкрип на
металните садови кои виселе за гранките. Зевс имал уште едено чуено пророчиште
во Олимпија, каде неговите свештеници одговарале на прашања бидејќи би ја испитале изнутрицата на жртвуваните свети животни“.
„1. Сите пророштва најпрво се добивани од божицата Земја, чија власт и моќ
биле толку големи патријархалните освојувачи имале обичај прво да се дочепкаат
до нејзините светилишта, па таму да постават свои свештеници или задржат свештениците, ама во своја служба. Така Зевс во Додона и Амон во оазата Сива го
презеле култот на пророчниот даб посветен на Диј или Диони (види 7, 1)- како што
е и еврејски Јехова направил со Иштарските прорчиште акација (I кн. Хроника
XIV, 15)- а Аполон исто направил земајќи го светилиштето во Делфи и Арг; во Арг
пророчиците уживале полна слобода; во Делфи свештеникот посредувал измеѓу
пророчиците и верниците, преведувајќи нејзините неразбирливи муцања во хексаметр; во Додона и гулабовите свештеници и Зевсовите машки пророци го толкувале пророчоштвото.
2, Светилиштето Мајка Земја во Делфи го основале Критјаните, кои на Хелените во наследство им ја оставиле својата света музика, обредните игри и календар...пророчиште, ама може да се однесува и на подземниот tholos, гроб на херојот
претворен во Питон. Tholos, куќа на духови во облик на кошница, изгледа дека е
афричко потекло и продрело во Грција преку Палестина. Вештицата Еудора била
главна вештица во сличното светилиште,а Адамовиот дух прорекувал во Хеброн...“
„4. Аполоновите свештеници захтевале девичанство на Питините свештеници во Делфи...Биволската крв е сматрана страшно отровна поради чаробното својство (види 155, а): крвта на светиот бик понекогаш е употребувана да се посвети
цело племе во Излегување XXIV, 8...“.
Слонот, биволот...се поврзани со темните раси (црна, индиска и монголска)
од времето кога немало континенти- Црнци имало од Месопотамија до со Египет.
56. Ија
„Ија, ќерка на речниот бог Инах, била свештеница Хера Аргивска...“.
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„1. Овој мит содржи неколку различни елементи. Агривјаните обожувале
месец во облик крава...Ијините свештеници од Арг изгледа дека приредувале годишни игри...чукале на дабовите врати и довикувале ‘Ија!’ ‘Ија!’ позивајќи го дождот да падне и да ги ослободи од мачење. Ова, изгледа, е основа на митот за жените
од Коана, кои биле претворени во крави (види 137, с). Колонијата која Агрјците ја
основале во Еубоја, на Босфор, Црно Море, во Сирија и Египет ги одржувале и
овие ритуални игри...
2. Легендата испредена при прилика ширење на овој обред на исток, како и
сличност измеѓу обожувањето на Ија во Грција и Изида во Египет, Астарта во Сирија и Кали во Индија, се вткала во две сосем различни приказни- во приказната за
светата месечева крава која лута по небесите а ги чуваат ѕвездите...“.
Белата раса со иста митологија од Источно Средоземје продрела во Индија...
Белата раса била со говедо. Пак, биволот бил монголско-индиско-афрички.
58. Европа и Кадмо
„Агенор, син на Либија Белов брат близнак, го напуштил Египет и се населил во Канаанската земја, каде се оженил со Телефас, или, како другчие ја викале
Агриоп, која му го родила Кадмо,Фојникс, Килик, Тас, Финеј и една ќерка,Европа“.
„1. Постојат многубројни нејасни варијанти за родословот кој е изложен во
овој мит; на пример, Тас е неизменично опишан како син на Посејдон, Килик (Аполодор: III, 1, 1), и Титија (Пиндар: Питијски оди IV, 46). Агенор е феникијски херој
Хнас, кој се појавува во Книгата на постанување како ‘Канаан’; многу канаански
обичаи укажуваат на источно-афричко потекло од долен Египет, од Уганда. Одењето на Агеноровите синови изгледа дека го бележи бекството на канаанските племиња на запад под притисок на аријските и семитските освојувачи на почетокот на
вториот милениум пред нова ера“.
Се говори за белата и црната (семитската) раса од црна Африка (Уганда...).
60 Бел и Данаида
„Кралот Бел, кој владеел во Хемид во околината на Теба, бил син на Либија
и Посејдон, и Агеноров брат близнак. Неговата жена Анхиноја, Нилова ќерка, му
родила близнаци Ајгипт и Данај и трет син Кефеј“.
„3. Сумерското име Данај било Дам-кин. Евреите го викале Дин (Книга на
постоење XXXIV), а обликот на машки род од тоа име е Дан...Близнаците Агенор и
Бел, како и Ајгипт и Данај укажуваат на систем на владеење на пеесет месечеви месеци, или половина голема година. Главни свештеници се бираат на такмичења во
трчање (потекло на олимписките игри), кои се одржувале пред крајот на педесеттиот месец или четириесет деветти секоја втора година (види 53, 4). За новогодишните пешачки трки во Олимпија (види 53, 3), Спарта (види 160, д), Ерусалим (Хук:
Потекло на древните семитски обреди, 1935, стр. 53), и Вавилон (Лангдон: Еп за
создавање, стихови 57 и 58), трчале за светото кралство како и во Арг. Крал-сонце
морал да биде брз“.
„5. ‘Ајгипт’ и ‘Данај’ изгледа дека биле рана тебанска титула...“.
63. Иксион
„Иксион, син на Флегија, кралот Лапит...“.
„2. Месечева Божица на дабовиот култ била позната како Дија (‘небеска’), а
тоа била и титула на додонската дабова божица (види 51, 1), па према тоа и Зевсова
жена Хера. Кралевите во прастаро време себе се називале Зевсови...На едно етрур-
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ско огледало Иксион е прикажан распнат на огнен точак...ирски херој Кахалеин,
повиен наназад (Филострат: Живот на Аполонија од Тијане VII, 12), со членци,
зглобови и врат врзани заедно, како Озирис во Книга на мртвите...“.
67. Сисиф
„Сисиф, Ајолов син, се оженил со Атлантовата ќерка Меропа, една од Плејада, и таа му ги родила Глаук, Орнитион и Синон. Имал извонредно крдо крави на
Коринтската превлака“.
„1. Иако Грците мислат дека зборот Сисиф значи ‘мошне мудар’, Хесихиј
пиши Sesephus, тоа некои го сметаат грчка варијанта за Тесуп, хетитскиот бог Сонце, и Атабириј, Бог Сонце, кого го почитуваат на островото Род (види 42, 4 и 93, 1),
а од животни му е посветен бик. Малата бронзена статуа и релјефот на тој бик, од
14. век пред новата ера, имаат по еден скиптар и по два диска на боковите и детелина на бедрата. Грабежот на обележениот добиток на Богот Сонцето е обична ствар
во грчките митови; тоа го правеле Одисеевите другари (види 170, у), а исто така и
Алкион и неговиот современик Херакле (види 132, d и w). Ама верзијата како
Аутолик при прилика крадење на Сисифовиот добиток употребува чаролија, потсетува на приказна за на Јаков и на Лабан (Книга постанување XXIX-XXX). Јаков,
попат на Аутолик, поседувал моќ да го претвори стадото во која боја сака и така го
покрал Лабоновото стадо. Културната врска на Коринт и Канаан, која јасно покажува во митовите за Нис (види 91, 1), Ојдип (види 105, 1 и 7), Алкотој (види 110, 2)
и Меликерт (види 70, 2) веројатно со потекло хетитско. Алкиној исто така е од Коринт“. (Јаков=јак ков, а не силен=с ил ен, Р.И.)
70. Атамант
„Атамант, Ајолјанин, брат на Сисиф и на Салмонеја, владеел со Бојотија...“.
„5. Овој мит ипак е збрка на елементи на древниот мит. Жртвениот Загрејев
култ, кој подоцна постанал култ на Дионисовото јаре (види 30, 3), види во одделот
кога Атамант мисли дека Ина е коза; светиот Загрејев култ, подоцна култ на Дионосовото јаре, е присутен и во описот кога Атамант го мисли Леарх елен, го устрелува и растргува (види 22, 1). Инин помлад син Меликерт всушност е канаански
Херакле, Мелкарт (‘заштитник на градот’), со друго име Молох, кој, како новороден сончев крал, стигнува до Истам јавајќи на плеќите на делфин; и чија смрт, на
крајот на четиригодишното владеење, ја прославува со посмртни игри. Меликерт
принесува деца на жртва на островото Тенед, а веројатно и на Коринт (види 156, 2),
како и Молох во Ерусалим III Книга Мојсиева- Левитска XVIII, 21 и I Книга на
Кралеви XI, 7)“.
71. Глаукова кобила
„Глаук, Сисифов и Меропин син и татко Белерофонтов, живеел во Потниј,
недалеку од Теба...“.
„1. Митовите за Ликург (види 27, е) и за Диомед (види 130, б) кажуваат дека
се прехеленски свети крала по истекот на нивната власт ги растргнувале жените
прерушени во кобили. Во хеленско доба овој ритуал е изменет и кралот умирал на
задниот дел на двоколката со четири коња, како во митовите за Хиполит(види 101,
г), Лај (види 105, д), Ојномај (види 109, ј), Абдер (види 130, 1), Хектор (види 163, 4)
и други. На вавилонската новогодишна прослава, кога Богот Сонце Мардук се претворува во крало и, како се верувало, слегува во пеколот и се тепа со морското чудовиште Тијамат (види 73, 7), пуштале на улици кочии без кочијаши, поново со
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четири коњи, со тоа да би го претставиле хаосот кој владее во време пренесување
на власта; веројатно постоела некоја лутка, вплетена в узда, која претставувала кочијаш. Ако вавилонскиот и грчкиот ритуал се со исто потекло, тогаш дечкото, interrex, го наследувал кралскиот престол и брачната постела во време на еднодневна
власт, а в зора следното утро би го приврзувале за задниот дел на колата како и во
митот за Фаетонт (види 42, 2) и Хиполит (види 101, г). Кралот тогаш поново би го
заземал својот престол“.
73. Персеј
„Абант, кралот на Арголида и Данајев внук, бил гласовит војник дека, после
неговата смрт, се побуната против кралската куќа можела да се стиши веќе со тоа
што би го изнел и покажал неговиот штит. Тој се оженил со Алгаја, а со нејзините
синови близнаци Проит и Акристиј го завештал своето кралство, заповедувајќи им
да владеат наизменично. Нивното карање, кое почнало уште во утробата, постана
пожестоко отколку икогаш кога Проит ја облежал Акрисијевата ќерка Данаја и сам
одвај жив се извлекол...“.
„2. Вакви два пара близнаци се појавуваат во Книгата на постанување. Исак
и Јаков (Книга постанување XXIV, 24-6), Фарес (види 159, 4) и Зара (Книга на постанување XXXVIII, 27-30), се завадиле околу првенството уште во мајчината
утроба, како и Акрисиј и Проит. Во едноставниот палестински мит за Мот и Алеин,
близнаци се караат околу жената, како Акрисиј и Проит...“.
„4. Митот за Данај, Персеј и ковчегот изгледа е сличен со оној за Изида,
Озирис, Сет и Детето Хор. Во најраната верзија Проит е Персеев татко, агривски
Озирис; Данаја, негова сестра-жена, е Изида; Персеј е Дете Хор; а Акрисиј е љубоморни Сет, кој го убива братот близнак Озирис и ја навлекува на себе Хоровата одмазда. Ковчегот е брод од багремово дрво со кое Изида и Хор пловат со Делтата во
потрага за Озировото тело. Слична приказна се појавува и во една верзија на митот
за Семели (види 27, 6), а и во митот за Рој (види 160, 7). Ама Данаиното тамнување
во темница зад бронзените вратници, каде таа роди дете, предмет е на познатиот
призор на нова година (види 43, 2). Данаиновото зачнување со Зевс уз златен дожд
се однесува на ритуалното величење на Сонцето и Месецот, после кога се родува
новогодишен крал. Тоа може да се протолкува и како пасторална алегорија: ‘водата
е злато’ за грчкиот пастир, а Зевс испраќа татнеж и грмеж на земјата- на Данај.
Името ‘Деиктерион’ укажува на тоа дека во тој град на Персеј му ја покажале Горгонината глава“.
„7. Приказната за Андромеди веројатно е изведена од една палестинска или
сириска икона за Богот Сонце Мардук, или неговиот претходник Бел, кој јавајќи на
својот бел коњ, го убива морското чудовиште Тијамат. Овој мит го најдуваме и во
еврејската митологија: Исаија споменува дека Јехова (Мардук) го распарчил Рахаба
со својот меч (Исаија LI, 9); а по Јов X, 13 и XXVI, 12, Рахаб значел море. На истата икона е наг, со накит накитен Андромеда, која стои прикована за стена, Афродита, или Истар, или Астарта, развратна божица на морето, ‘владетелка над луѓето’.
Ама таа не чека да ја спаси; бидејќи ја убил утварата Тијамат, морската змија, сам
Мардук таму ја приковал, да би ги спречил новите несреќи. Во вавилонскиот еп за
создавање на светот Астарта ја испратила поплавата. Таа како божица на морето
имала храмови долж палестинскиот брег, а во Троја е обожувана како Хесиона,

55
‘Кралица на Азија’, која, спрема кажувањето, Херакле ја спасил од некое друго морско чудовиште“.
75. Белерофонт
„Белерофонт, Глауков син и јунак Сисифов, го напуштил Коринт во облаците, бидејќи претходно го убил Белер, по што добил надимок Белерофонт...“.
„1. Покушувањето жените да га напаствуваат мажите како што го направила
Антеја со Белерофонт, е прераскажан во неколку грчки верзии (види 70, 2), покрај
палестинската приказна за Јосиф и Потифаровата жена, и египетската Приказна за
два брата. Кој мит е најстар, не е утврден“.
„4. Белерофонтовиот непријатели Солимлијаните беа Солимините деца. Како сите градови и ’ртови кои почнуваат со словото салм се сместени на исток, таа,
веројатно, била божица на пролетната рамнодневница; ама подоцна добила машко
име и постанала бог на сонце Солим, или Селим, Соломон, или Аб-Солом, по кого
е назван и Ерусалим. Амазонките биле борбени свештеници на Месечевата Божица
(види 100, 1)“.
80 Калидонски вепар
„Ојнеј, кралот на Калидонците во Ајтолија, се оженил со Алтаја...“
„2. Токсејевото прескакување на шанецот може да се спореди со Ремовото
прескокнување на обичајот жртвување на кралскиот принц при прилика основање
на градот (I книга Кралеви XVI, 34)...“.
81. Теламон и Пелеј
„Мајката Ајакова на двата постари сина, имено Телеманови и Пелејев, била
Ендеида, Скиронова ќерка. Фок бил најмлад син на Нередида Псамата, која се претворила во фока безуспешно покушувајќи да го избегне Ајаковиот загрлај. Тие сите
живееле на островото Ајгина“.
„8. Спалувањето на Тетидините синови било општо познат чин: тоа е принесување на деца како заменици на светиот крал на жртва секоја година (види 24,
10 и 156, 2). На крајот на осмата година и самиот крал бил жртвуван (види 91, 4 и
109, 3). На овој обичај во индиската Махабхарати одговара давењето на седум сина
на божицата Ганга на захтев Кришна. И тука таткото го спасува последниот, Бхишма, а поради тоа богот го напушта. Акторовата поделба на кралството на три дела
се поклопува со митот за Проит (види 72, х): светиот крал, вместо да го пушти да се
жртвува на истек на владеењето, го задржува еден дел на своето кралство, а преостанатиот дел го завештува на своите наследници. Кралевите кои доаѓаат после
него настојуваат доживотно да се задржат на власт“.
82. Аристај
„Хипсеј, голем крал на Лапидите, кого Најада Креуса го родила речниот бог
Пенеј, се оженил со една друга Најада, и со неа имал ќерка Кирена...“.
„4. Описот роење на пчелите на кравјите лешини всушност е Вергилиева погрешка. Таа би се роила повеќе на лавовите кои ги побила Кирена или на лавовите
кои биле побиени во нејзина чест. Овој мит, како и оној за Самсоновите пчели кои
се роиле на лавјиот леш, изгледа дека е изведен од примитивни икони што прикажуваат нага жена во љубовниот загрљал со лав, додека пчелите летат изнад лешот
на другиот лав. Нагата жена е лавја божица Кирена или хетититска Хепата или
Аната од Сирија, или Хера-лавја божица на Микена, а нејзин партнер е секој крал
кој треба да умре под летен знак на лав, кој во египетскиот Зодијак се означува со
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нож. Како Тесеј или Херакле, кралот носи лавја маска и кожа, и е обземен со дух на
мртов лав, свој претходник, што му се јавува во облик на пчела (види 90, 3). Тоа се
случило во пролетта, кога пчелите прв пат се ројат, ама подоцна како летна пчелина божица, таа смртно ќе го убоди и обезузди (види 18, 3). Лавот кога светиот крал
лично го убил- како што го направил Херакле и неговиот пријател Филиј (види 153,
е-ф) на Пелопонез, или Кизик на Гората Диндим на Мраморното Море (види 149,
х), или Самсон во Филистија (Судии XIV, 6), Давид во Бетлејем (I. Самуило XVII,
34)- било едно животно што кралот го предизвикало на ритуален бој во време на
крунисување.
5. Вергилиевата приказна за Аристаевото доаѓање на реката Пенеј уште е
еден доказ за неодговорноста во толкување на митовите; Протеј, кој живеел во Фар,
од онаа страна на Ниловата делта, е вплеткан безразложно во оваа приказна. Постоело чуеното Аполоново пророчиште во Темпи, кој Аристај како негов син сосема
природно би го прашал за совет; Аратеус, рекичка на Пелопонез, нема врска со Пенеј; и на Аристај му се покажале разни одаји на Најадиновите дворови, каде е извор
на реките Тибра, Поа, Фаса и останатите реки се мошне оддалечени една од друга,
што- е митографски апсурд“.
83. Мида
„Мида е син на големата божица Ида и сатира чие име се памти.Тој бил крал
на македонска Бромлеј, сакал задоволства и владеел со Бригијците (или, како што
ги викале Мојсинеци) и ја засадил прославената градина на ружи. Додека уште бил
во повој, запази како поворка мравки, носејќи зрна жито, оди по оградата на неговата колевка и на заспаното дете му става на усната зрна; тој предзнак пророците го
протолкуваа така дека тој во иднина ќе нагомила големо богаство; кога одраснал,
Орфеј му бил учител“.
„б) Кога стигнал во Азија во придружба на своите Бригијци, Мида го освои
фригискиот крал Гордион, кој бил без деца...“.
„е) Во меѓувреме фригискиот крал одненадеж умре без негов наследник, а
едно пророштво објави: ‘Фригијци, вашиот крал се приближува со својата млада на
воловни коли’ “.
„ф) После Гордиевата смрт, Мида го наследи на престолот, разви Дионосов
култ и го основал градот Анкира. Бригијците кои тргнале со него постанаа познати
како Фригијци, а кралевите на Фригија наизменично се викале Мида и Гордион;
така што сега првиот Мида погрешно се смета Гордиев син“.
„2. Ама како магарината му биле посветени на неговиот побратим Дионис,
кој пар магарина поставил и на небо (Хигин: Песничка астрономија II, 23), веројатно дека Мида го славел Дионис прерушен во магаре.21 Пар магарешки уши на врв
на скиптарот од трска бил кралски знак кој го носеле сите египетски династички
богови, како спомен на добата кога владеел Сет со магарешки уши (види 35, 4).
Опаѓањето на Сетовата моќ и нејзиното привремено оживување го продолжил Сетовиот култ и во време после вториот милениум пред новата ера, во добата на кралевите на Хиксите, ама после Хетите биле дел на големите хорди на северните
освојувачи, кои ги предводеле Хиксосите, Мида со магарешки уши, веројатно, ја
захтевал од Хетите власта во име на Сет. Во добата пред династијата, Сет владеел
од втората половина, чиј амблем бил бик; тие биле, всушност, семејни сопарници
21

Бидејќи на Балканот и Мала Азија немало магаре до со Персиските војни, тоа било во Египет...
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близнаци, кои непрестално се отимале за милост на својата сестра, Месечевата Божица Изида“.
Бригите=Фригите со бригиско говедо и бригиски коњ дошле во Мала Азија
...Египет. Следи египетскиот коњ бил бригиски. И погребалната кола на фараоните
ја влечеле бригиски со мали рогови надносени на главата, а не египетските со рогови кои биле напред испружени, и ним им пречеле да пасат- за да пасат оделе назад.
За некои автори, традициите на Евреите биле поврзани со Хиксите. Значи со Бриги.
„3. Сосем е можно дека иконата од која потекнува приказната за берберинот
крал Мида ја прикажувала, всушност, смртта на магарешкиот крал. Неговата коса,
како сончеви зраци, кои претставувале симбол на кралската власт, е пострижена како на Самсон (види 91, 1); неговото обрубена глава ја сохраниле во јамата да го чува градот Анкира од завојувачите: трската е двострук симбол, бидејќи дрвото на
дванаесеттиот месец (види 52, 3), тоа кралот го опоменува дека смртта неминовно
му престои, а истовремено го закралува неговиот наследник. Поради големата магична снага биволската крв, едино свештениците на мајката земја можат да ја пијат
без опасност (види 51, 4 и 155, а), а бидејќи тоа е Озирова крв, таа со тоа повеќе мора да биде отровна за магаречкиот крал“.
„5. Што приказната за атланскиот континент му се припишува на пијаниот
Силен, може да се објасни со трите настани за кои пишува Плутарх (Живот на Солон 25-9). Најпрво, Солон многу патувал по Мала Азија и Египет, потоа тој сам верувал во приказната за Атлантида (види 39, б) и ја претворил во еп; и трето, тој се
карал со драматичарот Теспиј, кој во своето парче за Дионис вметнал смешна приказна и лудории кои всушност биле алузија на вистинските настани, ставајќи ги во
устата на сатирачите. Солон прашал: ‘Зар не се плашиш, Теспије, да говориш толку
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 таква
невистина во нашите позоришта, па тоа веќе ќе се вовлече и во нашите договори и
повелја!’ Ајлијан, кој како авторитет го наведува Теопомпа, изгледа дека имал во
рацете втора и трета верзија на Тепсиевата комедија, или комедијата на Тепсиевиот
ученик Пратина, во која Солон е исмеан поради утописките лаги во епската песна и
е претставен како Силен, кој босоног лута по Египет и Мала Азија (види 27, б). Силен и Солон не се имиња без сличност, и како што Силен бил Дионисов старател,
така и Солон бил Пизистратов, а веројатно дека Пизистрат по Солоновиот совет
основал Дионосов култ во Атина (види 27, 5).
6. Веројатно дека Солон на своите патувања научил овде- онде некоја приказна за Атлантида и гу вообличил во еп, па потоа тој еп послужил за позорнишна пародија. Слично се случило и во галската легенда за земјата на младоста која лежи
на другиот брег на океанот, во кој златокосиот Нијам го води Ојсин 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. Океанскиот вртлог со кој не се дава да се плови е чуениот увир во кој говорат старите истражувачи на природата, каде океанот цури од ивицата на земјата во ништовило. Солон, изгледа, и сам ги слушал географите како расправаат за можноста на постоење на атлански континент: Ератостен, Мела, Кикерон и Страбон размислуваат за тоа, а Сенека го претскажал неговото откритие во другиот чин на својата Медеја, а тој дел
на трагедија оставил, се раскажува, длабок впечаток на младиот Колумбо“.
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Како што Илијада била дело (присвоена историја од Египет,Месопотамија...)
на Редакцискиот одбор на Пизистрат (6 век п. н.е.), и Атлантида било присвоено од
Египет- дело на Платон. Слично било со Библијата- од истите наведени простори.
84. Клеобис и Битон
„Клеобис и Битон, два млада Аривјани, биле синови на Херините свештеници во Арг...“.
„2.Седми ден,кој бил посветен на Титанот Крон(и Кроновиот Јехови во Ерусалим), ‘се одморал’ од својата планетарна улога, ама ‘одмор’ значело ‘смрт во богинската чест’-така Трофониј и добил пророчиште кое му е посветено(види 51,и)“.
88. Миној и неговите браќа
„Кога Зевс ја напуштил Европа, бидејќи на Крит му ги родила Миној, Радамант и Сарпедон, Европа се мажила за кралот Астериј, чиј татко Тектам,Доров син,
довел на островото мешовита колонија на ајолски и пелашки населеници и на
островото со ќерката Ајолана Кретаја“.
„3. Владетелите Анактори џиновска раса, потсетува на Анакими, џинови од
Книгата постанување (Исус Навин XIV, 13), кој Калеб го истиснал од пророчкото
светилиште кое некогаш припаѓало на Ефрон, синот Хетин (можда Тетидин).Ефрон
го дал името на Хеброн (Книга на постанување XXIII, 16) а Ефрон може да се поистовети со Форонеј. Тие Анакими, изгледа, дошле од Грција како членови на сојузот на поморските народи, кои на Египќаните им причиниле толку тешкотии во четиринаесеттиот век пред нова ера. Местото Лад, каде е сохранет Анакс, Астериев
син, можда така се викало од почеста спрема божицата Лат, Лети или Латони (види
14, 2) а чинител дека тој Астериј се вика исто како и Минејевиот татко говори дека
Милетците тоа име го донеле со себе од кретскиот Милет (види 25, 6)...“.
89. Минојева љубав
„Миној проведувал љубов со Нимфата Парија, чии синови се населиле на
островото Пар, а подоцна ги убил Херакле; потоа со Андрогенаја, мајка на Помалиот Астериј, како и со многу други; ама нарочито се навалувал на Летина ќерка на
Бритомарис од Гортина. Таа ја изумела мрежата за лов, била верна Артемидина
придружба и ги водела кучињата на узица“.
„2. Божицата Месец на источната страна на островото Крит се викало Бритомарис. Оттаму Грците ја поистоветувале со Артемида...Минојевата хајка за Бритомартис, слична на хајката која во Филистија ја презел Мокс или Мопс за Деркат,
почнува во времето кога листа дабот, а во тоа време и Сет ја прогонил Изида и Детето Хор по блатните ливади на Ниловата делта- и завршува девет месеци подоцна,
воочи на мајскиот ден. И Зевс ја силува Европа во очи на мајскиот ден (види 58,3)“.
90 Пасифаини деца
„Пасифаниите деца со Миној биле Алкалида, Аријанда, Андрогеј, Катреј,
Глаук и Фајдра.Таа потоа ги родила и Кидон со Хермес и либискиот Амон со Зевс“.
„4. Полијед е и нешто изменет Загреј (види 30, а) и полубог Асклепиј, кој,
изгледа, со имела им го враќал животот на мртвите (види 50, 2). Во вавилонскиот
легенда за Гилгамеш постој слична приказна за оживување на змија. На Гилгамеш
билката на вечниот живот го украла змијата и таа од тогаш се подмладува пресвлекувајќи ја својата кошулица; Гилгамеш, немоќен да ја поврати тревката, се предава
на смртта. Гилгамешовата тревка, по описот, е слична на пасјаковина, растение кое
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Грците го употребувале заради чистење од грев пред него што ќе пристапат на
чинодејствување во мистериите“.
92. Дајдал и Тал
„Кои се Дајдалови родители не е разјаснето...“.
„2. Изгледа дека во пролетта се приредувала игра на јаребици во чест на Месечевата Божица и дека машките играчи ќопале и носеле крила. Во Палестина оваа
церемонија се викала Pesach (‘ќопање’), и према Хиероним, се изведувала уште во
Bet-Hoglah (‘Светилиште на Ќопавиот’), каде приврзаниците изведувале игра во
спирала. Bet-Hoglah е исто што и ‘гумно во Атаду’,на кое се оплакува хромиот крал
Јаков, чие име може да значи Jah Aceb (петица-бог’). Еремиј вака ги опоменува
Евреите да не учествуваат во овие канаански обреди: ‘Јаребицата ги собрала младинците која сама не ги извела.’ Анафа, островото северно од Крит, со кој Миној
склопил сојуз (види 91, а) било чуено во старо време како одморалиште за јаребици
во време на нивната селидба. (Јаков само Јаков=јак ков, Р.И.)
3. Митот за Дајдал и Тал, како и варијантата за Дајдал и Икар, изгледа дека
ги спојува ритуалот на спалувањето на заменикот сончевиот крал, кој ставил на себе орлови крила (види 29, 1), и пролетниот оган радосница- кога почнува палестинска Нова година- со фрлање pharmakosa преку стената во море (види 96, 3)и убодување на кралот во петицата со отровна стрела (види 10 долу). Ама дивењето на
селаните и рибарите према Дајдал кој лета веројатно потекнува од иконите кои го
прикажуваат крилатиот Персеј или Мардук (види 73, 7)“.
„6. Ако Поликаста, друго име на Таловата мајка Пердик, значи polycassitere,
‘многу калај’, тогаш таа припаѓала на митот за бронзениот човек,Таловиот имењак.
Критската превласт во многу зависела од доброто снабдување со калај,кој се мешал
со критскиот бакар; спрема професорот Кристофор Хокис, најблиски извор на калај
бил островот Мајорка“.
Белците од Источното Средоземје по трагање на калај почнале да се населуваат низ Европа-и по други руди.Источносредоземците однеле митовите во Европа.
„7. Хесихиј кажува дека Тал било име на сонцето...Таловиот пламен загрлај
веројатно во преносен смисол го опишува спалувањето на човечки жртви кои му се
принесувале на Молох, односно на Мелкарт, кого во Коринт го обожувале како
Меликерт (види 70, 5) и за кого, по своја прилика, се знаело и на Крит...“.
„9. Шестар...Тал е син на нимфата на јасеновото дрво, оти од јасеновиот
дрвен јаглен се развива мошне висока температура потребна за топење. Овој мит
расветлува и зошто Прометеј создал човек од глина; во еврејската легенда Прометеевата улога ја игра Архангел Михајло, кој работи под надзор на Јехова.
10. Појант ги встрелал Тал на сличен начин како Парид Ахилеј, во петицата
...и Парид ја позајмил смртоносната стрела од Аполон Тесалиски да го убие Ахил,
Хејроновиот пасторка (види 164, ј), и, најпосле, Филоктет, да би го одмаздил Ахилеј, го убил Парид со стрела од Херакловиот тоболец (види 166, е). Изгледа дека
тесалскиот свети крал е убиен со стрела натопена во змиски отров, со кој неговиот
војсководач го погодил измеѓу петицата и членците. Во санскритскиот еп Махабхарата боженскиот херој Кришна, кого Александријските Грци го поистоветуваат
со Херакле, го убива со погодок во пертица ловецот Јара, кој во некои митови се
опишува како Кришнин брат, то ест војсководец“.
93. Катреј и Алтајмен
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„Катреј, Монојев најстар преживеан син, имал три ќерки: Ајропа, Климена и
Апемосина; и син Алтајмен...“
„1. Овој вештачки мит кој ја бележи микенско-минојска окупација на островото Род во шестнаесеттиот век пред нова ера, треба да се објасни зошто се принесува жртва ливеница во јамата на еден херој од Род, како и еротски спортски игри
во кои жените играат на пресни одрани кожи на жртвувано животно. Изразот byros
и buriash, се појавува во кралската титула на третата динстија, основана 1750. пред
наша ера; и боженството Атабириј на Крит и Атабириј (горе Табор) во Палестина,
чуена поради обожувањето на златното теле, биле хетитски Тесуп, бог Сонце, сопственик на говедото (види 67, 1). Островото Род прво му припаѓало на сумерската
Месечева Божица Дам-Кини, или Данај (види 60, 3), ама преминало во посед на Тесуп (види 42, 4); пред крајот на хетитската власт го населиле Критјаните...“.
95. Тесејево родување
„Ајгејевата прва жена била Мелита, Хоплетова ќерка, а втора Халкиопа, ќерка Роксенорова; ама ни една од нив немала деца...“.
„5. Сандалките и мечот се старински знамења на кралското достоинство...
Бидејќи Ајгејевата стена се викала и олтар на Зевс Јакиот и Тесеева стена, може да
се заклучи дека ‘Зевс’ и ‘Тесеј’ се наизменични наслови...божицата дава оружје.
Аполон, на кому Тезеј му ја посветил својата коса, можел да биде Карн (‘син на божицата Кар’- види 82, 6 и 86, 2), инаку познат како Кер, или Q’re, или Карис, сончев крал кого го стрижат еден пат годишно воочи на смртта (види 83, 3), како што
го стрижеле Самсон од Тир и Нис од Мегаре (види 91, 1). На свеченоста која се викала Кимириј (‘уредување на косата’) младинците ги жртвувале своите челни прамени во време на годишниот помен на светиот крал, и отогаш ги викале Курети
(види 7, 4). Обичајот е веројатно со либиско потекло (Херодот: IV, 194), а се проширил на Мала Азија и Грција; една наредба со која тој обичај се забранува најдуваме во Третата Мојсиева книга левитка XXI, 5. Ама во Плутархово време Аполон
го обожувале како бесмртен бога сонце, те затоа косата не е стрижена“.
99. Создавање на атичкиот сојуз
„Кога Тесеј го наследил својот татко Ајгеј на атинскиот престол...“.
„1. Митските елементи на приказната за Тесеј овде се подредени на историјата на создавање на атинската државнотворност; ипак, создавањето на сојузот на
државата Атика почнало неколку столетија порано; Тесејевите демократски реформи служеле во петтото столетие како политичка пропаганда и веројатно во овој
облик ги измислил Клеистен. Главните реформи, кои подоцна се изведени во еврејската монархија, Пентатеух на сличен начин му ја припишал на Мојсиј“.
„3. Поделбата на Атика на дванаесет општини е споредувана со слични уредувања на Делтата Нил и во Етрурија, и со поделбата на покорената територија Канаан, која ја извршија дванаесет израелски племиња; бројот дванаесет веројатно е
избран поради тоа владетелот во текот на годината во секое племе би можел да
владее по месец дена...Меѓутоа во Атина, во класично доба, убиството со предумислење (phonos) повлекувало со себе смртна казна; нехотичното убиство (okousia)
-казната прогонство а племето било со закон обавезно да го прогонува убиецот.
Phonos bekousios (оправдано убиство) и phonos akousios (опростиво убиство), се подоцнежни, утанчани нијански кои, веројатно, ги вовел Дракон во седмиот век пред
нова ера; ова последното захтевало само испаштување на ритуалното очистување,
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Митографите не разбирале дека Тезеј избегал трајно прогонство поради убиство на
Палантида само на тој начин што го сотрал цело племе, како што Давид направил
со ‘Домот на Саул’. Едногодишното отсуство на Тесеј и боравокот во Тројзен биле
доволно да го очистат градот од оскрвнување поради убиство“.
105 Ојдип
„Лабдоков син Лај се оженил со Јокаста и владеел со Теба...“.
„1.Приказната за Лај, Јокаста и Ојдип е изведена на основ на неколку икони
чие значење намерно изопачено е протолкувано. Митот кој би го објаснал Лабдоковото име е изгубен, ама можда името се однесува на баклијадата во чест на боженскиот син, кој го приредувале краварите и пастирите за новогодишните светковини,
прогласувајќи го син на Божицата Брима. Ова доаѓање или eleusis бил најважен настан на елеусинските мистерии, а можда и најважен настан на Превлаката (види 70,
5), што би можело да го објасни митот за Ојдиповото доаѓање на коринтскиот двор.
Пастирите доаѓале на поклонување во дворот со многу други легендарни принцевски новороденчиња, како што тоа било со Хипотој (види 49, а), Пелиј (види 68, д),
Амфион (види 76, а), Ајгист (види 111, 1), Мојсиј, Кир и Ромул, кои сите биле или
оставени во планина или поверени на брановите во ковчешче, или едно и друго.
Мојсиј го нашла Фараоновата ќерка кога слегла по вода со своите дворкињи...“.
„7. Спрема нехомерската приказна, Ојдип е казнет со изгнанство поради
увреда на градската божица и бил жртва на сопствени предрасуди и стравови. Можно е дека со неговите новотарии се спротиставиле конзервативците од Теба; а секако одбивањето на неговите синови и браќа да му доделат плешка на светата жртва потврдува дека му бил разнишан боженскиот авторитет. Плешката секогаш му
припаѓала на свештенството во Ерусалим (III книга Мојсиева VII, 32 и XI, 21, итд)
а и Тантал една плешка ставил пред Деметра на чуената гозба на боговите (види
108, ц). Кај Аканците десната плешка и денес оди на владетелот...“.
109 Пелоп и Ојномај
„Пелоп го наследил престолот во Пафлагонија од својот татко Тантал...“.
„2. Коњот кој бил свето животно кај Пелазгите во Грција далеку пред култот
на сончевите кочии, бил домашно европско пони посветен на Месецот, а не на Сонцето (види 75, 3). Веќе транскасписките коњи доспеале во Египет со Хиксите, освојувачи, 1850. пред нова ера- коњската запрега ја земенила магарешката во египетските оружени снаги околу 1500. пред нова ера и доспеала на Крит цел век пред падот на Кнос. Ојномајовата верска забрана на одгледување на мазги треба да се врзи
за смртта на Кил: 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 традиционално се одржувал култот на магарето во Јосифово време (Јосиф: Против Апион 11,
7 и 10). Хелиј, сончевиот кочијаш, божество на Ахајците, се изедначило во тоа време во тоа време во разни градови со сончевиот Зевс или сончевиот Посејдон...“.
Кавказкиот коњ бил балкански. Балкански бил арапскиот, а и египетскиот.
110 Пелопови деца
„Од благодарност на Хера што неа í овозможиле да се мажи за Пелоп,Хиподамеа собрала шеснаесет матрони, од секој град Елида по една, неа да í помогнат
да ги установи Херините игри...“.
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„2. Дека Алкотој го убил синот на Калиполида кај Аполоновиот олтар се
знае, веројатно, преку иконите кои го покажуваат Алкотеј како принесува како жртва паленица својот син ‘пораниот градител’, на градскиот бог Меликерт или Молох. Синот на жртва го принел кога го обновил Мегаре, како што во слична прилика
го направил и кралот Моб (Исус Навин VI, 26). Што повеќе, слично на Самсон и
Давид, убил лав во ритуалната борба. Коринстската митологија е доста блиска на
палестинската (види 67, 1)“.
111 Атреј и Тијест
„Некои кажуваат дека Атреј од Елида побегнал во Микена по Хрисиповата
смрт, во која, веројатно, бил многу длабоко вплеткан отколку што тоа го знаел Пелоп. Таму среќата му била наклонета...“.
„3. Ипак...Митот за Језикиј, кој на смртниот час, во знак на Јеховината посебна милост, пророкот Исаија додал десет години власт вратувајќи го сонцето на назад за десет ознаки на часовникот Ахазанов (2 Книга кралеви XX, 8-11 и Исаија
XXXVIII, 7-8), говори дека е еврејската, а можда и палестинска традиција дозволувала, на кралот, после изменетиот календар, да ја продолжи својата власт на деветнаесет години, вместо да умре после деветта. Можда Артеј во Микена добил слична дозвола“.
112 Агамемнон и Клитајмнестра
„Некои кажуваат дека Агамемнон и Менелај веќе биле дораснати да го заробат Тиеста во Делфи...“.
„3. ‘Зевс Агамемнон’, ‘мошне одлучен Зевс’, била боженска титула која не
ја носеле само микенските крала, туку и кралевите во Лапери и Клазомени, а по сè
и на кралевите на данајските и ахајските населби покрај Египетската река, која не
смее да се побрка со реката Нил. Египетската река се споменува кај Исус Навин
XV, 4 како гранична река на Палестина и Египет; освен тоа, уз брегот кај Аскаиона
и близу Тир имало и други данајски и ахајски населби (види 160, ф)“.
123. Прво дело: Немејски лав
„Прв задаток кој Еуристеј му го поставил на Херакле кога се населил во Тиринт бил да го убие и одере немејскиот или клеонајскиот лав, огромен ѕвер со кожа
на која ништо не можеле ни железото, ни бронзата, ни каменот“.
„1. Ритуалната борба на светите крала со диви ѕверови била обевезен дел на
крунидбените свечености во Грција, Мала Азија, Вавилон и Сирија, а секое животно претставувало едно годишно доба. Нивниот број зависел од календарот...Ама
во годината која имала четири годишни доби, тоа биле овие животни: бик, овен,
лав и змија, како Фанова глава (види 2, б), опишана во Офричките фрагменти 63:
или бик, лав, орел и анѓел (Серафим), како во Језекилевото откровение (Језекилј I),
или поедноставно, бик, лав, скорпија и водолија, четири знаци на зодијакот, кои некогаш паѓале за рамнодневниците, долгодневниците и краткодневниците. Овие четири животни се појавуваат во првиот, четвртиот, седмиот и единаесеттиот Хераклов дел, иако вепарот ја заменува скорпијата...“.
„3. Смртта на три стотини шеесет Клеонјани говори дека е во прашање календарот на мистерија- оти тоа е број на денови во светата египетска година, изземајќи пет посветени на Озирис, Нефтис, Сет и Хор. Херакловата измена во немејските игри веројатно означува некоја промена во тамошниот календар“.
124 Дело Друго: Хидра од Лерна
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„Друго што Еуристеј заповедал Херакло беше да изврши да ја уништи
Хидра од Лерна, чудовиште кого го родил Тифон и Ехидна, а однегувала Хера да
би го загрозила Херале“.
„2. Во најраната верзија на овој мит, Херакле, како аспирант на кралството,
морал да се бори, и тоа најпрво со бик, потоа или со лав, или со див вепар или со
скорпија, и на крајот морал да зарони во езерото и да го грабне благото на воденото
чудовиште кое живеело на дното...Кучешкото тело потсетува на морското чудовиште Скил (види 16, 2) и на седмотоглавото чудовиште кое го убил јунакот Гилгамеш.Астролозите вовеле рак во приказната затоа дванаесетте Хераклови дела да би
одговарале на знаците на зодијакот; а ракот, всушност, би требало да одигра улога
во Херакловата борба со Немејскиот лак, следен знак на зодијакот“.
128 Дело шесто: Стимфалска птичурина
„Шестата задача била да ги истера птиците кои го населувало Стимфалското
блато, преполно со волци од Волчјата јаруга на Орхоменскиот друм...“.
„4. Паусанијите ‘арапски птици со чврсти клунови’, веројатно, биле злодуси
сончаници, од кои луѓето се штителе со некакви сонцебрани од кора на дрво, а Паусаниј ги побркал со ноевите, кои Арапите уште секогаш ги ловат.
Leuc- erodes, ‘бела чаплја’, е грчки назив за чаплја кашикарка...Чаплјата кашикара е мошне сродна на птицата ибис, исто така барска птица, која била посветена на богот Тот, основач на писменоста, а Херакле Тирски, како и неговиот келтски парњак, бил заштитник на ученоста, по кој Тир бил славен (Језекилј XXVIII,
12). Во еврејското предание, неговиот свештеник Хирам од Тир изменувал загонетки со Соломон“.
131 Дело деветто: Хиполитин појас
„Херакловата деветта задача беше на Еуристејевата ќерка Адмети да í прибави златен Арејев појас, кој го носела амазонската кралица Хиполита...“.
„3. Адмета е друго име за Атина, која, мора да биде, на иконата прикажана
под оружје како ги посматра Херакловите дела и му помага кога наиде на тешкотија. Атина била Неит, божица на љубовта и битката кај Либијците (види 8, 1); нејзин парњак во Мала Азија била големата Месечева Божица Марјана, или Мирина,
Ај-Мари, Маријанина, или Маријена, која дала име на Маријандина ‘Маријанине
дине’- и на градот Мирини на островото Лемно, каде владееле жени (види 149, 1);
таа божица на Тројанците ја почитувале како ‘Мирина што скокнува’ (Хомер; Илијада II, 814). ‘Смирна’ е исто што и ‘Мирина’, само изговорена со одреден член.
Маријана, сумерски облик, значи ‘високоплодна мајка’, а ефеска Артемида била
божица на плодноста“.
Мир=мир, мирина, мирна, Смирна=с мирна: Ирена + м = мирена=мирен а...
„7. Гаргарени се Гогарени, кој Језикиј ги назива Гоги (Језекилј XXXVIII и
XXXIX.
8. Во својата приказна за Мирина, Диодор од Сицилија, наведува древно либиско предание кое веќе добило обележје на бајка; е утврдено, меѓутоа, дека неолитските иселеници во третиот милениум пред нова ера оделе од Либија во сите правци, веројатно принудени на поплави (види 39, 3-6). Ниловата Делта непрестално ја
населувале Либијци“.
132 Дело десетто: Герионово стадо
„Хераклово десетто дело било да го фати чуеното Герионово стадо...“.
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„1. Главен мотив на Херакловите дела се ритуали на јуначки подвизи...Бронзената урна во која Херакле пловел до Еритеја бил подесен за поход на островото
на смртта и веројатно е замената со бронзен котел. Во единаесеттата таблица на вавилонскиот еп, Гилгамеш проживувал слично патување преку морето на смртта на
светото острово и својата облека ја разапнува вместо јадро. Оваа поединост скренува внимание на многу сличности во митовите за Херакле и за Гилгамеш; најверојатно дека заеднички извор им е сумерскиот мит. 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 чудотворно растение со помош
кое постанува неранлив (види 135, б); оди со ист пат како и Сонцето (види 132, д) и
ја походи градината на Хесперида, каде ја убива змијата која се свила околу светото дрво и како награда добива два света предмета од подземниот свет (види 133, е).
Односот на Гилгамеш и неговиот друг Енкидуа сосем потсетува на Тесеј, атинскиот Херакле, и неговиот пријател Пејритоја, кои слегува во Тартар и не успева да се
врати (види 103, е и д); а Гилгамешовото доживување со Скорпионите во грчкиот
мит се припишува на бојотискиот Орион (види 41, 3).
2. Префеничанските грчки колонии во Шпанија, Галија и Италија под Херакловата заштита допринела митот, а во географски смисол Херкуклови столбовиместо до кое стигнала една група населеници околу 1100. година пред нова ера- се
Гибралтар и Кеуте“.
„5. Норак, Гериионов внук, син на Еритеј и Хермес- за Хермес се кажува
дека од Грција во Египет донел азбука и ја вратил назад- изгледа дека погрешно го
напишал грчкиот збор Норопс, што значи ‘сончев лик’...“.
134 Дело дванаесто: фаќање не Кербер
„Хераклова последна и најтешка задача беше да го доведе песот на Кербер
од Тартарот...“.
„2. Поголеми елеусински мистерии се со критско потекло...во спомен на Тезејевата победа над Амазонките, а таа ја означувала неговата превласт на матријархалното потекло...Бидејќи е прекинато жртвување на машки- кралеви, што било
обележје на матријархатот, мистериите биле достапни на секој кој мисли достоен
да биде воведен; така во Египет Книгата на смртта давала слични совети и секој човек од углед можел да постане Озирис под услов да се очисти од сè нечесно и да се
подвргне на лажна смрт...“.
„4. Бидејќи Дионис бил поистоветен со Озирис, Семела морала да биде Изида, а ние знаеме дека Озирис не ја спасил Изида од подземјето, туку таа него. Затоа
иконата во Тројзен ја прикажува Семела како го изведува Дионис на горни свет...“.
137 Хесиона
„Бидејќи ја одслужил како роб кај кралицата Омфала, Херакле се вратил во
Тиринт,душевно потполно опоравен,и одма во намера да преземе поход на Троја...“
„2. Херакловото спасување на Хесиона, споредено со Персејевото спасување
на Андромеда (види 73, 7), очигледно е изведено од иконите познати во Сирија и
во Мала Азија: на неа е прикажана Мардукова победа над морското чудовиште Тијамант, со еманципација на Божицата Иштар, чија моќ тој ја уништил на тој начин
што ја приковал на стена. Тијамат го проголтала Херакле, и тој три дена се борел во
неа додека не успеал да излезе. Така и во една еврејска поучна приказна, веројатно
заснована на иста икона. Јон провел три дена во китовата трбушка, а Мардуковиот
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претставник, вавилонскиот крал, секоја година извесно време бил отсутен додека
власта се пренесувала на друг и се мислело дека во тоа време се бори со Тијамат
(види 71, 1; 73, 7 и 103, 1). Мардуковите или Персејевите бели сончани коњи во
овој мит постануваат награда за Хесиониното спасение. Херакловото губење коса
го нагласува неговиот сончев карактер; постригата на увојците на светиот крал кога
годината се приближува на крајот означува слабење на неговата магиска снага, како во приказната за Самсон (види 91, 1). Кога поново би се појавил, би имал коса
колку и мало дете. Веројатно дека описот како Хесиона ја откупува Подарка претставува посредување на кралица- мајка од Сеха (Скамандар?) кај хетитскиот крал
Мурсил во корист на својот невреден син Манападата“.
142 Дејанеира
„Бидејќи провел четири години во Фенеја, Херакле одлучи да оди од Пелопонез. На чело на јаките аркаѓански снаги тој заплови за Калидон во Ајтолија...“.
„3. Херакловото такмичење со Ахелој, слично на Тесеј со Минотаур, треба
да се сфати како дел на ритуалот на кралската свадба. Бикот и змијата претставуваат година во опаѓање и подмладување- ‘бик кој е змиин татко и змијата која е син
на бик’- а Херакло ја совладал годината. Биковиот рог, кој од најраните дена е сметан средиште на плодноста, го устоличувал кандидатот на кралството кој би го
освоил во борба со вистински бик, или со противникот прерушен во бик. Вавилонскиот јунак Енкиду, Гилгамешов брат, поклоник на кралицата на Небото, кој не
бил бесмртен, го дофатил небескиот бик за роговите и го убил со меч; освојувањето
на Корнукопије била свадбена задача поставена на големиот јунак Передур во
Мобигион (види 148, 5). На Крит култот на бикот го наследил култот на дивата коза, чиј рог имал иста моќ...“.
Дативното у е бригиско=брсјачки. Тоа се најдувало во Индија (Ману, Меру
...Зебу), Кина (Бату кан) и Јапонија (Аину + в + л + к = влакину- Белци со влакна).
„5. Несовото покушување да ја грабне Дејанеира потсетува на призорот од
Пејритоевото вечање, кога Тесеј (атински Херакле) ја спасувал Хиподамеја од насилството на Кентаурот Еуритион (види 102, д)...Најран митски лик на кријумчар е
самиот Енкиду; тој упаѓа на Гилгамешовото свето венчање со божицата Ерех и го
предизвикува на бој...“.
151 Од Симплегаде до Колхиде
„Финеј ги предупредил Аргонаутите на страшна стена која се вика Симплегаде, или Планкте, и која непрестално ги обвиваат со морска магла бродовите чувајќи го прилазот на Босфор...“.
„3. Маријандина е име изведено од Ма-ри-енна (сумерско значење за ‘голема плодна Божица на небото), односно Мирина, Аумари, или Маријамна, добро позната како Божица на источното Средоземје. Chalybs е грчки ‘железо’, а Халиблјани изгледа дека било друго име за Тибарени, кои беа први преработувачи на
железото за кое се знае. Во Книгата постанување X, 2, нивната земја се вика Тубал
(Tubal =Tibar), а Тубал Каин означува Тибарени кои дошле од Ерменија во Канаан
со Хиксовите хорди…“.
155 Пелијина смрт
„Една есенска вечер Аргонаути стигнаа на добро познатиот брег Пагас…“.
„3. Медејина змија која влечи кочија- змиите припаѓаат на подземниот светимала крила затоа што била и Божица Земја и Божица Месец. Таа овде се појавува
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во тројство, како Персефона-Деметра-Хеката…Индиската Божица Земја, Рамајана,
исто така се вози со кочии кои ги влечат змии“.
156 Медеја во Ефири
„Јасон најпрво отишол во бојотиската Орхомен и го закачил златното руно
во храмот Зевс Лафистијски, тогаш на Истам кај Коринт го извлекол Арго на брегот и го посветил на Посејдон“.
„2 Глаукината смрт, веројатно, е изведена од иконата која прикажува годишна жртва паленица во Хериновиот храм…Лукијан објаснува дека Сириската Божица, вооппшто земено била Хера, иако имала и некои особини на други Божици…
Меликерт, критски Бог кој бил покровител на Истамските игри во Коринт (види 70,
х и 96, 6), бил Мелкарт, ‘заштитник на градот’, феникиски Херакле во чие име Ерусалим сохранувале живи деца (Leviticus XVIII, 21 и XX, 2; 1 Книга на кралеви XI,
7; Книга Книга кралеви XXIII, 10; Јеремиј XXII, 35). Бидејќи огнот бил свет елемент, таа жртва го правеле бесмртен, како што било и со Херакло кога на Гората Отји
се качил на ломачата и изгорел (види 145, ф)“.
159 Парид и Хелена
„Кога Хелена, дивна Ледина ќерка, одраснала во Спарта на дворот очувот
Тиндареј, стасала за мажење...“.
„4. Во четиринаесеттиот век пред нова ера, Египет и Феникија често страдале од упадите на Кефтиј, ‘народ од морето’, а вистински виновници на тие упади
биле Тројанци. Меѓу племињата на кои успеале да стапат во Палестина се најдувале Гергесите (Книга на постанување X, 16),имено Теукери од Гергес.или Гергитија,
во Троада (Хомер: Илијада VIII, 304;Херодот: V, 122 и VII, 43;Ливиј: XXXVIII, 39).
Пријам и Анхис се појавуваат во Стариот завет како Пирам и Ахис (Исус Навин X,
3 и I книга Самуил XXVII, 2); а Фарес, предок на едно племе на Јудеа, расно мошне извкрстено, кој се тепал со своите близнаци во утробата на мајката (Книга на
постанување XXXVIII, 29), изгледа дека е Парид. Се мисли дека споменувањето не
Хеленовиот ‘камен кој крвари’, кој таа го нашла на тројанскит култ, всушност спомнување на уморството на Пријамновиот нечак Мунип...“. (Илијада 6 в.п.н.е., Р.И.)
161 Втор состанок во Аулида
„Калхант, брат на Леукипи Теоној, научил уметност прорекување...“.
„6. Херакле не бил еден свет крал за чиј гроб не се знаело; изгледа дека тоа
била обична појава на Коринтската превлака (види 67, ј) и кај старите Евреи (Петта
книга Мојсијева XXXIV, 6)“.
163 Ахилева срџба
„Зимата се приближувала, и бидејќи цивилизираните народи никогаш не војувале во тоа годишно доба, Грците го проведувале времето на проширување на
својот логор и вежбајќи во годење со стрела...“.
„2. Дваесет и четвртото пеење на Илијада настанало од епот назван ‘Ахилева срџба’- кој, веројатно, можело да се изрецитира во текот на една ноќ...
Хомер верно го опишал животот на своите господари...Хомер бил под влијание на вавилонскиот еп за Гилгамеш само во приказната за Ахилеј; Ахилеј е Гигамеш, Тетида Нинсана, Патрокло Енкиду“.
168 Пропаст на Троја
„Одисеј, изгледа обеќал на Хекаба и Хелена дека ќе го поштеди секој кој не
би пружил отпор...“.
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„6. Еден од основните разлози за тројанската војна (види 158, р и 160, б) била Теламоновото грабнување на Пријамовата сестра Хесиона, мајка на Големиот
Ајант, па према тоа и роднина на Малиот Ајант...
Значење на имињата Астианакт (‘крал на град’) и со озбилност со кој се расправало за неговата смрт укажува дека иконата по која приказната е изведена претставувала принесување на дете на жртва при прилика на основање на нов град,
што е мошне стар обичај во источното Средоземје (I Книга на кралеви XVI, 34)“.
169 Повраток
„‘Да запловиме одма, додека нас ветерот не служи’, рече Менелај. ‘Не, не’,
одговори Агамемнон, ‘најпрво да принесеме жртва на Атина’...“.
„5. Слично на Идоменејевиот завет постапил и Мајандар (‘оној кој трага за
човек’) кога обеќал Кралицата на Небото неа да í жртвува прва особа да би го поздравила при прилика на јуриш на Песин, а се случило дека тоа бил заправо негов
син Архелај (‘владетел на народот’). Мајандар го убил, а потоа поради грижа на совеста скокнал во реката (Плутарх: За реките IX, 1). Попозната везија на истиот мит
се најдува во книгата за судиите XI, 30, каде Јефтај го заречува Јехова дека на жртва ќе ја принеси својата ќерка ако победи во војната. Оваа варијанта сведочи дека
Идоменеј повеќе í обеќал на Афродита отколку на Посејдон да жртвува машко, како што и Мајандер жртвата ја наменал на Кралицата на Небото, а Јефтај несумливо
на Анати, на која такви жртви, на нејзин захтев, се принесувани на нејзини свети
планини на Јудеја. По сè изгледа дека било вообичено дека во знак на благоданост
за успех во војниот поход да жртвува кралевиќ за кралско семејство- кралот Саул
би го убил својот син Јон после победата кај Михмаш народот да не се побунил- а
спречувањето на Идоменејевото принесување на жртва, како и Аврамовиот на Гората Морија, или Атамантовата на Гората Лафистија (види 70. д), било опомена дека тој обичај повеќе не е на желба на небесите. Принесување на жртва принцеза
вместо кралевиќ, како во случај на Јефтаја, или во приказната на ватиканскиот митограф за Идоменејевиот завет, претставува антиматријархала реакција која е карактеристична за херојската сага.
6. Лутањето на Менелај по јужното Средоземје всушност се гусарења на
Ахајците и покушувања на колонизацијата. Ксант, давнешен либиски историчар,
кажува дека стариот фенички град Аскалон го основан Аскал (‘необработен’), Пелопов брат, према тоа и далечен роднина и предок Мелелајев. Кога Исус Навин го
покорил Канаан во тринаесеттиот век пред нова ера, му дошле луѓето од Гибон (во
Септијагинтовиот текст Агабон, во значење Astu Achaivon, ‘град на Ахајците’) и по
грчки обичај, како молители, се поставиле под негова заштита, тврдејќи дека не се
Канаанци, туку Хевити, то ест прекоморски Ахајци. Исус Навин ги признал нивните права и им дозволил да останат како чувари на светите гаеви и водоносци во
храмовите (Исус Навин IX). По она што стои во деветтото поглавие изгледа дека
тие при таа прилика повикале на стариот сојуз на Кефтија, на чие чело стоел Миној
од Кнос, а на кого припаѓале и Ахајците и Аврамовиот народ. Аврам дошол на Делтата од кралевите на Хиксите и се оженил со својата сестра Сара за ‘Фараоха’, што
значело господар од Кнос кој владеел со островото Фар. Тоа во тоа време било главна трговска лука на сојузот, ама во Менелајевото време Кнос веќе давно лежел во
рушевини, сојузниците се претвориле во гусари кои Египќаните ги победиле во Пијарската битка (1229. год. пред нова ера). ‘Сум ги фатил во клопка и пофатил како
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диви животни- биле вовлечени и опколени, ги истерав далеку на брегот, а бродовите и сета нивна роба потонала в море’- и така Фар повеќе не бил најголема лука
во стариот свет, туку место каде лежат фоките. Подморскиот земјотрес ги уништил
лучките построења (види 39, 2), така во рано класично доба иностраната трговија
поминувала низ Наукрат, главна милетска лука (види 25, 6)“.
Се наведува врска со Хиксите, кои биле Бриги со бригиско говедо, а и коњ.
ЧОВЕЧКИ РАСИ
Х.Џ.Велс,22 на стр. 61, пиши: „Ама, меѓу многубројните препреки и прекинувања во вкрстувањата се најдувале и такви извесни главни препони како што е н.
пр. Атланскиот Океан, како што се планините, сега изчезнати мориња од централна
Азија и слично, кои за долги времиња ги раздвојувале големите групи на подвидови едни од други. Кај тие подвоени групи се развиле мошне рано извесни широки сличности и различности. Во повеќето човечки подвидови во источна Азија и
Америка, мада не кај сите, сега е заедничко: жолтастата кожа како кај биволот, правата црна коса, и често високи коски на лицето. Повеќето вроденици јужно од Сахара во Африка има црна или цркнаста кожа, сплоштени носеви, дебели усни и кадрава коса. Голем број на луѓе во северна и западна Европа има руса коса, сини очи
и румена боја на лицето. Околу Средоземно Море преовладува свет со бела кожа,
црни очи и црна коса. Таа мрко- бела група како да претставува средишно човештво, што преминува скоро во неосетни степени на север, исток и југ во подредени
бели, жолти и разновидни црни групи. Црната коса кај многуте од тие мрко-бели е
права, ама никако онака јака и без вијуги како што е косата кај жолтиот човек. На
исток е поправа отколку на запад. Во јужна Индија наидуваме на помрки и потемни
луѓе со рава црна коса, а сè понатаму на исток, отстапуваат на оние сè повеќе на
жолтиот свет.
По растурените острови, во Папунска и во Нова Гвинеја, наидуваме на други низови на црното и мркото човештво на понизок тип со кадрава коса.
Само треба да се има на ум дека тое сè е уште мошне недоволно одредено
воопштување. По некои одделци и осамени групички од азискиот арејат можда биле под околности слични на оние од европско тло. Кај некој од афричките одделци
е развиен повеќе азиски а помалку одреден афрички тип. Така исто наидуваме на
кадрава, бела, влакнеста раса Аину во Јапонија. (в + к + л + Аину = влакину, Р.И.)
По тип на своето лице тие би личеле повеќе на Европјаните отколку на околните жолти Јапонци. Можда тоа се каков долутан дел на белата раса, а можда се и
каков сосем посебен свет. На Андамските Острови, мошне далеку и од Австралија
и од Африка, наидуваме на принитивни Црнци. Една жица скоро права црнечка крв
може да се примети и во јужна Персија и по некои делови на Индија. Тоа се ‘азиски’ Негроиди.
Малку или нималку докази дека на сите црни љуѓе, Австралијанци, азиски
Негроди и Црнци е едно исто потекло. Изгледа дека тие само низ бескрајно долго
раздобје под слични околности живееле. Можда сите постари човечки раси биле
или мрка или црна, а дека јасно бојата е нова. Не треба да се прими како извесно ни
дека сите човечки битија во источното азиско земјиште се издвојувале во еден пра22

Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград.
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вец, а сите човечки битија од Африка во друг. Имало големи струји во тој правец,
тоа е точно, ама исто така тука имало и зауставување, вртлози, мешавини од една
главна ареја во друга. Каква мапа на светот во бои, кои би требало да ги престави
разните раси, не би преставувала просто четири големи ареји во бои, туку на едно
место би била испрскана со мноштво тонови и премини, а на другата би се мешале
и вкрстувале“.
Се наведе: „Малку или нималку докази дека на сите црни љуѓе, Австралијанци, азиски Негроди и Црнци е едно исто потекло“...„Не треба да се прими како извесно ни дека сите човечки битија во источното азиско земјиште се издвојувале во
еден правец, а сите човечки битија од Африка во друг“.
Се потврдува, темните луѓе (Црнци, Индини и Монголи) имале едно исто
потекло. Нивното потекло било поврзано од времето пред да има континенти.
Крвната група А била на Белци поради говедо-каде е таа, таму дошле Белци.
„Тек за задните педесет или шеесет години почнале човечките видови да се
посматраат во светлоста таа како еден сплет издвојувања кои престанале недавно
или кои се уште во тек на напредок. Пред ова време оние кои се бавеле со проучување на човештвото а свесно или несвесно под влијанието на приказната за Ное, за
ковчекот, и за неговите три сина Сем, Хам и Јафет, покажувале склоност луѓето да
ги распоредуваат во три до четири големи раси, и беа готови да гледаат на тие раси
како тие од секогаш биле подвоени, и како да водат потекло од вистинско посебните предци. Тие не се обѕирале на големата можност за спојување на расите и на можноста на нарочити месни издвојувања на мешавината. Нивното распоредување се
менувало во многу што, ама секогаш било и премногу спремност да се прими како
извесно дека човештвото мора да биде деливо потполно на три четири главни групи. Етнолозите т.е. оние кои ги проучуваат расите паѓале во тешки препирки заради мноштво помали народи, дали тие народи припаѓаат на оваа или онаа првобитна
раса, дали се ‘мешавини’, да тоа не се изгубени расни облици, или што уште не. А
всушност сите тие раси помалку или повеќе се помешани. Без сумливост дека постојат четири главни групи; ама, секако од нив за себе е цела збирка на разновидни
составки, додека има и мали групи кои не можат да се вклучат во ни една од тие четири.
Со должен обѕир на таа воздржливост, и кога расно се разбере, дека, говорејќи за тие главни одделци, не мислиме на прости и чиста раса,туку на групи раси,
тогаш за нив може лесно да се говори. По европскиот простор и по просторот околу Средземно Море, како и по западна Африка, постојат и постоеле многу илјади
години бели народи, кои ние обично ги називаме Кавказци. Тие се поделени во два
до три оддели: во северна руса или нордиска раса, во која сумњаат многу научници, во така виканата алпска раса, и во јужно мрко-бела, средоземна или ибериска
раса. По источна Азија и по Америка преовладуваат друга група раса, Монголци,
луѓе обично со жолта кожа, права црна коса, и цврсто тело. По Африка поново
Црнци, а по просторите на Австралија и Нова Гвинеја црни, примитивни Аустролоиди. Ова се погодни називи, ако се земе дека не се завршни. Со нив се претставуваат само општи одлики на извесни главни групи раси. Тие изоставуваат извесен
број на помали народи, што стварно не припаѓаат ни на еден од тие одделци, и не
обраќаат внимание на она непрекинато мешање таму каде се вкрстуваат главните
групи.
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Во раното доба средоземниот или иберискиот23 оддел на кавказки раси се
простирал понатаму и имал помалку отколку нордиски еден нарочит и различен
тип. Неговата јужна граница спрема Црнците е мошне тешко да се одредат или да
ги одбележат спрема првите Монголци. Вилфред С. Бланк кажува како Хексли
‘уште одавно посумњал дека Египќаните и Дравидите водат заедничко потекло од
Индија, како дека постоел можда во мошне раното доба еден друг појас на мркокожните луѓе од Индија до Шпанија’ “.
Белците од Источно Средоземје дошле во Индија...Јапонија (Јапет=Џафет).
„Тој Хекслијев ‘појас’ на темно- бели мркокожни луѓе, таа раса полумрки и
мрки народи, се пружале дури и понатаму од Индија. Тие допирале до тихоокеанскиот брег, и беа секаде тие кои први почнале да создаваат неолитска образаваност
како и основачи на она што ние ја називаме просветеност или цивилизација. Е можно тие мрки народи биле, како тоа би се рекло, основни или базични народи на
денешниот свет. Нордиските и монголските народи можеле да претставуваат само
северно- западни и северно- источна гранка на тоа основно стебло. Или нордиската
раса била можда една гранка, додека монголската и црнечката раса биле можда каква друго еднакво и подвојбено стебло, со кои темномрките се сретнале и се помешале во Јужна Кина. Или нордиските народи можеле исто така засебно да се развиваат од палеолитскиот степен“.
Белата раса била една со крвна група А создадена во Левантот. Таа била постара од пред 15000 г.п.н.е. (П.Адамо). Нејзиното создавање било поради маласипаница која се предизвикала од чумата на говедото.24 Следи крвната група била ветеријанска храна (житарици и мешункасти) на белата раса, одгледувани в Левантот.
Па бидејќи крвната група А била од зараза на животни, таа е вегетеријанска.
„Се чини дека во извесно раздобје човечката историја (како што тоа е наведено во Селидбата на раната образованост, од Елиот Смит) постоел некој нарочит
тип на неолитска образованост распространа по светот; оти, судејќи по многу негови необично занимливи одлики, мала е веројатноста дека овие по разните краишта на светот да се развивале неовисно; и тоа нас поново не уверува дека веруваме
како тоа вистински била една истоветна образованост. Таа образованост се пружала
низ сите предели населени со мрка средоземна раса, како и вон нив низ Индија,
Индо-Кина, уз тихоокеанскиот брег во Кина, и најпосле се ширела преку Тихиот
Океан до во Мексико и Перу. Таа била една приморска образованост.
Тој нарочит развој на неолитската образованост, која Елиот Смит ја назвал
хелиолитска (‘сончев камен’) ги вклучува сите, или пак многу од овие чудни обичаји: 1., обрежување;25 2., смешен обичај таткото да се испрати во постела кога детето се роди; 3., обичај трљање; 4., вештачко унакажување со виткање на главата на
децата;26 5., тетовирање; 6., религиозно здружување на сонцето со змијата, и 7.,
употребување на шари викани ‘свастика’ заради добра среќа. Таа чудна мала шара
на колата висела насекаде по светот; и неверојатно е дека сите луѓе сосем независно едни од други ја измислиле и со неа се забавувале.27
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Иберија била на Кавказот- до Албанија. Иберискиот Полуостров бил преименуван во Пиринејски.
Монголска крвна група В по 3500 г.п.н.е.-на монголските простори Белците дошле ca.4500 г.п.н.е.
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Деформирање на главата за јавачи да биде долга била монголска одлика- помал отпор при јавање.
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Свастиката со потекло од Источното Средоземје- неа ја имало во Македонија во стара и нова ера.
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Елиот Смит ги прати сите овие општи обичаји, кои како некое сосвездие
пружаат по сè на тој голем простор околу Средоземно Море, Индискиот Океан и
Пацификот. Год каде се наиде на еден од нив, тука обично ќе бидат повеќе други.
Тие ја поврзуваат Бретанија со Борнео и со Перу. Тоа созвезие на обичајите не се
појавува по примитивните домови на нодиските и монголските народи ниту се простира многу подалеку на југ и полутарската Африка.
Со илјади години, од петнаесет па до илјада години пред Христа, се поместувала таква хелиолитска образованост, со своите мркокожни претставници пополека околу глобот низ потоплите предели на светот, пренесувајќи се често со кеноите и преку широките делови на морето. Во тоа доба имало највисока образованост
на светот; се ширела по настарите и најразвиени заедници. А околината на нејзиното потекло, морало да биде, како што мисли Елиот Смит, во средоземното и
северно-афричкото подрачје.
Пополека таа се пренесувала од век во век. Морала да се шири уз тихоокеанскиот брег, преку островата што неа í послужиле како премин, во Америка,
каде се развила многу подоцна, и тоа во добата кога во пределите на своето потекло веќе преминала во втор степен на развиток. Многу од народите на Источна
Индија, Меланезија и Полинезија биле уште на тој хелиолитски степен на развиток,
кога европските морепловци ги откриле во осумнаесеттиот век. Првата просветеност во Египет и во долината околу Еуфрат и Тигар се развиле веројатно од таа на
далеку распространета образованост. А дали китајската просветеност била некое
друго потекло, а тоа ќе биде говор попозно.
Иста така како и семитските намади од арапската пустиња поминале низ
својот хелиолитски степен“.
Белата раса била еден народ со една просветеност. Таа со преселбите се ширела во Индија, Кина и Јапонија.До островот Окинава (=окина ва) има потонат град
со пирамиди и писменост како дело на белата раса. На библиските простори била
белата (пелазгиската) раса и црната (семитска) раса со потекло од Црна Африка.
„Во меѓувреме и додека во Индија и на место каде се сретнувале Азија,
Африка и Европа се развивал тој трострук систем на просветеност на белите луѓе,
се развивал и се ширела една друга и сосем другчија просветеност од тогаш плодна, но сега сува и пуста долина Тарим, а и падините на планините Куен-лун, па се
простирала во два правца, низ тек на реката Хуанг- хо, и попозно долината Јанг-цекјанга. Малку што за сега знаеме од кинеската археологија. По разните краишта на
таа земја е најдено камено орудие, а на ископините во Хонан и Манџурија знаеме
по нешто и за образованоста на каменото доба во тој дел на светот. Тогашните луѓе
не изгледа да биле многу другчии од сегашните жители на Северна Кина. Живееле
по селата и одгледувале свињи. Употребувале камени секири и правоаглови ножеви, а врвовите на стрелите им биле од кремен, коски и школки. Умееле да предат и
да прават земјени садови, кои во многу случаеви се истоветни со нивните денешни
садови. А независно од тие незнатни податоци, нашето сегашно познавање на таа
рана просветеност дошла од уште слабо испитаната кинеска книжевност. Очигледно, таа цивилизација била уште од својот почеток и непрекинато монголски
тип. До зад добата на Александар Велики во неа е малку траги на какво ариско или
семитско, а уште многу помало хамитско влијание. Сите тие влијанија до тоа време
припаѓале на еден посве друг свет, свет одвоен со планини, пустињи и диви номад-
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ски племиња. Кинезите изгледа својата просветеност ја создале само со себе, или
спонтано, без ичија помош, додека новите писатели мислат дека измеѓу нив и стариот Сумер имало извесни врски. Во хонанските ископини појавата на еден нарочит тип на обоен земјин сад, кој е сличен на грнчарија најдена на неколку порани
лежишта од средна и западна Азија и источна Европа, наговестува можност на еден
таков културен допир. Се рабира дека двете, и на Кина и на Сумер се издигнале изнад оние основи скоро по сè на светот распространета раната неолитска образованост; само што таримската долина и долен Еуфрам со огромни пустински и планински препреки толку раздвоени да исклучува секаква помисла за каква селидба или
резмена меѓу тие народи, кога тие еднаш се усредсредиле“.28
Во Кина продрела белата раса, каде биле пронајдени мумии на Белци со кавказки тип, со тохарски јазик…Тие таму отишле со крвната група А на белата раса,
градежи (...пирамиди...), со домашни животни говедо, коњ, свиња, овца, коза итн.
„Можда какво движење на образованост од север се сретнале со какви слични движења од југ. Мада кинеската просветеност посве е монголска, ипак не значи дека неа í се едини корени кои се најдуваат на север. А ако таа просветеност се
зачнала прв пат во таримската долина, тогаш таа не е другчија отколку останатите
просветености (вклучувајќи ја тука мексиканската и перуанската), настанати од хелиолитската образованост. Ние Европјаните познаваме уште мошне слабо етнологија и преисторија на јужна Кина. Кинезите се измешани таму со такви слични народи, како што се Сијамци и Бурмези, и изгледа како тие да се тука допираат и со
дравидните народи и Малајците“.
Денес наведените народи имаат и крвна група А на Белци- а и во Америка.
„Веќе ги опишавме особеностите на кинескиот јазик и писмо. Јапонското
писмо е изведено од кинеското, ама се состои од знаци, со кои може побрзо да се
пиши отколку со кинескиот. Голем број на тие јапонски писма есте идеограми земени од кинескиот, па и се употребувале исто онака како во кинескиот; од друга
страна во јапонскиот има извесен број знаци, кои се употребуват за ознаки на одредени слогови. Има јапонски писмени знаци за слогови налик на сумерските, за кои
говоревме во една порана глава. Ако јапонското е исто толку незграпно како некогашната клинеста азбука, тоа ипак не е толку неспретно како кинеското писмо. Во
останатото, во Јапонија во свое време се јавува движење за примање кои се од
западните азбуки. Кореја на тоа поле отишла чекор понатаму со тоа што, земајќи го
кинеското писмо како основица, се разработила азбука во вистинската смисла на
зборот. Со изземања на ова писмо на далечниот исток, сите начини на пишење, кои
денес во светот се употребуваат, се засниваат на темел на средоземните групи на
азбуки, те несравнително полесно е да се научат и совладат отколку кинеското писмо. Додека другите народи учат сразмерно мошне лесно знаци, со кои можат да се
запише сè што се сака на својот мајчин или на друг кој познат јазик, Кинезот мора
да научи грдна количина на сложени знаци за поедини зборови, па и поедини групи
на зборови. Мора да учи не само поедини знаци секој за себе, туку и разни начини
на групирање на тие знаци, кои се различни спрема мислата која сака да ја изрази.
Затоа мора да се запознае со цел низ класични дела. Поради тоа во Кина има додуше многу луѓе кои познаваат значења на извесни знаци за зборови, кои често се
употребуваат во секојдневниот живот;од друга страна,мошне малку чија писменост
28
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е доволна за можат да разбират каков поголем одделок во новините, а уште помалку оние, кои при читањето можат да сфатат поедини танани преливи во изразите и
мислите. Тоа исто важи и за Јапонија, додуште во нешто помала мера. Нема збор
дека меѓу читателите на европските народи постои силна разлика како во поглед на
бројот на книги кој воопшто е умно пристапен на овој или оној читател, така и во
поглед на степенот во кој поединец читател добро сфаќа и разбира она што го прочитал. Меѓутоа, тоа нема никаква врска со способноста на читањето како такво, туку зависи само од богатството на речникот и општото образување на поединец читател. Напротив, Кинезот кој сака да дојде на степен, каков што одговара на Европјанинот кој течно чита, мора во таа сврха мора да направи несразмерно поголем
напор во поглед на трудот и времето. Воспитувањето на мандарината во Кина се
состои од најголем дел во тоа што ги учат да читаат“.29
ЈАЗИЦИ НА РАСИТЕ
Х.Џ.Велс30 пиши: „Филозофите, кои ги проучуваат јазиците, ни кажуваат
дека не се во состојба да ги пратат со извесност на икакви заеднички црти кои во
сите човечки јазици би постоеле. На големита простори се наидува на групи јазици
со сличен корен на зборови и со слични начини при изразување на исти мисли, додека поново на други простори наидуваме на јазици кои изгледаат сосем другчие сè
до самиот свој основен склоп, кој изразува работа и односи на сосем спротивни
начини, и кои имаат сосем различна граматика.
Една голема група на јазици владее сега со сета Европа и се пружа дури до
Индија. Во неа влегуваат англиски, француски, германски, шпански, италијански,
грчки, руски, ерменски, персиски и разни индиски јазици. Неа ја називаат индоевропска или аријска група. Низ сета таа група можат да се пратат истите основни
корени. Споредите, на пример, англиски father, mother, германски Vater, Mutter, латински pater, mater, грчки πατήο, μήτηο, француски père, mère, ерменски hair, mair,
санскритски pitar, matar и на тоа сл. На сличен начин се случуваат по ариските јазици и менувањето кај големиот број на основи зборови. F во германскиот јазик постанува p во латинскиот, и така натаму. Тоа менување се врши по еден закон за
промена на гласовите, кој е познат како Гримов закон. Овие јазици не преставуваат
ништо посебно, туку се разни видови на една иста ствар, а народите кои тие јазици
ги употребуваат мислат на истоветен начин.
Во едно доба од можда давната минатост, во неолитскиот век, што ќе се рече пред 8000 или повеќе години, постоел еден прост, првенствен говор од кој подоцна се издвоиле сите овие ариски јазици.
Мора да е негде измеѓу средна Европа и западна Азија каде лутал извесен
број племиња кои доволно се измешале да би можеле да се развија и употребува
еден јазик. Нив би било згодно овде да ги наречеме ариски народи. Х.Х. Џонстон
ги назвал ‘Ариски Руси’. Припаѓале мнозинство на белата расна група, и тоа со руси и северени подделоци од таа групи, т.е. на нордиската раса“.
„Ама, дури ни тој оригинален ариски јазик, со кој може да биде да се говорело на шест или пет илјади години пред Христо, ни по што не бил некој првобитен
29
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јазик ниту јазик на каква дива раса. Тие што први говореле се најдувале на неолитски степен на просветеност, или го поминале. Тој јазик располагал со своите граматички облици и имал донекаде сложена окретност во зборовите. Изчезнатите начини на изразувања кај позните неолитски народи, кај азилијанците или на пример
кај раниот неолитски народ веровно биле груби ама и најосновен облик на арискиот јазик.
По своја прилика групата на ариските јазици би можела да се сведе на една
пространа област во која главни реки биле Дунав, Дњепар, Дон и Волга, и кои на
исток преку Уралските Планини се пружаат сè до северно од Касписко Море. Пределот по кој лутале веровно дека за долго време не се прошириле до Атлантикот,
ниту јужно од Црно Море одел понатаму од Мала Азија. Вистинското делење на
Европа од Азија во тоа доба не се најдувало на Босфор. Дунав истекувал во едно
големо море на исток, што се ширело преку Волгините области на југоисточна Русија право во Туркестан, и кое ги вклучувало и денешното Црно, Касписко и Аралско Море,31 а своите ракави ги пружала дури и до северно Леденото Море. Со тоа
море се создала една секако прилично снажна препрека измеѓу оние народи што
говореле ариски и народите во северо-источна Азија.
Јужно од тоа море се пружела еден единствен брег сè до Балканот па до
Авганистан. Северно-западно од него се ширела сè до Балтикот област со блатишта
и лагуни“.
Од наведеното произлегува на наведените простори немало услови за живот,
а и климатските прилики биле неповолни таму да се живее за да има проширена репродукција чиј зголемен број на население би трагал нови животни простори.
„Одма уз ариската филолозите разликуваат уште една група јазици кои канда постанале независно. Тоа се семитските јазици. Еврејски32 и арапски се слични,
само што кај нив постои во зборовите еден другчиј низ корени но што во ариските
јазици. Кај нив односните мисли на изразувања се на друг начин. Основните мисли
на нивната граматика се другчие. Тие јазици без сумливост создале издвоени и независни такви човечки заедници,кои немале никаков допир со вистинските Аријци.
Еврејскиот, арапскиот, абисинскиот, старо-асирскиот, старо-феничкиот33 и
цел низ сродни јазици се групираат заедно како ограноци од тој другиот првобитен
јазик, кој се назива семитски.
Ние гледаме каде во самиот почеток на запамтената историја (а тоа ќе биде
околу четири илјади години пред Христа и порано) народите што говореле ариски
и народите што говореле семитски доаѓале војни и трговија меѓусебно во најжив
допир, и тоа и уз источниот крал на Средоземно Море.34 Ама, основните разлики
кај првобитните ариски и првобитните семитски јазици не обврзува на верување
дека пред историскиот период во неолитско доба со илјади години морало да владее потполна одвоеност измеѓу народите што говореле ариски и семитски.
За овие другите изгледа дека живеле било во јужна Арабија, било во северно
-источна Африка. Оние народи кои говореле со вистински семитски јазик, како и
31

Херодот пиши за ненаселени простори, што се потврдува со мемоарите на Адријан. За доказ дека
Русија и денес не е донаселена со западно од неа, на наведените простори сè до денес ја нема лозата.
32
Еврејски јазик немало. Бидејќи сирискиот арамејски јазик бил библиски, тој бил наречен еврејски.
33
Феникијците биле само Пелазги со пелазгиски јазик и традиции.Нивните богови биле Олимписки.
34
Следи во Источното Средоземје живееле двете раси: белата (пелазгиска) и црната (семитска) раса.
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оние со вистински ариски, веројатно дека во раното неолитско доба живееле така
да се рече во посебни светови.
Веќе со помала еднодушност говорат и филозофите и за третата група јазици, за хамитската група, за која едни кажуваат дека се разликува, а други дека е
сродна со семитската група. Појака, меѓутоа, е она мислење по кое постоела некоја
првобитна врска измеѓу двете групи.
Хамитската група зацело е многу попространа и многу поразнолика јазична
група од семитската или ариската, додека пак семитските јазици очевидно повеќе
припаѓаат на едно семејство и имаат повеќе меѓусебни сличности отколку што тоа
е кај ариските. Семитските јазици можеле да постанат како каква специјализирани
прото-хамитска група, онака исто како што птиците постанале од една нарочита
група, како што и цицачите настанале од некоја друга група влечуги. Би била мошне привлечна хипотезата, само без икаква вистинска основа ниту како каков оправдачки чинител, кога би претпоставиле дека првобитната и грубата предачка група
на ариските јазици од прото-хамиските јазични облици се издвоила во некоја уште
порана доба отколку што се подвоила и специјализираната семитска група.
Како народите на хамитските така и семитските јазици припаѓаат во главната средоземна раса. Меѓу хамитските јазици спаѓаат старо египетски и коптски, па
берберски јазици (јазиците на брѓаните народи на северна Африка, маскираните
Таурези и други такви народи) и така виканата етиопска група афрички јазици во
источна Африка, вклучувајќи ги тука и јазикот на Галасите и Сомалците. Овие хамитски јазици тогаш можда зрачеле на брегот на Средоземно Море, и можда зрачела од какви средишта на афричкиот брег на Средоземно Море, и можеле да се простираат на поврв тогаш постоечките територијални конексии дури мошне далеку во
западна Европа.
Би можело да се примети дека сите тие три големи групи јазици, ариска, семитска и хамитска, имаат една заедничка црта која не ги дели ни со еден ниту со
друг јазик, а тоа им е граматичкиот род. А дали тоа има многу вредности како доказ каква е нивната заедничка оддалеченост на потеклото, тоа е прашање кое би
можело да ги занимава повеќе некој јазичар отколку обичен читател. А со тоа ипак
не се влијае на јасните докази за мошне долгата и голема стара преисториска подвоеност на оние народи, кои говореле со тие три разни групи јазици.
Семитската и ‘северњачката’ или ‘нордиската’ раса имаат одредена физиономија. Изгледа дека тие, како и нивните карактеристични јазици, повеќе се обележени и поспецијализирани отколку пошироките, првобнитните народи со хамитски јазици“.
Се потврдува, семитската група на јазици е мешавина на јазикот на белата и
црната раса. Вакво влијание имало во Месопотамија...Феникија...Арабија...Египет...
„Право на североисток од ариските и семитските предели морал да се шири
еден друг нарочит јазичен систем, што сега го претставува групата на јазици позната како туранска, или уралско-алтајска група. Таа група го вклучува и лапонскиот
од Лаполанд и самоједски говор од Сибир, потоа јазиците: фински, унгарски, турски или татарски, манџурски или монголски. Како група уште не била така исцрпно
проучена од страна на европските филолози, те уште нема доволни докази дали ги
вклучува или не и корејски и јапонски. Х. Б. Хелберт издал една споредбена гра-
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матика на корејски и извесни дравидни јазици од Индија, да би докажал со не блиска врска која тој меѓу нив најдува“.
Црна Африка била споена со Индија- основа на Црнци, Индијци и Монгли.
„Какво исцрпно истражување35...Една јазична група за која ревносно се препирало е и баскиската група на говори. Баските сега живеат на северните и јужните
падини на Пиринеите. Нив вкупно можда ги има околу 600.000, а се одржале до денес како еден народ. Нивниот јазик денес е сосем развиен. Ама, е развиен во правци сосема спротивни од правците кај ариските јазици околу нив.36 (дворасни, Р.И.)
По Аргентини и Соединетите Држави се издавале за група на имотни иселеници во Канада, и меѓу француските Канаѓани и денес се често баскиски имиња.
Остатоците од старината покажуваат дека некогаш баскискиот народ се распростирал и многу далеку по Шпанија. (Баскиски со мноштво тн.словенски зборови, Р.И.)
Тој јазик долго време бил узрок на една длабока пометња меѓу научниците.
Додека одликите на неговиот склоп наводувало на помисла дека можда е сроден со
какви америчко- индијански јазик, А, Х. Кин насобрал во своето дело Минат и сегашен човек повеќе разлози да го доведат (мада оддалечено) во врска со берберски
јазик од северна Африка, а низ него и со заедничкиот основ на хамитскиот јазик.
Други филолози изразуваат сумливост во тоа. Тие мислат дека баскискиот е сличен
повеќе на извесни така исто залутани остатоци од говорите што се пронајдени во
кавказките планини, и повеќе би го мислеле за последен преживеан член на една
инаку исчезната и некогаш на далеку распоространета група пре-хамиски јазици, со
кои говореле во главно народите на таа црнопураста средоземна раса, која ја заземала некогаш мнозинство на западна и јужна Европа со западна Азија. Тие мислат
дека тој јазик можел да стои во мошне блиска сродност со дравидниот јазик од
Индија и со јазиците на народите на хелиолитската култура кои се ширеле преку
Источна Индија на исток до Полинезија и понатаму.(Баскиски како пелазгиски,Р.И)
Сосем е можно дека пред осум илјади до десет илјади години се простирале
по западна и јужна Европа група на јазици што потполно изчезнаа пред појавата на
ариските јазици. Подоцна ќе ја забележиме узгредно можноста на постоење на три
изгубени јазични групи, кои претставувале: 1. стар критски, лидиски и други јазици
(мада тие можеле да припаѓаат, како што тоа наведува Хари Х. Џонстон, ‘баскискикавказко-дравидна група’); 2. сумерски, и 3. еламитски.
Е фрлена претпоставка дека можда стариот сумерски јазик претставувал
спојни јазик измеѓу раниот баскиско-кавказки и раните монголски групи. Ако е тоа
точно, тогаш во тој баскиско- протомонголска група имаме уште еден постар и отечествен систем на говори отколку што тоа бил основниот хамитски. Имаме нешто
што повеќе е јазична ‘изгубена карика’, нешто што е повеќе како еден предачки јазик, отколку ишто друго што би можеле денес да се замисли. Тој јазик можел скоро
онака исто да стои во сродство со ариските, семитските и хамитските јазици, како
што примитивните гуштери на попозното палеолитско доба биле во сродство со
цицачите, птиците и диносаурисите.
За хотентотски јазик се вели дека има сродност со хамитските јазици, од кои
е одвоен со својата ширина на средна Африка, во која се говори банту-јазик. Во полутарската источна Африка и сега се говори еден јазик сличен на хонентотскиот и
35
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Исто, стр. 70.
Источно од Франција се готски јазици, а западно од Германија романски јазици- латинизирани.
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сроден со бушманскиот, а тоа само ја потврдува мислата дека некогаш во својата
источна Африка се говорел хамитски“.
Се говореше за јазиците, чие потекло беше одвоено, на белата и црната раса.
СУМЕРИТЕ И ЕГИПЈАНИТЕ БИЛЕ БЕЛЦИ, А АКАДЦИТЕ ЦРНЦИ
На библиските простори биле две раси: Белци (Пелазги) и Црнци (Семити).
Х.Џ.Велс37 пиши: „Ама, меѓу бројните препреки и прекинувања...Во повеќето човечки подвидови во источна Азија и Америка, мада не кај сите, сега е заедничко: жолтастата кожа како кај биволот, правата црна коса, и често високи коски на
лицето. Повеќето вроденици јужно од Сахара во Африка има црна или цркнаста кожа, сплоштени носеви, дебели усни и кадрава коса...“.
Се потврдува поврзаноста на исто генетско- географско подрачје на црната
раса на луѓе со свои животни. Биволот бил монголско- индиско-афрички. Слонот
бил индиско-афрички.Камилата им припаѓала на тие простори,како и магарето итн.
Следи на библиските простори живееле белата и црната (семитска) раса.
За време на потопите, од Левантот најпрво Белците се преселиле на Исток.
„Такви промени на населби, такви номадски освојувања, утанчености, понови нови освојувања, и понови утанчувања, што е сè воочливо по таа мена на човечка историја, нарочито се запазува во пределот околу Тигар и Еуфрат, кој е отворен
од секоја страна пред оние големи простории што ниту се доволно суви да би биле
пустиња, ниту доволно плодни на нив да би се развило просветено население. Прв
народ што е образован можда први градови во тој дел на светот бил народот Сумери. Тој народ бил составен од веровно црнопурасти луѓе сродни со Иберјаните или
Дравидите. Сумерите се служеле со некој вид писмо кое би го врежувале во иловача, и таа нивна азбука е дешифрирана. Нивниот јазик бил сличен повеќе на некласифицираните јазични групи отколку и на еден друг сегашен јазик. А тие поново јазици би можеле да се доведат во врска со баскискиот, и би можело да претставуваат она што некогаш била нашироко распространета примитивна јазична група, која
се простирала од Шпанија и западна Европа, па до источна Индија, и допирала на
југ до средна Африка.38
Ископувањата кои ги вршел во текот на недавната војна капетанот Р. Кампбел Томсон во Ериду, открила едно рана неолитска земјоделска состојба уште пред
пронаоѓањето на пишењето и употребата на бронзата. Во тоа пред-сумерско доба
веќе се жнеела жетва со српови од иловача.
Сумерите ја бричеле главата и носеле проста волнена облека слична на туниките. Најпрво се населиле по долниот тек на големите реки и недалеку од Персискиот залив, кој пружал во тоа доба за око двеста и повеќе километри понатаму од
својот сегашен врв. Сејс, во своето дело Вавилонски и асирски живот, држи дека на
6500 години пред Христа Ериду се најдувал на морскиот брег. Сумерите ја појачувале плодноста на своите полиња, пуштајќи низ прокопи да уриша вода, те така постепено постанаа тие мошне вешти хидротехнички инжинери. Имале добиток, магариња, овци и кози, ама не и коњи. Од нивните групици блатнени колиби се создале градови, со храмови во облик на кула“.
37
38

Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград, стр. 61.
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Сумерите биле Белци со животни на белата раса овци и кози, ама и говедо.
Подоцна бил донесен и балканскиот коњ- тој бил пренесен дури и во Египет, итн.
„Иловачата осушена на сонце претставувала голем чинител во животот на
тој народ. Камења имало малку или нималку во долните краишта на тигарската и
еуфратската долина. Ѕидале со опеки. Киповите ги правеле од иловача и од земја;
цртале, а наскоро почнаа и да пишат, по тенки црепести колачиќни од иловача. Не
изгледа дека имале хартија или дека употребувале пергамент. А книги и забелешки,
па дури и писма нивни, се најдувале на парчиња глина.
На својот главен бог Ел-лил (Енлил) му соградиле во Нипур голема кула тули, за која се мисли дека нејзиниот спомен е зачуван во приказната за Вавилонската
Кула. Изгледа дека биле поделени во држави на поедини градови, кои меѓу себе војувале и низ многу векови ја зачувале својата војна способност. Војниците носеле
долги копја и штитови, а се бореле во густи редови. Сумерците победувале. За долго време на вистина над Сумер не загосподарила ни една туѓа раса. Ја развивале
својата просветеност, својата азбука и своето бродарство низ време можда двапати
толку колку што има од христијанската ера до денес. А тогаш почнаа да попуштаат
пополека пред семитските народи“.
Следи прво биле населени Белци, а тек потоа се населиле и Семити (Црнци).
„Од сите познати царства прво го засновал врховниот свештеник на сумерскиот град Ерех. Тоа се простирало, спрема еден запис во Нипур, од Долниот (Персиски Залив) до Горното (Средоземно или Црвено) Море. Трагите на тоа простран
историски период, таа прва половина век на култивизација се затрпани меѓу блатните гомила на еуфратска и тигарска долина. Тука и расцутеле првите храмови и
се појавиле првите свештенички владетели за кои човештвото знае“.
Белците за време на леденото доба биле во Левантот, со Левантски развиток.
„Од оние народи што семитски говореле,се појавија на западниот крај на таа
земја номадски племиња, кои тргувале, се бореле и робеле Сумери низ многу нарастувања. Тогаш најпосле меѓу тие Семити се подигна еден голем водач, Саргон
(2750. година пред Христа) кој ги обединил, те не само што ги покорил Сумерите,
туку и својата владевина ја проширил од Персискиот Залив на исток до Средоземно
Море на запад. Самиот негов народ се викал Акадци, неговото царство е названо
сумерско- акадско царство“.
Каде што се населиле Црнците (Семитите), кои биле Акадци, понатаму таму
си живееле Белците. Еден таков белец бил Саргон. Тој таму си создал свое царство.
Авторите Акадеците ги нарекле „Црнаглави странци“-имало Белци и Црнци.
„Од добата на Саргон па до четвртиот или третиот век пред Христа, а за време од пред две илјади години, семитските народи имале првенство на скоро сиот
блиски исток. Само, мада Семитите победиле и им дале крал на сумерските градови, простата семитска образованост ја надјачала сумерската просветеност. Дојденците ја научиле сумерската азбука (‘климатска’) и сумерскиот јазик, не воспоставувајќи никаква сопствена семитска азбука. За тие варвари сумерскиот јазик е обележје на знаење и моќ кај варварските народи во Европа на Средниот Век. А таа сумерска наука располагала со голема животна снага, оти нејзината судбина била да
помине низ долги низови војни походи и промена, што отпочна сега во долината на
тие две реки“.
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Во Среден Век биле познати дворасни јазици: сирискиот арамејски и староегипетски на Белци и Црнци- од првиот бил новоперски, а од вториот коине од 300
г.п.н.е. Коински наследник бил латинскиот на Греикот Лив Андроник- 240 г.п.н.е.
„Кога народот на сумерско- акадското царство ја изгубил својата политичка
и војна чврстина, започна од исток свежа навала на еден војноборен народ, Еламити, додека од запад насрнаа семитски Амориќани, те така тие меѓу меѓу го згмечиле сумерско-акадското царство. Еламитите биле народ со непознат јазик и раса,
‘ни Сумери ниту Семити’, како што кажува Сејс. Средишниот град им бил Суза.
Нивната археологија со поголем дел претставувал уште неоткопан мајдан. И како
за тоа вели Х. Џонстон,, држи дека тие по својот тип биле негроиди. А една јака негроидна жица вистински постоела кај современите жители на Елам. Амориќаните,
пак, биле од она исто стебло од кое се Аврам и попозните Евреи. Амориќаните се
населиле најпрво таму каде се најдувало едно градче на горниот тек на реката, по
име Вавилон. После стогодишно војување тие постанале господари на сета Месопотамија под кралот Хамурабиј (2100, г. пред Христа), кој засновал прво вавилонско царство“.
Се говори само за Белци и Црнци.Пак, Евреи никогаш немало пред 5 в.п.н.е.
„А тогаш поново настана едно време мир и безбедност, со опаѓање на вистинското јунаштво, додека не почнаа за другите сто години нови номади да ја преплавуваат Вавилонија, донесувајќи со себе коњи и војни двоколки, и воспоставувајќи во Вавилон свој сопствен крал. Тоа сега биле Каситите“.
Се наведе за биволот и слонот. Нивните влакна не се како на коњот и говедото на белата раса- коњот Индијанците не го познавале сè до 15 век н.е. Коњот на
Кавказ и кај Монголите бил балкански. Бизинот на Белците стигнал до во Америка.
„Горе уз Тигар, повеќе глинеста земја,каде има прирачни погодни камења за
клесање, уште додека Семитите не ги покориле Сумерите, еден семитски народ, по
име Асирци, засновале неколку градови, меѓу кои главни биле Асур и Нинива. Нивниот посебен израз на лицето со долг нос и дебели усни бил мошне сличен на простиот тип денешни полски Евреи. Носеле голема брада, долга кадрава коса, високи
капи и долга облека. Непрестално со Хититите на запад заемно плачкале; а еднаш
ги победил Саргон I ама поново се ослободиле. Некое време нивната престолнина
Нинива ја држел некој Тушрат, крал митански. Со Египет правеле сојуз против Вавилонија и биле египетски платеници. Војната вештина се подигнала до висок степен, те така постанаа моќни плачкаши и почнаа да собираат данок. Најпосле, ги
усвоиле коњот и војната двоколка, се пресметувале за извесно време со Хититите,
те најпосле го освоиле под Тиглат-Пилесер I. Вавилон (околу 1100. год. пред Христа). Само што власта не им се чуствувала сигурно на пониска постара и просветена земја, те затоа ја задржале како своја престолница Нинива, тој семитски камен
град, за разлика од Вавилон, семитски циглен град. Низ многу векови се колебала
власта измеѓу Нинива и Вавилон, те час каков Асирец, а час каков Вавилонец, бил
во состојба да изјавува како тој е ‘крал на светот’.
Следи еден нов притисок од север, и поради населување една нова група семитски народи, Амориќаните, чиј главен град бил Дамаск, и чии денешни потомци
се Сиријаните, Асирија низ четири векови не можела да се шири кон Египет. (Овде
би морале да приметиме како нема никаква врска воопшто измеѓу зборот асирски и
сириски. Тоа е само случајна сличност). Асирските кралеви преку тие Сиријани се
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бореле за надмоќност и продирање во југо-западниот правец. Годината 745. пред
Христа се појавил еден друг Тиглат Пилисер, Тиглат Пилисер III Тиглат Пилисер
од Библијата (II Книга Кралеви- XV 29. и XVI 7. и т. н.). И не само што тој наредил
селидба на Изреалците во Медија (оние ‘Изгубени Десет Племиња’, чија позна судбина ги занимало толку радознали умови), туку победно и владеел со Вавилон, засновајќи го она што во историјата е познато како Ново Асирско Царство. Неговиот
син, Шаманасер IV (II Книга на Кралеви- XVII 3.) умрел за време на опсадата на
Св. Марија, и го наследил еден расипник, кој, во намера да поласка на вавилонската чуствителност, зел старо акадско- сумерско име Саргон II. Тој изгледа прв пат ја
наоружал асирската војска со железно оружје. Веровно дека Саргон II. Вистински
ги префрлил оние Десет Племиња, на основ на наредбата што ја издал Тиглат Пилесер III“.
Без Евреите до V в.п.н.е.- од 444 г.п.н.е. се учи за да бидат создадени Евреи.
„Вакво преместување на население постанало мошне одреден дел на политички начини во новото асирско царство. Целокупните народи, што било тешко да
се наоружат во нивната родена земја, се префрлани во непознатите краишта и меѓу
туѓи соседи, каде им едината надеж за опстанок можела да лежи во покорност пред
највисоката сила.
Саргоновиот син, Сенахериб, ги повел асирските чети на египетската граница. Таа Сенахерибова војска ја сотрела чумата, и таа пропаст е опишана во деветнаесетта глава на Втората Книга Кралеви:
‘И се зби таа ноќ да слезе ангелот Господов, и ошина во логорот асирски сто
и осумдесет и пет илјади: и кога станале тие рано другото утро, гледа, секаде лежеа
мртви тела. Така отишол Сенахериб крал асирски, и се повратил, те живееше во
Нинива.’
Да го убијат најпосле неговите родени синови.
Сенахерибовиот внук, Асурбанипал (кого Грците го назваа Сарданапал),
успеал после да победи и некое време да владее со долен Египет.
После Саргон II асирското царство траело само сто педесет години. Против
него се здружиле свежи номадски Семити кои доаѓале од југо- исток, Халдејци, кои
од север ги потпомогнувале два народи со ариски говор, Медијци и Персијци, т.е.
606. година пред Христа ја зазедоа Нинива. И сега прв пат се појавува во оваа историја народи кои говорат ариски. Тие слегуваат од северозападните рамници и планини како жилави и војноборни групи племиња. Некои од нив одат во југо-источна
Индија, носејќи со себе еден ариски диалект кој попозно се развил во санскритски,
а другиот се свртува на старата просветеност. До сега номадските победници на
земјоделските земји биле Еламитите и Семитите; а сега Аријаните земаат на себе за
некои шест векови победничка улога. Еламитите, пак, изчезнуваат од историјата.
Халдејското царство, со својата престолнина во Вавилон (Второ Вавилонско
царство), траело под Небухаднезар Велики (Хебухаднезар II) и со неговит потомци
до 538. година пред Христа, кога подлегнал пред нападите на Кир, основачот на персиската моќ,
И така приказната се продолжува. Во 330. година пред Христа, како што тоа
подоцна со повеќе поединости ќе го раскажиме, го посматрал еден грчки освојувач,
Александар Велики,39 убиеното тело на последниот персиски владетел.
39

Александар Велики било римско име. Па следи имало само едно- само Александар Македонски.
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Историјата на просветеноста околу Тигар и Еуфрат, за која до сега сме дале
само прост извод, историја на наизменични освојувања, каде при прилика на секое
освојување старите господари и владеачките редови се заменувале со нови. Расите,
како сумерска и еламитска, се претопувале, а јазиците им изчезнуваат. Асирците се
претопуваат во Халдејци и Сиријци, кои ги проголтале Сумерите, им отстапуваат
место на тие нови господари од север. Медијците и Персијците се појавуваат место
на Еламитите, и арискиот персиски јазик владее над тоа царство сè додека арискиот
грчки не го исфрли од службена употреба“.
Грчки јазик бил само македонски Александријски Птоломејов јазик коине,
кој бил дворасен јазик на Белци и Црнци- за авторот дворасните јазици се ариски.
„Меѓутоа, од година во година ралото ја врши својата работа. Се собират
жетви, градежниците градат како им се порачува. Занаетчиите работат и доаѓаат сè
до нови узуми. Се шири науката за пишење. Новост, коњ, кола со тркала и железо,
се воведуваат и постој дел на важното човечко наследство. На море и по пустињата
се зголемува количината на човечкиот промет, се прошируваат човечките поими и
се развива знаењето. Местимично се чини по кој чекор наназад, какви колежи, какви чуми; ама историјата како целина непрекинато се проширува. Таа нова просветеност, која пуштила свој корен во пределот околу оние две реки, израснала низ четири илјади години како што би изразнало какво дрво. Губејќи сега една гранка, сега слишена со бура, ама секогаш растејќи и започнувајќи поново да расте. Се менувала владејачката раса; се менувал јазикот, ама развитокот останал битно ист. И после четири илјади години војниците и освојувачите уште секогаш срљале таму ваму низ неа, не разбирајќи, додека таа се развивала, и додека луѓето за тоа време (до
330. год. пред Христа) дошле веќе и до коњ, железо, азбука, пресметување, пари,
далеку поразновидни храни и ткаенина, далеку пошироко познавање на сè на светот отколку тоа што било кај Сумерците.
Времето поминато од доба на царството на Саргон I па до победата на Александар Велики над Вавилонците, тоа да го нагласиме, било како што долго време
од Александар Велики до нашето доба. И пред времето на Саргон I луѓето биле населени по сумерската земја, живееле во организирани заедници во уредни земјоделски живот, и тоа бар за исто толку долго доба. Кога Ериду, Лагош, Ур, Изин и Ларса се појавуваат во историјата, за нив веќе е бескрајна минатост.
И на писателот и на читателите најтешко им е да ги сфатат тие временски
разлики. Половина на текот на целокупната човечка просветеност, како и клучевите на сите нејзини главни установи, треба да се бараат во добата пред Саргон I“.
Сè по ред се препиша- до Александар Македонски не се споменуваат Евреи.
„Напоредо со старите почетоци на просветеност во Сумер се случувало слично и во Египет. Уште е нерешено прашањето кој од тие два почетоци биле постари или докаде им било заедничко потеклото и да случајно не произлегле од едни од
други“.
Па Египјаните како и Сумерите биле Медитеранци, со потекло од Левантот.
Сумери и Египтјаните имале закосени очи за механичка заштита од песокот.
„Историјата на нилската долина од почетокот на својата позната историја па
до времето на Александар Велики била мошне слична на вавилонската историја.
Ама, додека Вавилон бил отворен од секоја страни да се навали, Египет бил заштитен од запад со пустиња, од исток пустиња и море, а на југ имал само црнечки
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народи. Неговата историја према тоа е помалку испрекината со наезди на туѓи раси
отколку што е случај со историјата на Асирија и Вавилон. И сè до пред осмиот век
пред Христа, кога паднал под една египетска династија, кога во неговата историја
би се и појавил каков освојувач, тој освојувач доаѓал преку суецкиот земјоуз од
Азија.
Остатоците на каменото доба во Египет несигурни со датуми. Меѓу нив има
палеолитски како и неолитски остатоци. Не е сигурно дали неолитските пастири,
чии се тие остатоци, биле непосредни претци на попозните Египтјани. Во многу нешто тие од своите следбеници сосем се разликувале. Го сохранувале своите мртви;
ама, пред но што би ги сохраниле своите мртви, би им ги исекле телата и очевидно
би јаделе некои делови. Тоа го чинеле, изгледа од некое чуство на почитување
спрема покојникот. Како за тоа вели Флајндерс Питри, ‘мртвите ги јаделе од почести’. Можда преживеаните се надевале така ќе ги задржат некој остаток од онаа
снага и врлина што со нив изчезнала. Траги на слични дивјачки обичаји се најдени
и во други могила расеани по западна Европа при прилика ширење на ариските народи, а такви обичаји се распространети и по црна Африка, каде почнуваат да изчезнуваат тек во денешна доба“.
Канибализмот била одлика на темните раси (Црнци, Индијци и Монголи).
„Околу пет илјади години или порано пред Христа изчезнуваат траги на тие
примитивни народи, и на позорницата се појавуваат вистинските Египтјани. Првиот народ бил наспоредно низок степен на култура и градел колиби; попозно веќе
бил попросветен неолитски народ, ѕидал згради од тули и дрво, место првобитните
колиби, и употребувал камен. Наскоро потоа преминал во бронзено доба. Се служеле со пишење со помош на слики, кои биле исто толку развиени како и сегашната азбука кај Сумерците. Веровно во горен Египет провалил преку Аден од јужна
Арабија некој свеж народ кој мошне споро надирал кон делтата Нил. Др Валис Баџ
говори за нив како за ‘освојувачи од Исток’. Ама, нивните богови и нивните обичаји, како и нивното во слики пишење, всушност биле многу другчие од сумерските.
Една од најраните познати боженски фигури есте фигурата на боженски воден коњ,
која веќе само со тоа е сосем одредена афричка.
Нилската глина не е онака фина и пластчна како сумерската, те Египтјаните
не ја ни употребувале за пишење. Само, место тоа почнале рано да се служат со листови од папирусна трска, од чие име и настанал сегашниот збор ‘папир’. Асирците
при пишење со служеле со каков шилец или така изрежен печат, да остава клинести
впечатоци; Египтјаните поново пишеле со четка, на која и должиме за далеку поголем израз на овој друг начин пишење.
Широките црти на египетската историја се попрости отколку што тоа е случај во месопотамската историја. Давно веќе влегло во обичај египетските владетели
да се делат во низ династии, и кога е говор за добата на египетската историја, обично се споменува првата, четвртата, четиринаесетта и т. р. династија. Персијците
после своето воспоставување во Вавилон најпосле ги победиле Египтаните. Кога
најпосле 332. година пред Христа Египет паднал во рацете на Александар Велики,
се завршила и владата на XXXI династија.
Во таа долга историја од преку 4000 години, на тоа многу подолго време отколку што има од владата на Александар Велики до сегашно доба, би можеле да
наведиме сега извесна широка мена на развиток. Една таква мена, која почнува со
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Менесовата консолидација на северното и јужното кралство и достига врв во IV династија, било познато како и старото кралство’. Оваа IV династија обележува едно
раздобје на богатство и сјај. Нејзините монарски биле обземени со страст сами себе
да си подигнуваат споменици како тоа никаде ни пред ни после не било ниту можело да биде. Огромни масивни три пирамиди од Гизех подигнале на Кепс (3733. година пред Христа), Кефрен и Мигерин, владетели од таа IV династија. Големата
Кепсова пирамида е висока 150 метри, а страние неа í се долги по 330 метри. Пресметано (кажува Валис Баџ) дека таа тежи 4.883.000 тони. Сите тие камења ги довлекле воглавно човечки мускули до своето место. И тие бесмислени и скоро неверовни надгробни гомила се подигнати во доба кога инжинерската наука била тек
во повој. Тие низ три долги владеења толку ги исцрпиле египетските извори, да земјата останала како од војна опустошена.
Историјата на Египет од IV до XV династија историјата е сукоб измеѓу наизменични престолници и супарнички врски, историја на делби на повеќе кралства и
понови обеднувања. Тоа, така да се рече, една внатрешна историја. Неа често ја називаат со феудално доба. Овде би можеле да споменеме само дека во долг низа тогашни фараони Пепи II владеел деветдесет години, што е најдолга позната власт во
историјата. Овој зад себе оставил многу записи по ѕидовите. Со Египет најпосле се
случило она што се случувало така често со просветеностите од Месопотамија.
Египет го покориле номадските Семити, кои ја засновале ‘пастирската’ династија
Хиксос (XIV), домашните Египтјани најпосле ја протерале од земјата. Таа наезда се
случила веровно додека цветело уште она прво Вавилонско Царство, кое го засновал Хамураби;ама, е уште мошне непоуздано познат точен однос во датумите измеѓу раниот Египет и Вавилон. Тие странци од земјата ги истерал народното востание
тек после долгото ропство. Египетскиот дух бил во состојба да ја обедини само омразата спрема странците“.
Се наведе: „...Египет го покориле номадските Семити, кои ја засновале ‘пастирската’ династија Хиксос...“.
Бидејќи Хиксите биле коњари и говедари со балканско потекло, никако Семити (Црнци) со слон, бивол, камила, магаре..., Хиксите имале балканско потекло.
„После таа ослободителна војна (околу 1600. година пред Христа) настанал
во Египет голем период на благосостојба, која, е позната како Ново Царство. Египет постанал голема и обединета војничка држава, која својата војска ја испраќала и
до Еуфрат. Таму најпосле започнала борба измеѓу египетските и вавилонско- асирската моќ. Тие две големи држави како дотогаш биле повеќе оддалечени една, па
не војувале; ама, сега сообраќајните врски меѓу луѓето дошле дотаму војските да
можаат да маршираат од едниот речен слив до другиот“.
Египтјаните како војници имале Црнци, кои дури со Персијците војувале.
„За едно време Египет во тој сукоб имал предност. Тотомес III и Аменофис
III од XVIII династија (во петнаесеттиот век пред Христа), владееле од Етиопија до
Еуфрат. Тие два крала се издвојуваат нарочито во египетската историја од разните
разлози. Биле мошне предземачи во подигнување на згради и оставиле многу споменици и натписи. Аменофис III го основал Луксор и допринел многу за Карнак.
Во Тел-ел-Амарни е пронајдена маса од кралските преписки со вавилонски, хититиски и други владетели, вклучувајќи го и оној Тушрат кој ја зазел Нинива. Тие фрлаат цел сноп на светлост на политичките и општествените прилики на тоа посебно
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доба. За Аменофис IV подоцна ќе има да говориме малку повеќе, ама на кралицата
Хатос, една од најчудните и најспособните египетски владетели, немаме простор
овде подолго да се задржиме. Таа е претставена на своите споменици во машко
одело и со долга брада, која служела како некој знак на мудрост.
Зад тоа настапило кратко раздобје на сириската власт над Египет, а потоа
низови на наизменични династии, меѓу кои можеме да ги забележиме XIX чиј член
е Рамзес II, голем градител на храмови, кој владеел шеесет и седум години (околу
1317. до 1250. пред Христа), и за кого некои мислат дека бил оној Мојсиев фараон.
Можеме да ја забележиме и XXII династија, чиј је Шишак (околу 930. пред Христа)
го оробил Соломоновиот храм. Известен етиопски освојувач од горен Нил основал
XXV династија,една страна династија,чија влада престанала 670. пред Христа, пред
новото Асирско Царство што го создадоа Тиглат Пилесер III Саргон II и оној веќе
споменат Сенахериб. И тогаш Вавилон прв пат завладеал со Нил“.
За Рамзес II (околу 1317. до 1250. пред Христа) има докази,но не и за Мојси.
Исто така, има докази/наоди и за Шишак, но никако за било каков Соломон и храм.
„Денови ма каква египетска надмоќ над страните народи се приближувала
на својот крај. Домашната власт се воспоставила поново за едно време под Псаметих I од XXV династија, додека Неко II ги повратил за извесно време старите египетски поседи во Сирија сè до Еуфрат, кога и Медијците со Халдејците напаѓале на
Нинива. А од тие задобиени краишта Небухаднезар II големиот халдејски крал, библиски Небухаднезар, после падот на Нинива и Асирците ги истерал поново Неко
II. Како што тоа подоцна ќе го видиме, Небухаднезар тогаш Евреите кои биле во
сојуз со Неко II, ги отерал во ропство во Вавилон“. (Евреи никогаш немало, Р.И.)
За сите историски личности има докази/наоди, но никако и за библиските.
„Кога во шестиот век пред Христа Халдеја потпаднала под Персијците, дошол ред и на Египет. Него подоцна една побуна го направила независен уште за
шест години. Најпосле 332. пред Христа тој со добрододојденица го поздравил како
свој освојувач Александар Велики, и оттогаш со нив владеат странци, прво Грци,40
потоа Римјани, тогаш по ред Арапи, Турци и Британци, сè до сегашноста названанезавосност. Тоа е накратко историјата на Египет од својот почеток. Прво историјата на едно осаменување, а потоа сè повеќе вплеткување во работа на други
народи, во колку познатните сообраќајни олеснувања ги доведувале народите на
светот во сè тоа поблизок меѓусебен допир.
Историјата на Индија, која сега треба овде да ја прераскажиме, уште е попроста отколку и ова неколку редови за Египет. Дравидните народи во долината
Ганг се развивала напоредо и во истиот правец во кого и сумерското и египетското
општество. Во северна Индија се пронајдени печати од Сумер. Ама, прашањето дали раните индиски заедници икогаш доспеале до тек на висок степен на општествен развиток, до кој дошле Сумер и раниот Египет. Зад себе оставиле малку споменици и никогаш не доспеале до вештачко пишење. Во тоа старо доба, се чини, во
Индија немало никакви завојувања од страна на Семитите.
Негде околу Хамурабиевото доба или и попозно, една гранка на номадски
Аријци, кои тогаш владееле над северна Персија и Авганистан, продреле во Индија
низ северно- западните премини. Тие стоеле во блиско сродство со предците на
Медијците и Персијците. Нивниот пат претставувал низ победи, додека не преовла40

Никогаш немало Грци туку само Македонци.Елада никогаш не била Грција,ниту некогаш ќе биде.
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даа над сите мрки жители на северна Индија, и не ја проширија својата управа и
влијание над целото полуострово. Ама, под нив никогаш не дошло до какви обединувања на сета Индија. Нивната историја е историја на војноборни крала и републики.
По заземањето на Вавилон, и во добата на своето ширење, персиското царство ги распрострало своите граници и преку Индите. Александар Велики одел во
свој поход дури и до границите на оние пустињи што ги раздвојува Пенџаб од Ганговата долина. И со тие прости податоци ќе оставиме за некое време историјата на
Индија“.
Сè што авторот наведе за од Индија па сè до со Египет...никаде нема Евреи.
БОГОВИ, СВЕШТЕНИЦИ И КРАЛЕВИ
Х.Џ.Велс41 пиши: „Некои богови, како Мардук вавилонски и Баал (=Господ)
фенички, канаитски, или на други народи, во своја основа биле мошне веројатно
чудовишни легендарни битија баш онакви како што би можеле ден денес да ги замислат малите деца. Населените народи, се вели, кога би замислиле некој бог, одма
би му создале жена. Повеќето египетски и вавилонски богови биле оженети. Кај боговите на номадските Семити не постоеле тие наклонетости кон брак како што и за
децата меѓу жителите од гладните степи исто така малку се жудело“.
Постоела разлика во верувањето на богови меѓу Белците и Црнците.
Сличност кај темните раси со заедничко потекло пред да имало континенти.
„Во раните денови на Сумер и Акадија кралевите по градовите биле повеќе
свештеници и вражачи отколку кралеви. Тек кога страните освојувачи побарале некој начин својата власт да ја воспостават во односите спрема постоечките установи,
разликата измеѓу свештениците и кралевите постанала потполна. Ама, свештеничкиот бог останал и понатаму врховен господар како над земја така и над свештениците и кралевите. Тој бил општ. Богатството и власта на неговите храмови и
установи ги надминувале кралевите. Тоа бидувало случај нарочито во опсег на градските ѕидови. Хамураби, основач на вавилонското царство, еден е од најраните
владетели кога гледаме каде работите на својата заедница ги зема во своите раце.
Тој тоа го прави грижејќи се ипак да биде спрема боговите крајно учтив. Во еден
натпис каде се говори за неговите работи на наводнување во Сумер и Акадија, тој
почнува вака: ‘Кога Ану и Бел ми повериле да управувам со Сумер и Акадија’. А
имаме и еден зборник закони на тој ист Хамурабиј, најран законски зборник за кој
знаеме, и на заглавје на тој зборник го гледаме Хамурабиевиот лик како прима закон од неговиот номинален прогласувач, богот Шамаш.42
Од времето пред таа Хамурабиева слика недавно е откопан рељев од Ур, на
кој се гледа, како богот месечев му наредува на кралот Ур-Енгур да му изгради
храм, те уште во таа работа му помогнува. Кралот тука е претставен во положба на
слуга.
При освојувањето на каков град од голема политичка важност било неговиот бог да се однесе и да биде како некој подреден бог во победничкиот храм. Тоа
било многу поважно отколку едниот крал да го покори другиот. Еламиќаните така
41
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го однеле Меродах, вавилонскиот Јупитер, и Вавилонците не се чуствувале независни сè додека не го повратиле.
Ама, бидувало победителот да се плаши од победениот бог. Во веќе споменатата збирка на писма упатени на Аменофис III и IV од Тел-ел-Амарна во Египет, се најдува и едно писмо од некој крал, митански крал Тушрат, која ја покорил
Асирија и го однел кипот на божицата Иштар. Се чини дека тој кипот го испратил
во Египет, донекаде да го признае првенството на Аменофис, ама донекаде и што
се боел на нејзиниот гнев. Во Библијата се раскажува како Филистејците однеле како знак на победа еврејскиот Ковчег на Заветот, и тоа во храмот на рибовиот бог
Дагон во Ашдод, и како Дагон паднал од своето постолје и се разбил, а жителите на
Ашдод заразата ги покосила. Нарочито во попозната историја се појавуваат на позорницата богови и свештеници; а никаде нема траг од кралеви.
Низ сета историја на вавилонските и асирските царства, како ни еден монарх
во Вавилон не се чуствувал во својата власт сè додека не ја ‘зел Беловата рака’. Тоа
би значело дека Беловото свештенство го примило како божествен син и претставник. Што нашето познавање на асирската и вавилонската историја бидува поодредена, тоа е појасно дека политичките борби на тој свет, превратите, завладувањата,
династичките промени, сплетки од страни сили, се движеле понајповеќе околу споровите измеѓу големото и богатотото свештенство и сè повеќе, ама уште нееднаква
снага, на монархијата. Кралото со наклонувал на својата војска, која обично била
каква најмена странска војска.Таа можела да се побуни мошне брзо ако би останала
без својата награда или грабеж, а било лесно да се поткупи. Еднаш веќе меѓу владетелите на асирското царство го спомнавме името Сенахериб, син на Саргон II. Сенахериб бил вплеткан во жестоко карање со вавилонските свештеници. Тој никогаш не ја ‘зел Беловата рака’. И најпосле ја завршил својата пресметка со нив со тоа
што до темел ним до темел им го разорил светиот град Вавилон (691. пред Христа),
а Бел-Мардуковиот кип го пренел во Асирија. Еден од неговите синови го убил после, а негов наследник Есар-хадон (неговиот син, ама не оној што го убил), нашол
за пробитачно Бел-Мардук да го поврати и наново да го изгради неговиот храм, како на тој начин би се измирил со богот.
Асурбанипал (грчки Сарданапал) син на овој Есар-хадон, нарочито е занимлива појавата од гледиштетона тој однос измеѓу свештенството и кралот. Измирувањето на неговиот татко со Бел-Мардуковото свештеншство отишло толку далеку
Сарданипал го добил вавилонското вместо војничкото асирско воспитување. Тој
постана голем љубител на глинените споменици од минатото. Неговата библиотека е најдрагоцен извор на историското градиво на светот. Ама, покрај сите свои научености тој ја држел чврсто во своите раце асирската војска. Привремено завладеал и над Египет. Загушил една побуна во Вавилон и спровел извесен број успешни
војувања. Тој бил скоро последен од асирските владетели. Ариските племиња, кои
беа повешти отколку во свештеничката служба, и тоа нарочито Скитите, Медијците
и Персијците, напаѓале за долго од север и северо-исток на Асирија. Најпосле, Медијците и Персијците склопија сојуз со номадските семитски Халдејци од југ за заенички упад во Асирија. Асирската престолнина Нинива паднала пред тие Аријци
606. година пред Христа.
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На шест и седум години после тоа ариско заземање на Нинива, при која прилика Вавилон бил оставен на семитските Халдејци,43 последниот монарх на халдејското царство (второ вавилонско царство), Набонид, Белсазаров татко, беше свргнат од страна на персискиот владетел Кир. И тој Набонид исто така бил необично
учен владетел, во кој имало повеќе ум и машта отколку практично знаење за државните работи. Тој се бавел со антикварски истражувања. Со тие негови истражувања и должиме за датумот од 3750. година пред Христа, инаку припишуван на Саргон I. Тој бил поносит со тоа свое решение, и оставил дури записи кои за тоа говорат. Јасно е дека бил и верски новатор. Градел и преуредувал храмови, па покушал
верата да ја усредсреди во Вавилон, донесувајќи извесен број месни богови во БелМардуковиот храм. Без сумливост дека ја увидувал слабоста и расулоста на своето
царство поради тие спротивни вероисповедувања, па имал на ум некоја замисла сите да ги соедини.
Настаните меѓутоа се развивале и премногу брзо за макаков таков развој на
работите. Неговите новотарии очевидно предизвикале очевидна сумливост и непријателско расположение кај Беловите свештеници, те се свртија на страната на
Персијците и ‘Кировите војници влегле во Вавилон без борба’. Набонид бил заробен и персиските стражари застанаа пред вратата на Беловиот храм, ‘каде служењата продолжиле без прекин’.
Кир вистински го воспоставил персиското царство во Вавилон со Бел- Мардуковиот благослов. Тој ги задоволил свештеничките конзервативни нагони со испраќање на месните богови назад во нивните стари храмови. Така исто ги повратил
и Евреите во Ерусалим. И тоа за него било од непосредна политичка важност. Ама
со доведување на неверните Аријци, старото свештенство имало и премногу скапо
да плати за такво продолжување на своето служење. Помудро би им било да се
прилагодат на новотариите на Набонид, тој искрен Еретик, да ги слушале неговите
намери, и излегле во пресрет на потребите на новото доба. Кир влегол во Вавилон
годината 539. пред Христа. Околу годината 521. во Вавилон се подигнала поново
побуна; 520. еден друг персиски монарх, Дариј, ги рушел неговите ѕидови. За две
стотини години потполно изумреле Бел-Мардуковите свечено обреди, а Бел-Мардуковиот храм им служел на градежинарите за камен мајдан.
Историјата за египетското свештенство и на кралот е слична на оваа вавилонска, ама ни на кој начин упоредна со неа. Сумерските и асирските кралеви биле
свештеници кои постанаа кралеви. Тоа биле посветувани свештеници. Египетскиот
фараон не изгледа дека одел по тој пат. Фараонот располага веќе и во најстарите записи сила и важност далеку поголема отколку икаков свештеник, Тој, всушност, е
бог- нешто повеќе отколку свештеник или крал.
Не знаеме како дошло до таа положба. Никаков сумерски, вавилонски или
асирски монарх не би имал толкаво влијание на својот народ овој сè да потчини она
што фараоните од IV династија, кои изградиле пирамиди и успеале народот да им
работи во тие огромни претпријатија. Пораните фарони веројатно биле сматрани
како овоплодување на врховниот бог. Зад главата на големиот Шефренов кип стои
јастреб-бог Хорус. Така, еден позни монарх како што е Рамзес III (XII династија),
на својот саргофаг (што сега се најдува во Кембриџ) е претставен како на себе да
носи нарочити ознаки три големи египетски богови. Тој носи два скиптари на Ози43
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рис, богот Дан и Воскрснување; на главата му се рогови на кравја божица Хатор и
сончевата топка и перјата на Амон Ра. Тој не носи само знаци на тие богови, како
побожен Вавилоњанин би можел да носи Бел-Мардуковиот, туку тој е сам означен
како тие три бога во едно.
Наидуваме и на извесен број кипови и слики, која ја поткрепуваат помислата дека фараоните вистински биле синови на боговите. На пример, боженското татковство и родувањето на Аменофис III (на XVIII династија) е изложена до најситни поединости во низа кипови од Луксор. Што повеќе, е сматрано дека фараоните,
бидејќи од така боженски лози, не можат да се женат од пониски општествени слоеви. Спрема тоа било вообичаено да се жени со роднинки во такви степени во сродство, какви што сега не е допуштен брак; се венчале и со самите свои сестри.
Оттука почнала борба меѓу дворот и црквата во египетската историја со
основа сосем друга отколку во Вавилон. Професорот Масперо во едно свое дело
дава занимлив приказ на борбата измеѓу Аменофис IV и свештенството, и тоа нарочито со свештениците на големиот бог Амон Ра, господар на Карнак.
Мајката на Аменофис IV не била од фараонска лоза. Изгледа како неговиот
татко, Аменофис III, се оженил од љубов со една поданица, убавата Сиријанка по
име Тии. Професорот Масперо најдува зачеток на карање во можебитното пречење
на тој брак и во разни неприлики кои на кралицата ги приредувале свештениците
на Амон Ра. Можда таа го задоила својот син со фанатична омраза спрема Амон Ра.
Само, можда Аменофис IV бил личност на широки погледи. Како и вавилонскиот
Набонид, илјада години подоцна, и тој можда имал на ум какво прашање на духовно единство на своето царство. Веќе наведовме дека Аменофис III владеел од Етиопија до Еуфрат, и дека збирката на писма од Тел-ел-Амарна, се упатени нему и на
неговиот син, покажува голем опсег на интереси и влијанија. Во секој случај, Аменофис IV презел на себе задача да ги затвори сите египетски и сириски храмови, по
сè на своето подрачје да го укине секташкото богослужење, и секаде да воспостави
служење на еден бог Атон, сончев круг. Тој ја напуштил својата престолнина Теба,
која била дури повисок град на Амон Ра отколку што бил Вавилон попозно БелМардук град, и својата престолнина ја воспоставил во Тел-ел-Амарни; а своето име
‘Аменофис’, кое го посветувал на Амон (Амин), го променал во ‘Акнатон’, Сончева Слава. И ги одржал своите положби против сите свештеници на своето царство
низ осумнасет години, те како фараон и умрел.
Мислењето за Аменофис IV (или Акнатон) јако се разминува.Едни го сметаат креатор на омразата на неговата мајка спрема Амон и како премногу залубедна
на мажот една убава жена. Неа í укажувал големи почести. Во Египет воопшто се
почитувале жените, а со нив владеело во разни времиња неколку кралици. Него
еднаш дури во еден случај и го насликале со жена која му седи на колена, а во друг
како во едни коли љуби. Ама, луѓето со кои жените владеат, не одржуваат големи
царства, и тоа уште покрај огорченото непријателство на највлијателните тела во
нивните области. Други поново го опишуваат како ‘мрачен фанатик’. Кај мрачните
фанатици ипак е доста редок среќен брачен живот. Многу повеќе би имало смисла
да го мислиме за фараон кој одбил да биде бог. Не се само неговото слободно откривање на природните наклонетости она што го одбележува како снажна и оригинална личност. Неговите уметнички поими беа негови сопствени. Тој одбил сликата да му биде изработена вообичаено и со вообичаена сладуњава убавина на бо-

89
женски фараон. Затоа неговото лице не посматра, низ едно меѓувреме од триесет и
три века, како лице на прв човек кој се нашол усред низ боженски сувопарности.
Осумнаестогодишната власт меѓутоа не била доволна за онаков преврат каков што тој го замислувал. Неговиот зет, кој го наследил, се повратил во Теба и се
измирил со Амон-Ра. Тоа бил еден од последните три монарси од XVIII династија,
едно тројство во кое бил вклучен и фараонот Тут-анк-амон, за кого последните години се говорело многу. Тоа бил безначаен младинец кој се оженил со Акнатоновата ќерка и наследница, и за кого изгледа дека се најдувал посве во рацете на Амоновите свештеници. Тој или млад умрел или на некој начин го склониле. Само се
случило неговиот гроб останал единствен гроб на еден фараон во кој никој подоцна
не провалил и не го оплачкал. Останал негибнат сè до наше доба.А тогаш го отвориле и испитале уз новинарска узбуна вон сразмер со неговата историска важност.
XVIII династија се завршила наскоро после Тут-анк-амоновата смрт. XIX, која ја
основал Харемхаб, постана една од најблиставите и најславните меѓу сите египетски династии.
До самиот крај на нивната историја на кралската боженственост ја обзела сета египетска свест, со тоа ги заразила и мислите на другите раси. Кога Александар
Велики стигнал во Вавилон, Бел-Мардуковиот углед почнал веќе одавно да се распаѓа, ама во Египет Амон Ра бил уште секогаш голем бог, кој од победничкиот
Грк направил скоро сноб. Амон Ра-овите свештеници, подигнале во доба отприлика XVIII и XIX династија (околу годината 1400. пред Христа) во една пустинска
оаза храм со пророчиште. Тука се најдувал и еден божји кип кој можел да говори,.
Да ја движи својата глава и да прима или одбива ливчиња за прашања. Тоа пророчиште уште цветело околу 332. година пред Христа. Се приповеда како младиот господар на светот направил нарочит пат да го посети, како ми пријдол на светиштето и како кипот му му излегол во пресрет од темнината во позадина.
Тогаш настапило возбудливо изменување на поздрави. И мора тогаш да е
речено:
‘Пријди, сине на моите бедра, што толку ме сакаш, да ти дадам кралско достоинство на Ра и кралско достоинство на Хорус ! Ти давам храброст, ти давам под
своите нозе да ги држиш сите земји и сите вери; ти давам со своите раце да ги шибаш сите обединети народи!’.
Така се случило египетските свештеници всушност го победиле својот победувач, и еден ариски монарх постанал прв пат бог“.
„Стариот град на Хамбурабиј (кој владеел пред илјада и седум стотини години) за Хебухаднезар Велики и Набонид бил уште секогаш богат и важен, а не како Нинива. Исто како ни Египтјаните, Вавилонците многу не се загрижувала промената од персиска на македонска власт, Бел-Мардуковиот храм тогаш бил во рушевини и вистински камен мајдан за градежен материјал; ама, преданието на халдејските свештеници уште се одржувало, и Александар обеќал дека наново ќе го
подигне“.44
Александар Македонски бил претставен со змија,како јарец(бог Арес) брав...
„За повеќе нарастувања Александар Велики на човештвото му претставувал
знамење и отеловуње на светскиот ред и светското господарство. Неговата глава
опкружена со боженски знаци на полубог Херкул или бог Амон Ра, се појавувале
44
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на парите на оние негови следбеници кои ма по што можеле да тврдат дека се негови наследници...“.45
На наведените простори никаде ги нема Евреите-такви и никогаш ги немало.
ЕВРЕИТЕ=ЕДНОБОЖЦИТЕ ПРОИЗЛЕГЛЕ ОД ПОВЕЌЕБОЖЦИТЕ
Х.Џ.Велс46 пиши: „Оттука почнала борба меѓу дворот и црквата во египетската историја со основа сосем друга отколку во Вавилон. Професорот Масперо во
едно свое дело дава занимлив приказ на борбата измеѓу Аменофис IV и свештенството, и тоа нарочито со свештениците на големиот бог Амон Ра, господар на
Карнак“.
Следи зачеток на еднобожество во борба против старата повеќебожна вера.
„Мајката на Аменофис IV не била од фараонска лоза. Изгледа како неговиот
татко, Аменофис III, се оженил од љубов со една поданица, убавата Сиријанка по
име Тии. Професорот Масперо најдува зачеток на карање во можебитното пречење
на тој брак и во разни неприлики кои на кралицата ги приредувале свештениците
на Амон Ра. Можда таа го задоила својот син со фанатична омраза спрема Амон Ра.
Само, можда Аменофис IV бил личност на широки погледи. Како и вавилонскиот
Набонид, илјада години подоцна, и тој можда имал на ум какво прашање на духовно единство на своето царство...Во секој случај, Аменофис IV презел на себе задача да ги затвори сите египетски и сириски храмови,по сè на своето подрачје да го
укине секташкото богослужење, и секаде да воспостави служење на еден бог Атон,
сончев круг...своето име ‘Аменофис’, кое го посветувал на Амон (Амин), го променал во ‘Аккнатон’, Сончева Слава. И ги одржал своите положби против сите свештеници на своето царство низ осумнасет години, те како фараон и умрел“.
„Осумнаестогодишната власт меѓутоа не била доволна за онаков преврат каков што тој го замислувал. Неговиот зет, кој го наследил, се повратил во Теба и се
измирил со Амон-Ра. Тоа бил еден од последните три монарси од XVIII династија,
едно тројство во кое бил вклучен и фараонот Тут-анк-амон, за кого последните години се говорело многу. Тоа бил безначаен младинец кој се оженил со Акнатоновата ќерка и наследница, и за кого изгледа дека се најдувал посве во рацете на Амоновите свештеници. Тој или млад умрел или на некој начин го склониле...“.
Токму само со Аменофис IV започнало еднобожеството,кое долго не траело.
„Ние во широки црти сме прателе...Нарочито обративме внимание на податоците за уште широките политички поими кои се наѕираат во делувањето и на зборовите на такви луѓе како што беа Набонид и Аменофис IV...“.47
Се говори за двата премини од повеќебожество во еднобожество.
„Историјата за населувањето и ропството на Израелевите деца во Египет е
доста тешка. Постои еден египетски запис како фараонот Рамзес II населил извесни
семитски народи во земјата Гошен. Тука се тврди како тие дошле во Египет поради
глад. Ама, за животот и успехот Мојсиев не постои никаков египетски податок воопшто. Нема никакви забелешки за каква чума во Египет, или за каков фараон, кој
се удавил во Црвеното Море. Во приказната за Мојсиј има и такви црти кои во себе
45
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носат митолошки особини, па е и еден од најзанимливите тренутци во неа како мајката на Мојсиј го скрила во ковчег од ругузина, исто така од некоја стара сумерска
легенда“.48
„Не би можело да се рече дека тие обеќани земји икогаш биле потполо во
еврејски раце. По Пентатеух во Библијата доаѓа книгата за Исус Навин, за судите,
за Рут (како едно отстапување), за Самуил I и II и кралевите I и II, и со летописите
што се поновуваат во варијации скоро исто градиво за Самуил II и за кралевите. Во
поголем дел на таа попозна историја се чуствува сè појак дах на вистина. Во тие
книги најдуваме како Филистинците чврсто ги држат во свој посед плодните низини од југ, а Канаанците и Феничаните се одржуваат против Израелците на север.
Први успеси на Исус Навин не се поновуваат. Книгите за судиите е мрачен список
на неуспеси. Народот го губи самопоузданието. Престануваат да му служат на својот бог Јехов, и ги обожуваат Баал и Аштарот (Бел и Иштар)...“.49
„Тоа навистина била огорчена битка, во која Изралците изгубиле 30.000
луѓе. И порано ги пратела зло коба, те изгубиле 4000 луѓе, и затоа сега го донесоа
својот најсветол символ, божји ковчег заветни.
‘А кога дојде ковчегот на заветот господ него во око, го повика сиот Израел
од радост, земјата да заечи. А Филистеите, слушајќи ја веселата вика, рекоа: Каква
е тоа вика на весели во околу еврејскиот ? И разбираше дека дошол ковчег господни во око нивно. И се уплашиле Филистеите кога рекоа: Бог дошол во око. И говореа: Тешко нам, оти тоа не било порано. Тешко нам, кој нас ќе не избави од рацете
на тие силни богови ? Тоа се богови што ги побија Мисирците во пустињата со секојјаки маки. Охрабрите се, и бидите луѓе, Филистеи, да не им служете на Евреите
како што тие нам ни служеле. Бидите луѓе и удрите!’ “.50
„‘Ама, не беше по воља што рекоа да им даде цар, да им суди. И Самуил се
помоли на Господ. А Господ рече на Самуил: Послушај глас народни во сè што ти
говорат; оти не те отфрлија тебе, туку мене ме отфрлија да не царувам над ним. Како правеше од оној ден кога ги изведов од Мисир до денес, и ме оставија и служеше на други богови, по сите тие делови ти прават и тебе. Затоа сега послушај глас
нивни; ама добро им засведочи и кажи начин со кој царот ќе царува над ним’ “.51
Се говори само служење на други богови,а не на оној едниот еврејскиот бог.
„Ни тоа што го поставил Јеховиновото обожување во Ерусалим на таа нова
основа, ниту неговото видување и разговор со богот во почетокот на неговата
власт, не му сметало на Соломон во своите попозни години да развие некој вид боголсловно кокетирање. Тој многу се женел, ако не поради нешто друго, а она од државни разлози и заради сјај. Своите многубројни жени сакал да ги задоволи со тоа
што принесувал жртви на народните боженства, сидонска божица Аштар (Иштар),
Шемош (еден маобиќански бог), Молох и т. н. Библиското раскажување за Соломон ни покажува вистински еден крал кој како и сите други мошне нестален и слабо
побожен, додека народот бил онака исто празноверен и збунет, како и сите други
околни народи“.52
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Следи во Соломоново време имало повеќебожество-и без никакво еврејство.
„Низ неколку векови остаток на нивната книжевност се зачувал во облик на
посебни книги, кои разнолико се почитувале. Некои од попозните книги сосем јасно состави постанале после ропството. А сета таа книжевност била покриена со
извесни свои мисли водителки. Таква мисла, на која дури и оваа книга во поединости противречи, сака цел народ да е составен од чистокрвни Аврамови деца. Потоа тука е мислата за обеќавањето што Јехов му го дал на Аврам дека ќе ја издигни
еврејската раса изнад сите други раси; и трето, постаналата вера Јехова да е најголема и најмоќна меѓу племенските богови, па потоа дека е врховен бог над сите
други богови, и најпосле дека тој е едини вистински бог. На крајот меѓу Евреите,
како меѓу народот, завладеало уверување дека тие се избран народ со еден бог над
сета земја“.53
ЕВРЕЈСКО СВЕТО ПИСМО И ПРОРОЦИ
Х.Џ.Велс54 пиши: „Сега можеме да го поставиме на вистинско место во овој
општ нацрт на човечката историја на Израелците, како и онаа најзначајна на светот
збирка на старите податоци, збирка која на сите христијани на светот е позната како Стар Завет. Во тие податоци наидуваме на најзанимлива најзначајна светлост
што паѓа на развитокот на просветеност, како и најочевидни ознаки на новиот дух
во човечките работи во време на египетски и асирски борби за надмоќ над светот.
Сите книги што го сочинуваат Стариот Завет зацело постоеле, и тоа многу
во овој сегашен облик, бар на стогодини пред Христовото родување. Повеќето од
нив биле уште во доба на Александар Велики (330. година пред Христа) веројатно
признати за свети списи. Тоа била света книжевност на Евреите,еден народ кој 587.
пред Христа ги иселил халдејскиот Небухаднезар II од неговата земја во Вавилонија, и тоа скоро цел, изземено само нешто малку преостаток од понискиот сталеж.
Тие после се повратиле во својот град Ерусалим, и таму наново соградиле свој град
под покровителство на Кир, оној персиски освојувач кој, како што тоа веќе го забележивме го оборил 539 година пред Христа Набонид, последниот од халдејските
владетели во Вавилон. Вавилонското ропство траело околу пеесет години. Многу
научници мислат дека во тоа раздобје настапила меѓу нив една мешавина со Вавилонците, како расно така и духовно“.
Бидејќи Набонид бил еднобожец како Ехнатон,тој немал еднобожци робови.
„Нарочит вид е положбата на јудејската земја, како и Ерусалим, нејзина престолница. Таа покраина се пружа во облик каква трака меѓу Средоземно Море на
запад и со пустињата од онаа страна на Јордан на исток. Низ неа поминува природен пат меѓу Хитита, Сирија, Асирија и Вавилон на север и Египет на југ. Тоа
спрема тоа била земја веќе предодрдена за една бурна историја. Преку неа и Египет, како и која било тренутно надмоќна сила од север, се борел за своето царство
против тамошните народи. Тие се бореле и за слободен премин на својата трговија.
Самата земја по себе ниту била голема, ниту плодна за земјоделство, а не поседувала никакви минерални блага да би била значајна. Историјата на овој народ, онака
како тие списи ја зачувале, служи како некој толкувач уз поголема историја на два53
54

Исто, стр. 132.
Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград, стр. 124.

93
та просветни претци од север и југ, и како додаток на историјата на народите од
запад“.
За сите народи има историски докази, но не само за Евреите=Еднобожците.
„Тие списи се состојат од поголем број на различни состојки. Првите пет
книги, Пентатеух,веќе мошне рано нарочито се почитувале.Тие почнуваат во облик
каква општа историја со двоструки извештаји за создавање на светот и за создавање човештвото, за раниот живот на расите, и за големиот потоп, каде пропаднало
сето човештво, освен неколку избрани поединци. Таа приказна за потопот била распространета по сите стари преданија. Можно е во неа да се најдува успоменот на
она потопување на долината во која сега се најдува Средоземно Море, уште во неолитскиот век. Или можда со тоа се чува споменот на каква голема пропаст во ѓурѓијанската и во касписката област. Ископувањата откриле и вавилонска верзија, како за приказната за создавање на светот и за потопот, и тоа уште од добата пред
еврејското повраќање. Оттука тврдат библиските критичари дека Евреите за време
на своето ропство дошле до првите глави во Светото Писмо, и тоа на оние први десет глави за постанување.
Потоа доаѓа историјата за татковците (патријарсите) и основачите на еврејскиот народ, за Аврам, Исак и Јаков. Тие се претставени како патријархални бедуински поглавици, во земјите меѓу Вавилон и Египет, каде живее со живот на номадски пастири. Критичарите тврдат дека сегашната Библија е составена од неколку
порани верзии. Само какви биле да биле нејзините извори, таа приказна, онаква каква е очекувана денес, е полна со боја и животна снага. Таа што денес се вика Палестина во тоа доба била земја Канаан, населена со семитски народи по име Канаанци, кои стоеле во блиско сродство со Феникијците, основачи на Тир и Сидон, а и со
Амориќаните кои го зазеле Вавилон и основаа под Хамурабиј прво вавилонско царство“.
Па никогаш немало етнички еврејски народ55 туку само Евреи=Еднобожци.
Еврејството=Еднобожеството започнало само кај Ездра, во 5 век пред н.е.
„Кога Аврамовиот народ поминал со своите стада низ таа земја (можда во
исто она доба кога и Хамураби владеел) Канаанците биле еден мирен и населен
народ. Аврамовиот бог, како што библиската приказна кажува, му обеќал нему и на
неговите деца таа цветна земја со богати градови. Читателот треба да í се обрати
на книгата за постанувањето; и да ја прочита тука како Аврам, беше без деца, сумњал во тоа обеќување и како се родиле Исмаил и Исак. А во книгата за постанување наидуваме исто така и на животите на Исак и Јаков, чие име било променето во
Израел, и дванаесет Израелски синови; како и како тие во доба на голем глад отишле во Египет. Со тоа се завршува книгата за постанување, прва книга на Пентатеух. Наредната книга се бави со приказната за Мојсиј.
Историјата за населувањето и ропството на Израилевите деца во Египет е
доста тешка. Постои еден египетски запис како фараонот Рамзес II населил извесни
семитски народи во земјата Гошен. Тука се тврди како тие дошле во Египет поради
глад. Ама, за животот и успехот Мојсиев не постои никаков египетски податок воопшто. Нема никакви забелешки за каква чума во Египет, или за каков фараон, кој
се удавил во Црвеното Море. Во приказната за Мојсиј има и такви црти кои во себе
носат митолошки особини, па е и еден од најзанимливите тренутци во неа како мај55
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ката на Мојсиј го скрила во ковчег од ругузина, исто така од некоја стара сумерска
легенда“.
Библиската историја била/е само библиска,која не е потврдена вонбиблиски.
„Сè тоа се случило после Рамзес II и во добата на Рамзес III. Египетските
споменици од тоа време говорат за големи поморски битки, и како непријателските
народи марширале долж палестинскиот брег на Египет, како Критјаните се здружиле против Египет со некои порани ариски освојувачи, кои на походите своите работи ги носеле на воловски коли, а тоа е сосем ариска одлика. До сега уште не била
составена никаква единствена приказна за сите оние борби кои се воделе меѓу годините 1300. и 1000. пред Христа; ама, од библиското проповедување е очигледно
дека Евреите, кога се под Исус Навин го спроведувале постепеното освојување на
обеќаните земји, дошол сукоб со еден нов народ, со Филистинците, кои долж брегот се населувале по цели низ градови, од кои најглавни биле Газа, Гат, Ашбод,
Ашкелон и Екрон, а кои вистински биле, како и Евреите, придојденци, и тоа баш
оние Критјани од море и север. Освојувањето спрема тоа, почнувајќи со нападот на
Канаанците, се претворила брза и долга и не баш успешна борба околу желните и
обеќаните земји со тие многу пострашни продојденци, со Филистинците“.
Бидејќи се говори само воловски коли, сè било само пелагиско- без Семити.
Авторот го потврди: „носеле на воловски коли, а тоа е сосем ариска одлика“.
„Не би можело да се рече дека тие обеќани земји икогаш биле потполо во
еврејски раце. По Пентатеух во Библијата доаѓа книгата за Исус Навин, за судите,
за Рут (како едно отстапување), за Самуил I и II и кралевите I и II, и со летописите
што се поновуваат во варијации скоро исто градиво за Самуил II и за кралевите. Во
поголем дел на таа попозна историја се чуствува сè појак дах на вистина. Во тие
книги најдуваме како Филистинците чврсто ги држат во свој посед плодните низини од југ, а Канаанците и Феничаните се одржуваат против Израелците на север.
Први успеси на Исус Навин не се поновуваат. Книгите за судиите е мрачен список
на неуспеси. Народот го губи самопоузданието. Престануваат да му служат на својот бог Јехов, и ги обожуваат Баал и Аштарот (Бел и Иштар). Својата раса ја мешаат
со Филистинците, Хититите, и така натаму, а со тоа постанува, како што и подоцна
секогаш биле, еден расно измешан народ.56По низ мудри луѓе и јунаци тие водат
една обична неуспешна и никогаш сосема единствена војна против своите непријатели.Наизменично претрпувале порази од страна на Маобиќаните, Канаанците, Мидијанците и Филистинците. Историјата на тие борби, како и за Геодон и Самсон и
за други јунаци кои од време на време фрлаат по каков зрак надеж на израилските
неволји, раскажани во книгата за судии. Во првата книга Самуилова е раскажана
приказна за нивниот голем пораз кај Ебенезар, во добата кога Илија бил судија.
Тоа навистина била огорчена битка, во која Изралците изгубиле 30.000 луѓе.
И порано ги пратела зло коба, те изгубиле 4000 луѓе, и затоа сега го донесоа својот
најсветол символ, божји ковчег заветни.
‘А кога дојде ковчегот на заветот господ него во око, го повика сиот Израил
од радост, земјата да заечи. А Филистеите, слушајќи ја веселата вика, рекоа: Каква
е тоа вика на весели во околу еврејскиот ? И разбираше дека дошол ковчег господни во око нивно. И се уплашиле Филистеите кога рекоа: Бог дошол во око. И говореа: Тешко нам, оти тоа не било порано. Тешко нам, кој нас ќе не избави од рацете
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на тие силни богови ? Тоа се богови што ги побија Мисирците во пустињата со секојјаки маки. Охрабрите се, и бидите луѓе, Филистеи, да не им служете на Евреите
како што тие нам ни служеле. Бидите луѓе и удрите!’.
И Филистинците се бореа, и тоа се бореа херојски. ‘А Израилците поново се
разбија и побегнаа к шаторите свои; и бојот беше голем, оти падна од Израелитите
трисесет илјади пешаци. И ковчегот божји беше грабнат, и два сина Илијини. Офиниј и Финис, ги убија. И еден измеѓу синовите Венијаминови побегнаа од бојот, и
дојдоа во Силом истиот ден со раскинати облеки и главите посипани со прав. И кога дојде, гледај, Илија седеше на столицата на крај на патот гледајќи; оти срцето
негово биеше од страв за ковчег божји. И дошол оној човек во град кажа глас, и
застана викот на сè на градот. А Илија, слушајќи го викот рече: каква е тоа врева ?
И човекот брзо дотрча да му јави на Илија. А Илија беше деведесет и осум години,
и очите му беа потемнени, те не можеше да го види. И рече човекот на Илија: Јас
одам од бојот, побегнав од бој. А тој рече: Што би, сине ? А гласникот, одговорувајќи, рече: Побегна Израил испред Филистеја, и изгуби многу народ, и двата сина
твои ги отепаа, Офиниј и Финес и ковчегот божји е грабнат. А кога спомна ковчег
божји, падна Илија од столицата наназад кај вратата, и го скрши вратот и умре, оти
беше човек стар и тежок. Тој беше судија на Израил четирисесет години.
‘А снаата негова, жената Финесова, беше трудна и на таа доба, па слушајќи
глас дека ковчегот божји е грабнат и дека неа í погинал свекорот и мажот, се
свиткс и породи, оти неа í дојдоа болки. И кога умираше, í рекоја неа кои стоеа
околу неа, си родила син. Ама, таа не одговори, ниту се каеше за тоа. Наго на детето му даде име Ихавод, говорејќи: Отиде славата од Израил,- оти ковчегот божји
бил грабнат, и свекорот и мажот неа í погинаа.’ (I кн. Сам. гл.4. Превод Ѓ.Даничиќ)
Илијин наследник и последен судија бил Самуил. И тогаш во израилската
историја се случило нешто што оди напоредно со она што веќе се случило и кај
другите поголеми околни народи. Се појавил крал. Тука се изложува со жив јазик
јасен спор меѓу старата свештеничка управа на човечките работи, Не ни е можно да
избегаме, а овде да не дадеме уште еден навод. Колку само во Господовиот говор
Самуил изразува јасно длабока свештеничка срџба!
‘Тогаш се собраа сите старешини Израилеви и дојдоа к Самуил во Рам. И му
рекоа: Ето, ти си остарел, а синовите твои не одат по твоите патишта: затоа постави
ни цар нам да ни суди, како што е во сите народи.
‘Ама, не беше по воља што рекоа да им даде цар, да им суди. И Самуил се
помоли на Господ. А Господ рече на Самуил: Послушај глас народни во сè што ти
говорат; оти не те отфрлија тебе, туку мене ме отфрлија да не царувам над ним. Како правеше од оној ден кога ги изведов од Мисир до денес, и ме оставија и служеше на други богови, по сите тие делови ти прават и тебе. Затоа сега послушај глас
нивни; ама добро им засведочи и кажи начин со кој царот ќе царува над ним.
‘И ги кажа Самуил сите зборови господни на народот кој сакаше од него
цар; и рече: Ова ќе биде начин со кој царот ќе царува над вам: синовите ваши ќе земате и метнувате на кола своја и меѓу коњи свои, и тие ќе трчаат пред колите негови; и ќе ги постават да им се илјадници и педесетници, и да му ораат ниви и жнеат
летина, и да му градат војни справи што треба за кола негова. Ќе зема и ќерки ваши
да му градат мирисни масти и да му бидат готвачки и лебарици. И ниви ваши и виногради ваши и маслинки ваши најдобри ќе ги зема и ќе раздава на слугите свои.
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Ќе зема десеток од посевите ваши и од виноградите ваши, и ќе им дава на двораните свои и слугите свои. И слугите ваши и слушкињи ваши и младинци ваши најубави и магариња ваши ќе ги зема, и обртува на свои работи. Стадото ваше ќе го десеткова и вие ќе бидите робови. Па тогаш ќе викате заради царот свој, кој сте го избравте себе; ама, Господ вас, тогаш не ќе ве услиши.
‘Ама, народот не сака да ги послуша зборовите Самуилови, и рекоа: Не, туку царот нека биде над нам, да бидеме и ние како сите народи ; и нека нам суди царот наш и оди пред нам и ги води нашите војни.’ (I кн. Сам. гл. 8.)
Ама, природата и положбата на земјиштето биле против Евреите, а нивниот
прв крал Саул не бил ништо поуспешен од судија. Долги сплетки на пустолови на
Давид против Саул се раскажани во остатокот на првата книга Самулова. И Саул
завршил најпосле со потполн пораз на брдото Гилбо. Неговата војска тука ја надвладеала храброста на филистинските стрелци.
‘А утреден дојдоа Филистеите да свлачуваат мртви; и го најдоа Саул и трите
сина негови каде лежат на гората Гилбо. И му отсекоја глава, и одзедоа оружјето од
него, и го испратија во земјата филистејска на сите страни да се објави и во куќата
нивна на лажните богови и по народот. И го оставија оружјето негово во куќата
Астаротина, а телото негово го обесија на ѕидот ветански.’ (I кн. гл. 31.)
Давид (околу 990. година пред Христа) бил веќе политичар и поуспешен отколку неговиот претходник, и изгледа дека се ставил под заштита на Хирам, кралот
на Тир. Тој сојуз со Феничаните го одржал на власт, а тоа бил и битна состојка во
големината на неговиот син Соломон. Неговата историја би можела, со своите непрекинати убиства и погубувања, повеќе да се чита како историја на каков дивјачки
поглавица отколку некој просветен владетел. Таа историја е мошне живо раскажана
во Самуиловата втора книга.
Првата книга за кралевите почнува со кралот Соломон (околу годината 960.
пред Христа). Во таа историја, од гледиште на каков општ историчар, најзанимливи
се Соломоновиот однос спрема народната вера и неговата постапка со подвижните
храмови, со свештеникот Задок, и со пророкот Натан.
Почетокот на Соломоновата влада е онака исто крвав како што била и владата на неговиот татко. Последни забележани Давидови зборови се однесуваат на
припремата за Шимеевото убиство. Последниот забележан збор е ‘крв’. ‘А неговата
седа глава ти ја свали в гроб со крв’ кажува тој, укажувајќи на тоа дека иако Шимеј
е заштитен со заклетва со која се обврзал Давид пред богот за целиот свој живот,
ништо во тој поглед не постои што би можело да го спречува Соломон. Соломон
потоа презема да го убие својот брат, кој полагал право на престолот ама клонал со
духот и се предал. Потоа ја заклал братиевата група. Слабата власт која имала верата во тоа доба кај расно и духовно збрканите Евреи, се гледа во тоа како лесно тој
го заменил непријателски расположениот свештеник со својот сопствен приврзаник
Задок. Тоа уште појако може да се запази во убиството кое над Јаоб го извршил
Бениа, тој Соломонов главен џелат, правејќи го тоа во храмот и додека жртвата се
држела за самите рогови од Јеховиот олтар, узвикувајќи како тука да не го повреди.
Тогаш Соломон сам презел една задача, да ја преиначи верата на својот народ, во
што се огледа за тоа доба сосем современ дух. Тој го продолжува сојузот со Хирам,
кралот од Тир, кој со Соломоновото кралство се служи за премин до Црното Море,
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каде гради свои лаѓи, а самиот Соломон, како плод на тоа свое ортачење, нагомилува во Ерусалим дотогаш нечуено благо“.
Во времето на Хирам без Соломон, за Хирам да минува низ сè Соломоново.
„Во Израил се појавува чета на работници. Соломон испраќа група по група
со свои луѓе, да сечат кедровина на Ливан, над кои владеел Хирам, и тој го уредува
потребниот пренос на тоа дрво низ земјата. (Многу што во сè на ова би можело
читателот да се потсети на односот измеѓу каков средноафрички поглавица со каква европска трговска куќа). Потоа Соломон соградил една палата за себе, а и еден
храм за Јехова, ни блискуи толку голем. До сега ковчегот заветни, тој боженски символ на старите Евреи, бил чуван во голем шатор, кој е поместуван од едно возвишение на друго; и жртвите на богот на Израил се принесувале дотогаш на повеќе
разни места. А сега ковчегот е внесен во со злато опточена внатрешна соба на овој
со кедровина обложен камен храм, и ставен меѓу два големи крилати кипа од позлатени маслинови дрва, и оттогаш жртвите имале да се принесуваат на олтарот
пред нив.
Во централизираната новотарија ќе ги потсетиме читателите и на Акнатон и
на Набонид. На ова слично може да се изведува успешно само кога угледот, преданието и учениот свештенички ред спаднат на низок степен.
Ни тоа што го поставил Јеховиновото обожување во Ерусалим на таа нова
основа, ниту неговото видување и разговор со богот во почетокот на неговата
власт, не му сметало на Соломон во своите попозни години да развие некој вид боголсловно кокетирање. Тој многу се женел, ако не поради нешто друго, а она од државни разлози и заради сјај. Своите многубројни жени сакал да ги задоволи со тоа
што принесувал жртви на народните боженства, сидонска божица Аштар (Иштар),
Шемош (еден маобиќански бог), Молох и т. н. Библиското раскажување за Соломон ни покажува вистински еден крал кој како и сите други мошне нестален и слабо
побожен, додека народот бил онака исто празноверен и збунет, како и сите други
околни народи“.
Следи во Соломоново време имало повеќебожество-и без никакво еврејство.
„Од нарочно значење во приказната за Соломон е тоа што тука се дава обележие на една мена во египетските односи: тоа е неговата женидба со фараоновата
ќерка. Тој фараон мора да бил некој фараон од XXI династија. Во големото доба на
Аманофис III, како што тоа се гледа по писмата од Тел-ел-Амарн, можел еден фараон толку да се смилостиви, па да прими каква вавилонска принцеза во својот
храм, ама апсолутно одбивал да даде едно такво боженство створение како што е
каква египетска принцеза за жена на кој вавилонски владетел. А се гледа едно постојано опаѓање на египетскиот углед, како сега, после три века, така незнатен владетел, како што бил Соломон, може сосем рамноправно да се жени со египеска
принцеза. Со наредната египетска династија (XXII), меѓутоа, поново се повратила
старата состојба. Нејзин основач фараон Шишак се користел со оној раздор меѓу
Израилитетите и Јудејците, што настана во текот на Давидовото и Соломоновото
власт, па го зазел Ерусалим и го оплачкал храмот и кралската палата, срушувајќи
го со тоа овој краткотраен сјај.
Шишак веројатно ја покорил и Филистија. Треба да се забележи дека од ова
доба па натаму Филистинците ја губат својата важност. Го изгубиле својот критски
јазик, те се служеле со јазикот на своите покорени Семити. Мада нивните градови
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остануваат и понатаму помалку или повеќе независни, тие постепено се губат во
општото семитско население од Палестина.
Има веројатност дека првобитната груба, ама убедлива приказна за Соломоновото владеење, за неговите разни убиства, за сојузот со Хирам, за неговото ѕидање на палати и храмови, и за неговите ќуди кои му го ослабнале неговото кралство
и го поделиле на две, дека таа приказна претрпела од страна на какви попозни писатели извесни измени со широки вметнувања и проширувања, како на тој начин
неговото богаство би се направило уште поголемо и прославила неговата мудрост.
Овде не ни е место да се бавиме со критикување на библиските извори, ама ќе биде
можда позанимливо за здрав разум отколку за научни испитувања да се укаже на
онаа очевидна стварност и вистина на главаната содржина во приказната за Давид
и Соломон. Во таа приказна е покушувањето понешто да се објасни и оправда, ама
пред сè тоа тука се изнесуваат дури и најлошите чинители, како би ги исприповедал само современ или скоро современ писател, свесен да не може да ги сокрие.
Чудно е со колкава моќ, и покрај стварноста, овие неколку пишани зборови
од Библијата се успеало да се создаде впечаток во човечката свест, и тоа не само кај
христијаните туку и кај муслиманите, дека кралот Соломон бил не само еден од
најмудрите меѓу луѓето. А ипак првата книга за кралевите подробно раскажува за
тој негов сјај, и тој сјај стварно изгледа простачки крај на онаа убавина и чуда во
зградите и уредите на таквите големи монарси, како што биле Тотомес III, Рамзес II
и по туце други фараони, или како Саргон II, Сарданапал и Небухаднезар Велики.
Неговиот храм мерел одвнатре дваесет лакти во ширина, што би изнесувало околу
35 стопи- таман колку и ширина на каква мала вила- а бил долг шеесет лакти или
околу сто стопи. А што се однесува неговата мудрост и државништво, не треба понатаму од Библијата, па ќе се види дека Соломон бил обичен соучесник во далеку
достигнувачките работи на трговскиот крал Хирам, и дека неговото кралство било
како некој залог меѓу Феничаните и Египет. Соломоновата важност настанала воглавно поради повремената египетска слабост, која го ободрила феничкото славољубие и довело до потреба да се умилостовува на разни начини оној кој го држи
клучот за неизменичките трговски патишта на истокот. За својот сопствен народ
Соломон бил расипан и насилен владетел, а неговото кралство се поделило приметно уште пред неговата смрт.
Со владеењето на кралот Соломон се завршува кратката еврејска слава. Посеверниот и побогат дел на неговори кралство, долго притискуван со порези заради
одржување на неговиот сјај, се одвојува од Ерусалим, да постане независно израилско кралство. Со таа поделба се прекинува онаа заедничка врска меѓу Тир и Сидон
со Црвеното Море, кое и го овозможило Соломоновото богатство. Во еврејската
историја повеќе богатството не се споменува. Ерусалим останува како престолнина
само на едно племе јудејското, престолнина на една земја на голи брегови, со Филистеја отсечена од море и опкружена со непријатели.
Приказните за војните, за верските сукоби, за заземањето на власта, убиства,
братоубиства, како престолот би се зачувал, траело низ три века. Тоа е прва варварска приказна. Израил војува со Јудеа и со околните држави; се создава сојуз прво
со едни, а потоа со други. Моќта на арамејска Сирија пламни над Евреите како злокобна ѕвезда, а потоа се дига зад неа се дига големото и сè моќното асириско царство. Низ три века живот на Евреите е сличен на животот на некој човек кој пошто

99
пото сака да стои насред некои животни прометни места, те поради тоа непрекинато газат омнибуси и теретни коли.
‘Пул’ (што би требало веројатно да биде Тиглат Пилестер III), според библиските раскажувања, е прв асирски монарх кој се појавува на еврејски видик, и
Менахем му дава откупнина од илјада сребрени таленти (годината 738. пред Христа). Ама асирската сила срља сега право на остарената и оронела египетсака земја,
а правецот за тој напад води преку Јудеа. Тиглат Пилисер III се повратува, да потоа
Шалманесер појде по неговите стопи. Израилскиот крал почнува за помош да преговара со Египет, со таа ‘скршена трска’, и годината 721. пред Христа, како што тоа
веќе го забележивме, сето негово кралство запаѓа во ропство и пропаѓа за историјата. Истата судбина висела и над Јудеа, ама за некое кратко време била отклонета.
Судбината на Сенахерибовата војска за владата на Језекиј (701. пред Христа), и како синовите го убиле, веќе е споменато. Позните асирски освојувања на Египет во
Светото Писмо не се споменува; ама е јасно дека, пред Сенахерибовата влада, кралот Језекој водел (годината 700. пред Христа) дипломатска преписка со Вавилон,
кој се побунил против асирскиот Саргон II. Потоа дошло Есархадоновото освојување на Египет, а после тоа Асирија за некое време ја обзеле сопствени неприлики.
Скити, Мидијци и Персијци ја напаѓале од север, а Вавилон се побунил. И тогаш
Египет, како што веќе рековме, е ослободен за некое време од асирската напаст,
поново влегол во една мена на обнова, најпрво под Псаметих,57 а потоа под Неко II.
Само, поново згрешила малата земја во средината при правење свои сојузи.
Само што ни од која страна не ни била безбедна. Јоси бил против Неко. Затоа е и
убиен во борбата кај Мегид (608. пред Христа). Јудејскиот крал постана египетски
клеветник. А потоа, кога Неко допре дури до Еуфрат и паѓа пред Небухаднезар II,
со него паднала и Јудеа (604. пред Христа). Небуханднезар, после покушувањето на
трите безначајни крала, ги отерал поголемиот дел на народот во ропство во Вавилон (586. пред Христа), додека останатите, после една побуна и касапење на вавилонските чиновници, побегнале од халдејска одмазда во Египет.
Така се завршиле четири века еврејско кралство. Од својот почеток па до
крајот имало она само спореден настан во поголемата и поважна историја на Египет, Сирија, Асирија и Феникија. Само што баш од него имало да се појават морални и умни последици од првобитни важности по сето човештво“.
Па немало еврејски народ за да има еврејски кралства: Евреи=Еднобожци.
„Евреите, кои, после еден размак за повеќе од две нарастувања, се повратиле
за време на Кировата влада во Ерусалим од Вавилон, беа сега еден сосем другчиј
народ и Јехов приврзаник, од оние Евреи што принесувале жртви по висиите во
Ерусалим во добата на израилското и јудејското кралство. Од библиското проповедување се гледа јасно дека Евреите отишле во Вавилон како варвари, а се вратиле
како просветен народ. Отишле како збунет и разбиен чопор, без икаква народна самосвест; а се вратиле со јак и исклучителен народен дух. Биле ојдени без икаква
своја заедничка и општа позната книжевност, оти се вели дека тек на околу четириесет години пред ропството кралот Јоси ја открил во храмот ‘книга на закони’ (II
за кралевите, 22), а освен тоа не постои нигде никакво наговестување дека икакви
книги читале; а се вратиле со повеќето на своето градиво за Стариот Завет. Очевидно е дека, ослободени од своите окрутни крала, сочувани од политичките борби и
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Според Псаметих, Фригите биле постари од Египтјаните (Херодот, II-2.)- Фриги биле само Бриги.
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во интелектуалниот раздражлив воздух на тогашниот вавилонски свет, еврејската
свест за време на нивното ропство направиле голем чекор нанапред.
Тогаш завладеало со Вавилон едно доба на историски истражувања и доба
на наука.Уште се чуствувале оние вавилонски влијанија кои го наведоа Сарданапал
во Нинива да се собери голема библиотека на стари списи. Ние веќе раскажавме како Набонид бил толку обземен со своите антикварски истражувања,да заборавил на
одбраната на своето кралство од Кир. Сè, спрема тоа, се сложило да се наведе прогонување на Евреите на испитување на својата историја, и тие во пророкот Језекил
најдоа на свој одушевен водач. Од овие скриени и заборавени списи што со себе ги
имале, како и од родословијата, современата историја за Давид, Соломон и за нивните други крала, од приказните и преданијата, ја составиле и искитија својата
историја, па ја објавија како за Вавилон и за себе. Во неа внеле, веројатно од вавилонските извори, приказната за создавањето и за потопот, доста од приказната за
Мојсеј и поголемиот дел за Самсон. Една вест од приказната за создавањето и една
од приказните за рајот, мада обете се вистинско вавилонско потекло, како да биле
познати Евреите уште и пред прогонството. Кога Евреите се повратиле во Ерусалим, во тој мах само Пентатеух бил собран во една книга, а тек подоцна требало да
настапи групирање на останатите историски книги.
Низ неколку векови остаток на нивната книжвност се зачувал во облик на
посебни книги, кои разнолико се почитувале. Некои од попозните книги сосем јасно состави постанале после ропството. А сета таа книжевност била покриена со
извесни свои мисли водителки. Таква мисла, на која дури и оваа книга во поединости противречи, сака цел народ да е составен од чистокрвни Аврамови деца. Потоа тука е мислата за обеќавањето што Јехов му го дал на Аврам дека ќе ја издигни
еврејската раса изнад сите други раси; и трето, постаналата вера Јехова да е најголема и најмоќна меѓу племенските богови, па потоа дека е врховен бог над сите
други богови, и најпосле дека тој е едини вистински бог. На крајот меѓу Евреите,
како меѓу народот, завладеало уверување дека тие се избран народ со еден бог над
сета земја.
Сосем природно, од тие три мисли се создала и четврта, мислата за водач кој
ќе дојде, за спасител, Мојсиј, кој ќе оствари толку одлагање на Јеховините обеќања.
Тоа спојување на Евреите во еден единствен народ споен со предание, во тек
од ‘седумдесет години’, првина е во историјата во животот меѓу луѓето да се исполила нова сила на напишани зборови. Душевното средување направило уште и нешто повеќе од простиот обединат народ кој се вратил во Ерусалим. Таа мисла за
припаѓање на една избрана раса, која веќе е предодредена за првенство, била сама
по себе мошне привлечна. Таа ги обзела и оние Евреи кои останаа во Вавилон. Таа
книжевност допрела и до Евреите кои се населиле во Египет. Влијаело и на измешаниот народ што продолжило во Самарија, старата престолнина на израилските
крала кога десет племиња било префрлено во Мидија. Со неа се надахнал голем
број Вавилонци и други, те го прогласиле Аврам и свој татко и им се натурија на
Евреите при повратокот во општеството. Амониќаните и Моабиќаните биле веќе
растурени по многу земји и градови, кога така им се обединала свеста и надежта, те
постанаа еден исклучив народ. Ама нивната исклучителност послужила во почетокот понајповеќе како заштита за темелитоста на нивните учења и боголслужења,
имајќи ја на ум опомената што ја пружаа онаквите жалосни заблуди како што биле
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кај кралот Соломон. За вистински прозелити на која било раса јудејството секогаш
имало раширени раце.
Нарочито на Феничаните морал да му изгледа и мошне лесен и привлечен
преминот во јудјството после падот на Тир и Картагина. Нивниот јазик бил сличен
со еврејскиот. И можда големо мнозинство на афрички и шпански Евреи вистински се со феничко потекло. Исто така ја примиле и многу Арапи јудејската вера, а
во јужна Русија, како што ќе видиме подоцна, имало и монголски Евреи“.
Следи да се разберат Евреи како Белци и Евреи како Монголи на Кавказ.
„Историските книги од постанување па до Еремиј, низ кои подоцна се провлекува мислата за обеќањата, кое било дадено на избраниот народ, претставувало
главен ослонец на еврејското душевно единство; со нив ипак ни во колку не се потполни еврејската книжевност од која најпосле е составена Библијата.Во оваа историја не ќе има место да се позабавиме да речеме со такви книги како што е подржувањето на една грчка трагедија, или како со Соломоновата песна, псалмите, приказни и со други; ама, е поребно да се позабавиме како со ‘пророчките’. Оти овие
книги скоро се најрани и зацело најдобар податок за појавата на тој вид водство во
човечките работи.
Пророците не претставуваат некој нов ред во заедницата. И нивното потекло
е понајразновидно. Језекил припаѓал на свештеничкиот сталеж и бил на нив наклонет, а Амос бил пастир; ама, ова им е заедничко: внесуваат во живот и една верска
сила покрај жртвување и други свештенички и црковни обреди. Пораните пророци
наликуваат на многу порани свештеници, оти се бават со прорекување, дават совети и претскажуваат настани. Во почетокот, и во добата кога жртвата се принесувала секаде по земјата а верската мисла била уште несредена, можда била незнатна
разлика измеѓу свештениците и пророците.
Пророците, канда, играле при прорекување, како што тоа го прават дервишите.Обично носеле нарочит огртач од груба козја кожа. Одржувале номадско предание наспроти ‘новите начини’ на добата на насекување. Ама, после подигнување
на храмот и свештеничкото организирање, се нашол пророчки тип вон прописниот
верски обред. Веројатно дека тие биле секогаш помалку или повеќе на пречка на
свештениците. Од нив постанаа независни советодаватели во државните работи,
оптужители за грвовови и за чудни дела, беа, како би рекле, самоуки’, оти немаа
никаква друга санкција до своите внатрешни надахнувања. ‘Чујте го зборот Господов’- и така натаму; тоа им е образец.
Во попозните и најмачните денови по јудејското кралство, кога не него се
склучи Египет, северна Арабија, Асирија и потоа Вавилон, тие пророци станаа значајни и моќни. Нивниот позив бил упатен на заплашените и престрашени мозоци, а
воглавно ги повикувале најпрво на покајание, на тоа да укине какво она или она
светиште, поново да воспостават богослужење во Ерусалим, или што слично. Ама,
низ некои од тие пророштва веќе се слуша извесна нота,една нота слична на она која ние денес ја називаме ‘општествено реформаторска’. Богаташи ‘киње сиромахе’;
расипниците го прождертуваат дечкиот леб; влијаен и моќен свет се угледа на страначкиот сјај и гревови и се жртвува на тие нови моди на општиот народ; а сè тоа му
е одвратно на Јеховите, кои зацело ќе ја казнат земјата.
Со оние проширувања на мислите што почна во доба на ропството, се менува и проширува и тонот на пророштвото. Завидливата сиќушност, што ги изобили-
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чувала пораните племенски мисли за богот на општата праведност. Е јасно дека сè
поголемото влијание на пророкот не е ограничено само на еврејскиот народ. Тоа
влијание се ширело во тоа доба по сиот семитски свет. Пропаѓањето на разните народи и кралства, да би се образувале какви големи и нестални царства на она време,
уништување на разни вероисповеди и свештенички редови, взаемно омаложување
меѓу храмновите во разни расправи, сите тие влијанија давале мах на човечката
свест за послободни и попространи верски видици. Храмовите нагомилале големи
складишта на златни садови, ама ја изгубиле својата власт над човечката вообразилост.
Тешко да се процени дали, усред тие непрекинати војни, живот бидувал понеизвесен и понесреќен отколку порано; ама, несумливо, луѓето постанувале посвесни на своите беди и несигурности. Освен слабодушните и за жените, на сè останатиот свет останала уште мала утеха или вера во принесување на жртви, во обредните и прописни богослужења по храмовите. Таков бил тој свет со кој попозните израелски пророци почнале да говорат за еден бог и за обеќање дека еден ден светот
ќе се смири и ќе настане единство и среќа. Големиот бог што сега го откриваат луѓето живеел во храмот, кој ‘не е со раце направен, туку вечен на сводот небески’.
Малку се сумња дали големиот дел на таквите мисли господарел по Вавилон, по
Египет, и низ цел семитски исток. Библиските пророчки книги се само еден пример
за тоа како се прорекувало во тоа доба.
Веќе обратовме внимание на постепеното ослободување на вештините на
пишење и наука вон нивното првобитно ограничување на свештенството и на храмовниот опсег, вон таа љуска во која тие најпрво се развиле и одгледувале. Го наведовме Херодот како еден од интересен пример за она што би можеле да го назовеме со слободна интелигенција или умен труд на човештвото. Сега поново имаме
работа со едно слично претопување на моралните мисли во општата заедница.
Еврејските пророци, со онаа постојана навала на мисли за еден бог во сиот свет,
претставуваат напреден развиток на слободната свест кај човештвото. Од тоа доба
па на понатаму низ човечката мисла се пробива, сега слабо и бледо, а сега поново
со нова снага на мисла за една власт на светот, и за обеќање и можност на еден сјајен мир и среќа меѓу луѓето. Вместо да биде каква црковна врска постанува, до извесен широк обем, пророчка и творечка вера на новиот тип. Пророкот се реди по
пророкот.
Подоцна, како што ќе каже, се родил пророк со дотогаш недостигната моќ,
Исус, чии следбеници засновале голема и општа христијанска вера. Уште попозен
Мухамед, друг еден пророк, се појавува во Арабија и го основа исламот. Тие два
учители вистински, и покрај своите посебни црти, се појавува ипак во некоја смисла како продолжување на низ тие еврејски пророци. Не е задача на еден историчар
да ја потресе вистините и за лагите на верата; неговата должност е само да ја забележи појавата на големите создавачки мисли. Пред две илјади и четири стотини години, а на шест, седум или осум илјади години бидејќи се забележиле ѕидовите на
првиот сумерски град, на светот веќе се појавиле мисли за моралното единство во
човештвото и за светскиот мир“.
Во 5 век п.н.е., за време на Ездра, од него, друго или повеќе лица биле напишани книгите на Мојсеј, онака како што тогаш вообичаено се правело. Во Ерусалим, што го пиши Ездра, почнало да се учат книгите на Мојсеј, за да има Евреи.
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ПОТЕКЛО НА ЕДНОБОЖЦИТЕ И ЕДНОБОЖЕСТВОТО
Кога се следи Библијата на Евреите, битно е пишувањето и на Не-евреите.
Владимир58 Алексејевич Истархов59пиши: „Ако ја отвориме Библијата и го
погледаме митот за потеклото на човештвото од Адам и Ева, првите (наводно) луѓе
Адам и Ева родиле два сина- Каин и Авел, никакви ќерки немале, никакви жени и
воопшто никакви други луѓе на земјата наводно немало. Потоа Каин го убил Авел,
на земјата останало само 3 човека (Адам, Ева и Каин), и богот го прогонил Каин ‘во
земјата Нод, на исток од Едем. И ја нашол Каин својата жена; и таа го зачнала и родила Јенох (Битисување 4: 16, 17)
Откаде кај Каин се појавила жена ? Со што тој се оженил, со коза, што ли !?
И целиот подцнежен род Каинов е таков, на таткото. Енох го родил Ирад; Ирад го
родил Мехиалеј итн. Од кого тие родуваат ? Самите од себе, што ли ? Потполен
апсурд.
Луѓето не ја читаат библиската историја- тоа е историја на еврејскиот народ.
Нека Каин родува од непостоечки жени, Евреите се лукав народ, тие секогаш ќе
најдат од кога да родуваат. Ама откаде другите народи водат потекло ? Откаде се
појавиле Русите, Белорусите, Украинците, Татарите, Грузините, Киргизите, Казахитите, Таџиклите, Литовците, Кинезите,Јапонците,Турците и стотина други народи ?
Каква е таа историја на тие народи ? Јас лично сум Русин по крв и дух. Мене помалку ме интересира Каиновите пустоловини и неговите еврејски лукавштини, за кои,
узгред, се премолчува...Да би ни ја отфрлиле нашата национална свест, ја прекинале врската со нашите претци, со нашите родени Богови“.
„Раширено е мислењето дека Евреите први ја измислиле еднобожната (монотеистичка) религија. Всушност еднобожната религија не ја измислиле Евреите,
туку таа е измислена за Евреите.Историски прв монотеист бил египетскиот фараон
Аменхотеп IV (1389-1358. г. пред н.е.),кој своето име го променил во Ехнатон (оној
кој му е угоден на богот Атон).Ехнатон бил револуционер и спровел грандиозна револуција во религиозниот,световниот и економски живот на Египет.Како сите ‘професионални револуциоинери’ Ехнатон,спрема Кломов,ги имал сите особини на физички изрод:фигура на хермафродит(мошне широки женски колкови и истурени гради); неправилен, искривен и издолжен облик на главата, која тој ја криел испод
специјална капа;мошне тенок и слаб врат.Очигледно дека тоа дегенеративно вродено тело на Ехнатон не можело да води потекло од двајца Египтјани чиста крв60
Ако го погледаме Бафомет- симболичен сатанистички лик на ѓавол и да се
спореди Бафомет со Ехнатон, сличност ќе биде повеќе отколку очигледна. Спрема
современите податоци Ехнатон и неговата сестра-жена Неферит биле представници
на вонземјини сатанистичка цивилизација од соѕвездието Сиријус.61 Ехнатон бил
оженет со неговата сестра Неферит, која имала исто така изродена глава (скриена
испод специјална капа) и тенк долг врат.И сите нивни ќерки имале исти особини на
дегенеретик.Наравно,Евреите ја пропагирале Неферит како симбол на женска убавина.Сè е така,како е прифатено кај Евреите: унакажаното треба да се смета убаво“.
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„Ехнатон го забранил знаењето за мноштво Богови и го забранил главниот
Бог на Египет- Богот сонце Амон.Вместо Амон Ехнатон пропагирал едини бог- бог
на сончевиот диск Атон. Ехнатон не само потполно да го забранил споменувањето
на Богот Амон, туку забранил да се изговара и пишува на папирус и камен самото
име Амон. Ама тоа му било малку. Ехнатон е еден од првите почнал да ја преработува историјата. ‘Тој наредил на илјада споменици на културата да се избриши и
уништи името Амон. На ѕидовите, на столбовите, во длабините на гробниците- секаде се опирало оштро околу Ехнатовите луѓе незамоливо да се избрише името на
Богот Амон и Божицата Мут, неговата сопруга. Да се разбие името на Богот- значело да се убие неговата душа, да се сведат на нула неговите победи и освојувања’.
Тоа претставувало преработка и фалсификување на целата историја на Египет. Светилиштата на древните египетски Богови биле оскрнавени и оплачкани.
Ехнатон не трпел другчие мислење, слобода на информациите, настојувал
кон концетрација на власта, бил еден од првите идеолози на комунизмот. Ехнатон
не можел долго да се изживува над Египет. После 16 години е свргнат и на власт
дошол Тутанхамон. Атоновите храмови исто така се срушени, а името Ехнатон не
само да е подвргнато на исмејување, туку и е забрането да се споменува. Го називале ‘свргнат злочинец Ахетатон’ “.
„Монотеизмот (еднобожеството) капитално го затворил знаењето и ја унакажал разнобојната, повеќеполарната, повеќеснажната слика на светот.
Спрема Библијата таткото на монотеизмот е Авраам. Авраам, како и Ехнатон, бил родоскрнавленик, оженет со сопствената сестра Сара (Битисување 20 : 12).
Родоскрнавлене кај сатанистот- е света работа. Ама Авраам отишол подалеку. Тој
не само дека ја искористил својата сестра, туку постанал нејзин сводник, кој себе
си организурал добар живот, подметнувајќи ја својата сестра-жена Сара в кревет на
фараон (Битисување 12: 13-16) и на царот Авимелех (Битисување 20: 2)“.
„Ипак Евреите не се доследни во своето еднобожество. Прво, христијанскиот Бог- тоа не е општочовечки Бог, тоа е чисто еврејски бог, кој се грижи само за
Евреите, а на другите народи им прават секакви гадости. А кој тогаш ќе се грижи за
другите народи, и ним им се потребни свои Богови, бидејќи еврејскиот Бог сакал на
нив да плукни.62
Второ, во Библијата еврејскиот Бог Јехова (Јахве) се бори со Богот Ваал и
Богот Астарт и ги победува. Ипак, ако Богот е едини и други Богови нема, со кои
тој тогаш се борел, и кого тоа тој го победил,и откаде тие дошле, тие други Богови?
Ако еврејскиот бог ги победил многубожните Богови, тоа не значи дека тој нив ги
уништил. Боговите се бесмртни, и еврејската победа носи привремен карактер. Животот е променлив. (Јахве - х = јаве: Богот Јахве се јаве, Р.И.)
Победените многубожни Богови во Ерата Водолија поново ќе се исполни со
првобитна ариски снага...
Трето, ако во текот на цели сите свети писма единствениот Бог гневно прозива да не се верува во другите Богови, тогаш значи за неговата љубомора постојат
разлози- другите Богови реално постојат, инаку зошто тој така би се дрзнувал.
Четврто, самиот збор ‘Елохим’ кој на различни места се назива бог, буквално не означува бог, туку богови во множина.
И понатаму: петто и десетто“.
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„Во најпаментните цареви во Ерусалим спаѓал царот Соломон, кој, како
прво, бил многубожец и им се поклонувал н паганските Богови. Како втори, Соломон имал 700 жени и 300 љубовници, меѓу кои не била ни една Еврејка ( 3. Царства
11: 1-13), а како трето самиот цар Соломон не бил Евреин, туку Хибер (тоа е еден
од семитските народи). А, како четврто, таткото на Соломон- царот Давид бил во
војската на Филистините и сакал да војува со Израел (1 Царства 29: 1-11)“.63
За време на Соломон немало Евреи. Следи тој имал врска со Повеќебожци.
„Да заприметиме, дека уште од излегувањето на Евреите од Египет нивниот
легендарен Јосиф не се оженил со обична Египќанка, туку со Асенефа- ќерка на
паганскиот свештеник Илиополски, и таа од него родила два сина (Битисување 41:
50). То ест потомците на Јосиф- тоа се полуевреи, полуегипќани и најважно- потомци на египетските пагански свештеници- служители на култот на богот Амон. Од
точката на гледиште на еврејството, основната еврејска генетска особина се пренесува по женска линија и, спрема тоа, Јосифовите потомци не можат да се сметаат
Евреи. Царот Соломон (по националност Хибер) исто така се ородил со фараонот
(3 Варства 3: 1), и неговите потомци од фараоновата ќерка не можат да се сметаат
Евреи и припаѓале на клановите на египетските пагански свештеници.64
Одејќи заедно со Мојсиј во пустињата, тие потомци на египетските пагански
свештеници, наравно, не престанале да бидат служители на својот култ и ја играле
својата игра во тој Синајски ‘туристички поход’. Тие стоеле изнад Левитите и Мојсиј, ама нивната активност имала скриен и таен карактер, како кај сите окултисти.
А уште порано во времето 7 гладни години Јосиф во потполност ги поробил
Египќаните, им ја грабнал сета сопственост и создал прва на светот тоталитарна
држава (чист комунизам), каде со сета сопственост управувала уската каста пагански свештеници (Битисување 47: 20-21). Обичните Египтјани го мразеле Јосиф, ама
тој само ја одиграл онаа улога која му ја одредиле египетските пагански свештеници. Нему му ја подметнаа таа валкана улога, и подоцна, кога Јосиф повеќе не им
требал, паганските свештеници едноставно го убиле, како што за тоа соопштува
Коранот (Сура 40: 36).
Ма како да се гледа на Синајската приказна, ајде да размислиме, кој реално
можел да биде господар на новосоздадената религија- јудеизмот ? Едини претеденти се потомци на египетските свештеници на Богот Амон. Тие, настојувајќи кон
светското господарство, не само да се создаде нова религија, туку и прв пат во
историјата разработиле и ја вградиле во таа религија методата на преземање на власта со помош на ладна информативна војна. Таквите војни постанале несфатливи и
невидливи за обичното население. Заправо поради тоа, сè до сега таа уска окултна
група владее со христијанскиот свет и скоро сосем дошла до светско господарство.
Да заприметиме дека Мојсиј како дете го презела ќерка на египетскиот фараон. Мојсиј е воспитан во семејството на фарон. Тој стекнал свештеничко образование и свештеничко воспитување.
Зигмунд Фројд во трудот ‘Човек Мојсиј и монотеистичка религија’ укажува
на екипетско потекло на името Мојсиј- Мосе. Фројдовите истражувања дозволуваат да се направи заклучок, дека Мојсиј- е високороден Египќанин, свештеник, посветен во сите мудрости на египетските свештеници. Левитите Фројд ги сматра или
63
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Египќани, или полнокрвни сродници и несумливо ‘луѓе на Мојси’, негов апарат.
Најверојатно Левитите- се потомци на египетските свештеници по Јосиф“.
„Двоглавиот орел- исто така е древен симбол, кој означува обединување на
две гранки власт- духовна и световна. Во средновековните христијански преданијатоа е Крал-Свештеник. Во Индија- Шакра, или ‘Васеленски правител’. Во стариот
Египет- Фараон, кој истовремено претставува и световна и духовна власт“.65
„Паганството- тоа е национална варијанта на ведската религија која е заедничка за сите Ариевци. То ест сите пагански религии имаат општ корен, општа
религиозна основа- Ведизам, единствена за сите варијанти на паганството (вклучувајќи и Хиндуизам, и Зороастризам).66
Ведизмот- е голема религија и обемот на нејзините знаења е неспоредлива
со јудеохристијанството, која може да стои во една книга. Ведизмот претставува
обем на знаења, запишан во илјада томови, кои обичните луѓе не можат лесно да ги
прочитаат и проучат. Затоа се создадени и упростени и национално ориентираните
описи на Ведизмот за конкретниот народ. Постојат разни форми на паганството и
упростени во спордување со Ведизмот, и развиени, и во одреден степен оддалечени
и изопачени од општиот ведски корен.
Сите пагански религии- тоа се национални варијанти на Ведизмот кој е единствен за сите Ариевци.
Руското паганство- тоа е руската национална варијанта на Ведизмот. Спрема
тоа руската ведска култура- тоа е руска национална варијанта на општата ведска
култура.
На Ведизмот не му е потребна ‘света‘, ‘слепа’, ‘вистинска’ или ‘апсолутна’
вера. Слепата вера- тоа е средство за обманување на лудакот. Ведизмот не е вератоа е религија. Во неа не треба да се верува, таа треба да се познава и разбира. Зборот ‘Веда’ не значи вера, туку знаење, од зборот ведати, то ест да се знае, разбере.
Руското паганствоги опишува реалните светски сили кои постојат во космосот. Од
поимот ‘Веда’ произлегува зборот ‘ведати’, ‘исповедати’, ‘сведенија’ (податоциприм. прев.), ‘проповед’, ‘заповест’, ‘ведма’ (вештица- прим.прев.), ‘ведун’ (чаробник- прим.прев.), ‘праведник’.
Во паганството постои одредено место за верата, бидејќи човекот не може
сè да провери, ама таа вера не е слепа и не е апсолутна. Таа се базира и на разум, и
на срце. Нашите руски Богови не се измислени и не се исцицани од прстите. Знаењето за нашите богови се чуваат и живеат во нашиот руски јазик. Треба само да се
подигнат и разберат тие знаења.
Во оваа книга заради едноставност ќе разликуваме Паганство и Ведизам.
Зборот ‘религија’ означува вера. Врската за што, со кој ? Со космосот, со
одредени реални негови сили. Во Ведизмот тие космички сили не се слепи и бесмислени. Ведизмот тврди дека космичките сили имаат свој разум и своја слободна волја. То ест Ведизмот тврди дека постои космички разум, да постои разумни Богови.
Главната одлика на христијанството од паганството се состои во тоа, што
христијанството смислено на луѓето им го затвора знаењето за светот во целина, за
космосот, за вселената и ги одведува луѓето на страна на описот на авантура на некаква личност Исус Христос, каде тој бил, што работел, на кому и што му говорел.
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Паганството, напротив, не се бави со опис на нечија авантура, туку се бави со описот на светот во целина, ја опишува вселената и ги опишува реалните космички сили. Паганството покажува дека земјата- е само мал дел на големиот свет, и оние космички сили, кои постојат во тој свет, врши најголемо влиајние на животот на земјата и луѓето на земјата.
Во христијанството треба да верувате во почитување на Исус Христа, во тоа
што тој работел или неработел, што тој вистински говорел или неговорел.
Во паганството не треба да се верува во постоење, например, Бог сонце Ра,
во неговата моќ и животната сила. Доволно е да погледате небо, да го сакате сонцето, да ја осетите неговата енергија и да се види влијанието на животот. Не треба
да верувате или не верувате во постоење на Бог на огнот Симаргл- со огнот стално
се сретнувате во животот.
Паганството на луѓето им дава астрономски, космички и најопшти знаења за
светот.
Паганството- тоа се знаења за светот, податоци за живописната симболична
форма. Таа форма им помогнува на обичните луѓе да ги сфатат сложените работи
со помош на животната аналогија.
Например, кога се кажува дека Бог Сварог се оженил со Божицата Лада и
таа му изродила деца, тогаш тоа всушност означува дека се одвива некој друг сложен процес. Ама тој друг процес во принцип е аналоген на оној, што се случува измеѓу мажот и жената и живописната аналогија помогнува лесно да се сфати суштината на тој процес“.
„СВЕВИШНИ- Космички Апсолут кој ги обединува сите Богови и целиот
космос во една целина...“.67
На руските простори биле Хазарските Евреи со јидиш (тн.словенски) јазик.
НИКОГАШ ЕВРЕИТЕ НЕ БИЛЕ ВО ВАВИЛОНСКО ЗАРОБЕНИШТВО
Х.Џ.Велс68 пиши: „Само, поново згрешила малата земја во средината при
правење свои сојузи. Само што ни од која страна не ни била безбедна. Јоси бил
против Неко. Затоа е и убиен во борбата кај Мегид (608. пред Христа). Јудејскиот
крал постана египетски клеветник. А потоа, кога Неко допре дури до Еуфрат и паѓа
пред Небухаднезар II, со него паднала и Јудеа (604. пред Христа). Небуханднезар,
после покушувањето на трите безначајни крала, ги отерал поголемиот дел на народот во ропство во Вавилон (586. пред Христа), додека останатите, после една побуна и касапење на вавилонските чиновници, побегнале од халдејска одмазда во Египет“.
Историјата не познава никакви Евреи. Па тие биле само едно: Еднобожци.
Следи Евреите како народ и никогаш не постоеле за тие да потпаднат во ропство.
„На шест и седум години после тоа ариско заземање на Нинива, при која
прилика Вавилон бил оставен на семитските Халдејци, последниот монарх на халдејското царство (второ вавилонско царство), Набонид, Белсазаров татко, беше свргнат од страна на персискиот владетел Кир. И тој Набонид исто така бил необично
учен владетел, во кој имало повеќе ум и машта отколку практично знаење за др67
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жавните работи. Тој се бавел со антикварски истражувања. Со тие негови истражувања и должиме за датумот од 3750. година пред Христа, инаку припишуван на
Саргон I. Тој бил поносит со тоа свое решение, и оставил дури записи кои за тоа говорат. Јасно е дека бил и верски новатор. Градел и преуредувал храмови, па покушал верата да ја усредсреди во Вавилон, донесувајќи извесен број месни богови во
Бел- Мардуковиот храм. Без сумливост дека ја увидувал слабоста и расулоста на
своето царство поради тие спротивни вероисповедувања, па имал на ум некоја замисла сите да ги соедини“.69
Се кажа: „дека бил и верски новатор“...„некоја замисла сите да ги соедини“.
Па тој бил еднобожец, а Еднобожци биле Евреите- тој немал Евреи робови.
„Настаните меѓутоа се развивале и премногу брзо за макаков таков развој на
работите. Неговите новотарии очевидно предизвикале очевидна сумливост и непријателско расположение кај Беловите свештеници, те се свртија на страната на
Персијците и ‘Кировите војници влегле во Вавилон без борба’. Набонид бил заробен и персиските стражари застанаа пред вратата на Беловиот храм, ‘каде служењата продолжиле без прекин’ “.
Бидејќи Набонид се бавел со „новотарии“ кои биле еднобожни, Беловите
свештеници „се свртија на страната на Персијците и ‘Кировите војници влегле во
Вавилон без борба’ “. Па „Набонид бил заробен и персиските стражари застанаа
пред вратата на Беловиот храм, ‘каде служењата продолжиле без прекин“. И следи
„Кир вистински го воспоставил персиското царство во Вавилон со Бел- Мардуковиот благослов“. Така продожила старата вера која се проповедала со милениуми.
„Кир вистински го воспоставил персиското царство во Вавилон со Бел- Мардуковиот благослов. Тој ги задоволил свештеничките конзервативни нагони со испраќање на месните богови назад во нивните стари храмови. Така исто ги повратил
и Евреите во Ерусалим. И тоа за него било од непосредна политичка важност. Ама
со доведување на неверните Аријци, старото свештенство имало и премногу скапо
да плати за такво продолжување на своето служење. Помудро би им било да се
прилагодат на новотариите на Набонид, тој искрен Еретик, да ги слушале неговите
намери, и излегле во пресрет на потребите на новото доба. Кир влегол во Вавилон
годината 539. пред Христа. Околу годината 521. во Вавилон се подигнала поново
побуна; 520. еден друг персиски монарх, Дариј, ги рушел неговите ѕидови. За две
стотини години потполно изумреле Бел-Мардуковите свечено обреди, а Бел-Мардуковиот храм им служел на градежинарите за камен мајдан“.
Кир „ги задоволил свештеничките конзервативни нагони со испраќање на
месните богови назад во нивните стари храмови“, и така „старото свештенство“ го
продолжило...„своето служење“. Затоа тое му се спротиставило „на новотариите на
Набонид, тој искрен Еретик, да ги слушале неговите намери, и излегле во пресрет
на потребите на новото доба“. Бидејќи по „две стотини години потполно изумреле
Бел-Мардуковите свечено обреди, а Бел-Мар-дуковиот храм им служел на градежинарите за камен мајдан“. Тогаш веќе постоело еднобожеството=еврејство, и затоа
Кир не можел да „ги повратил и Евреите во Ерусалим“. Па тогаш немало Евреи.
„Музејот и библиотеката претставувале само една од трите страни трострукиот град Александрија. Тие претставувале аристотелова, хеленска и македонска
состојка. Ама Птоломеј I довел и два други чинители во тој чуден град. Пред сè
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таму се најдувал голем број Евреи, доведени делумично од Палестина, ама мнозинството и од оние населби во Египет, кои никогаш не се враќале во Ерусалим. Овие
биле ‘диаспорски’ (растурени) Евреи, една раса на Евреи која не учествувала во вавилонското ропство...“.70
Бидејќи Александриските не биле во заробеништво, еврејството било ново.
Ова се потврдува и со доказот што нема ниеден наод/доказ со било што еврејство
за Мојсиј, кој не бил познат во историјата. Ова важело за сите други еврејски лица.
Токму за тоа еврејство почнало да се учи во 5 век п.н.е., што го пиши Ездра.
Се наведе, како во Мала Азија...и Египет просторите биле под Персија. Кога
Александар Македонски навлегувал со својата помалкубројна војска, кон неговата
војска се приклучиле и оние кои биле под Персија. Со тоа што ова се случило и во
Вавилон, каде Вавилонците Повеќебожци со Персијците го рушиле својот крал Набонид, кој бил Еднобожец=тн.Евреин, Евреи никогаш немало пред 539 г.п.н.е. за
тие да бидат ослободени од Персијците од Вавилонското заробеништво- само лага.
Институт за национална историја,71во глава II, се наведува следново:
„Крвавата битка во Вавилонија (кај Гавгамела во 331) ја решила судбината
на персиската држава, како и на нејзиниот цар Дареј III. Персија ги загубила своите
главни воени сили, царот повторно бил натеран во бегство. Овој трет голем пораз
имал далекусежни политички последици. Слично на Египет, и Вавилонија го прогласила за цар на Вавилон. Александар, за возврат, наредил да се обнови храмот на
бог Мардук, што Персијците своевремено го урнале....“.
Во Вавилонија, за време на Александар Македонски, немало никакви Евреи.
Следи тој го обновил храмот на богот Мардук, а никако на некаков си еврејски бог.
ЕВРЕЈСТВОТО САМО ОД 444 Г.П.Н.Е.
Библиските личност историски не се потврдени: Мојсиј...Давид...Соломон:
Х.Џ.Велс72 пиши: „Ни тоа што го поставил Јеховиновото обожување во Ерусалим на таа нова основа, ниту неговото видување и разговор со богот во почетокот
на неговата власт, не му сметало на Соломон во своите попозни години да развие
некој вид боголсловно кокетирање. Тој многу се женел, ако не поради нешто друго,
а она од државни разлози и заради сјај. Своите многубројни жени сакал да ги задоволи со тоа што принесувал жртви на народните боженства, сидонска божица
Аштар (Иштар), Шемош (еден маобиќански бог), Молох и т. н. Библиското раскажување за Соломон ни покажува вистински еден крал кој како и сите други мошне
нестален и слабо побожен, додека народот бил онака исто празноверен и збунет,
како и сите други околни народи“.
Следи во Соломоново време имало повеќебожество-и без никакво еврејство.
„Чудно...Соломон бил обичен соучесник во далеку достигнувачките работи
на трговскиот крал Хирам, и дека неговото кралство било како некој залог меѓу Феничаните и Египет. Соломоновата важност настанала воглавно поради повремената
египетска слабост, која го ободрила феничкото славољубие и довело до потреба да
се умилостовува на разни начини оној кој го држи клучот за неизменичките трго70
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вски патишта на истокот. За својот сопствен народ Соломон бил расипан и насилен
владетел, а неговото кралство се поделило приметно уште пред неговата смрт“.73
Па токму тој Соломон како повеќебожец бил „расипан и насилен владетел“.
Бидејќи за Хирам има-ло наоди/докази, а не за Соломон, тој никогаш ниту постоел.
„Сите книги што го сочинуваат Стариот Завет зацело постоеле, и тоа многу
во овој сегашен облик, бар на стогодини пред Христовото родување. Повеќето од
нив биле уште во доба на Александар Велики (330. година пред Христа) веројатно
признати за свети списи. Тоа била света книжевност на Евреите, еден народ кој
587. пред Христа ги иселил халдејскиот Небухаднезар II74 од неговата земја во Вавилонија, и тоа скоро цел, изземено само нешто малку преостаток од понискиот
сталеж. Тие после се повратиле во својот град Ерусалим, и таму наново соградиле
свој град под покровителство на Кир, оној персиски освојувач кој, како што тоа веќе го забележивме го оборил 539 година пред Христа Набонид, последниот од халдејските владетели во Вавилон. Вавилонското ропство траело околу пеесет години.
Многу научници мислат дека во тоа раздобје настапила меѓу нив една мешавина со
Вавилонците, како расно така и духовно“.75
Бидејќи Набонид бил еднобожец како Ехнатон,тој немал еднобожци робови.
„Тие списи се состојат од поголем број на различни состојки. Првите пет
книги, Пентатеух,веќе мошне рано нарочито се почитувале.Тие почнуваат во облик
каква општа историја со двоструки извештаји за создавање на светот и за создавање човештвото, за раниот живот на расите, и за големиот потоп, каде пропаднало
сето човештво, освен неколку избрани поединци. Таа приказна за потопот била распространета по сите стари преданија. Можно е во неа да се најдува успоменот на
она потопување на долината во која сега се најдува Средоземно Море, уште во неолитскиот век. Или можда со тоа се чува споменот на каква голема пропаст во ѓурѓијанската и во касписката област. Ископувањата откриле и вавилонска верзија, како за приказната за создавање на светот и за потопот, и тоа уште од добата пред
еврејското повраќање. Оттука тврдат библиските критичари дека Евреите за време
на своето ропство дошле до првите глави во Светото Писмо, и тоа на оние први десет глави за постанување“.
Се истакна: „Ископувањата откриле и вавилонска верзија, како за приказната за создавање на светот и за потопот, и тоа уште од добата пред еврејското повраќање“.
Бидејќи „...вавилонска верзија“...била „уште од добата пред еврејското повраќање“, книгите за Евреите=Еднобожество се напишани во многу поново време.
„Евреите, кои, после еден размак за повеќе од две нарастувања, се повратиле
за време на Кировата влада во Ерусалим од Вавилон, беа сега еден сосем другчиј
народ и Јехов приврзаник, од оние Евреи што принесувале жртви по висиите во
Ерусалим во добата на израилското и јудејското кралство. Од библиското проповедување се гледа јасно дека Евреите отишле во Вавилон како варвари, а се вратиле
како просветен народ. Отишле како збунет и разбиен чопор, без икаква народна самосвест; а се вратиле со јак и исклучителен народен дух. Биле ојдени без икаква
своја заедничка и општа позната книжевност, оти се вели дека тек на околу чети73
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риесет години пред ропството кралот Јоси ја открил во храмот ‘книга на закони’ (II
за кралевите, 22), а освен тоа не постои нигде никакво наговестгување дека икакви
книги читале; а се вратиле со повеќето на своето градиво за Стариот Завет...“.76
Евреите прво биле повеќебожци,а тек потоа еднобожци. Бидејќи еврејството
било многу младо, „не постои нигде никакво наговестување дека икакви книги читале“. Па кога Евреите свои книги не читале, такви и немало- тогаш без Стар Завет.
„Тогаш бил завладеан Вавилон...Кога Евреите се повратиле во Ерусалим, во
тој мах само Пентатеух бил собран во една книга, а тек подоцна требало да настапи
групирање на останатите историски книги“.77
Следи само во Ерусалим постоел Пентатеух кој можел да се чита. Тек само
со учење на историјата на Евреите=Еднобожците можеле да се создадат Евреи. Како доказ дека Евреите не се етнички народ, кој бил само еднорасен, во нив како верски народ се вклучени Белци, Црнци, Индијци и Монголи- Македонци само бели.
Дејвид Аик78 пиши: „Кралот Соломон и неговиот храм претставуваат уште
еден симболизам. И поново не постојат податоци од независни извори за личноста
која се викала Соломон. Името ниеднаш не му се споменува ни во еден запис. Пред
него што Левитите ги напишале своите текстови, грчкиот повесничар Херодот (отприлика 485.-425. пред Христо) патувал по земјите Египет и Блискиот Исток, истражувајќи ја нивната повест. Не слушнал ни за какво Соломоново кралство, излегувањето на Израелците од Египет, како ни уништувањето на египетската војска,
која тргнала за нив, на Црвеното Море. Ниту Платон не слушнал за ништо слично
на своите патувања во исто тоа подрачје. Зошто ? Затоа што сè е измислено. Три
слога во изразот ‘Сол-ом-он’ се назива Сонце на три јазика...Книгата за кралевите и
Книгата Летописи кои потенко го опишуваат изградувањето на Соломоновиот храм
се напишани измеѓу пестотини до шестотини години после настаните кои наводно
ги пишувале...“.
Дејвид Аик79 пиши: Египетското потекло...Во Вавилон се пронајдени текстови пишани со клинасто писмо кое покажува дека за владеењето на кралот Кандалану (648.-625. пр. Хр.) еден банкар, Јаков Егиби, наплаќал камата од 20 посто.
Илуминатите, кои најголем дел се со потекло од Вавилон, оттогаш цело време ја
изведуваат истата превара. Тек после 70- годишно суженство левитското свештенство составило текстови кои постанале Тора (закон), првите пет книги на Стариот
завет кои исто така се понати како Петокнижие и службено му се припишува на
‘Мојсиј’. Тоа било стотина години по што тие настани наводно се случиле...“.
Дејвид Лингвистон80 пиши: „Се разбира дека Мојсеј, кој умрел илјада години порано, не бил автор на тие еретички доктрини, кои за првапат се појавиле дури
во VI век п.н.е. Сепак, овие писатели ни ја појаснуваат сликата за еврејското потекло на грчкиот окултизам“.
„Во VI век п.н.е., древниот свет многу малку знаел за еврејскиот народ и неговата местоположба. Па така, кога првите кабалисти од Вавилон тргнале да го шират своето учење и идеи, најмногу меѓу античките Грци, тие биле погрешно прифа76
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тени како традиоцинални Вавилонски свештеници, тогаш познати како Халдејски
мудреци. Со освојувањето на Вавилон и ослободувањето на Евреите од заточеништво, од страна на персискиот крал Кир Велики, во 539 година п.н.е., ширењето на
кабалистичките идеи добива уште поголем замав“.81
Па „Во VI век п.н.е., древниот свет многу малку знаел за еврејскиот народ“.
Во Реаллекисиконот82 се наведува: „...настара еврејска населба со култот на
Јаху од 6/5. век во Елефантине...три арамејски папирусендоказ од Елефантин“.
Па тоа 6/5 век пред н.е. значи тоа било во 5 век п.н.е., што го пиши и Ездра.
Е битно дали имало Евреи=Еднобожци, кои биле робови, а Кир нив ги ослободи од Вавилонското заробеништво,а Вавилонците биле само едно: Повеќебожци:
Х.Џ.Велс пиши: „Кога Лидија била покорена, обрати Кир внимание на Набонид во Вавилон. Вавилонската војска ја поразил под Белшазар пред самиот Вавилон, и потоа почнал да го опседнува градот. Во градот, веројатно, влегол (539. пред
Христа), како што веќе напоменавме, во споразум со Беловите свештеници“.83
Се потврдува, во 6 век пред Христа никако не можело да има било какви
Евреи. Па Евреи можело да има само од 5 век пред Христа кога постоел Пентатеух.
Дејвид Аик84 пиши:„Како било, се испоставува дека само на легитимно право на земјата Израел се темели на текстовите на Стариот Завет, чие авторство е непознато...“. Тоа би можело да биде на поединец или повеќемина пред/во 444 г.п.н.е.
Вил Дјурант85има наслов VI Луѓе од Книгите- „Книга на закони“...
„Изградувањето на војничка држава не било можно, оти Јудеа немала ни доволен број на луѓе ни средства за таков потфат. Бидејќи некој систем на редот бил
нужен кој, додека се признава власта на Персија, би им давал на Евреите природна
дисциплина и национално единство, свештениците се погрижиле да обезбедат теократска власт заснована, како кај Јосиј, на црквени традиции и законите објавени
како божји заповеди. Околу 444. п.н.е. учениот свештеник Езра ги повикал Евреите
на свечено собрание и им ја читал од утро до пладне ‘Книгата закони на Мојсиеви’.
Седум дена неговите соработници левити читале од тие свитоци; на крајот, свештениците и водачите на народот свечено се обврзале да ги прифатат овие закони како
свој устав и совест, и дека секогаш ќе се придржуваат.Од тие немирни денови па до
денес, тој Закон е централен чинител во животот на Евреите; а нивната оданост нему во текот на сите лутања и страдања бил еден од импресивните феномени на историјата“. („Околу 444. п.н.е.“ живеел Херодот“, а тој Евреите не ги познавал, Р.И.)
Книгите биле пишани порано или за време на предавањето на историјата.
Х.Џ.Велс86 пиши: „Сите книги што го сочинуваат Стариот Завет зацело постоеле, и тоа многу во овој сегашен облик, бар на стогодини пред Христовото родување. Повеќето од нив биле уште во доба на Александар Велики (330. година пред Христа) веројатно признати за свети списи...“.
Бидејќи „Сите книги што го сочинуваат Стариот Завет зацело постоеле...бар
на стогодини пред Христовото родување...“, тој не бил старо дело туку само ново.
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Роберт Гревс,87под 83 Мида 4, пиши: „Тајната на Гордиевиот јазол, изгледа,
била верска природа...а само месниот свештеник или свештениците на кралот на
Фригија ја соопштувале таа тајна, исто како што само врховниот свештеник во Ерусалим едини го знаел името Јехова, кое никогаш не е изговорено...“.
Па Еврејството било тајно верување до омасовување само во Александрија.
99. Создавање на атичкиот сојуз88
„Кога Тесеј го наследил својот татко Ајгеј на атинскиот престол...“.
„1. Митските елементи на приказната за Тесеј овде се подредени на историјата на создавање на атинската државнотворност; ипак, создавањето на сојузот на
државата Атика почнало неколку столетија порано; Тесејевите демократски реформи служеле во петтото столетие како политичка пропаганда и веројатно во овој
облик ги измислил Клеистен. Главните реформи, кои подоцна се изведени во еврејската монархија, Пентатеух на сличен начин му ја припишал на Мојсиј“.
Па Пентатеух биле пишани во петтиот век п.н.е., кога биле и предавањата.
„3. Поделбата на Атика на дванаесет општини е споредувана со слични уредувања на Делтата Нил и во Етрурија, и со поделбата на покорената територија Канаан, која ја извршија дванаесет израелски племиња; бројот дванаесет веројатно е
избран поради тоа владетелот во текот на годината во секое племе би можел да
владее по месец дена...Меѓутоа во Атина, во класично доба, убиството со предумислење (phonos) повлекувало со себе смртна казна; нехотичното убиство (okousia)
-казната прогонство а племето било со закон обавезно да го прогонува убиецот.
Phonos bekousios (оправдано убиство) и phonos akousios (опростиво убиство), се подоцнежни, утанчани нијански кои, веројатно, ги вовел Дракон во седмиот век пред
нова ера; ова последното захтевало само испаштување на ритуалното очистување.
Митографите не разбирале дека Тезеј избегал трајно прогонство поради убиство на
Палантида само на тој начин што го сотрал цело племе, како што Давид направил
со ‘Домот на Саул’. Едногодишното отсуство на Тесеј и боравокот во Тројзен биле
доволно да го очистат градот од оскрвнување поради убиство“.
Во Еврејството=Еднобожството имало традиции како од седмиот век п.н.е.
161 Втор состанок во Аулида89
„Калхант, брат на Леукипи Теоној, научил уметност прорекување...“.
„6. Херакле не бил еден свет крал за чиј гроб не се знаело; изгледа дека тоа
била обична појава на Коринтската превлака (види 67, ј) и кај старите Евреи (Петта
книга Мојсијева XXXIV, 6)“.
Очигледа врска со кога се пишани книгите на Мојсиј, читани од 444 г.п.н.е.
Со тоа што нема доказ/наод за ниеден Евреин, сè било за времето на Ездра.
163 Ахилева срџба90
„Зимата се приближувала, и бидејќи цивилизираните народи никогаш не војувале во тоа годишно доба, Грците го проведувале времето на проширување на
својот логор и вежбајќи во годење со стрела...“.
„2. Дваесет и четвртото пеење на Илијада настанало од епот назван ‘Ахилева срџба’- кој, веројатно, можело да се изрецитира во текот на една ноќ...
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Хомер верно го опишал животот на своите господари...Хомер бил под влијание на вавилонскиот еп за Гилгамеш само во приказната за Ахилеј; Ахилеј е Гигамеш, Тетида Нинсана, Патрокло Енкиду“.
Илијада била дело на Редакцискиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.). Па ништо немало постаро од 6 век п.н.е.Следи сè било само пред или во 444 година п.н.е.
169 Повраток
„‘Да запловиме одма, додека нас ветерот не служи’, рече Менелај. ‘Не, не’,
одговори Агамемнон, ‘најпрво да принесеме жртва на Атина’...“.
„5. Слично на Идоменејевиот завет постапил и Мајандар (‘оној кој трага за
човек’) кога обеќал Кралицата на Небото неа да í жртвува прва особа да би го поздравила при прилика на јуриш на Песин, а се случило дека тоа бил заправо негов
син Архелај (‘владетел на народот’). Мајандар го убил, а потоа поради грижа на совеста скокнал во реката (Плутарх: За реките IX, 1). Попозната везија на истиот мит
се најдува во книгата за судиите XI, 30, каде Јефтај го заречува Јехова дека на жртва ќе ја принеси својата ќерка ако победи во војната. Оваа варијанта сведочи дека
Идоменеј повеќе í обеќал на Афродита отколку на Посејдон да жртвува машко, како што и Мајандер жртвата ја наменал на Кралицата на Небото, а Јефтај несумливо
на Анати, на која такви жртви, на нејзин захтев, се принесувани на нејзини свети
планини на Јудеја. По сè изгледа дека било вообичено дека во знак на благоданост
за успех во војниот поход да жртвува кралевиќ за кралско семејство- кралот Саул
би го убил својот син Јон после победата кај Михмаш народот да не се побунил- а
спречувањето на Идоменејевото принесување на жртва, како и Аврамовиот на Гората Морија, или Атамантовата на Гората Лафистија (види 70. д), било опомена дека тој обичај повеќе не е на желба на небесите. Принесување на жртва принцеза
вместо кралевиќ, како во случај на Јефтаја, или во приказната на ватиканскиот митограф за Идоменејевиот завет, претставува антиматријархала реакција која е карактеристична за херојската сага“.91
Се говори за Кралица на Небото Семирамида=се мир а мида- без еврејство.
Слично на Редакцискиот одбор на Пизистрат со еврејството=еднобожество.
Македонците биле совладани од Римјаните, имало Римјани-никакви Евреи.
СЕМЕЈСТВОТО НА ИРОД БИЛО САМО МАКЕДОНСКО
Х.Џ.Велс92 пиши: „Не можеме овде да се впуштаме ниту во какви поединости за историјата на оној помал дел на Евреите кој живеел во Јудеа. Овие Евреи се
вратиле во своето старо, со толку опасности изложено боравиште, и поново дошле
така да се рече да бара мир и спокојство- насред живиот друм. Во старо доба од
север ги притиснале Сирија и Асирија, а од југ Египет, сега за северни соседи ги
имале Селеукидите, а на југ Птоломејците. По нестанување на Селеукидите Евреите потопаднале под власта на Римјаните. Независноста на Јудеа вазда била несигурна и зависна од околностите кои владееле во поедини мигови. Ако читателот сака поблиску да се обавести за редот со кој се нижеле еврејските владетели и првосвештеници, за Макавејците, за династијата Ирод93 итн., мора за тоа да се прочита
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во Старините’ и во ‘Еврејската Војна’ на Фавиј Јосиф, речит и агресивен родољубив писател, чии дела се опширни и до развлечени. Спомнатите еврејските владетели биле најголеми самодржци на просечен источнички тип: препредени, непоуздани и крволочни. Трипати го заземале Ерусалим, двапати е разорен храмот. Едина
потпора укажана од страна на дијаспората, тоест останатите Евреи, кои живееле растурени по светот, а кои биле каде и камо помоќни од своите едноверници во Јудеа,
имала тогаш мала држава да благодари што веќе дотогаш конечно не била збришана од мапата. Така Јудеа се одржала сè до годината 70. после Христа, кога римскиот цар Тит, Веспазиан посинок и наследник, го опседнал и зазел Ерусалим, па поново го разорил и храмот и градот. По своите стравотии и ужаси, опсади и заземања на Ерусалим можат да се мерат со настаните кои ја прателе пропаста на Тир и
на Картагина. Тит така постапил во намера конечно да дојде до главата на еврејството. Всушност, само го ојачал, оти го лишил едино осетливата точка негова, едно
место каде би можело да биде рането.
Во текот на петвековната историја исполнета со војни и бунтови, од повратувањето од сужанството па до разорување на Ерусалим, извесни црти на наравите
во Евреите потполно се одржале. Евреинот и понатаму упорно се држел на својата
вера во еден бог. Не сакал да верува во други богови покрај единиот вистински бог.
Како во самиот Рим, така и во Ерусалим, својски одбијал да учествува во обожување каков бил богоцар. Како што знаел и умеел, станал верен на својот бог. Никакви
слики ниту ликови не смееле да се внесат во Ерусалим, па дури и римската војна на
знамења со орел морала да се остави негде вон градските ѕидини“.
„Можда и увидниот дел на сите тие четири евангелија претставуваат такво
украсување, н. пр. чуднотворни околности при Исусовото родување, ѕвезда која довела мудраци од исток до неговите јасли да му се поклонат, па колеж на деца во
Витлеем, кој наредил Ирод поради тие значајни предзнаци, и бекството во Мисирсè тоа многу меродавни истражувачи го мислат со такво китење...“.94
„Секаков отпор...Исус...ни самите негови ученици не го сфатиле длабоко и
замашно значењетото на неговите предлози. Биле занесени на староеврејскиот сон
за крал, за месија, кој ќе ја сруши и хеленската династија на Ирод95 и римската превласт, па да се се установи Давидовата легендарна слава...“.96
„Сè тоа многу потсетува на верска и политичка прилики, кои владееле четиринаесет векови пред тоа во Грција. Незнабожството на тие примитивни Арапи во
тоа време било премногу страни начела. Во доба кога во Јудеја биле Макавејците и
Иродците, имало доста Арапи отпаднати од својата вера...“.97
Владимир Алексејевич Истархов98пиши: „Се родил Исус Христос во Витлем. Царот Ирод сакал да го убие, ама не знаел каде се најдува, затоа им наредил на
сите свои војници да ги убијат сите новородени деца. Христијанскиот бог дознал за
тоа.И какви се постапците на богот ? Вместо да го вразуми или уништи царот Ирод
(со снагата на својата волја поново, или некако другчие), тој му соопштува на Јосиф и Марија за Иродотовите намери и им предложува да бегаат од градот...“.
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Мајкл Бејџент, Ричард Ли, Хенри Линколн99 пишат: „Палестина во првиот
век наша ера била узбркан агол на светот. Светата земја, веќе неколку време, носела терет на династички кавги, крвави судири и, повремено, вистински војни. Во текот на вториот век пред наша ера, имало привремено воспоставено едно помалкуповеќе единствено еврејско кралство- како што стои запишано во книгите за Макабејците на Стариот завет. Земјата, меѓутоа, веќе 63. година стара ера била поново
зафатена со побуни и зрела за освојување.
Повеќе од пола век неа í е наметната римската власт. Тогашното Римско царство опфаќало, меѓутоа, преголемо пространство и било премногу оптеретено со
сопствени работи да би се установил управниот апарат неопходен за непосредно
управување. Рим, затоа, создал една лоза марионетски кралеви кој требало да владее под неговото окрилје. Тоа била лозата Иродовци- кои не биле Евреи, туку Арапи. Родоначакник бил Антипатар, кој на престолот на Палестина се искачил 63. година пред Христа. После неговата смрт годината 37. пред Христа, го наследил синот Ирод Велики (Херод), кој владеел до 4. година стара ера...
Годината 6. наша ера, разликите постоеле многу озбилни. Таа година земјата
била поделена на управни единици- една провинција и две тетрархии. Ирод Антипа
постанал владетел на една од нив, Галилеа, ама Јудеа- духовна и световна престолнина- била подвргната на непосредна римска управа, која ја спроведувал римскиот
прокуратор со седиште во Цезариј...“.
Историјата познава Македонско и Римско Царство без народ Евреи и Арапи.
Постој историски заговор- Македонците биле Грци и коине бил грчки јазик.
Дејвид Лингвистон100 пиши: „Како и Антиох IV, и Калигула бил близок пријател со Ирод Агрипа, кралот на Јудеа, познат и како Велики, кој владеел од 10 г.
п.н.е. до 44 г.н.е. Во Библијата, во Делот на светите апостоли, токму Ирод Агрипа е
кралот спомнат како Ирод. Инаку Ирод Агрипа бил внук на Ирод Велики, возобноувачот на познатиот еврејски храм, кој потекнува од особено богатото и влијателно
семејство Идумеја, што е латинскса верзија на името Едомити, според народот населен во земјата Едом во јужна Јудеја.
Според Јосиф Флавиј- по смртта на неговиот татко, младиот Ирод Агрипа
бил испратен од Ирод Велики на царскиот двери во Рим, каде поминал мошне добро. Не само што Тибериј многу брзо го засакал, туку подоцна станал и голем пријател со Калигула. По убиството на Калигула во 41 г.н.е., токму советите на Ирод
Агрипа биле пресудни за востоличувањето на Клавдиј (внук на Марко Антиние и
Октавија), кој подоцна за возрат овој го поставил за управител на Јудеја.
Заедно со семејството на Комагените и на Јулиј-Клавдијанската династија,
во ова сплотување свое учество зела и трета страна, која придонесла не само за создавање на митризмот, туку и за неговото вековно зачувување, кое на крајот ќе кулминира во Илуминати-семејствата на Европа.
Оваа трета страна била династијата на свештено-кралеви од Емеса. Кралското семејство на Емеса (денешниот Хомс во Сирија), била династија на свештенокралеви, која успеала да создаде особено моќно и влијателно благородништво. Кралството Емеса била подалеку познато по Храмот на сонцето, познат како Ел-Габал,
верзија на името Ваал, претставен во облик на црн камен.
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Околу 64 г.п.н.е., Помпеј ги реорганизирал Сирија и околните држави во Римски провинции, поставувајќи вазални кралеви лојални на Рим. Еден од тие кралеви бил и Самсикерам, втемелувачот на свештено- кралската династија на Емеса.
Сестрата на Ирод Агрипа, Друзила, станува жена на Асис, кралот на Емеса.
Првично таа била свршена за Епифан, синот на Антиох I од Комагена. Ирод Агрипа упорно барал Епифан да ја прифати еврејската вера, но Епифан на крајот одбил.
Затоа пак, Асис веднаш прифатил да биде обрежан и станал сопруг на неговата ќерка. Но, не за долго, бидејќи Друзила набрзо се развела од него, станувајќи подоцна
жена на Феликс Антониј, прокураторот на Јудеа.
По смртта на императорот Клаудиј, во 54 г.н.е,, како и за време на политичките немири во Ермемија- кралот на Партија, Вологас I, пра-правнукот на Антиох
I од Комагена, го поставил својот роден брат Тиридат I, за крал на Еременија. Оваа
постапка набрзо предизвикала војна, затоа што Римјаните, а не Партијците, сметале
дека го имаат правото на ерменскиот трон. По неколку години, војсководецот Корбуло, и Римските легии ја нападнале Ерменија, и двете војски наеднаш се нашле во
пат позиција.
Од 59. до 63 г.н.е., за крал на Ерменија, Римјаните го поставиле Тигран VI,
инаку син на кралот Александар II и внук на Ирод Велики, додека неговата мајка
била пра-правнука на Марко Антониј и Антонија. Тигран VI се оженил за Јулија,
наследничката на кралската крвна линија на Едомите, ќерка на Ирод Фолио, кралот
на Халкида, инаку внук на Ирод Велики. Нивниот син Александар од Киликија потоа се оженил за Јотапе од Комагена, ќерка на Антиох VI.
Кога во 63 г.н.е., најпосле се договориле да потпишат примирје со Партијците, Римјаните прво барале Тиридат да се откаже од ерменскиот трон, но потоа,
сепак решиле Тиридат да замине за Рим и лично од Нерон да биде крунисан за крал
на Ерменија. За време на крунисувањето, Тиридат објавил дека дошол со намера
него (Нерон) да го восфалува како Митра.
Според античкиот писател Плиниј, доаѓајќи во Рим, Тиридат- Магот, со себе
ги повел и маговите со една единтвена цел: да го воведат него (Нерон), во таинствени гозби (обреди)“.
За време на Нерон постоел арамејски, македонски коине и латински јазик.
„Во воениот поход на Римјаните за задушување на бунтот на Евреите не зеле учество само Ирод Агрипа и Антиох VI од Комагена, туку тоа го направил и Соам, од Емеса.Соам бил внук на Аристобул II од Емеса, внук на Ирод Велики; и бил
оженет за Јотапе I, ќерката на основачот на Емеса династијата, Самсикерам.101
Роџер Бек наведува дека воените единици на Комагена, ставени под кралската команда, исто така зеле учество во задушувување на бунтот на Евреите, при
што биле остварени тесни контакти со Римските легионери и другите војници;
вклучително и со оние единици поистоветени како први преносители на новиот
таинствен култ, како на пример, XV Аполониска легија. Според Бек:
Тајните на Митра (митраизмот), биле развиени во склоп на тие подгрупи комагенски војници и со нив семејно поврзаните, за потоа на разни начини да бидат
пренесени на своите соучесници во Римскиот свет.
Антиох VI владетел до 72 г.н.е., сè додека Веспазијан не ја симнал неговата
династија; а Антиох подоцна се преселил во Рим. Како што наведува Бек:
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На самиот Антиох, Рим ни најмалку не бил непознат град; особено ако се
знае дека заедно со Ирод Агрипа бил здружен со Калигула. Римјаните на оваа дружба гледале со преѕир, најмногу поради тоа што овие двајца вазални принцови се
сметале за ментори на тиранот“.
„Тајните на Митра, т.е. митраизмот, кој наголемо се проширил по Римското
царство, изворно потекнува од самите магови. Меѓутоа, по развојот на митраизмот
улогата на династијата на Ирод, наведува и на можно потекло произлезено од очигледните врски меѓу нив и најраниот облик на еврејската Кабала, познат како Меркаба, мистизам. Како извор на ова рано кабалистичко влијание се посочува еврејската окултна заедница на Есените, која според историјата на Илуминтите била
извор на нивната доктрина. Но, тука чинам е неопходно да се повтори дека како
едно од ‘средствата’ за пренесување на своите идеи кон Запад, за време на крстоносните војни, се сметаат и еретичките Исмаили од Египет“.102
„Доколку митраизмот произлегол од владеачката династија на Комагена, тогаш кабалистичкиот елемент на Меркаба по сите показатели мора да потекнувал од
династијата на Ирод. Впрочем, и самиот Ирод Агрипа дал свој личен придонес за
Есените. Од Јосиф Флавиј дознаваме:103
Меѓу оние што биле поштедени од присилбата (да му се заколнат на Ирод),
биле и тие што се викале Есени...Заслужува да се напомене причината зошто
(Ирод) му се поклонил на Есените.Меѓу Есените имаше еден човек по име Манем...
Овој човек веќе се имаше видено со Ирод, уште кога еднаш како момче беше тргнал кон куќата на својот учител. Тогаш овој човек Ирода го нарекол , крал на Евреите. Мислејќи дека момчето е или неуко, или шегаџија. Ирод му одговорил дека тој
е само еден обичен граѓанин. Но Манем само се насмевнал и го допрел по грбот,
велејќи му: ‘Но ти навистина ќе бидеш крал и ќе владееш среќно, затоа што Господ
те смета за заслужен’ “.
„Но, тука е и Салома, за која постои определена врска за нејзиниот вистински иденитет. Таа е мошне накратко забележана во канонските евангелија, за разлика од апокрофите во кои е опишана особено детално. На пример, постои една Салома, пасторка на кралот Ирод Антипа, која постанала позната по својот заводнички
танц пред Ирод и нејзината мајка Иродијада, за време на роденденската прослава
во чест на Ирод, поради што Јован Крстител бил обезглавен.104
Според ‘Старините на Евреите’, од Јосиф Флавиј:
Иродијада (...) била мажена за Ирод Агрипа, син на Ирод Велики, и на Мир105
јама, ќерка на високосвештеникот Симон- имала ќерка Салома. Набрзо по раѓањето на нејзината ќерка, Иродијада ненадејно го искористила нашиот закон, па се
развела од својот маж, иако сè уште беше жив, и се омажи за Ирод, токму по татко
родениот брат на нејзиниот прв маж, кој беше тетрарх на Галилеја.
Нејзината ќерка Салома беше мажена за Филип, син на Ирода, кој беште тетрарх на Траханитија, што умре без пород. Таа потоа се омажи за Артистобул, син
на Ирод, брат на Агрипа, и имаа три сина: Ирод, Агрипа и Аристобул“.
Името Ирод ништо не значи на еврејски и арапски, туку само тн.словенски.
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„Цезаровиот внук, Гај Калперниј Пизо, бил оженет со Маријамне, ќерката на
Ирод Агрипа. А нивната внука Помпеја, била жена на императорот Трајан, инаку
дедо на императорот Марко Аурелиј“.106
Во ЦД енциклопедијата “Encarta”107 се наведува: „Династијата на Херод била од семејството на идоменските Евреи, кои владееле со различни региони во Палестина како кралеви и гувернери под Рим од 37 година пред Христа, до 70 години
по Христа...“.
Еврејскиот историчар Јосиф Флавиј истакнува: „Евреите се затвориле внатре во ѕидините на градот и се бореле против Херод со голем жар. Целиот народ се
здружил заедно“. (Antiquities… XIV, 16, 2).
Следи Херод (=х е род) не бил Евреин туку само наследник на Македонците.
За доказ дека Херод=Ирод не бил Евреин, Флавиј ги опишува жалбите на
Евреите против Херод Велики упатени до својот свештеник Хиркан (Antiquities…
XIV, 9, 3). Дури Фравиј пиши дека сестрата на Херод се развела од својот сопруг
Костобар, што било спротивно на еврејските закони и Евреите се бунеле (Antiquities...XV, 7, 10). Се заклучува, Херод како Македонец бил повеќебожец.
Дури Флавиј вели и: „Херод работел на спротивно од законите на неговата
земја и ги понижил нивните (еврејските, Р.И.) древни правила, презентирајќи странски обичаји...“ (Antiquties…XV, 8, 1). Значи, Херод никако не бил некаков Евреин.
За ширењето на хеленистичката култура Флавиј пишува „спротивно на еврејските обичаји“ (исто, 8, 1). Најбитно било што Флавиј истакнува дека Херод покажал „бруталност кон законите на нивната земја“, а Херод поставил и златен орел
(симбол на богот Зевс) над Големата порта на главниот еврејски храм (Antiquies…
XVII, 6, 2). Ова било повод Евреите спремале атентат на Херод, без да имаат успех
(Antiquities…XV, 8, 3-4). За потврда дека тој бил Македонец, написите биле на македонскиот јазик коине- тој бил Александријски Птоломејов јазик. Тоа се гледало
на парите што ги ковал Херод. Таква била бакарната монета, на која на аверсот бил
орел (симбол на Зевс), а на реверсот натпис на коине „На кралот Херод“=Ирод.
За потврда дека Херод не бил Евреин, тој бил непријател на Евреите=Еднобожците. Па за Херод Велики во Encarta стои: „Херод бил мразен од Евреите бидејќи бил странец и пријател на Римјаните“- Македонците ги наследиле Римјаните.
Ранохристијанскиот историчар Еусебиј пиши: „Во времето на Христа, во
склад со пророштвото, дојде кралот на владетелите кои владееа со еврејскиот народ
како наследници уште од старо време, а Херод, првиот странец, стана нивни крал“.
(Eusebius of Caesarea: Church History, Book I, Chapter 6, The Statements of Irenaeus in
regard to the Divne Scriptures).
Па следи и: „Кога Херод, првиот владетел со странска крв, стана крал, пророштвото на Мојсиј целосно се исполни“...„Херод беше првиот странец кому Римјаните му го дадоа кралството на Евреите“.
Херод управувал со кралството на Евреите. Пак, тој бил само повеќебожен.
За да се потврди хеленистичката култура Еузебиј го цитира Африканус, кој
пишел, еден од претците на Херод се викал Херод и бил свештеник во еден храм
посветен на Аполон Ашкелон (Eusebius of Caesarea: Church History, Book I, Chapter
7, The Alleged Discrepancy in the Gospels in regard to the Genealogy of Christ). Само
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така Херод можел полесно да се прикаже себеси како потомок на некое славно семејство. (Исто, Book I, Chapter 7).
Во Grolier енциколпедијата стои: „Дедото и таткото на Херод Велики го носеле името Антипатар. Тие биле гувернери на провинцијата Идомеа, кои се воздигнале на власт за време на опаѓањето на моќта на Макаевите. За време на окупацијата на Сирија и на Палестина од страна на Римјаните, таткото на Херод, преку
вешта дипломатија, успеал да добие римско државјанство, по што бил назначен за
прокуратор на Јудеа. Херод Велики подоцна од страна на Римјаните, бил поставен
за крал на Јудеа, со која владеел од Ерусалим по 37 години пред Христа...Херод ја
ширел хеленизацијата помеѓу Евреите...“.
Херод не бил Евреин, а Јудеа била римска област- во неа живееле и Евреи.
Како имиња на династијата се среќаваат: Антипатар повеќе пати, Александар повеќе пати, Архелај, Филип, Олимпија, Роксана, Береника повеќе пати, Аристобул повеќе пати...Имињата биле македонски- Береника=Вереника=тн.словенско.
Х.Џ.Велс кажа: „Секаков отпор...Исус...ни самите негови ученици не го сфатиле длабоко длабоко и замашно значењето на неговите предлози. Биле занесени на
староеврејскиот сон за крал, за месија, кој ќе ја сруши и хеленската династија на
Ирод и римската превласт, па да се се установи Давидовата легендарна слава...“.
Се кажа: „хеленската династија на Ирод“. Хелените биле само повеќебожни.
Па Евреите и Христијаните биле Еднобожни, непријател на Повеќебожните.
Владееле наследниците на Александар Македонски. Па тие како Македонци
биле Повеќебожци. Следи нивните храмови биле само повеќебожни, а не еврејски.
Дејвид Лингвистон108 пиши: „Основната содржина на она што е познато како Кабала била создадена во VI в.п.н.е., како скршнување од вистинскиот пат на јудеизмот, а во себе содржи и определени делови од вавилонската магија и астрологија.Со цел да извршат што побрзо ширење на своето учење,кабалистите набрзо
започнале да го користат новото толкување на Светото Писмо, со што сакале да ја
создадат атмосферата на сеопшто разочарување и незадоволство од постојаните нешта“.
„Суштински гледано, иако коренот на Кабала се наоѓа во Вавилон, сепак литературната верзија на нејзината доктрина за првпат се појавиле токму во Античка
Грција. Од друга страна, иако царот Кир Велики им дозволил на Евреите да се вратат во Палестина, сè до III век п.н.е. не постојат никакви еврејски записи во кои барем е спомната Кабала“.109
„Се разбира дека Мојсеј, кој умрел илјада години порано, не бил автор на
тие еретички доктрини, кои за првапат се појавиле дури во VI век п.н.е. Сепак, овие
писатели ни ја појаснуваат сликата за еврејското потекло на грчкиот окултизам.110
Маговите го приспособиле Вавилонскиот Ваал со нивниот Митра,кој пак кај
античките Грци било познат како Дионис. Нивните ритуали сликовито биле опишани од Климент Александриски“.
Ништо немало преди од 444 г.п.н.е., и Еврејството било само еднобожество.
„Главите на поголемиот број статуи биле заменети со главата на Калигула,
па дури и главите на женските богови. Калигула барал да биде обожуван како оте108
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лотворување на сите овие богови, што наликува на хеленистичкиот култ на владетелите.111
Неговиот обид да постави своја биста, претставена како Зевс на самиот олтар во еврејскиот Храм во Ерусалим, бил попречен само поради упорноста на неговиот најблизок пријател Ирод Агрипа“.
Иродовците биле само Македонци, и тоа само Повеќебожци со својот Зевс.
За да се потврди дека ништо не било еврејско=еднобожно следи доказот:
Роберт Гревс,112 во 128 Дело шесто: Стимфалска птичурина, го пиши ова:
„Шестата задача била да ги истера птиците кои го населувало Стимфалското
блато, преполно со волци од Волчјата јаруга на Орхоменскиот друм...“.
„4. Паусанијите ‘арапски птици со чврсти клунови’, веројатно, биле злодуси
сончаници, од кои луѓето се штителе со некакви сонцебрани од кора на дрво...
Leuc- erodes, ‘бела чаплја’, е грчки назив за чаплја кашикарка;за еден предок
на Ирод Велики кажуваат дека бил роб во храмот Херакле Тирски (Африканец, го
наведува Eusebije: Црквена историја I, 6, 7), спрема тоа leuc-erodes може да се мисли семејно име. Чаплјата кашикара е мошне сродна на птицата ибис...“.
Па Евреите се повеќерасен народ- верски еднобожци со присвоена историја.
БИБЛИСКАТА ИСТОРИЈА САМО ПРИСВОЕНА ТУЃА ИСТОРИЈА
Х.Џ.Велс113пиши: „Тие списи се состојат од поголем број на различни состојки. Првите пет книги, Пентатеух, веќе мошне рано нарочито се почитувале. Тие
почнуваат во облик каква општа историја со двоструки извештаји за создавање на
светот и за создавање човештвото, за раниот живот на расите, и за големиот потоп,
каде пропаднало сето човештво, освен неколку избрани поединци. Таа приказна за
потопот била распространета по сите стари преданија. Можно е во неа да се најдува
успоменот на она потопување на долината во која сега се најдува Средоземно Море, уште во неолитскиот век. Или можда со тоа се чува споменот на каква голема
пропаст во ѓурѓијанската и во касписката област. Ископувањата откриле и вавилонска верзија...“.
За потопот се кажа: „Ископувањата откриле и вавилонска верзија“.
„Историјата за населувањето и ропството на Израелевите деца во Египет е
доста тешка. Постои еден египетски запис како фараонот Рамзес II населил извесни
семитски народи во земјата Гошен. Тука се тврди како тие дошле во Египет поради
глад. Ама, за животот и успехот Мојсиев не постои никаков египетски податок воопшто. Нема никакви забелешки за каква чума во Египет, или за каков фараон, кој
се удавил во Црвеното Море...“.114
„Давид (околу 990. година пред Христа) бил веќе политичар и поуспешен
отколку неговиот претходник, и изгледа дека се ставил под заштита на Хирам, кралот на Тир. Тој сојуз со Феничаните го одржал на власт, а тоа бил и битна состојка
во големината на неговиот син Соломон. Неговата историја би можела, со своите
непрекинати убиства и погубувања, повеќе да се чита како историја на каков дивја111
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чки поглавица отколку некој просветен владетел. Таа историја е мошне живо раскажана во Самуиловата втора книга“.
За наведените фараони...има наоди/докази, а ништо за еврејските личности.
Како што важи за Мојсиј, исто било и со Давид, Соломон...Напротив, за Хирам со
Феничаните има. Нив ги познавал и Александар Македонски- тој не знаел за Евреи.
„Тогаш завладеало со Вавилон едно доба на историски истражувања и доба
на наука.Уште се чуствувале оние вавилонски влијанија кои го наведоа Сарданапал
во Нинива да се собери голема библиотека на стари списи. Ние веќе раскажавме како Набонид бил толку обземен со своите антикварски истражувања,да заборавил на
одбраната на своето кралство од Кир. Сè, спрема тоа, се сложило да се наведе прогонување на Евреите на испитување на својата историја, и тие во пророкот Језекил
најдоа на свој одушевен водач. Од овие скриени и заборавени списи што со себе ги
имале, како и од родословијата, современата историја за Давид, Соломон и за нивните други крала, од приказните и преданијата, ја составиле и искитија својата
историја, па ја објавија како за Вавилон и за себе. Во неа внеле, веројатно од вавилонските извори, приказната за создавањето и за потопот, доста од приказната за
Мојсеј и поголемиот дел за Самсон. Една вест од приказната за создавањето и една
од приказните за рајот, мада обете се вистинско вавилонско потекло, како да биле
познати Евреите уште и пред прогонството...“.115
Дејвид Аик116 пиши: „Сумер...VVadel во својот труд Создавач на цивлизацијата...Приказната за кралот Саргон, акадски крал кој го покорил Сумер, е изврсен
пример. Приказната кажува дека неговата мајка го родила во тајност и го пуштила
во кошница да отплови низ реката Еуфрат, каде го пронашло и одгледало друго семејство. Израелците/Евреите, или поточно, нивните манипулаторски свештеници
левитите, подоцна ја зеле таа древна приказна од месопотамските извештаји и ја
искористиле во приказната за Мојсиј. Стариот завет се темели на сумерските и
египетски приказни, прилагодени и изменети во склад со потребите, заради создавање на измислена повест и религија викана Еврејство...“.
„Египетското потекло...Во Вавилон се пронајдени текстови пишани со клинасто писмо кое покажува дека за владеењето на кралот Кандалану (648.-625. пр.
Хр.) еден банкар, Јаков Егиби, наплаќал камата од 20 посто. Илуминатите, кои најголем дел се со потекло од Вавилон, оттогаш цело време ја изведуваат истата превара. Тек после 70- годишно суженство левитското свештенство составило тексто-и
кои постанале Тора (закон), првите пет книги на Стариот завет кои исто така се познати како Петокнижие и службено му се припишува на ‘Мојсиј’. Тоа било стотина
години по што тие настани наводно се случиле. Тие текстови создале нови ‘израелски’ имиња за бившите египетски фараони и измислиле приказна како би ја обликувале службената повест која им одговарала на нивните интереси. Измисленото
име ‘Соломон’ во секој слог го содржи зборот кој значу Сонце- Сол-Ом-Он. Соломон значи Сонце-Сонце-Сонце. Огнено момче. Секој пат кога би сакале луѓето нешто да направат би напишале дека ‘Бог’ така наредил. Ја искористиле приказната
со кошницата на реката за кралот Саргон од Месопотамија за прикривање на вистината за човекот на кој му го измениле името за ‘Мојсиј’ и го вовеле ликот на ‘св.
Михаил’, сумерскиот Тас Ми-ки-гал, убиец на змаеви и Господар на полодеството.
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Подоцна е назван Господар на зракот и добива крила како би можел да лета. До сужанството во Вавилон во израелската вера немало ‘ангели’. Вавилонскиот благден
се претворил во ‘еврејски’ благден, вклучувајќи ја Пасха и благден сјеница. Левитите сумерската и египетската приказна и темата ја преместиле во земјата која се
викала Израел. Високоиницираните низ векови ја разбрале кодираната приказна,
ама на масата која себе се назива Евреи им е продадена лага, параванска приказна
која ги заробува нивните умови и ги претвара во робови на нивната хиерархија. Дури и обрежувањето, така фундаметално поврзано со еврејската вера, дошла од ...
Египет. Наравно дека е“.117
Според Деникен, Мојсеј одраснал во египетски двор, па тој имал пристап во
угледните книжници. Тој бил интелигентен и учен и тој лично напишал пет свои
книги, иако до денес не се разјаснило на кој јазик тој нив ги напишал.
За Косидовски,118на пример,големиот цар Саргон,кој основал во 2350 г.п.н.е.
во Месопотамија моќно акадско царство, доживеал слична судбина на Мојсеј со
кошница залиена со смола. Освен тоа, за бегството на Мојсеј од Египет, египетските хроники и други извори, за тоа не говорат. Мојсеј носел типично египетско име,
стекнал образование во фараонскиот двор и живеел како висок достојник. За други,
исто така, постои испреплетеност меѓу евејската и египетската историја во однос на
Мојсеј и Ехнатон.119
Владимир Алексејевич Истархов120пиши: „Да заприметиме дека Мојсиј како
дете го презела ќерка на египетскиот фараон. Мојсиј е воспитан во семејството на
фарон. Тој стекнал свештеничко образование и свештеничко воспитување.
Зигмунд Фројд во трудот ‘Човек Мојсиј и монотеистичка религија’ укажува
на екипетско потекло на името Мојсиј- Мосе. Фројдовите истражувања дозволуваат да се направи заклучок, дека Мојсиј- е високороден Египќанин, свештеник, посветен во сите мудрости на египетските свештеници. Левитите Фројд ги сматра или
Египќани, или полнокрвни сродници и несумливо ‘луѓе на Мојси’, негов апарат.
Најверојатно Левитите- се потомци на египетските свештеници по Јосиф“.
Дејвид Аик121 пиши: „Како што веќе порано истакнав, залудно вон Библијата ќе барате повесни докази за ликовите познати како Абрахам, Давид, Соломон и
Мојсиј.Еднакво така недостасуваат и археолошки докази кои би говореле во прилог
на старозаветните приказни попат масовниот егзодус на Израелскиот народ од суженство во Египет во раздобјето кога тоа наводно случило. Тоа е апсурдно со обѕир
на размерот на наводните настани, очигледен углед на тие луѓе и подвизи за кои
наводно биле заслужни. Едноставно речено, тие во овој библиски облик не постоеле...“.
Дејвид Аик122 пиши: „Кралот Соломон и неговиот храм претставуваат уште
еден симболизам. И поново не постојат податоци од независни извори за личноста
која се викала Соломон. Името ниеднаш не му се споменува ни во еден запис. Пред
него што Левитите ги напишале своите текстови, грчкиот повесничар Херодот (от117
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прилика 485.-425. пред Христо) патувал по земјите Египет и Блискиот Исток, истражувајќи ја нивната повест. Не слушнал ни за какво Соломоново кралство, излегувањето на Израелците од Египет, како ни уништувањето на египетската војска,
која тргнала за нив, на Црвеното Море. Ниту Платон не слушнал за ништо слично
на своите патувања во исто тоа подрачје. Зошто ? Затоа што сè е измислено. Три
слога во изразот ‘Сол-ом-он’ се назива Сонце на три јазика...Книгата за кралевите и
Книгата Летописи кои потенко го опишуваат изградувањето на Соломоновиот храм
се напишани измеѓу пестотини до шестотини години после настаните кои наводно
ги пишувале...I.A.Waddel пиши:
‘Не постојат никакви пишани податоци како ни грчки ни римски референции за постоењето на Абрахам или било кој друг еврејски родозачетник, или пророк од Стариот завет, како ни за Мојсиј, Савл, Давид, Соломон ни било кој друг од
еврејските кралеви, а со незнатен изузеток на двајца, најповеќе тројца, подоцнежни
крала’ “.
Еврејството било религија, на која í претходело Повеќебожество со Перун.
Луј Леже123 пиши: „Мирот склучен 945. год. помеѓу Словените и Грците, за
што говори Несторовата Хроника...Изгледа дека Перун бил врховен Бог на Русите.
Во еден старословенски превод на легендата за Александар Велики, која ја наведува Афанасиев, зборот Перун есте преводот на грчкиот Зевс...“.124
„Со овие чисто историски податоци можат да му се додадат и други. На
името Перун наидуваме во мошне многу пишани споменици на XIV и XV век, кој
се однесува на верата на старите Руси. Ќе го наведам само најглавниот. Една галициска карта од годината 1302. споменува како знак на обележување на некој имот
еден даб под името Перунов даб. Во еден став на романот за Александар Велики
името Зевс е преведено со Перун. Во еден апокривен споменик, Дијалог на три светци, се чита: ‘има два ангели на громовник, хеленски Перун и еврејски Хорз...“.
„Овде сме насобрале сите пишани извори, во кои се јавува името Перун или
под својот оригинален облик, или повеќе-помалку изменет.Тој бог е на гром и бура.
Ние навлаш, одиме на оние предложувана врска на литвански или санскритски јазик. И не прибегнувајќи на сумливите сличности, името Перун доволно се објаснува со словенски елементи...125
Во она свое овде често споменат став, Прокоп Цезарец можда мисли на Перун. ‘Тие познаваат еден едини Бог, произведувач на Гром, и му жртвуваат марви и
други разни жртви.’ (De belle gothico, III, 14)
Онаа улога, која Перун ја игра во Пантеон на незнабожните Словени, игра и
пророкот Илија во фолористиката на христијанските Словени, а особено оние кои
останале најверни на првобитните традиции: кај Русите, Србите и Бугарите.126 Видовме напред, во оној договор склучен меѓу Русите и Грците, како некрстените Руси ја полагаат својата заклетва пред Перун, а се крстени пред св. Илија. Дали тоа е
чиста случајност, што библискиот пророк овде се става спрена богот на громот ?
Во Библијата св. Илија се јавува како господар на сите природни елементи.
Водата и огнот му се покоруваат. Тој му се јавува на кралот Ахаб, за седум години
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не ќе има ни роса ни дожд, значи год тој не каже. Тој спушта од небото оган, кој ги
гори жртвата. Тој го најавува и враќа дождот на исушената земја. Тој стои пред Вечноста. ‘И еве, Вечност поминува, и голем бесен ветер, кој ги ломи планините, крши стени, одеше испред Вечноста. Но Вечноста не беше во тој ветер. После ветрот
се чу тресок, ама Вечноста не беше во тресокот. По тресокот дојде оган, и Вечноста
во него го нема. После огнот се зачу еден тенок и пријатен звук.’
Св. Илија не умира со природна смрт, туку со чуден начин е однесен на небото... ‘И како тие одеа понатаму по патот, и одејќи говореа: Ево едни огнени коли
и огнени коњи; и оние ги раздвоија едни од други. И Илија се качи на небеса со помош на еден вихор.А Елисиј (негов ученик) гледајќи го, викаше: ‘отец мој, отец мој
!’ и повеќе не го виде’. (Елис=Хелис=Илис-Илија, „Ил врне, ил грме“, Р.И.)
Очевидно овие приказни морале да очарат машти, кои веќе биле обземени за
божество, кое во атмосферата управува со големи природни настани: громот и секајцата. Еден научар грчки г. Политис, во својата студија за сонцето (Ήλιος) во народните грчки преданија, се грижел, да ги изедначи св. Илија со Хелиос.127 Исто
зближување направил уште и Волтер во својот Dictionaire philosophique. Мошне е
можно, дека истоветноста на овие два збора влијаело на маштата на Грците, кои биле верски учители на Русите.Култот на св. Илија во грчките земји се развил на еден
сосем особен начин. Повеќе црквичиња или манастири цариградски беа ставени
под негова заштита; најповеќе му посветувале цркви на висовите. Тринасеттиот ден
на августските календари славеа Грците позоришни игри заради успомен на возењето на св. Илија на небото.
Меѓу лицата на Старот Завет, Илија беше очевидно еден од оние, кои најживо ја обзеле маштата на руските новокрстени, Словени и Варјаги. Тој ги потсетува
во ист мах и на словенски Перун во скадинавскиот Тор...“.
Анѓелија Станчиќ Спасиќева128 наведува: „После Моша Израелците со својата вештина ја зазеле обеќаната земја. Позната е борбата на староседелците за одржување на ‘Богот Бал’, како што Израелските свештеници прец својот Бог Јехова
метнувале жртва а Баловите на својот олтар. Јеховите свештеници говореле, дека
тој е вистински Бог, на чиј олтар паѓа оган од небото и ја запали жртвата. Се разбира, дека на нивниот олтар паднал оган, оти тие од Моша го научиле а овој поново
во Мисир тој оган, кој самиот се пали’, што го видовме, кога два сина Аронови погинале.
Израелците после се стопиле со староседелците, кои всушност биле ист народ како и оние, со ист јазик, само ја држеле старата вера со повеќе Богови а празнувале и свои домашни Богови (Давид му служел на домашниот Бог Трпим- Терапим), како и сите останати племиња за обожувале и еден повисок Бог Сава, покрај
Св. Илија, первог (- Перун).
Кога Давид, чие име покажува, на кој народ му припаѓа а кој би бил од околината на храмот Бог Сава во долината царска- постанал владетел, уште Израилците не ја задобиле власта во Ерусалим, ниту Ковчегот на Заветот бил донесен од околината Шила, -Сила во Ерусалим“.
Хорст Клин129за Елиза пиши: Елиса кратко од Елизабет „Бог (е) мој завет“.
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Следи името Елизабет=Елизавет=ели завет: Хелиос=Илиос; завет=завет.
Владимир Алексејевич Истархов130пиши: „РА- општ назив на Богот сонце.
Одовде потекнува зборот: ‘култура’ (култ Бог Ра), ’радуга’ (дуга Бог Ра),
‘рассвет’ (зора), ‘радост’, ‘радостен’, ‘рад’ (бидејќи работата се врши дење, ноќта
човекот спие), ‘растение’ (билка), ‘Рассеја’ (така правилно се вика нашата земја).
Често не го разбираме сосем она што говориме.Му кажеме на детето:‘Стани,
пора’ (време е).‘Пора’-означува ‘по сонце’.Детето одговара:‘Уште е рано’-означува
дека уште е темно,сонце (ра) уште нема (‘но’- тоа е ‘нема’ на сите јазици). [Порано]
Активноста на богот Ра носи цикличен карактер. Постојат неколку нивоа на
цикличност: 11- годишен; 57- годишен и повеќе, од кои секој ја менува состојбата
на колебањето на елекромагнетското поле. А таа промена од своја страна глобално
делува на земјиниот обвивка и психоемоционалната состојба на целото човештво.
Најобичајни за човекот се дневниот и годишниот циклус на сонцето.
Сончевата енергија- тоа е стален тек на животот. Целиот наш земски живот
без Бог сонце не е можен. Меѓу Боговите нема еднакост. Постои субординација.Бог
сонце РА- е еден од Боговите на високото ниво на хиерархија. Ајде да се замислиме
на миг, што би било кога Богот сонце би ја прекинал својата активност. Што би било со такви вистински или псеудобогови како што се: Мојсиј, Исус Христос, Мухамед, Буда итн. ? Тие дури не би можеле ни да постојат.
Современата западна наука не сфаќа што е тоа сонце. Постојат неколку хипотези. Основната хипотеза тврди дека на сонцето се одвива стална термонуклеарна реакција. Тоа не е точно. Никаква термонукларна реакција на сонцето нема. Сонцето е извор на електромагнетна енергија. Сонцето е- жив организам.
Иако сонцето- е единствен објект и единствен Бог, за човекот во различни
годишни доби сонцето се јавува во разни видови. Оти летното и зимското сонце за
човекот мошне се разликува. Затоа како Боговите се почитувале и различни периоди годишни сончеви циклуси, кои се сметале како деца на општиот бог Ра или
едноставно негови различни хипостаси.
Општ симбол на Бог сонце- есте кукасти крст.
ХОРС- син (хипостас) на Богот сонце Ра. Бог сонце кој тргнал од зимата
спрема пролетта. Младото сонце, кое се препородува. Неговото време е после зимскиот солстициј (најдолга ноќ, најкраток ден) 21- 22. декември до пролетната равнодневница (траење на денот и ноќта еднакво) 21. март.
ЈАРИЛО- син (хипостас) Бог сонце Ра. Неговото време е од пролетна рамнодневница после 21. март до летниот солстициј (најдолг ден, најкратка ноќ) 21- 22.
јуни. Одовде потекнува германскиот збор ‘Хер’ (господин), француски ‘Bon Hour’
(добар ден), италијански ‘Bon diorno’ (добар ден).
ДАЖБОГ- син (хипостас) Бог сонце Ра. Неговото време е од летниот солстициј 21- 22. јуни до есенска рамнодневница (еднаков ден и ноќ) 23. септември. Бог
кој носи светло и летина кој им дава на сите. Неговото име настанало од спојот на
зборот ‘дати’ и ‘Бог’. Негов идол стоел на брдото во Киев. Покровител на свадби.
Русите- се внуци на Дажбог, а тој е нивни родоначалник и покровител“. ... ...
Луј Леже131 пиши: „‘Во време на Проба бил еден голем дожд и голема бура;
и житото помешано со многу вода падна, те се исполнија големите сандаци. Исто
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така и во време на Ауерлиј паѓаа парчиња сребро, а во Африка паѓаа и големи камења. После потопот и кога луѓето се поделија на многу ‘јазици’, после владее со
Местро од племето Хам, а по нив Еремиј, па Феоста, кого Египќаните го викаа Сварог. Додека овој Феоста владеел во Египет, паѓаа од небото клешти, и луѓето одма
почнаа да коват оружје, оти пре тоа се бореа со тепање и камен. И овој Феоста издаде закон за жените, да земаат само еден маж, да живеат заедно, и да се казнат
блудниците. За тоа го прозваа бог Сварог. Оти пред него жените се предаваа на
оние кои год ги сакал, и живееа како животни. Ако добијат дете, му го досудуваа на
оној, на кој тие сакаат, говорејќи: ‘Ево твое дете’; и човекот ја посветкува таа свеченост и го прима. Феоста го уништи тој закон, и уреди, секој човек да има само
една жена, а секоја жена само еден маж. Кој би го повредил овој закон би бил фрлен во една усвитена печка да изгори. Затоа го викале Сварог, и Египќаните го обожуваа. После него владеел 7470 дена неговиот син, по име Сонце, кого го викаат
Дажбог. Синот Сварогов, крал на Сонцето кој е Дажбог, беше снажен човек. Тој дозна, дека имаше една богата Египќанка, и дека некој проведуваше блут со неа. Сакаше да ја фати. Но не сакаше да го навреди законот на таткото Сварог, тој со себе
зеде соучесник; го стави на мака и го спроведе срамно низ целата земја; и така во
Египет се уреди беспорочниот живот...’ “.
Па египетската митологија била тн.словенска: тн.словенски народ само лага.
Владимир Алексејевич Истархов132пиши: „Да заприметиме дека Исус и Христос- тоа не е едно исто. Во Евангелието по Лука (2:21) недвосмислено е речено за
вистинското име на Незаретанинот. Неговото оригинално име есте- еврејското име
Исус, и тоа е сè. Самиот Исус себе се назвал Христос во годината после враќањето
од Индија и Тибет, присвојувајќи себе туѓо духовно име“.
Дејвид Аик133 пиши: „Сумер...VVadel во својот труд Создавач на цивлизацијата...Приказната за кралот Саргон, акадски крал кој го покорил Сумер, е изврсен
пример. Приказната кажува дека неговата мајка го родила во тајност и го пуштила
во кошница да отплови низ реката Еуфрат, каде го пронашло и одгледало друго
семејство. Израелците/Евреите, или поточно, нивните манипулаторски свештеници
левитите, подоцна ја зеле таа древна приказна од месопотамските извештаји и ја
искористиле во приказната за Мојсиј. Стариот завет се темели на сумерските и египетски приказни, прилагодени и изменети во склад со потребите, заради создавање
на измислена повест и религија викана Еврејство. Новиот завет се темели на симболичните приказни кои наново се поновуваат со илјади години пред составувањето, и со голем дел се однесува на сумерската и египетската религија почитување на Сонцето и обредите на мистериските школи. Новозаветните текстови, од
своја страна, создале измислена религија и повест викана Христијанство. Кралот
Саргон бил голем почитувач на Сонцето, па тие владетели на Сумерското царство
добивале наслов ‘Син на Сонце’. На Сумерите Сонцето им било симбол ‘Бог’, па
оттука насловот Син на Сонцето или божји син. Сумерските цареви биле познати и
како ‘Един Господин’. Иста приказна најдуваме во Египет оти тие две култури биле мошне блиску поврзани“.
„Можда постои дојам дека Христијанството од ‘Светата земја’ се преселило
во Рим, ама Римокаталичката црква која Христијанството го претворила во држа132
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вна религија едноставно била Вавилонска црква која е релоцирана кога Илуминатите својот главен стожер го преселиле од Вавилон во Рим.134 Тоа е разлог зошто
христијанската религија и нејзината црква се преполни со ‘поганскиот’ симболизам. Вавилонското тројство од Нимрод (риба), неговиот ‘син’ Тамуз (кој ‘умре’ за
искупување на гревовите на човештвото’) и неговата мајка, кралицата Семирамида
(гулабица) се претворила во христијански ‘Отец, Син и Свети дух’. Може да се
стекне дојам дека од тројството е исфрлена жената или божицата, но Католичката
црква ја почитува Марија, девицата ‘мајката Исусова’, на ист начин како што Египќаните ја почитувале Изида, девицата ‘мајка Хорова’, а Вавилонците Семирамида,
девицата ‘Мајка Тамузова’. Семирамида, Изида и Марија се различно име на исто
божество. ‘Девицата’ се однесува на крвната линија која ја оплодиле боговите. За
кралицата Семирамида се говорело дека имала ‘безгрешно зачнување’, кога ја оплодил ‘Богот’- зраците на богот Сонце Баал/Нимрод. Погледајте ја сликата 22 и 23
ќе видите упадлива сличност измеѓу египетскиот приказ на Изида и Хора и христијскио приказ на Марија и Исус. Хор и Исус, како и Нимрод, биле поврзани со симболот риба. Приказната од Евангелијата на кои се темели Христијанството се гомила на симболизми на сумерскитете/вавилонските/египетските мистериски школи
поврзани со почитување на Сонцето, со тајни ритуали и други езотериски концепции, што веќе детално го објаснав во Наголемата тајна. Иста темелна приказна роден на 25. декември, умре за спас на човештвото, итн. нашироко се прераскажувала
илјадници години пред Христијанството: за подвизите на Сончевите богови во бројните различни култури, вклучувајќи го Рим (Митра) и Вавилон (Тамуз- син на богот Сонце). Тамуз и Нимрод се симболизирани во безбројни облици широко како
древниот така и модерниот свет, што го вклучува и ‘Исус’.Тоа е разлог зошто ‘христијанските’ цркви секогаш се свртени кон исток- смерот на излегувачкото Сонце.
Нимрод го почитувале (и уште секогаш го почитуваат) како ‘Куќа на излегувачкото
Сонце’. ‘Христијанските’ цркви заправо се тоа, поради што често се мета на сотонистички ритуали. Кое подобро место би можеле да го најдат сотонистите ? Црквите се полни со вавилонски симболизми на почитување на Нимрод/Баал/Тамуз, опкружени со мртви тела на гробиштата“.135
Дејвид Аик136 пиши: „Хорус бил ‘син’ Божји во Египет. Потекнал од вавилонскиот Тамуз, а самиот послужил како ‘нацрт’ за доцниот Исус. Бројни поврзници имаат разорно делување на веродостојноста на Христијанската црква: Исус бил
Светлост на Светот. Хорус бил Светлост на светот. Исус за себе рекол дека тој е
пат, вистина и живот. Хорус рекол дека тој е пат, вистина и живот. Исус е роден во
Бетлехем ‘куќа на лебот’. Хорус е роден во Анну, ‘дом на лебот’. Исус бил Бог пастир. Хорус бил Бог пастир. Во чамецот со Исус се качиле седум рибари. Седум луѓе влегло во чамецот со Хорус. Исус бил јагне. Хорус бил јагне. Исус се поистоветува со крст. Хорус се поистоветува со крст. Исус е крстен во триесеттата година.
Хорус е крстен во триесеттата година. Исус бил дете на девицата Марија. Хорус
бил дете на Изида. Исусовото родување го наговестила ѕвездата. Хорусовото роду134
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вање го најавила ѕвездата. Исус како дете бил учител во храм. Хорус како дете бил
учител во храм.Исус имал дванаесет ученици. Хорус имал дванаесет ученици. Исус
бил Јутарна ѕвезда. Хорус бил Јутарна ѕвезда. Исус бил Крст. Хорус бил Крст.Исус
на гората го искушувал Сотоната. Хорус на гората на кушање го ставил Сет“.
„За измислувања во Библијата може да се напише цела книга. Всушност, некој веќе ги напишал. Носи прикладен наслов Библиски измислувања и ако сакате
подробна документација на податоците кои сум ги користел во ова поглавје, топло
ви ја препорачувам. Нема ама баш никакви веродостојни податоци за постоење на
Исус. Нема археолошки докази, пишани докази, ништо. Исто вреди за Соломон,
Мојсиј, Давид, Абрахам, Самсон и небројни други библиски ‘ѕвезди’. Сè што имаме се текстови на Левитите и приказните од Евангелијата во своите различни верзии. Верските манипуланти толку очајно сакале Исус да добие унакрсни референци
во делото на ‘еврејскиот’ повесничар Јосиф вметнале патетичен очит додаток како
би го подупреле неодржливото. Се познати повеќе од четириесет писатели кои ги
бележеле настаните во тие земји во наводно време на Исусовиот живот, меѓутоа
тие не го споменуваат. Човек кој правел сите тие работи кои наводно ги правел, никој ништо за него не запишал ? Фило живеел во текот на целото наведено време на
Исусовиот живот и напишал повест на Јудејците кои го покриле целото раздобје.
Што повеќе, живеел во Ерусалим или во неговата близина во време кога Исус наводно е роден, и кога Херод наволно убивал деца, меѓутоа не забележал ништо од
тоа. Бил таму кога Исус наводно триумфално се вратил во Ерусалем и кога е разапнат и станал од мртвите третиот ден. И што кажува Фило за тие фантастични настани ? Ништо. Ни збор. Ни слово. Ништо од тоа не се споменува ни во римските
записи нити во современите извештаји.137
Зошто ? затоа што не се ни случило. Тоа била симболична, кодирана приказна чија сврха била да се пренесат езотерични и астролошки знаења и, најважно, да
се создаде уште една религија...Човештвото е насамарено. Тешко насамарено“.
Иво Вукчевиќ138 пиши: „Не е Реч Божја“, со следениот текст:
„Спрема ова гледиште, јудео- христијанската теологија не е ништо друго до
конфузно извртување на древните мудрости и космичката вистина: ‘Библијата не е
‘реч Божји’, туку украдена од паганските извори. Нејзиниот Еден, Адам и Ева се од
вавилонските списи; нејзината Поплава или Потоп не се ништо друго до делче околу четири стотини записи за поплавата; нејзините Арк и Арарат имаат свој еквивалент во митските верзии на Потопите; дури и имињата на Ноевите синови се копирани; така е и со Исаковото жртвување, Соломоновата мудрост и Самсоновиот подвиг рушење на столбовите, Мојсиј е вообличен по углед на сиријскиот Мизеса;
неговото право по углед на Хамурабијев законик. Нејзиниот Месија е изведен од
египетскиот Махдија, Спасот, поедини стихови дословна се копија на египетските
ракописи. Измеѓу Исус и египетскиот Хора Џералд Мејси (Gerald Massey) најдува
137 сличност, додека измеѓу Христо и Кришна ги има на стотини.’
Со мешањето на законите на природата и процесите со Божјата волја, јудеохристијанската теологија, по верувањето на Грахам, го меша Пеколот со Рајот. Тој
така пиши: ‘Волјата Божја ! Волја Божја !- тоа е општопознат узвик на секој масовен убиец.’ “.
137
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Според Библијата, и Исус Христос=Крстос бил крстосан- тој бил и обрежан.
ТАЈНИ НА ЕВРЕЈСКОТО ОБРЕЖУВАЊЕ
Обрежувањето било наследство на Црнците- се обрежуваат девојки црнки.
Па обрежувањето од Египет било пренесено во Месопотамија... (Херодот).
Владимир Алексејевич Истархов139пиши:„Што е тоа Јудеј?Во принцип Јудеј
и Евреин- тоа не е едно исто. Јудеј- тоа е Евреин, наполнет со јудеизам. Постојат,
наравно, и Евреи без јудеизам, ама, првото, тоа е крајно ретко, друго, никогаш не
ни е познато, со која религија всушност исполнет Евреинот. Затоа во оваа книга меѓу поимите ‘Јудеј’ и ‘Евреин’ не ќе правиме разлика.
Еден мој познаник Евреин рекол: ‘Евреј- тоа е состојба на дух’. Тоа е мошне
точно. Тоа е погодок во десетка. А што е таа состојба на духот ? Тоа е некој систем
на стереотип на мислење и однесување. Или со други зборови, некој опш алгоритам на однесување. А откаде потекнува тој општи алгоритам на однесување ? Очигледно дека Евреинот- е битие чиј општ алгоритам на однесување го задал некој
однадвор. Или, со други зборови, Евреинот- тоа е програмиран биоробот кој нема
глобално, самостално однесување. Или, со други зборови, Евреинот- е човек чие
самостојно однесување не излегува од рамката на општиот алгоритам на однесување, кој го задал некој однадвор. Основната маса на Еврејот не е свесна на својата
програмираност.
Да приметиме заради праведност дека Евреите- не се едини биороботи меѓу
луѓето. Мнозина луѓе исто така лесно се програмираат и нема самостално мислење
и однесување.Со нив лесно се манипулираат оние кои им ги полнат главите со оние
информации, кои им се погодни.
Во општо однесувањето било на кој човек, неговата реална или илузорна
слобода на волјата се одредени со онаа информација, која се најдува внатре на дадениот човек. Онаа, таа информација, и само таа, го одредува однесувањето на човекот во целина и во потполност. И ако некој надвор може да управува со информацијата на полето, во кого се најдува човек и неговиот социум кој го опкружува
(да ја ограничи информацијата, да ја фалсифицира, да даде по избор одредено потребно знаење, и всади потребна информација во главата на конкретниот човек),
тогаш тој може без структура да управува со однесувањето на тој човек и социум
во целина. А самиот тој човек често не е свесен дека со него управува и со него тој
мисли и да постапува самостојно. А тој е само биоробот. Инструмент во туѓи раце.
Нему никој ништо не му наредува јавно, туку тој тоа го прави, што му е потребно
на оној, кој со ним управува.
Во човечката информација глобално има три извори.
Прв- генетски;
Втор- социјален;
Трет- космички или боженствен.
Обемот на генетската информација во човекот е огромен, и таа информација
доаѓа од сите претходни генерации на човекот, од сите негови предци. Ама таа информација на човековиот разум не се прима без користење на посебни методи. Во
многубожечките религии тие метода се познати . Постојат методики и техники на
139
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спуштање на човекот во длабина на подсвест и изложување на нивоа на генески
информации и уште понатаму. Ама ние во оваа книга не ќе говориме за тие методики. За тоа постојат посебни книги.
Генетската информација го управува човекот на молекуларно и биолошко
нивоа ‘во автоматот’, без учество на нашата свест. И вистински, ние не размислуваме како работи нашето срце, белите дробови, џигерот, желудецот, мочниот меур.
Кога и колку треба да се приозведи крв, желудочен сок, кога и како треба да се обновата клетките итн. Сè тоа се работи автоматски. На тоа ниво секој човек не само
е биробот, туку потполн автомат. Алгоритмите на тоа управување во јавниот вид не
ни се јасни. Не сме дури ни обврзано да мислиме за тоа.Освен тоа генетската информација задава основни стереотипови на психата.
Космички или боженствени извор на добивање информација е отворен за
избраните луѓе, на обичниот човек тој практички не му е достапен, посебно во наше време- времето на деградација на човекот. Некогаш тоа не било така.
Социјалниот извор на информацијата- тоа е образување и воспитување од
родителите, школите, школските установи, религиозни институции, достапни книги, достапно општење со луѓето, средствата на масовна информација (дезинформација). Меѓу тие блокови на информација религијата порано имала прв приоритет,
бидејќи задава основни граници и основни стереотипови мислења. Сега прв приоритет во обработката на мозокот на населението имаат СМИ (средствата на масовна информација), посебно телевизор. Кој го владее СМИ, тој го програмира и општественото мислење и, спрема тоа, општественото однесување. Што е пототалитарно општеството, што е поголем монополот на информацијата, со тоа се јачаат
облиците на порограмирање на свеста на народите. Со тоа народот повеќе личи на
бироботи, нарочито ако систематски се ловат и тераат во затвори оние, кои не се
предаваат на пропагандата, како што тоа е работено во СССР во периодот на разузданост на комунизмот.
Само не треба да се мисли дека во такавиканиот слободен свет гомилата не
мисли на ниво на биоробот. И во Америка гомилата е- гомила. И Америка е- тоталитарна земја. Едноставно степенот на тоталитарност во Америка за сега е помал,
отколку во бившиот СССР.
Па ипак Евреите заземаат посебно место меѓу другите биороботи. Во нивното програмирање покрај таков традиционален механизам на програмирање, како
што е религијата, важна улога игра уште еден снажен механизам- обредот на обрежување.
Пред што ја сфатиме суштината на обрежувањето да ја погледнеме општата
структура на човекот.
Што е човек ? Од што тој во глобала се состои ?
Глобално човекот се состои од три дела: тело, разум и душа, и сè тоа е поврзано во една целина. Што е тело- е јасно. Разум- исто така е јасно- две хемисери на
мозокот, ’рбетниот мозок и нервниот систем. Душата. Човечката душа- тоа не е измислување на поповите, тоа е реална супсранца. Повеќето луѓе, развиени во духовен смисол, својата душа едноставно ја чуствуваат и чуствуваат да ја имаат. Тие не
треба во тоа да веруваат или неверуваат. Освен тоа денешната наука дури научила
да ја мери душата.Човечката душа е материјална.Ама се состои од материја на друг
тип- од фина материја. Ама, без обѕирност на финоста на таа материја, нејзината
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маса не е еднаква на нула. И кога човекот умира и неговата душа го напушта телото, само телото постанува малку полесно. Современата технологија дури е способна да ја мери таа маса.
Човекот во своето тело има 7 духовно- енергетски центри, кои се називаат
основни чакри.Чакрите во превод од санскрит означува точак.140Чакрите имаат вртложна структура и претставуваат енергетски вртлози на фина енергија и имаат изглед на спиралните конуси. Преку чакрите се одвиваат информационо- енергетско
взаемно дејство на човечката душа со околината. Тие знаења за природата на човекот на јудихристијанството секогаш се криело од народот. А самите господари на
јудохристијанството (потомците на египетските свештеници) не ги знаат само тоа.
Тие знаат мошне многу. Тие знаат тие го примиле од Атлантите. Ама сите основни
знаења тие ги држат во рацете.
Сега, во период на крајот на космичката Ера Риба, се одвива дехерметизација на знеењата, и тие постануваат достапни на народот.
Структурата на чакрите е следен, оддолу спрема горе:
Табела 1. Основни чакри на човекот
Број ч. Каде се најдува Назив
Основна функција
Око чмар
Муладхара
Преживување, прием на енергија кундалина
1
2
Полна
Свадхистана Размножување, оргазам
3
Око папук
Манипура
Контрола, управување, волја, власт, его
4
Срцева
Анахата
Љубов, праведност, чуство на добро и зло
5
Грлена
Вишудха
Создаваштво
Трето око
Аджна
Видовитост
6
7
Темена
Сахасрара
Врска за космички сили (Богови)
Што е обрежување ? Зошто на Евреите им се врши обрежување на осмиот
ден после родување ? Зошто баш осмиот, а не петтиот, не стотиот, не илјадитиот ?
На Исток некои народ вршат обрежување на деца во 12- 14 години, кога младинецот потполно се формирал и стапува во период на полната зрелост. Во тој обред
може да се види медицински разлог. Зошто Евреите вршат обрежување така рано,
осмиот ден после родување ? Детето тек се родило, тек се вклопиле во светот околу
себе, се труди во него да се адаптира и прилагоди. И одеднаш во тој одговорен период со него се вршат некакви крвави и болни манипулации, пореметувајќи го
природниот тек на развојот на детето, рушејќи она што прородата и Боговите на детето му го дале. Дури мачињата после родувањето одма не умеат да гледаат и почнуваат тек низ 10- 14 дена. Во што е работата ?
Работата е во окултни знаења, со кои владеат левитите и нивните господари,
кои сами себе не си вршат обрежување. Работата е во тоа што во тој период, во текот на првите 14 дена, се отворуваат чакрите на човекот, спремиште на човечката
душа, то ест човекот се формира како битие слично на богот и се воспоставува врска со човек со космосот, откаде тој може понатаму да ги црпи новите знаења за
добро и зло и дополнителна снага.
Во текот на првите осум дена кога на човекот успеат да му се отворат само
три долни чакри: Муладхара, Свадхистана, Манипура. Сите горни чакри, почнувајќи од срцевите, остануваат кај обрежаниот Евреин неразвиени. То ест, обрежаниот
Евреин- тоа е получовек, човек со врежена душа и со отсечена работа на мозокот.
140
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Ете што работат левитите- слуги сатани. Заправо со тоа, под раководство на Мојсиј
и окултистите, тие се бавеле во Синајската пустиња.
Уз помош со обрежувањето левитите од Евреите конечно прават биороботи,
кои понатаму подлегнуваат на репрограмирање. Биороботите, кои понатаму не се
способни да сфатат, што е добро, а што зло. Левитите ја прекинуваат можноста на
врската на Евреите со повисоките космички сили (Боговите), да ги вземуваат и од
нив прават послушно орудуе на својата волја. Обрежувањето кај смена на поколенијата водат кон генетски промени.
Погледајте го верниот Евреин. Што означува црната капица на темето, која
тој стално ја носи!? Каков е тоа симбол ? Симбол мошне јак. Работата е во тоа, што
за врската со космичките сили е одговорна највисоката седма чакра на човекот- Сахасрара. Таа се најдува заправо на темето.И таа кај обрежаниот Евреин е затворена.
Тој е отсечен од космосот. Да заприметиме, узгред, дека кај католичкиот папа капчето е бело. Тој себе не се обрежува, како и левитите- највисока каста која управува
со Евреите.
До што доведува, неразвиеноста на горните чакри ? Неразвиеноста на Сахасраре доведува не само до отсечување од космосот. Таа ја ремети нормалната работа
на мозокот. Од човекот прави фанатик и догматик. Ако покушате да поразговарате
со обрежаниот Евреин за општофизиолошки теми, ќе се судрите со таков фанатизам, ќе видите дека пред вас дури не се најдува биоробот, туку чист зомби.
Чакрата на третото око кај современите Европјани воопшто не е развиено,
затоа нејзината неразвиеност ништо не менува. Атлантите со помош неа можеле да
гледаат дури низ ѕидови. Сега тоа им е дадено само на избраните.
Една од главните чакри- срцевата чакра (Анахата). Неа ја чуствуваат сите
нормални луѓе. Многу и мошне важна работа, човекот чуствува со срцевата чакра,
или, како што обично се кажува, со срце. Не со уши и очи, туку со срце. Тоа може
да чуствува несреќа, да преживува, пати, чуствува грижа на совест, да се срами,
бои, сака, мрзи, сочуство, жали, тоа чуствува добро и зло. И на својата душа нормалните луѓе реално ги чуствува (а не верува во неа) макар низ таа чакра. Без развиена срцева чакра човекот не е полновреден,туку е тврд и без срце.Обрежаните Евреи
се сите такви. И ако на обрежаниот му раскажите за чуствата на тој тип, тој не ќе ве
разбере и ќе ве сматра лудак и лицемер. Исто како да му раскажувате на далтонистот за зелената, црвената и жолтата боја. Тој едноставно не ве разбира. Тој нема разнобојни чуства.
Ако за нормален човек лагата е непријатна сама по себе, кај обрежаниот
Евреин лагата не предизвикува никакви емоции, тоа едноставно е средство кое дава
или недава ефект во конкретната состојба. И ништо повеќе од тоа. На обрежаниот
Евреин не можете да му објасните дека сите алгоритми на еврејското однесување,
почнувајќи од Талмуд, Библијата, Ционистичките протоколи и Катехизис во СССР,
-тоа се сатанистички алгоритми, алгоритми на зло и неправедност. Обрежаните се
вон поимање на добро и зло. За нив единствен критериум е добро и зло- лична практична корист. Сè што лично им е корисно- тоа е добро, што им е штетно-тоа е зло.
И ништо друго за нив не постои. Такви ги направиле уште во Синајската пустиња
пред многу илјади години. Нивниот господ (сатана) во таа пустиња недвосмислено
изјавил:‘Само децата Евреи, кои овде со мене се, кои не знаат што е добро, што зло,
на сите малолетни, кои ништо не можат да смислат, ќе им дадам земја’ (Броеви 14 :
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23). ‘А останатите ќе лутат во пустињата 40 години, додека нивните тела не иструлат во пустињата’ (Броеви 14 : 23-33).
Да приметиме дека Исиус Назаретанин, кој себе се назвал Христо, исто така
бил Евреј, обрежан осмиот ден (по Лука 2 : 21)“. (Па у=и: Исус=Исис, Р.И.)
„Освен тоа сатанските свештеници сега имаат тешки проблеми со генетиката. Се работи за тоа, што тие свештеници ги чувале и предавале само на претставниците на својот род. Например, највисоките Левити склопуваат бракови само со
Левитите. Никако страни убавици или убавци не можат да влезат во семејствата на
Левитите. Заблагодарувајќи на тоа, по нивно мислење, тие требале низ векови да се
репродуцираат сами себе од генерација во генерација и со тоа во одреден смисол
обезбедувајќи себе бесмртност. Како што таа пеела Пугачова: ‘Сè можат кралевите,
сè можат кралевите,ама што говорел,да се жени од љубов не може ни еден крал’“141
„Не треба да се мисли дека Маркс бил глуп. Тој едноставно имал други злонамерни цели. При прилика на опишувањето на историскиот процес тој немал цел
да го опишува тој процес објективно. Напротив, тој се трудел смислено да го изопачи описот кој го направил. И најважно сфатил кои вистински цели тој творец ги
поставил пред себе. Кога обратите внимание дека Маркс не е само Евреин, туку и
Левит (неговото вистинско име е Мордехај Леви) и уз тоа потомец на многу поколенија на еврејски рабини, кои пред неколку илјади си поставиле себе за цел достигнување на еврејско (левитско) господарство, тогаш и вистински Марксовите цели
ќе ви постанат јасни“.142
David Icke 143 пиши: „Од времето кога ја примив онаа порака, кои ми ја пренеле господите која била медиј, сè што сум работел било втемелено исклучиво на
интуиција. На пример, не сум знаел зошто одам во Перу, сум знаел само дека од некој разлог морам да одам. Се разбира ‘логиката’ ми говори дека би требало да трошам пари на така скапо патување кое не можев да го приушам, меѓутоа,мојот разум
не бил достатен на моето ‘срце’, место откаде нашето интуитивно ‘знаење’ комуницира со нас. Не мислам на физичкото срце туку на она духовно кое може да се чуствува во средината на градите. Тоа е вртлог или ‘чакра’ (што значи ‘точак на светлоста’) кој го поврзува со ‘физичкото’ нивоа во нашата повисока свесност открај
на петте сетила. Оттаму и денешниот обичај физичкото срце да симболизира љубов, што е резултат на изгубеното разбирање на она што ‘срцето’ навистина значи
во тој контекс. Кога чуствувате голема љубов или сомилост, обратите внимание на
кој начин ги чуствувата во средиште на градите- тоа е срцевата чакра или вртлог
низ кој ние го установуваме и нашето интуитивно ‘знаење’. Кога некој покуша да
донесе некоја одлука, му кажуваме: Што срцето ти говори ?’ или ‘Какво чуство
имаш?’Срцевата чакра е нашата врска со нашата повисока свест која од друга страна е на овој ‘свет’, додека нашата ‘глава’, наш условен ум е фатен во замка на ‘размислувања’, во склад со правилата и прописите на вистината на петте сетила. Повеќето луѓе се заробени во затвор на својот ‘ум’, индоктриниран на начин да верува
во службената верзија на она што е исправно а што погрешно, што е морално а што
неморално, што е паметно а што лудо- да веруваат во општествените ‘норми’. Из141
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разот на свесност е поврзана за Земјата, понизок ум на ‘петте сетила’ со кои секојдневно се манипулира како би ја прифатил верзијата на вистината и можностите
кои одговараат на планот на оние кои контролираат. Се темели на ограничувања,
правила и прописи, како и на ‘тоа јас не можам’, ‘ти то не можеш’ на менталитет.
Да се размотри зошто не може или не треба да биде направено, а ретко зошто може
или би требало да биде направено. Заробен со страв кој човештвото го држи во ментална и емоционална затворска клетка. ‘Срцето’, интуиција- како код сакате- нашата врска со Бесконечно ‘јас‘ кое постои вон петте сетила. ‘Срцето’ порадо чуствува отколку што мисли, поседува ‘спознание’ вместо ‘знаење’ од друга рака, насобрано од стројот за индоктринација. Голем број на луѓе водат внатрешна ‘војна’,
балансирајќи измеѓу она што мисли и она што чуствува, измеѓу она што нивниот
разум говори да го направи и она што интуитивно чуствува што сака да направи.
На победата готово секогаш се однесува на нивниот разум. Тоа е полесен пат, или
барем таков се чини, во општество втемелено на наметнување на мисли и уверувања. Еднаш кога составот низ ‘образување’, ‘знаење’ медија и др. ги дефинира и ги
наметни општествените ‘норми’, секој побуненик и слободен мислител бива извргнат на потсмев или осудување (што е мој случај) поради злочините што е другчие,
или затоа што ја оспорува таа смешна ограничена верзија на вистина и можност.
Таков начин е предивно е предочен во јапонската пословица: ‘Не биде чавал кој
стрчи изнад останатите оти тој прво ќе го удри’“.
„Многу месеци поминале пред него што почнав да разбирам што ми се случило, како и тоа да им се случило на безброј други луѓе кои се далеку од поглед на
јавноста.Сум доживеал величентвена експлозија ‘кундалина’.Како што порано спомнав, ‘физичкото’ тело е поврзано со други енергетски ‘тела’ вон подрачјето на пет
сетила по пат на оние вртлози кои се вртат, а се познати како ‘чакри’, што доаѓа од
древно санскритски збор кој значи ‘точак на светлоста’. Ги имаме по целото тело,
но постојат седум главни чакри, како што е прикажано на слика 1.144Секоја чакра
претставува другчие нивоа на постоење. На пример, чакрата на соларниот плексус
не поврзува со нашето емоционално нивоа, поради што се чуствува како што е
страв и загриженост се чуствува во стомакот. Ако кажеме дека чуствуваме ‘пеперутка во желудецот’ или ‘имаме грчеви’, чуство, меѓутоа, всушност доаѓа од чакрата
на соларниот плексус. Ендокрилниот состав ја поврзува чакрата со физичкото тело,
додека состојбата на вибрирање на чакрата влијае на телото на безбројни начини.
Точката на рамнотежата измеѓу трите пониски (‘физички’) на тие три повисоки
(ментални и духовни) чакри е срцевата чакра. Од таа чакра можеме да го доведеме
во рамнотежа физичкото и нефизичкото нивоа на постоење; тоа е наша врска со повисоките нивоа на интуитивното спознание. Искуството кундалине претставува
ослободување на застрашувачка снажна енергија низ првата чакра која се најдува
на дното на кралежницата.Izhak Bentov тој процес го опишал во својата книга ‘Stalking the Wild Pendulum’- со зборовите:145
‘Кундалини, на начин како го опишува литературата за yoga, е енергија свиткана како змија, на дното на кралежницата. Кога таа енегија се ‘пробуди’ влегува
144
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во ’рбетниот столб, се подигнува уз него, а човекот кој тоа го проживува ја гледа
неа или ја чуствува како светлосна змија. Еднаш кога се подигне до главата, светлосниот пат по можност би требало да се пробие до нејзиниот врв; односно, се
гледа исфрлување на енергија налик на прут, како трака на светлоста, како излегува
низ черепот спрема горе. Кога тоа се случи, се кажува í дава на личноста ‘просветлување’. Конечно, таквата личност може да постане мошне интуитивна и да се развие некоја духовна способност како што се видовитост, способност да слушне нешто што е вон досегот на слухот или ќе стекне дар на исцеливање“. ... ...
Барбара Марциниак146пиши: „Оригиналните планери на човечкото тело биле
добронамерни битија.Овие Богови вас биоенергетски мошне големодушно ве обдариле со неверојатна духовна виталност и фантастични способности. Големата количина на тие информации е похранета во расфрлени и распрснати кодирани светлосни влакна, кои СЕГА поново се реструираат.
Вашите коски и вашиот скелет се поврзани со тие информации.
Кога вашиот скелет правилно исправен и поравнат во една линија, можеле
да користат енергија од извесни ‘подрачја на снагата“, космичките зраци ‘довлекуваат’ во вашето тело, кодираните светлосни влакна во вашето тело почнуваат да се
реорганизираат и вие ќе спознаете да се менувате. Таа промена ќе биде присутна
каде год да се свртете
Овој сегашен еволуционерен систем е дизајниран од Боговите Создавачи да
ви ги приближат новите димензии односно фреквенции.
Системот е изграден на 12 спирали или хеликси, кои се поврзани со 12 чакри; 7 во вашето тело, 5 вон него. Тоа е начин на кој системот функционира. За
оваа еволуција на хеликсот во телото мора да се најде еден заеднички називник така да биде опфатено и најниското ниво на фреквенција.
Има и луѓе кои одат и понатаму од 12 спирали. Меѓутоа, генерално гледајќи,
степенот на свесност на човештвото не може да достигни такво забрзување. За луѓето веќе претставува скок да се развие од 2 спирали во 12 спирали.
Некои луѓе ќе функционираат со 12 спирали во најкраткиот рок, додека другите тек после децении ќе го достигнат тој степен. Тоа потекнува од тоа секој да
прима индивидуална фреквенција тек тогаш кога е способен таа френквенција да ја
интегрира. Многу и сега на почетокот на планот тешко се носат со промената.
Мнозина на човештвото е убедено дека постои само еден реалитет и дека освен тоа
не постои ништо друго. Овој поглед на свет би можело да значи пад на човештвото.
Кога спиралите во човечкото тело ја преземат сета своја функција, се буди
едно внатрешно знаење кое ги преминува границите на сè што тој икогаш научил.
Тоа знаење е од САМ СЕБЕ, кое кажува: Постои полно повеќе отколку овој физички свет! Верувајте го тоа. Знајте го тоа, Сфатете го тоа.
Физичкиот свет е клуч за духовен свет. Свет на ДУХ и самоспознавање стои
пред една експлозија на информации: ефтина енергија, слободна енергија- сè ќе ви
биде дадено. Сè тоа е поврзано со развојот на кодираните светлосни влакна, со милиони и милиони тенки влакна.
Како што веќе раскажувавме, Боговите Создавачи кои дошле и ја презеле
моќта имале намера вие да функционирате на еден одреден начин, вас да можат да
ве контролираат. Морале да ја исклучат вашата интелигенција и тоа го направиле
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така тенките кодиран влакна кои ја градат ДНК да се распорснале и расфрлале.
Овие влакна заправо сега почнуваат да се собираат и почнуваат да изградуваат нови спирали. Тоа ќе се случи во групи од ТРИ, додека конечно не дојдат до 12 спирали. Кога тие спирали почнат да вибрираат во телото, секоја спирала ќе почне да
вибрира во склад со една чакра.
Има полно чакри и полно потенцијални спирали кои можат да се формираат.
Моментално е заеднички називник за човештвото 12. Од 12 чакри и 12 спирали на
човечката свест може да се излезе на крај, а сама себе да се уништи. Значи сега
имаме работа со 12 спирали и 12 чакри- од тоа 7 ве телото и 5 вон телото. Со 7 чакри во телото може прилично лесно да се работи. Можат сите физички да се допирнат и да се осетат како работат, кога себе си дозволиме да ги чуствуваме.
Првите три чакри се: преживување, сексуалност и доживување чуства. Четврта е срце- центар за сочуство и поврзаност со сите работи. Петта е вратната/грлената чакра, која е поврзана со говорот, шеста е трето око, се најдува измеѓу очите
и е поврзана со видовитост. Седмата е крунска чакра и го отвора човекот за спознавање дека неговиот вистински лежи вон границата на физичкиот свет.Кога се дојде
до 5 чакри вон телото, мора да се пронајде начин дека нешто се интегрира за што
уште секогаш не сте сигурни дали воопшто постојат.
Осмата чакра лежи вон подрачјето на вашите сегашни активности, 30 см над
вашата глава. Повеќето луѓе ја држат скоро близу нивното физичко тело. Дури и 9та е во близина само пар метри оддалечена од телото. Кога 9- те спирали се скоро
развиени, оваа чакра ќе се премести во Земјината атмосфера и тогаш ќе биде повеќе Земјина чакра, една врска измеѓу енергетската мрежа на универзумот и Земјата.
10-та, 11-та и 12-та се оддалечени. Кога вашата 10-та чакра биде активирана
и вклучена, ќе биде во Вашиот Сончев систем. 11-та ќе биде во вашиот галактички
систем, а 12-та ќе биде всидрена во универзумот. Од овие ваши лични центри ќе
добиете информации, оти тие се исто така и колективни центри. Кога научите да ги
толкувате сите овие искуства со чакрите, ќе видите дека ЖИВОТот повеќе не ист
како некогаш“.
Развитокот на чакрите имаат преголема важност за духовноста... на човекот.
ВЕРАТА ВО АЛЕКСАНДРИЈА
Х.Џ.Велс147пиши:„Тие трите беа стални состојки во овој александријски
спој, додека на пристаништето и по трговијата се мешале луѓе од сите познати раси, споредувајќи ги своите верски мисли и обичаји. Се раскажува дури дека во третиот век пред Христа таму доаѓа будистички приповедници од дворот на кралот
Асок од Индија, и дека таму попозно навистина постоеле населби на индиски трговци. Аристотел приметува во својата Политика дека човечките верски верувања
често се спремни да го позајмат својот облик на полотичките установи, ‘луѓето ги
асимилираат и се како боженски животни така и нивните телесни облици’. Тој век
на големите царства во кои владеел грчкиот јазик, и со своите самодржни владетели, бил непогоден по оние месни големини, по старите племенски и градски божества. Луѓето сега барале боженства со видик на широкиот бар како какво царство; те, така, каде би се препорачале интересите на моќното свештенство, започну147
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вало да се врши занимливо примање на богови. Луѓето изнаоѓаа дека боговите, ако
баш и ги има повеќе, многу се слични меѓу себе. Во случаевите каде имало многу
богови, луѓето помислувале како тие сите се само еден бог под безброј разни имиња. И таков еден бог постоел секаде во разни видови. Римскиот Јупитер, грчкиот
Зевс, вавилонскиот Бел-Мардук, египетскиот Амон-Амон, кој бил тобожен Александров татко и стар противник на Аменофис IV, сите биле доволно слични, те лесно
можеле да се истоветуваат.
‘Отецот вишни, кого го почитуваат секаде по светот,
Кого го обожува човек на векот секој,На сите, мудрецу, светецу и дивјаку
Јехова, Јупитер или Господ Бог.’

Каде биле очигледните разноличности, преку тешкотии се преминувало на
прости тврдења дека тоа се само разнолики изгледи на еден ист бог. Бел- Мардук,
меѓутоа, сега веќе бил вистински толку оронет бог, одвај да се одржувал како псеудоним. Асур, Дагон и слични, сироти стари богови на пропаснатите народи, веќе
беа давно збришани од памтењето, па ниту ни влегувале во ова спојување. Озирис,
омилен бог на Египтјаните, веќе бил истоветуван со Апис, светиот бик во храмот
во Мемфис, и донекаде помешан со Амон, и под името Серапис постанал голем бог
хеленски на Александрија. Тоа сега бил Јупитер-Сепарис.Египетската кравја, Хатор
или Изида, исто така била претставена во човечко обличие и како Озиросова жена,
на кому му го родила Хора дете, а ова растело од него поново да постане Озирис.
Овие прости чинители, без сумливост, му звучат чудно на денешниот ум; ама, тие
истоветувања и мешање на еден бог со друг ја сликаат онаа борба која ја водел со
развиениот човечки ум, уште да би се одржал уз верата и нејзината чуствителна врска и заедница, додека своите богови ги создавал сè попоимливи и поопшти.
Тие спојувања на еден бог со други се назива теокразија, и нигде тоа не се
вршело поснажно отколку во Александрија. Само два народи успеале на тоа да му
се спротистават: Евреите, кои веќе располагале со својата вера во еден бог на небото и на земјата, во Јехова, и Персијците, кои имале едно еднобожечко обожување
на сонцето.
Птоломеј I подигнал не само музеј во Александрија, туку и Серапеум, посветен на обожување на боженското тројство кое претставувало плод на збивања на
теокразија со примена нарочито на богови на Грција и Египет.
Тоа тројство се состоело од богот Сепарис (-Озирис, Апис), божица Изида (Хатор, кравја и месечева божица), и бог- дете Хора. На еден или друг начин скоро
секој друг бог се поклопувал со еден или друг од тие три облици во еден бог, па самиот бог на сонце Митрас, биле три одржавани ревносно, уз ѕвечкање на систруми,
рам од ѕвонци, кои денес се употребуваат како што денес Војска на Спасување
(Salvation Army) употребува тамбурина.
И така сега прв пат наидуваме на мислата за бесмртноста постанува средишна мисла во една вера која се ширела и вон Египет. Изгледа дека ни раните Аријци ни раните Семити не се грижеле за бесмртноста; слаб траг на таа мисла оставила и на монголската свест а продолжување на личниот живот после смртта било
нешто што уште од најраните времиња живо ги занимавало Египтјаните. Таа сега
во Сепарисовото обожување имала голема улога. Во побожната книжевност Сепарисовата вероисповед за него говори како за ‘спасител и водач на душата, што ја
изведува душата на светлост и поново ги прима’. Се тврдело дека тој го ‘воскрсну-

139
ва мртвите, да докажува жуѓење на сончевата светлост на оние кои гледаат, чии
свети гробови содржат мноштво свети книги’. И поново ‘ние никогаш не можеме
да му избегнеме, тој нас ќе не спаси, те и после смртта уште секогаш ќе бидеме под
грижа на неговите провидувања’. И делот на побожните служби во Сепариумот
спаѓало и богослужбено палење кандила и принесување завети, то ест мали модели
на оние делови од човечкото тело на кои им треба да се помогне. Изида многу ги
привглекувала богомолците, кои неа ги заветувале своите животи. Нејзините ликови во храмот ја претставувале крунисана како кралица на небото и со детето Хор во
нарачје. Пред неа пламтеле и течеле кандила, додека секаде по светиштето виселе
заветовни модели. Посветеникот морал за долго и внимателно да се припреми, морал да се заколни и на безбрачност, а при посветувањето би му ја бричеле главата и
би облекле во платнено одело“.
„Прво: вистински погледи. Гаутама барал од своите ученици...Така, на пример, го осудувал владеачкото верување за преминската душа. Во еден добар познат
Будинов постар разговор се разбива и руши поимот лична а бесмртна душа...“.148
„Кралството Гандар на североизападната граница на Индија, во областа на
денешниот Пишауер,која во III век пред Христа била во полн ек на својот развиток,
претставувала точка, каде се текло во хеленски и индиски свет. Таму ги најдуваме
најстарите вајарски дела на Будизмот, а меѓу нив и такви, на кои јасно се гледа дека
ги подржувале ликовите на Сепарис, Изида и Хора. Веќе и тие божества биле вплетени во мрежата на легенди, кои биле создадени околу Буда...“.149
„Како трето...Често и природна последица на одвратноста спрема животот
на луѓето есте верата во задгробен живот, кој ќе им даде накнада за сите јадови и
неправди претрпени во овој земски живот. Верувањето во таква накнада вазда делува како мелем за нашите душевни болови и патења. Уште од давните времиња
била верата на старите Египтјани сета исполнети со ваква надеж во бесмртност; а
видовме колку мах на обожување на Сепасрис и Изида зел во Александрија. Воскрснувањето на стародевните мистерии на Деметра и Орфеј, толку прираснало за срцето на средоземната раса, во врска со овие нови обреди, создадоа некој вид теократија на свештеничката влада.150
Друго едно големо верско движење е митризмот, како некоја подоцнежна
мена обожувањето на Заратустра. Таа била прастара ариска вера, чиј прв извор треба да се трага кај самиот ирански народ, а во времето пред неговото делење на Персијци и Хиндуси. Митра е обожуван како боженство на светлоста, како сонце на
правичноста. Во храмовите каде се служело секогаш го претставувале како убива
свет бик, чија крв е семе на животот. Обожување на Митра, тогаш дополнето со
многу други примеси се пренело во римската империја во доба на Помпеј Велики, а
почнало со нагло дека се шири за владата на царевите од Цезаровиот и Антониновиот дом. Митризмото обеќавал бесмртност и во тоа лично на обожување на Изида.
Имал присталици нарочито во редовите на робовите, војниците и сиротињите. По
некои од своите обреди а нарочито по обичај палење на свеќи пред светиштата, митраизмот има некоја надворешна и површна сличност со христијанството, трето големо движење, кое почнало да се шири во римската империја.
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Христијанството се појавило како наука на спас и бесмртност, па први верни
му пристапиле од редовите на бедните и потиштените. Некои современи писатели
го називале ‘религија на робови’. Тоа христијанство во своите почетоци и било, ама
во најубавото значење на тој збор. Христовата наука со благи зборови е утеха ги
милувала робовите и сè кое општеството го газело со нозете; поново во нив се будело чуство на човечкото достојанство и им враќало надеж во животот; успеало
своите верни неизмерно да ги одушеви, те се покажало готово до крајот да ја бранат работата на правдата и за неа да поднесат и најстрашни маки. Во останалото, во
следната глава ќе имаме прилика опширно да говориме за првобитниот развиток на
христијанството и за неговата морална вредност“.
„Уште нешто го обуздавало грчкиот ум, а тоа е установата на домашно ропство. Ропството било вплетено во грчкиот живот...Платон, понесен со својот чист
разум и благородниот бистар дух вон стварите од неговата сегашност, би го укинал
ропството; со голем дел на народното чуство и поновата комедија биле против оваа
установа.Стоиците и епикурејците, од кои многу беа робови, го осудувале ропството како нешто неприродно; ама, најдувале дека тоа и премногу е вкоренето за да би
можело да се сруши, па захтевале за него да се води сметка. За паметните луѓе немало разлика измеѓу робовите и слободните лица. Напротив, човек како што бил
Аристотел, како и веројатно повеќето останати практични луѓе, укинувањето на ропството никако не можеле да го замислат. И тие изјавувале дека на светот постојат
природни робови...“.151
Христијанството било верување во кое немало робови,учење на стоицизмот.
„Готово сè што знаеме за Исусовата личност потекнува од четирите евангелија кои сигурно сите постоеле веќе неколку десеттина години по неговата смрт,
како и од алузијата на неговиот живот во посланијата на првите ширители на христијанството. Првите три евангелија, по Матеј, по Лука и по Марко, се тврди дека
се основаат на некој поран запис. Евангелието по Јован се одликува со повеќе оригиналности на чуства и прилична мера одава нешто налик на хеленското богословие. Критичарите се наклонети да мислат евангелието по Марко како најверен опис
на личноста и толкувач на вистинските изреки Исусови. Сите четири евангелија ни
пружаат сосем одредена личност, те убедливо, какогод и први извештаји за Буда, ја
изнесуваат вистината за Исусовиот земски живот. И покрај сите дополни за чудесата, сме принудени да речеме: ‘Тој човек постоел; овој дел на светската историја не
е измислен’.152
Какогод што личноста Гаутаме Буда онакажена и помрачена со крут седечки
лик, позлатен идол попозниот будизам, така и Исусовата сува, со страст напрегната
појава- човек тоа нагонско чуство...
Можда и увидниот дел на сите тие четири евангелија претставуваат такво
украсување, н. пр. чуднотворни околности при Исусовото родување, ѕвезда која довела мудраци од исток до неговите јасли да му се поклонат, па колеж на деца во
Витлеем, кој наредил Ирод поради тие значајни предзнаци, и бекството во Мисирсè тоа многу меродавни истражувачи го мислат со такво китење...Се покушува да
се пронајде како негов татко водел потекло од самиот крал Давид. Како за Исус,
или за било кого инаку, би била некоја нарочита чест да води потекло од таков чо151
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век.Овој додаток е вотолку понеобично и побесмислено што според легендата Исус
и не бил Јосифов син, туку зачнат со чудотворен начин...“.
„Сета оваа сила на богословски тврдења...Тешко е да се разабрат од вистинските Исусови изреки желбата да го сматра било еврејски Месија (‘Христос’ на
грчки јазик), било со еден дел божество, или да проповедал наука за жртви на окајување и дека воопшто барал од своите ученици какви нарочити свештени чинови.
Набрзо ќе видиме како подоцна целото христијанство се поделило поради препирките околу Светото Тројство. Меѓутоа, не постои никаков доказ за тоа дека апостолите воопшто знаеле за поимот Тројство. А ако што знаеле за тоа, тешко тоа да
го слушнат од Исусовата уста. Славењето сабота по еврејски обичај- самиот ден,
додуште, под влијание на обожување на Митра е пренесен на недела- е важно обележјето на многу христијански вероисповеди. Исус, меѓутоа, свесно не ги почитувал прописите за сабота и рекол дека саботата е создадена заради луѓето, а не луѓето заради саботите. Исто така никогаш не рекол ни збор за некое обожување на својата мајка Марија како небеска кралица (што потсетува на египетскиот култ Изида).
Не знаел за сè што нарочито се истакнува во христијанските обреди и обичаји...“.153
Бидејќи Богородица не била претставена разголената Семирамида која се
обожувала и во Палестина, туку заблудена како во Македонија претставена во иконите, врските биле во Македонија, со бригиската (б=ф) божица Ма (Мајка=ма јка=
јака...), првата христијанка Македонката Лидија, врска со повеќебожна Македонија.
„Ваља нарочито да се подвлече дека во вистинската Исусова наука имало и
премногу начела, уз кои богаташот, свештеникот, крупниот трговец, царскиот чиновник, па ни обичните, што отколку вели, уважениот граѓанин не можел да пристане, а од основа не го промени начинот на живот. Напротив, во таа наука немало
ништо што подржувачите на вистинската наука на Гаутаме Сакје не би можело
драга воља да се прифати, нешто што подржувачите на првобитниот будизам би ги
бранело едновремено да бидат и подржувачи на Исус Назаретанин. А и вистински
Иусусов ученик можел слободно да ја освои сета Будинова наука“.154
„Наскоро се појавил друг голем учител, кого многу современи истражувачи
го сметаат вистински основач на христијанството: Савле од Тарз или Павле. Изгледа дека Савле било еврејско, а Павле римско име. Бил римски граѓанин и изгледа
дека бил човек со поголемо образување, ама кадекаде со поограничен дух отколку
Исус. Веројатно бил роден како Евреин. Додуше, некои еврејски писатели тоа го
порекуваат. Секако многу учел кај еврејските учители. Бил добро упатен во александриското хеленско богословие, а се служел со грчкиот јазик...Уште долго време
пред но што слушнал за Исус Назаретанин, веќе работел како верски теоретичар и
учител. Во приказните на Новиот Завет се јавува како жесток критичар и противник на назарените.155
Не се нашла никаква расправа за Павловите верски мисли...Исто така не знаеме многу за мислите на Гамалијаил, еврејски учител, чиј ученик бил Павле. Не
знаеме ниту кои од незнабожачките науки му биле познати на Павле. А по своја
прилика на негово влијаело обожувањето на Митра...
Павле никогаш не го видел Исус...“.
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„За време на ова слабо расветлено време во повеста на христијанствто, изгледа дека христијанските обреди примиле извесни примеси од обожувањето на
Митра од една страна и од обожувањето на Серапис, Изида и Хора од друга страна.
Од митраизмот изгледа дека христијанството го примила славењето на недела, ден
на сонцето, наместо еврејската сабота; обилното употеребување на свеќи при обредите; легендата за поклонување на пастирот, а по своја прилика и извесни поими и
изрази кои уште и денес се вообичаени кај извесни секти, а односно битија ‘опрани
со Христовата крв’, како и за самата Христова крвава жртва. Треба да се сетите при
извршената смртна казна со разапнување на крст одвај ако се проливало нешто малку повеќе крв отколку ли при извршување на смртна казна со бесење. Према тоа,
кога се кажува за Христо дека ја пролил својата крв за човештвото, тоа е премногу
неточна слика. Дури и ако имаме на ум дека бил шибан, да носел трнов венец и дека го раниле со копје во бедро, уште сме далеку од ‘бунар на крв’. Само, верата на
Митра била преполна денес заборавени мистерии, што се врти околу Митра, кој
убива свет бик кога овој сам налетнува на нож. Во сите храмови на тоа обожување
изгледа дека се најдува слика на убивање на тој бик, од чија рана врие голем млаз
крв. Таа крв ја сматрале извор на новиот живот. Подржувачите на митризмот вистински се капеле во крвта на бикови принесени на жртва и тоа капење го мислеле
‘второ родување’. Новопримениот на таа вера би стоел под возвишението на кое го
колеле бикот, те од така целиот го обливала крвта на закланото животно.156
Уште познатни биле примесите на александриското обожување, кои продреле во христијанските обреди и идеологијата. Природно е дека христијаните во лице
на Хора, кој бил Сераписов син, а кој при тоа е сматран како вистински Серапис, по
аналогија нашле јасно објаснение за мислата која им ја изнел Свети Павле. Од тоа
па до изедначувањето на Марија со Изида, до нејзиното подигнување на степен на
божество и покрај јасните Исусови зборови за мајката и браќата, кои порано ги наведовме од евангелијата, бил само еден чекор. Се разбира дека тој чекор и е направен. Исто така било природно дека христијанството примило, готово неосетно, извесни обележја на нараспростренетите вери. Христијанските свештеници престанаа да ја бричат главата по углед на египетските свештеници, од кои го примиле и
оделото, бидејќи мислеле дека тоа се достојни обележја за свештеникот. Тоа подражување се продолжило и во други полиња. Христијанското учење, во своите почетоци толку превратничко, се нашло постепено и неосетно во сплет на такви примеси примени под влијание на тогашните општи обичаји и околности. Веќе порано
при една прилика покушавме да претставиме како Буда, кога нешто би се вратело
на земјата, би отишол во Тибет и со запрепастување гледал на кој начин го слават и
обожуваат во Ласа. Да го замислиме сега тек запрепастувањето на каков првобитен
назаренатин, кој некогаш лично го прател учителот низ жарката Галилеа, цел покриен со прашина и уморен од пешачења, кога сега, одненадеж би оживеал, па да
присуствуваме на мисата во црквата Свети Петар во Рим, и таму да му се кажи како
онаа хостија не е друго ништо друго туку баш разапнат Исус!“
За да се појави христијанството бил потребен Хорус- него Склавините=тн.
Словени во Македонија го обожувале како Хора. Следеле Митра, Стоицизмот без
робови, и обединителот Александар Македонски. За доказ дека врската била со Хорус, се говори Исус бил во Египет, дури и во Индија, каде Кришна бил како Хорус.
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ЕВРЕЈСТВОТО БЕЗ НАПРЕДНИТЕ ПОВЕЌЕБОЖНИ ТРАДИЦИИ
Владимир Алексејевич Истархов157пиши:„553. година на Вториот Цариградски собор Византискиот император Јустинијан наредил од Библијата да се исфрли
учењето за реинкарнација, која ја оставил дури Константин. Иако Библијата и Евангелијата се очистени детално, некои опашки останале. Например, во Евангелието
по Јован (9:1-3): ‘И поминувајќи, видел човек, слеп од родување. Неговите ученици
го прашале:‘Равви !Кој згрешил, тој или неговите родители, што тој се роди слеп ?’
Такво прашање може да постават само оние кои имаат престава за карма, вклучувајќи ја родената карма, и сфаќањето дека човек не се родува со нулта карма, туку
однекаде ја зема (од претходниот живот)“.
„529. година христијанскиот император Јустинијан ја затворил Атинската
академнија, кој ја основал Платон. Човечкиот разум се поматил и замолчил на
многу векови, тогашниот ден настанало мрачно средновековие.158
Омразата на христијаните спрема науката не знаела граници. Основните облици на медицината се сматрани за ѓаволска работа. Лекарите, посебно оние кои ја
проучуваат анатомијата на човекот, се бават со отворување на лешевите, тренутно
се спалувани на ломача. Императорот Јустинијан, вистински православен христијанин, ја забранил дури математиката како ‘паганска несреќа’...“.
„Кога поповите покушуваат Вас да ве крстат...крст...Тоа. Така работеле нашите руски претци. Просечниот пагански Јапонец живее 12 години подолго од просечниот Европјанин и живее по среќно од него. Тоа не е медицина, тоа е друга религија, другчие чуство на светот“.159
„Јудеизмот го воспитува во луѓето психолошкиот тип на робовласник, христијанството го воспитува психолошкиот тип на роб, а паганството го воспитува
психолошкиот тип на слободен човек, господар сам на себе.160
Христијанската догма на еднократниот живот родува страв од смрт. Паганите го ценеле и сакале животот, ама никогаш не се плашеле на смртта. Тие сфаќале дека никаква апсолутна смрт не постои. Не постои случајно во секој јазик поим
‘на оној свет’. То ест после смртта постоењето се одвива заправо во светло, а не во
темнина или во непостоење. На оној свет постои и светлост, и сонце, и свој живот.
Во паганската смрт- тоа е крај на еден облик на живот и истовремено почеток на родување на нов облик на живот. Ќе наведам аналогија. Како се родува човек ? Најпрво човекот зачнува и живее во мајчината утроба. Таму е свој другчиј
свет- таму нема светло, други битиа, звукови, воздух, ограничен е просторот, ограничена слобода итн. И во тој друг свет човечкиот ембрион живее околу 9 месеци.
Тој се навикнал на тој свет, нему таму му е удобно и безбедно.
Потоа доаѓа родување. Тој момент е болен и мачен. Детето преминува од
еден свет во сосем друг свет. Стариот свет го отфрлил, и животот се претачува во
друг свет. Во процесот на родување на детето чуствува страв, него го исфрлуваат
од првобитниот и удобен свет. Немну му се чини дека животот завршил, дека тој
умира. При прилика на родување детето со мака преминува низ материцата и ваги157
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ната, како низ тунел влегува во нов свет. Сите сведочења на оние луѓе кои преживеале клиничка смрт се аналогни на тоа. Сите го опишуваат движењето низ некаков
тунел, цевка, ходник, бунар и сл. Во добро семејство детето кое се родува веќе го
очекуваат и дочекуваат на овој свет неговите блиски, кои на овој свет дошле пред
него. Кога човекот умира на овој свет и преминува на оној свет, таму исто така веќе
го очекуваат и дочекуваат неговите блиски, кои таму отишле пред него.
Физичката смрт претставува само- врата за премин кон други облици на живот. Човечката душа заедно со кармата која на човекот му ја нагомилана преминува
во друг свет. Херојски живот и херојска смрт- тоа е премин во друго повисоко ниво
на живот.
Телото на паганинот- тоа се корици за оштрица на духот“. ...
Ернст Мулдашев161 има поднаслов Загонетни самади.
„- Раскажете но детално за самадија- го запрашав, потполно збунето.
- Ќе ви раскажам една анегдота. Учителот Рамакришна 1893. година основал
во Бенгал школа за јога, со помош на која било можно да се влегува во состојба самади. Еднаш самиот Рамакришна влегол во состоба самади, бидејќи претходно го
повикал лекарот. Лекарот го прегледал Рамакришното тело, утрдил дека е мртов и
дал лекарско соопштение за смртта. После тоа, Рамакришна оживеал. После тоа повеќепати се испитувани телата на луѓето во состојба на самади; при тоа се пулс,
електоенцефалограм и електрокардиограм престанувале, а температурата на телото
паѓала. Е опишано многу случаеви кога луѓето, кои провеле во состојба на самади
неколку дена, се враќаат во живот. Појавата на тие луѓе ги запрепастувала и ја плашеле нивната околина.
- Самади не е летаргички сон ?
- Не. При летаргичен сон, срцето и мозокот работат, се одвива размена на
материјата. Во самади телото преминува во камено- неподдижна состојба.
- Како да ја разбереме камено- неподвижната состојба ? - се опирав јас.
- Телото постанува неприродно тврдо и ладно. Телото на мртвиот човек исто
така е потврдо од живото тело, ама во самадија неколку пати потврдо. Сликовито
речено, телото е како камен.
- Објасните, ве молам.
- Камено-неподвижната состојба е термин кој е општоприфатен во религиозните учења кои ја проучуваат самади. Наравно, не се работи за претворување на
човечкото тело во природен камен, туку напросто телото постанува мошне тврдоодговорил свами Дарам. (свами=с вам и; Дарам=дарам, Р.И.)
- Како се постигнува отврднување на телото во самадија ?
- Со смалување на обемот размена на материја во телото до нула.
- Јас сфаќам дека после смртта процесите на размена на материјата во организмот продолжува некое време; на тоа се заснива пресадување на органи и ткива. Освен тоа, после смртта се активираат ферментите на разградувањето, кои доведуваат до распаѓање на телото. Каков механизам ја смалува размената на материјата до нула во самади доведува до затврднување и некој вид конзервација на телото? - го запрашав.
- Тоа е посебен механизам кој се остварува преку водата во организмот- одговорил свами Дарам.(На 4о Ц најголема густина- слабо движење на ензимите, Р.И.)
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- Дали телото во самади е подложно на делување на микроби ?
- Не. Ама, подобро е да се бира чисти места.
- Како делува температурата на телото во состоба самадија ?
- Подобро да се биде на ладно.
- А како е можно да се делува на вода во организмот обемот на размена на
материјата да би се свел на нула ?
- Преку биополија, по пат на медитација- одговорил свама Дарам.
- Биополето е поврзано со вода во организмот. Ама, човекот мора да научи
да медитира доволно ефикасно биополето да би почнало да делува на водата на организмот, а низ неа на размена на материјата. Самади е повисок облик на медитација. Не може секој човек по пат на медитација да постигне состојба самадија и не
може секој кој научил да влегува во самади да постигне длабока самади во што телото може да се зачува многу години.
- А што се случува со душата во состојба самадија ?
- Во науката за самадија постој еден термин- OBE (‘Aut of Body Experience’)
што значи искуство на вонтелесност, кога човекот може да го посматра своето тело
од страна. При прилика на самадија, душата се најдува вон телото, така да се рече,
покрај телото.Човекот може да продолжи да живее оставајќи го своето тело, така да
се рече, во конзервирана состојба, а потоа да се врати во него. Со помош на самадија е можно да се сфати животот на душата; човекот всушност го гледа своето тело
кое не фунционира и изгледа како мртво, ама чуствува дека тој живее. Со текот на
самади, човекот сфаќа дека е можно да живее без тело.
- Значи, улогата на самадија, од една страна, е демонстрација на можност на
живот без тело, а од друга страна, можност на конзервирање на телото на долг период. Телото, сликовито речено, може уште да затреба- реков.
- Телото може да се конзервира на стотини, илјади, дури и милиони годиниодговорил свами Дарам.
- Запрепастувачки- повикав- тогаш самади може да биде спасносна состојба
луѓето да преживеат катаклизми и катастрофи, дури и глобални. Зачувањето на човечкото тело во состојба на самади дава надеж да може да го научи Генфондот на
човештвото. Не е ли така ?
- ...
- Дали требало да се зачува телото на луѓето во случај на глобални катастрофи ?
- Не би требало ни да се подостава улогата на телото, како што го прави религијата. Човечко тело е изградено во текот на долга еволуција. Зашто тој пат да се
започнува одново,полесно е да се зачува телото во самадија-одговорил свам Дарам.
- Мислам дека во природата постој некој вид претечко на самадијата.На пример, зимскиот сон на животните. На север мрката мечка проводува годишно 7-8 месеци во сон, во брлогот за кој не може да се рече дека е топол. Веројатно мечката,
слично како во самадија, ја смалува размената на материјата. Мечката- тумарало е
вид кој не можел да влезе во состојба самадија. Уз тоа може уште да се спомени зимскиот сон на жабата, змијата, хрчакот, глушецот торбар, мрмотата и други животни. Очигледно, состојбата слична на самадија преставува начин адаптација на
условите на живот на север.
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- Јас сум претставник на една јужна земја. Ми е тешко да утврдам дали тоа
што рековте е логично- одговорил свами Дарам.
- А каде се најдува душата ? го прашав понатаму.
- Во народот, душата ја викаат срце. Ама, срцето е само пумпа. А ‘срце-душа’ се најдува во пределот на папката.
- Во медицината постој поим ‘човек-билка’, то ест, срцето работи, се одвива
размена на материјата, а човекот е во несвесна состојба. Значи ли тоа дека душата
не сака да се врати во тоа тело, можда тоа не му се допаѓа на душата, можда е сувишно оштетено ?- го запрашав.
- Да, телото во принцип може да живее без душа, ама тоа ќе биде ‘човек-растение’. Ако душата се врати во телото, тоа поново ќе биде човек.
- А каков взаемен однос на душата и телото е во состојба на самадија ?
- Ако душата во состојба се најдува вон телото, така и телото ќе остане во
конзервирана состојба. Ако душата се врати во телото, човекот ќе излезе од состојба самадија и ќе оживее низ пет, десет, сто, илјада, многу илјади и милиони години
-одговорил двами Дарам.
- Кој ја испраќа душата во телото ?
- Вишиот Ум. Мошне е корисно да се влезе во состојба на самадија, оти човекот спознава друг живот- живот на душата, ја спознава улогата на Вишиот Ум и
враќајќи се во телото, постанува подуховен, не е бојноборен. Кога луѓето почесто
би биле во состојба на самадија, мир во светот би се зачувал.
- Што е душа ?
- Душата е дел на енергија на Универзумот и таа се најдува во посебен омеѓен простор. Енергијата на душата е енергија од онаа страна на електроните и од
онаа на протоните. Ама, енергијата на душата има колосална моќ. Постојат позитивни и негативни енергии на душата, кои се спротиставени. Ленин, Сталин и Хитлер
акумулирале негативна душевна енергија и таа се излила во уништување на луѓето,
во војна.Злото и доброто постојат напоредо. Негативната душевна енергија може да
привлече разорни космички објекти, може да делува на природата. Затоа често судирите и војните се пратени со паѓање на метеори, земјотреси...
- Кога негативната душевна енергија ги привлекува космичките објекти, тоа,
сликовито речено, како кога наелекризирањето ја привлекува топкастата секајца ? запрашал Венер Гафаров.
- Сликовито говорејќи, да. Ама, овде делуваат другчии физички закони - одговорил свами Дарам.
- Занимливо...
- Го почнавте своето истражување на очите- продолжил свами Дарам- и вам
исто така ви е јасно дека очите се гледало на душата. Ние разговараме не само со
јазикот, туку и со очите, бидејќи очите преставуваат прозор во душата. Погледот
влегува во душата, а тоа е разбирливо, бидејќи видот е наше главно сетиво. Споредите: дометот на видот се мери со километри, дометот на слухот- со метри, а јазикот и прстите делуваат само со допир. Слепите луѓе не губат толку во физичкиот
колку во духовниот живот.
- Дали тоа значи дека енергијата на душата делува низ очите ? - запрашав.
- Да. Освен тоа, во вашето истражување на очите запазив еден изузетен значаен момент- а тоа е што големината на рожницата е константа за сите луѓе. Тоа се
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сложува со религиозните знаења и сведочи за тоа дека Бог му дал на секој човек
подеднакви способности на самореализација.
- Интересна мисла...
- Баш рожњачата на окото низ кое душата може да се самореализира. Би можел да ви препорачам подробно да ја проучувате психичката енегија, на пример, да
ја мерите кога излегува од очите. Употребете најсовремено достигнување на физиката- рекол свами Дарам.
Допуштите овде да скренеме од темата и да дадеме логичен зажеток на современите престави за душата и психичката енергија, кој ја припремил учесникот
на нашата експедиција (заменик раководител), значајниот руски физичар Валериј
Лобанков, специјалист за физика на полињата.
Постој физички и суптилен свет. Физичкиот свет вклучува во себе материја
(планети, ѕвезди и сл.) и електромагнетни и гравициони полиња. Суптилниот свет
вклучува психофизички појави (психичка енергија, биоенергија и сл.) Суптилниот
свет се состои на ултрависоки фреквенции.
Исто така постој и торзионо поле, те. поле на закривувања. Во физичкиот
свет, инерцијата преставува исполување на торзиното поле. Исполувањето на торзините полиња во суптилниот свет преставува душата- згуснување на енергијата во
облик на торзионото поле. Во областа на тоа закривување на просторот (душата) се
содржани информации за функционирање на човековото тело (астрално тело) и за
процесот на мислењето (ментално тело). Процесот на мислењето предизвикува закривување на просторот: добрите мисли го закривуваат просторот во еден правец,
зло мислите- во споротивен правец“. ... ...
НА БИЛИСКИТЕ ПРОСТОРИ ИМАЛО ДВЕ РАСИ- ДВОРАСНИ ЈАЗИЦИ
Х.Џ.Велс162 пиши: „Една голема група на јазици владее сега со сета Европа
и се пружа дури до Индија...Неа ја називаат индоевропска или аријска група...“.
„Во едно доба од можда давната минатост, во неолитскиот век, што ќе се рече пред 8000 или повеќе години, постоел еден прост, првенствен говор од кој подоцна се издвоиле сите овие ариски јазици.
Мора да е негде измеѓу средна Европа и западна Азија каде лутал изверсен
број племиња кои доволно се измешале да би можеле да се развија и употребува
еден јазик. Нив би било згодно овде да ги наречеме ариски народи. Х.Х. Џонстон
ги назвал ‘Ариски Руси’...“.
„Одма уз ариската филолозите разликуваат уште една група јазици кои канда постанале независно. Тоа се семитските јазици...“.163
„Ние гледаме каде во самиот почеток на запамтената историја (а тоа ќе биде
околу четири илјади години пред Христа и порано) народите што говореле ариски
и народите што говореле семитски доаѓале војни и трговија меѓусебно во најжив
допир, и тоа и уз источниот крал на Средоземно Море. Ама, основните разлики кај
првобитните ариски и првобитните семитски јазици не обврзува на верување дека
пред историскиот период во неолитско доба со илјади години морало да владее потполна одвоеност измеѓу народите што говореле ариски и семитски“.
162
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„За овие другите...Оние народи кои говореле со вистински семитски јазик,
како и оние со вистински ариски, веројатно дека во раното неолитско доба живееле
така да се рече во посебни светови“.
Следи семитските јазици биле на Црнци со потекло јужно под Сахара.
„Веќе со помала еднодушност говорат и филозофите и за третата група јазици, за хамитската група...дека е сродна со семитската група...
Хамитската група зацело е многу попространа...Семитските јазици можеле
да постанат како каква специјализирани прото-хамитска група...
Како народите на хамитските...Меѓу хамитските јазици спаѓаат...така виканата етиопска група афрички јазици во источна Африка, вклучувајќи ги тука и јазикот на Галасите и Сомалците...“.
„За хотентотски јазик се вели дека има сродност со хамитските јазици, од
кои е одвоен со својата ширина на средна Африка, во која се говори банту-јазик. Во
полутарската источна Африка и сега се говори еден јазик сличен на хонентотскиот
и сроден со бушманскиот, а тоа само ја потврдува мислата дека некогаш во својата
источна Африка се говорел хамитски“.164
Следи семитските јазици припаѓале на хамитската група, која била црнечка.
„Семитската и ‘северњачката’ или ‘нордиската’ раса имаат одредена физиономија. Изгледа дека тие, како и нивните карактеристични јазици, повеќе се обележени и поспецијализирани отколку пошироките, првобнитните народи со хамитски јазици“.165
Се потврдува, семитската група на јазици е мешавина на јазикот на белата и
црната раса. Вакво влијание имало во Месопотамија...Феникија...Арабија...Египет...
„Историјата на нилската долина од почетокот на својата позната историја па
до времето на Александар Велики била мошне слична на вавилонската историја.
Ама, додека Вавилон бил отворен од секоја страни да се навали, Египет бил заштитен од запад со пустиња, од исток пустиња и море, а на југ имал само црнечки
народи. Неговата историја према тоа е помалку испрекината со наезди на туѓи раси
отколку што е случај со историјата на Асирија и Вавилон...“.166
Црнците навлегувале од црна Африка. Па и Египтјаните имале војска составена од Црнци, чии черепи биле почврсти од черепите на Персијците (Хер. III-12).
„Околу пет илјади години...Веровно во горен Египет провалил преку Аден
од јужна Арабија некој свеж народ кој мошне споро надирал кон делтата Нил. Др
Валис Баџ говори за нив како за ‘освојувачи од Исток’. Ама, нивните богови и нивните обичаји, како и нивното во слики пишење, всушност биле многу другчие од
сумерските. Една од најраните познати боженски фигури есте фигурата на боженски воден коњ, која веќе само со тоа е сосем одредена афричка“.
Па следи врската била само од црна Африка- оттаму потекнувале Црнците.
„Робовите уште од најраните времиња се употребувани и да веслаат по галиите, мада Тор (Стара Лаѓа) вели до Периколово доба (450. година пред Христа)
не беа ни слободните Атињани од тоа поштедени...Фараоните обично ловеле робови по Нубија како за своите походи во Сирија имале црнечки трупи...“.167
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Х.Џ.Велс168 пиши: „Во раното доба средоземниот или иберискиот оддел на
кавказки раси се простирал понатаму и имал помалку отколку нордиски еден нарочит и различен тип. Неговата јужна граница спрема Црнците е мошне тешко да се
одредат или да ги одбележат спрема првите Монголци. Вилфред С. Бланк кажува
како Хексли ‘уште одавно посумњал дека Египќаните и Дравидите водат заедничко
потекло од Индија, како дека постоел можда во мошне раното доба еден друг појас
на мркокожните луѓе од Индија до Шпанија’ “.
„Тој јазик...Тие мислат дека баскискиот е сличен повеќе на извесни така
исто залутани остатоци од говорите што се пронајдени во кавказките планини...Тие
мислат дека тој јазик можел да стои во мошне блиска сродност со дравидниот јазик
од Индија и со јазиците на народите на хелиолитската култура кои се ширеле преку
Источна Индија на исток до Полинезија и понатаму.169
Сосем е можно дека пред осум илјади до десет илјади години се простирале
по западна и јужна Европа група на јазици што потполно изчезнаа пред појавата на
ариските јазици. Подоцна ќе ја забележиме узгредно можноста на постоење на три
изгубени јазични групи, кои претставувале: 1. стар критски, лидиски и други јазици
(мада тие можеле да припаѓаат, како што тоа наведува Хари Х. Џонстон, ‘баскискикавказко-дравидна група’); 2. сумерски, и 3. еламитски“.
Прво време се пишело одвоено на јазикот на Белците и јазикот на Црнците.
Подоцна се пишело заедничко, со пелазгиска писменост. Следеле деворасни јазици.
„Први трговци на светот биле сопствениците на лаѓи, како народот од Тир и
Кнос, или номади кои пренесувале стока и со неа тргувале, лутајќи по краиштата
на примитивната просветеност. Трговците во вавилонскиот и асирскиот свет понајповеќе биле семитски Арамејци, и претци на модерните Сиријци.170
„Приказните за војните, за верските сукоби, за заземањето на власта, убиства, братоубиства, како престолот би се зачувал, траело низ три века. Тоа е прва
варварска приказна. Израил војува со Јудеа и со околните држави; се создава сојуз
прво со едни, а потоа со други. Моќта на арамејска Сирија пламни над Евреите како злокобна ѕвезда, а потоа се дига зад неа голема и сè поголема моќ на асириското
царство. Низ три века живот на Евреите...“.171
На наведените простори службен јазик бил само сиријскиот арамејски јазик.
Како што сиријскиот арамејски јазик авторите го нарекуваат еврејски, токму
од арамејски произлегол арапскиот јазик- тој бил нов, и тоа само јазик на Исламот:
„Додека царот Ираклиј покушувал да воспостави ред во опустошената Сирија- било тоа после смртта на Хозрој II, а пред склучување на конечен мир со Персија- му донесол некое необична порака.Донесителот на оваа порака промакнал низ
царската предстража кај Бостра, во пустињата јужно од Дамаск. Писмото било пишано на арапски, во она време уште слабо познат семитски јазик на скитачките
племиња на јужната пустиња. Секако Иракли го сослушал само усмениот превод на
тоа писмо, и при тоа лесно е можно и преведувачот уште на своја рака да додал неколку презриви опаски.172
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Тоа писмо било необичен позив, пишан со китњасти стил, а од некој човек
кој се називал Мухамед, божјиот пророк. Колку се дало да се разбере, тој Мухамед
го позивал Ираклиј да признае един, вистински бог и да му служи. Друго ништо одредено не можело да се заклучи од ова писмо“.
Па арамејски, староегипетски, новоперсиски, коине, латински, арапски... не
биле народни на еден народ Белци (Пелазги), туку само службени и верски јазици.
Мартин Бернал173пиши: „Заедно со долготрајното сушење на Сахара во текот на седмиот и шестиот милениум пред новата ера, се одвивале движења кон долината на Нил во Египет, од правец на запад и исток, како и од Судан. Јас сметам и
дека-но овде сум малцинство-дека слична миграција се одвивала од Арабиските савани кон Долна Месопотамија. Најголем дел од научниците веруваат дека оваа област најпрво била населена од Сумерците или Протосумерците, како и дека Семитите од пустињата се инфилтрирале дури во третиот милениум пред новата ера. Јас
тврдам дека во текот на шесттиот милениум пр.н.е. семитскиот јазик се ширел со
таканареченото убаидско грнчарство во Асирија и во Сирија, со што повеќе или помалку го зазел регионот на Југозападна Азија, каде денес се говори семитски (Мапа
2). Јас ги замислувам Сумерците како дојденци во Месопотамија од североисток,
на почетокот на четвртиот милениум пред новата ера. Во секој случај, од најраните
текстови кои биле напишани- текстовите од Урук од приближно 3000 години пр.н.
е.- ние сега знаеме дека постоела прилично забележителна двојазичност во семитско-сумерскиот јазик“.
Дуден:174Арамеа Сирија; Арамеи народи во Северна Сирија; арамејски јазик.
Сиријскиот арамејски јазик бил дворасен јазик на Белци и Црнци (Семити).
Исто така, и старо-египтскиот бил дворасен јазик на белата и црната раса.
Од старо-египетски до коптски и од коине до црковен: коптски=пелазгиски.
Улрих Вилкен175вели: „И во Египет...стариот египетски јазик засекогаш преживеа меѓу народните маси, а откако тие станаа христијани, т.е. ‘копти’, се разви
литература која, како и сириската, беше предоминатно христијанска, во која беше
вклучена и световната литература,како коптичка верзија на визијата на Александар.
Тоа може да се смета како последен триумф на елинизмот што во третиот век во
н.е. Египќаните го транскрибираа овој коптички јазик, кој не е ништо друго туку
развиен стар египетски јазик, со грчка азбука,со неколку додатни демотички знаци,
а подоцна ги отфрлија хиероглифите и демотичкиот ракопис...“.
„Проширувањето на грчкиот јазик...во Египет свештениците во почетокот го
употребуваа грчкиот јазик кого имаа врска со службениците, бидејќи тој беше официјален. Несомнено, ориенталските трговци и занаетчии веднаш започнаа да го
учат официјалниот јазик од трговски причини...“.176
Бидејќи коине произлегол од староегипетскиот, коине го заменал староегипетскиот. Со тоа што и староегипетскиот бил дворасен, народот не го разбирал. Па
ова било повод тој да се реформира,од него да се отстранат семитските (црнечките)
зборови, и се дошло до коптски јазик кој бил само пелазгиски=тн.словенски. Истото го направил и Цариград, кој го задолжил Македонецот Константин Филозоф, тој
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коине да го реформира, остранувајќи ги семитските неразбирливи зборови и се дошло до тн.црковно-словенски јазик. Следи црковно-словенски бил како коптскиот.
Х.Џ.Велс177 пиши: „При провала на Аријците од земјите на нивното потекло
на југ и на запад, иберската раса се распространила по Велика Британија, по Ирска,
Франција,Шпанија, северна Африка, јужна Италија, и, во една просветена состојба,
по Грција и Мала Азија. Таа раса била во блиско сродство со египетската раса...“.
Ариски јазик бил ваварски=пелазгиски=тн.словенски кој бил Хомеров јазик.
Западно од Германија се говорат готски (трорасни) и источно од Франција романски (дворасни). За доказ дека Европјаните се одродиле од својот народен тн.словенски јазик е тн.словенски темен вокал кој се употребува во сите јазици во Франција,
поругалскиот, романскиот и шкиптарскиот- шкиптарски е и монголски (Г.Мајер...)
„Додека таквиот примитивен ариски јазик се ширел и развивал во свои пододели на запад, исто се случувало со него и на исток. Северно од Карпатите и Црното Море племињата со ариски јазик употребувале еден посебен дијалект назван
словенски, од кого настанаа рускиот, српскиот, полскиот, чешкиот и другите јазици. Други разлики на арискиот јазик, распространети по Мала Азија и Персија,
исто така се изградиле како ерменски и индо-ирански јазик, да од овој последен се
развија подоцна санскритскиот јазик. Ние во оваа книга го употребувавме зборот
ариски за сето тоа јазично семејство, додека по некогаш за целокупното семејство
се употребува називот индо-европски, а самиот ‘ариски’ огранок е во тесна смисла
на индо-ирански говор. Судбината на тој индо-ирански говор била да ги раздели
подоцна во поголем број јазици, вклучувајќи ги тука и персиски и санскритски, од
кои овој вториот јазик го употребувале извесни белолики ариски племиња што отприлика измеѓу три илјади и илјада години пред Христа продреле на исток во
Индија,те ги покориле мрките дравидски народи кои тогаш владееле со таа
земја“.178
„Санскритската епика ни раскажува една приказна слична на онаа која послужила како основ на Илијада, приказна за белиот народ, кој се храни со говедско
месо- и тек подоцна стекнува тревождрени особини- а кој слегол од Персија во рамницата на северна Индија и пополека го освојувал својот пат кон Инд. Ама, воколку се ширеле, многу штошто попримиле од победедните мрки Дравиди. Изгледа
дека ги изгубиле и своите бардски преданија. Старите стихови, кажува г. Бас, ги
пренесувале, воглавно, жените по домаќинствата“.179
Како доказ дека Египјаните со Македонците имале едно исто потекло беше
со ДНК: ДНК на Египјаните била блиска со на Европјаните, како што биле Македоците. Меѓу нив биле Критјаните, кои ДНК се блиски со Македонците, а островот
Крит било гранично подрачје на Левантот каде престојувала белата раса.
Врската се гледа со египетскиот јазик. Староегипетскиот јазик, како сиријскиот арамејски, бил дворасен јазик- на Белци и Црнци. Ова било само поради тоа
што во Египет со до со Месопотамија живееле две раси- белата и црната. За подолг
период од двата јазика биле создадени дворасни јазици- сиријски и египетски. Од
првиот бил создаден новоперсиски, а од вториот коине.За време на Птоломеите била извршена реформа на староегипетски, отфрлувајќи ги семитските зборови на
177

Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград, стр. 135.
Исто, стр. 135.
179
Исто, стр. 142.
178

152
црната раса,и се дошло до коптски јазик.180Коптскиот јазик бил пелазгиски, со кого
говореле фараоните пред да постои староегипетски јазик.Значи, коптскиот како фараонски јазик бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.Како што во Египет се извршила реформа на староегипетски, Константин Филозоф ја повторил истата постапка: од наследникот на староегипетски коине тој ги остранил само семитските зборови, и се дошло до пелазгиски=тн.словенски јазик. Со наводот, се потврдува, посебни словенски народи никогаш немало, а Склавините биле Повеќебожци.
Египтјаните и Сумерите биле Белци со закосени очи- јазиците биле слични.
Дејвид Аик181 пиши: „Хазарите и со нив блиско поврзани и на нив подредени Унгарците...Унгарците номадски народ од север со јазикот угро-финско потекло. Dr. Salidor Nagy…The Forgotten Gradle of the Hungarian Culture…Dr. Nagy наведува голем пример како би го покажал лингвистичкото совпаѓање измеѓу сумерскиот, староунгарскиот и современиот унгарски јазик. Се повикува и на неколку
дела напишани во текот на првото илјадолетие, вклучувајќи го Арпадскиот кодекс
и De Administrando Imperio, а 50 години водел и сопствени истражувања. Кажува
дека само две стотини унгарски зборови кои доаѓаат од угро-финскиот јазик, ама
повеќе од две илјади зборови кои се блиски на сумерскиот...Kálmán Gosztony, професор на сумерска филологија на Сорбона, во Сумерскиот етимолошки речник и
компаративна граматика докажува дека структурата на унгарскиот јазик е најблиска до онаа сумерската. Од 53 обележија на сумерската граматика, 51 се совпаѓа со
унгарската, во споредба со 29 нивни во турските јазици, 24 со кавказкиот, 21 во
уралските јазици, 5 нив во семитските јазици и 4 во индо-иранските. Лингвистичка
сличност измеѓу сумерскиот, унгарскиот и другите јазици потврдиле археолошките
и антрополошките докази.(Сумерски човек лу-на македонски луѓе за множина,Р.И.)
Се наведе: „само две стотини унгарски зборови кои доаѓаат од угро-финскиот јазик, ама повеќе од две илјади зборови кои се блиски на сумерскиот“.
Х.С-Вотсон182пиши: „Унгарската нација, како што постоела пред турската
победа кај Мохача 1526, била ограничена на законите припадници племство. Таа
класа опфаќала нешто повеќе од пет посто население, а вклучувајќи и голем број на
сиромашни луѓе кои живееле попат на селани. Унгарија била повеќејазична земја, и
унгарскиот не бил прв јазик на унгарските благородници“.
Следи во Унгарија живеле 5% Унгарци и 95% тн.Словени со јазик на Белци.
Деникен го наведува аргетинскиот истражувач Јуан Мориц, кој утврдил дека старото царство Квито, во јужна Америка, пред освојувањето на Шпанците, зборувале унгарски. Тој пронашол исти презимиња, исти називи на местата и исти погребни обичаи. Кога старите Унгарци закопувале мртви, нив ги испраќале со зборовите- тој да се качи на ѕвездата, Велика Мечка-. Во јужноамериканската долина
Квинка и Кочаскви постои, меѓу другото, гробни химки кои верно се однесуваат на
седумте главни ѕвезди на Великата Мечка.
Индијанци имало Монголи со ДНК блиска на Кореја и Тајван и Белци со крвна група А. Белците имале традиции од Источното Средоземје, кои стигнале од запад само по Patifik=пат тивик (тивок),со хиероглифи и тн.грчко (пелазгиско) писмо.
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Ентони Брајер и други183 пишат за првиот „мртов“ јазик. Тие наведуваат,
сумерскиот јазик184останал званичен на царството за време на владеењето на третата династија на двајца нејзини претставници, Шу Син и Иби Син, кои имале акадски имиња.185 Со преминот на власта на аморитските владетели, сумерскиот јазик
престанал да биде говорен, сепак не излегол потполно од употреба. Владетелите ги
врежувале своите натписи на сумерски, иако често со акадска верзија на истиот текст. Во листата писарите го додавале и акадскиот превод за секој сумерски збор.
Овде биле најзанимливи приказните за боговите и хероите. Овие легенди, чиј средишен лик бил Гилгамеш, мошне многу потсеќале на Хомеровите епови. Гилгамешовата победа над небескиот бик кој му го испратила божицата на љубовта Инама,
со неа да се бори оти ја одбил Гилгамеш и се судрил со неговиот бивш крал Киш.
Хомеровиот јазик бил и сумерскиот- имало дворасни јазици на бели и црни.
Следи „...лик бил Гилгамеш, мошне многу потсеќале на Хомеровите епови“.
Хомеровиот јазик бил варварски=пелазгиски=тн.словенски. Овој бил народен јазик. Службени биле сиријскиот арамејски јазик и староегипетскиот. Тие биле
дворасни, на белата и црната (семитската) раса. Од првиот произлегол Новоперсиски од 515 г.п.н.е., а од вториот во Александрија за време на Птоломеите Коине.
Мартин Бернал186пиши: „Четири години работев долж овие насоки и останав уверен дека дури една четвртина од грчкиот вокабулар би можела да има семитско потекло. Ова, заедно со 40-50 проценти кои се чинеа како индоевропски, сè
уште не нудеа објаснување за една четвртина до една третина на грчкиот вокабулар. Се двоумев дали овој несведлив дел конвенциално да го гледам како ‘Прехеленски’ или да постулирам некој трет надворешен јазик, анадолски или-како што претпочитав- хуриски. Меѓутоа, кога погледнав на овие јазици, тие ми понудија речиси
никаков ветувачки материјал. Дури во 1979, кога фрлив поглед низ еден примерок
од Коптскиот етимолошки речник на Черни, јас се здобив со можност да извлечам
извесен смисол од доцноантичкиот египетски јазик. Речиси веднаш, јас сфатив дека
ова беше третиот надворешен јазик. Во рок од неколку месеци, јас станав убеден
дека на преостанатитите 20- 25 проценти од грчкиот вокалубар би можел да пронајдам веродостојни етимологии од египетскиот јазик, исто како и за имињата на најголемиот дел од грчките богови и за многу топоними. Ставајќи ги заедно индоевропските, семитските и египетските корени, јас сега верувам дека- со понатамошно истражување- би можело да понудиме веродостојни објаснувања за 80 и 90
проценти од грчкиот вокабулар, што е пропорција која е висока во однос на присутните надежи за било кој јазик. Затоа, сега воопшто не постоеше потреба од ‘предхеленскиот’ елемент“.
„Сепак, ситуацијата го добива својот најекстремен облик во областите на јазикот и имињата. Почнувајќи од 1840-тите, индоевропската филологија, или проучување на односите помеѓу јазиците, беше јадрото на Аријскиот модел. Тогаш, како и сега, проучувачи на индоевројаните и на грчката филологија исклучитечно се
противеа на согледувањето било каква врска помеѓу грчкиот јазик- од една странаи египетскиот и семитскиот, двата главни неиндоевропски јазици од античкиот
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Источен Медитеран, од друга страна. Нема сомневање дека доколку египетскиот,
западносемитскиот и грчкиот јазик беа јазици на три значајни соседни племиња во
современиот Трет Свет, би постоело обемно компаративно проучување, после кое
најголемиот дел од лингвистите би заклучил дека тие можеби имаат прилично далеко сродство едни со други, но и дека со сигурност се одвивале значителни лингвистички и веројатно други културни позајмувана помеѓу трите народи. Меѓутоа,
со оглед на длабоката почит која се чуствува кон грчкиот и еврејскиот јазик, ваквиот вид на сирова комаративна работа се смета за несоодветна“.187
Се наведува врската на староегипетскиот со македонскиот коине (тн.грчки).
Па токму арамејскиот и староегипетскиот биле пелазго-семитски јазици.
Античките автори, кои пишеле за Александар Македеонски, не го познавале
коине (тн.старо-грчки)- тој до денес се изговара на македонски коине=којне, споредено со Дуден (1971...), каде стои: кој не. Еве го македонскиот доказ: Се прашувакој дојде ? Се одговата- кој не дојде, со значење, сите дојдоа. И следи кој не до денес означува на македонски, на мојот мајчин и татков брсјачки говор- сите. Токму
тоа сите означува општо, заедничко, за употреба за сите. Птоломеите биле Македонци со битолски говор со кого бил напишан Каменот од Розета- Египет а и другите.
Единствено отстапување имало само кај Квинт Куртиј Руф, чиј најстар манускрипт бил само од IX век, а книгата била печатена во XV век. За јазикот коине
дека постоел за време на Александар било дело на еден фалсификат во XVII век.
Бидејќи во книгата на Квинт Куртиј Руф недостасувале првите две книги, тие две
книги биле германски фалсификат: „прво издание со суплементите на Френсхајм
излегува 1648 година во Страсбург а уште едно такво издание се печати во 1670 година...“. Во прилог се наведува и најбитниот доказ: Македонците во Пакистан, Ханзите и Калашите, со својот бог Арес, кој бил бригиски=брсјачки, не говорат коине,
туку на јазик, јазикот на Бригите со мноштво денешни брсјачки збора и традиции.
Се заклучува, коине за време на Александар Македонски не постоел. Ова се
потврдува и со доказот што јазикот на Хомер, Тукидид, Платон... немал врска со
коине. Еве најбитен доказ- Хомер пишел на словенски јазик (германски лингвист
Пасов- 1815, еладски лингвист Чулкас- 1907...), а Илијада за прв пат на коине била
преведена во Александрија само во 3 век п.н.е., што важело за сите дела на наведените автори Хомер...Платон... Според Х.Џ.Велс, Апостол Павле го познавал коине, но не службениот јазик на Атина итн. Па кој бил тој јазик коине ? Во Египет
службен бил старо- египетскиот. Тој бил заменет со коине. За старо-египетски да
биде заменет од коине,коине морал да произлезе од него,инаку тој би бил претежок
за употреба, и коине не би можел да биде разбирлив како што бил старо-египетски
За време на Александар Македонски немало коине, туку службениот јонски.
Х.Џ.Велс188 пиши: „Филип бил старински крал, половина крал, половина водач, прв меѓу своите војводи, од стариот северно-ариски тип...Ако народот и бил
малку едноставен, државната управа била и умна и подвижна. Дворскиот јазик низ
неколку нарастувања бил атички (атински) грчки. Тој двор бил во доволна мера
просветен да би можел да даде склоништа и да им пружи забава на великаните, каков што бил Еурипид, кој таму умрел 406. пред Христа, и уметникот Зеуксис...“.
Во Атина службен не бил атичкиот туку јонскиот,со јонско писмо од Милет.
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Овде е битно, зошто текстот од Пела (близу до гробницата на Филип) Еладците до денес маки мачат да го преведат, па носат светски лингвисти во Пела за да
им помогаат, прашањето е следно: Ако Александар Македонски и татко му Филип
Македонски биле Хелени и зборувале и пишеле на хеленски јазик, тогаш зошто
овој текст не можат да го преведат ?
Текстот бил на јонски јазик, кој бил службен во Атина и во Македонија од
времето на кралот Архелај, што било и кај Александар Македонски...Бидејќи тој
повеќе не се говори во Атина туку само реформираните од коине (Александријски=
Птоломејов јазик, само од 300-та г.п.н.е.), Еладците (тн.Грци) со тн.еладски јазици
(катаревуса и димотики) повеќе текстот не можат да го разберат. Јонското писмо
било различно од она на Каменот Розета во Египет со битолски говор, одгонетнато
од македонските автори.
„Во птоломејските, македонските и грчките управувачи нашле во Египет
власт далеку поомилена и пооднослива отколку што била и една од оние порани...
Александрија под врховниот фараонов надѕор имале устав и грчки градови. Атичкиот јазик постанал дворски и службен јазик. Грчкиот постанал наголемо општ јазик на воспитаниот свет во Египет,па тамошната еврејска заедница нашла за потребно својата Библија да ја преведе на грчки јазик, бидејќи повеќе не беа во состојба
да го разбираат еврејскиот.189Атички грчки јазик низ повеќе векови пред и после
Христа бил од Јадранот па до Персискиот Залив јазик на сите образовани луѓе“.190
Македонскиот коине (тн.грчки) не бил атички туку Александријски дворасен јазик на Белци и Црнци- тој произлегол од дворасниот староегипетски. Бидејќи
првите книги на Библијата биле на сиријскиот арамејски јазик, кој исто бил дворасен, Евреите во Александрија без тешкотии се префрлиле на дворасниот коине.
Бидејќи коине бил јазик на образованите и во трговијата тој не бил народен.
„Занимливо...А во светот од 300. година пред Христа немало ништо слично.
Александрија тек имала да ја создаде својата прва граматика и прв речник...“.191
Следи коине бил само од 300-та г.п.н.е. Се потврдува, коине не бил атички.
„Латински јазик не располагал со доволно умна вредност, не опфаќал доволна оригинална книжевност и наука...Само средиштето на хелинизмот не била Грција туку Александрија. Менталитетот негов повеќе не одговорал на слободниот
дух и говор на Аристотел и Платон...“.192
Херодот...Платон, Аристотел... пишеле на јонски јазик- тогаш немало коине.
„Наскоро се појавил друг голем учител, кого многу современи истражувачи
го сметаат вистински основач на христијанството: Савле од Тарз или Павле. Изгледа дека Савле било еврејско, а Павле римско име...Бил добро упатен во александриското хеленско богословие, а се служел со грчкиот јазик. Некои истражувачи на
класика најдуваат дека грчкиот јазик му бил доста несовршен. Тој не се служел со
грчкиот јазик, како што се говорел во Атина, туку со александрискиот грчки, а со
овој владеел лесно и потполно...“.193
Се потврдува, Александријскиот коине немал врска со Атина, ниту Атика...
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„Во светската историја ликот на царот Константин...Бил сразмерно слабо образован. Грчки знаел малку или никако...“.194
Се потврдува коине и латински биле службени, а народен само пелазгиски.
„Изгледа дека Константин...а бидејќи слабо знаел грчки, се задоволил со тоа
да прати гестовите, расположението и нагласокот на поедини говорници...збунет
им се врти на толкувачите да ги праша од што тоа се подигнала толкава граја“.195
„Западноевропските писатели...обемот на источното царство во шестиот век,
па ако уз тоа се има на ум дека таму најпосле грчкиот јазик постанал службен државен јазик, ќе му биде јасно дека тоа е само по име бил отцепен дел на римското
царство. Всушност ова е хеленско царство, за кое некогаш сонувал Херодот, а кое
Александар Велики го основал. Додуше, тоа царство се викало ‘римско’, а неговите
жители се нарекувале ‘Римјани’, какогод што уште и денес новогрчки се назива
‘ромејски’. Исто така е точно дека Константин Велики не знаел грчки, и дека Јустинијан го говорел со туѓ нагласок...ова држава била хеленска...“.196
Службен јазик бил латински, а црковен јазик коине. Коине само потоа станал и државен јазик. Народен јазик бил варварски=пелазгиски=тн.словенски. Таков
народен јазик имале и Константин...Јустинијан...За врварски пиши Приск, Прокоп...
„Додека на запад...Ќе биде дека и во Јустинијановите жили, како и во Константиновите, течела словенска крв...“.
Се потврдува, преселби на Словени на Балканот биле само едно: 100% лага.
Х.С-Вотсон197пиши: „Сега, значи, постоела грчка држава, ама тек валјало да
се создаде грчка нација. Тој процес веќе го попречувала поделата на традоционалисти и западњаци. Понатаму комликациии искрснаа околу прашањето на јазикот.
Кораис наметувал да создаде нов јазик...“.
Кораис во Парис го реформирал македонскиот коине и од него создал нов
јазик катаревуса-тој во Елада станал службен од 1868 година.Па без еладски народ.
БИБЛИЈАТА ЕЗДРА-ДЕЛО НА ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК
Во Библијата198 се наведува: I- 7 И му рече господ на Ное: Ное + в = Нове.
Аврам=Абрахам=а брахам=брахом=браком- да стапи во брак со Сара...199
4 Потоа Адам легна со жената своја Ева, која зачна и го роди Каин... 17 И
легна Каин и го роди Енох. Потоа соѕида град и го нарече според името на својот
син- Енох...Именките се правеле со в-н-т, а х=в, следи Енов-Енон-Енот:Енов=е нов.
11 По целата земја имаше еден јазик и исти зборови; 28 Аран умре кај таткото свој Тара во родната земја, во Ур Халедејски. 29 Аврам и Нахор се оженија; името на жената Аврамова беше Сараја, а на жената Нахарова името беше Милка, ќерка на Аран, татко на Милка и Иска. 30 Сараја беше неплодна и немаше пород. 31 И
го зеде Тара синот свој, и внукот од синот свој, Лот, син Аранов, и Сараја, снаа своја, жената на неговиот син Аврам; па излегоа заедно од Ур Халдејски за да појдат
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до Херан, каде и се населија. 32 И поживеа Тара во харанската земја двесте и пет години; и умре Тара во Харан.
Тара=Тара; Милка=мил ка; Харан=х аран=а ран; Иска=исака=и сака- Исак.
13 И така тргна Аврам од Египет кон југ, со сè што имаше, тој, жената негова, а и Лот со нив. 3 И ги продолжи тој патувањата свои од Негев до Ветил, до местото, каде порано му беше поставен шаторот. Меѓу Ветил и Гај.-Ветил само ветил.
14 Кога Амрафел беше шинарски цар, еласарски цар Арјох, еламски цар Кедорлаомер и гоимски цар Тидал. 3 Сите тие се собраа во долината Сидим, која е сега Солено Море. 24 освен, она што изедоа момците, и освен делот на луѓето што
одеа со мене: Анер, Ешкол и Мамре; тие нека го земат својот дел.
Мамре=ма мре: премре, замре, умре- прво лице еднина умрам. Бидејќи м=н
до Кумран=к умран.Па умре е врска со Умрено Море од сол или само Мртво Море.
16 Но Сараја, жената на Аврам, не му раѓаше. А имаше таа слугинка Египќанка, по име Агара;20011 И пак ќе рече ангелот201Господов: „Ете, ти си бремена и ќе
родиш син, и ќе го наречеш со името Исмаил; бидејќи Господ ја чу маката твоја; 15
И му роди Агара на Аврам син; и му стави (Аврам) на синот свој, кого го роди Агара, име Исмаил; 16 А Аврам имаше осумдесет и шест години кога Агара му го роди
Исамил. Следи Исмаил=исмеил=исмејал. Па за исмеал за неведува и „и се насмеа“:
17 Аврам имаше деведесет и девет години...15 И му рече Бог на Аврам: „А
Сараја. Жената твоја, не ја викај повеќе Сараја, туку името нека í биде Сара; 17 Тогаш падна Авраам ничкум и се насмеа, велејќи во себе: „Како може на човек од сто
години да му се роди син ? Зарем Сара на деведесет години ќе роди?“ 18 И Авраам
му рече на Бога: „О, барем Исмаил да биде жив пред лицето Твое !“ 19 А Бог му рече на Авраам: „Навистина, Сара, жената твоја, ќе ти роди син и ќе го наречеш со
името Исак; и ќе го направам заветот Мој со него да биде завет вечен, и (да му бидам Бог) на потомството негово по него.
Наслов Раѓањето на Исамил 16 Но Сараја, жената на Аврам, не му раѓаше...
Наслов Аврам станува Авраам 17 Аврам имаше деведесет и девет години...
18 Потоа на Авраам му се јави Господ кај светите дрвја во Мамре, кога седеше пред вратата од шаторот свој, на планина. 9 Тогаш Тие го прашаа: „Каде е Сара,
жената твоја ?“ А тој одговари: „Ене ја во шаторот“. 10 Еден, пак, од нив му рече:
„Догодина во ова време, Јас пак ќе дојдам кај тебе, и Сара, жената твоја ќе има
син“. А Сара слушаше на вратата од шаторот, зад него. 11 Авраам и Сара беа стариво поодминати години, и кај Сара беше престанало редовното кај жените. 12 Затоа
Сара се насмеа во себе, велејќи: „Сега ли, кога сум постара, ќе ја имам оваа утеха ?
А и господарот ми е стар“. 13 Тогаш Господ му рече на Авраам: „Зошто се насмеа
Сара (во себе), велејќи- Вистина ли е дека ќе родам, кога сум остарена ? 14 Има ли
нешто неможно за Господ ? (Догодина) во ова време Јас пак ќе дојдам кај тебе, и
Сара ќе има син“. 15 Но Сара не призна и рече: „Не се насмеав“, бидејќи се беше
уплашила. А Тој í рече: ‘Не, тие се насмеа!“
За Исмаил=исмеал се говори Сара била стара, и се насмеала да роди-исмеал.
21 И Господ милостиво погледна на Сара, како што беше рекол, и постапи
Господ со Сара според зборови Свои. 2 Сара зачна и му роди на Авраам син во староста негова, во времето што Господ му го беше објавил. 3 И Авраам го нарече си200
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нот што му се роди, што го роди Сара, со името Исак. 6 Сара, пак, рече: „Господ ми
нанесе смеа; кој ќе чуе за мене, ќе ми се смее“. 7 И рече: „Кој би рекол дека Сара на
Авраам ќе му дои деца ? Зошто му родив син на староста негова“. 8 Детето порасна
и беше одбиено од цицање. А Авраам приреди голема гозба во оној ден кога го одбија Исак (синот негов). 9 Виде Сара дека синот на Агара Египќанката, што му го
роди таа на Авраам, се потсмева (на нејзиниот син Исак). 10 па му речена Авраам:
‘Истерај ја оваа робинка со синот нејзин, зашто синот на оваа робинка не бива да
стане наследник со мојот син Исак!“ 11 А тоа на Авраам му причина голема мака,
поради синот негов. 12 Но Бог му рече на Авраам: „Нека не ти е криво заради детето
и робинката! Сепак што ќе рече Сара, послушај го гласот нејзин, зашто по Исак ќе
произлезе потомството твое. 13 А и од синот на робинката ќе издигнам (голем) народ, зашто тој е семе твое“. 14 И Авраам стана утредента рано, зеде леб и мев со вода, и í даде на Агара, ставајќи í тоа на грб, и детето, па ја отпушти. И таа тргна и
се заскита по пустињата кај Вирсавија.202 15 А кога снема вода во мевот, таа го остави детето под една грмушка, 16 а самата отиде далеку, колку што со стрела може да
се дофрли, и седна спроти него; зашто велеше: „Не можам да ја гледам смртта на
моето дете!“ И седејќи спроти него, почна гласно да плаче. 17 Но Бог го чу гласот
на детето и ангел Божји í викна на Агара од небото í рече. „Што ти е Агаро ? Не
плаши се. Бидејќи Бог го чу гласот на детето оттаму, каде што е. 18 Стани, крени го
детето и фати го за рака; зашто од него ќе направам голем народ“. 19 И Бог í ги
отвори очите, и таа виде извор со (жива) вода, и го напои детето. 20 А Бог беше со
детето, и тоа порасна, и живееше во пустината, и стана стрелец со лак. 21 Тоа живееше во пустината Фаран. И мајка му негова му зеде жена од земјата египетска. 22
Во тоа време Авимелех, во придружба на (неговиот сват Охозат и на) Пихол, војводата негов, му рече Авраам: „Бог е со тебе во сè што правиш. 23 А сега заколни
ме се овде во Бога дека нема да ми напакостиш ни мене, ни на синот мој, ниту на
внукот мој; туку дека ќе постапуваш добро со мене и со земјата, во која си гостин,
како што постапував јас со тебе“. 24 И рече Авраам: „Се заколнувам!“ 25 Тогаш
Авраам го прекори Авимелех за изворот што го беа присвоиле слугите Авимелехови. 26 А Авимелех му рече: „Не знам кој го направи тоа; ниту ти ми кажа, ниту, пак,
чув за тоа до денес“. 27 А Авраам зеде ситен и крупен добиток, и му го подари на
Авимелех, и тие двајца склопија сојуз. 28 Потоа Авраам одвои седум јагнина од стадото. 29 А Авимелех му рече на Авраам: „Зошто се овие седум јагнина што ги одвои
?“ 30 Авраам, пак, одговори: „Прими ги од мојата рака овие седум јагниња, за да ми
бидат сведоштво дека јас сум го ископал оној кладенец“. 31 Затоа она место се
нарече Вирсавија, бидејќи тука се заколнаа обајцата.203 32 Откако склопија сојуз со
Вирсавија, Авимелех и неговиот сват Охозат и Пихол, војводата негов, сè кренаа и
се вратија во земјата филистејска. 33 И (Авраам) насади шумичка во Вирсавија, и
таму го призва името на Господ, Вечниот Бог. 34 Авраам живееше во земјата филистејска како придојден долго време. 22 По тие настани Бог, искушувајќи го Авраам,
рече: „Аврааме!“ А тој одговори: „Еве ме!“ 2 Бог продолжи: „Земи го синот твој
единец Исак. Кого што многи го сакаш, 9 па оди во земјата Морија, и принеси таму
како жртва сепаленица на една горичка што ќе ти ја покажам!“-сакаш- Исак=и сака.
За Исамаил се употребува само смеење, а во Раѓањето на Исак што го сакаш.
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25 А Авраам зеде втора жена, по име Кетура. 8 И откако издивна, умре Авраам во среќна старост, престар и сит од животот, и се прибра кај народот свој. 9 А го
погребаа неговите синови, Исак и Исамаил, во пештерата Махпела, во нивата на
Ефрон, синот на Хитиецот. 19 А ова е родословието на Исак, синот Авраамов: Авраам го роди Исак. 20 А Исак имаше четириесет години кога се ожени со Ревека, ќерката на Арамеецот Ветуил од Месопотамија, сестра на Арамеецот Лаван.204 И Исак
Му се помоли на Господ за жената своја (Ревека), бидејќи таа беше неплодна; и Господ го чу, па Ревека жената негова, зачна. 22 Но децата се удираа едно со друго во
утробата нејзина, и таа рече: „Ако биде така, зошто ми е ова?“ И отиде да го праша
Господ. 23 А Господ í рече: „Две племиња има во утробата твоја, и два народи ќе
излезат од тебе;едниот народ ќе биде посилен од другиот и поголемиот ќе му служи на помалиот“. 24 И дојде времето да роди, а ете близнаци во утробата нејзина. 25
Излезе синот првенец црвен, целиот рунтав како руно; и му дадоа име Исав.
Се говори за Јаков посилен- само Јаков=јак ков. Исав бил влакнест- без исав.
25 26 А потоа излезе брат му, држејќи го Исав со рака за петата; нему му ставија име Јаков. А Исак имаше шеесет години, кога тие се родија. 27 И децата пораснаа: Исав стана вешт ловец и човек на полето, а Јаков човек кроток кој живееше
во шатори. 28 Исак го сакаше Исав, зашто му се допаѓаше дивечот негов; а Равека
го сакаше Јаков. 29 Еднаш Јаков зготви јадење, и Исав дојде од полето уморен. 30 И
му рече Исав на Јаков: „Дај ми да јадам од црвеното вариво, зашто сум уморен“.
Затоа му го дадоа прекарот Едом. 31 Но Јаков му рече: „Продај ми го денес првородството твое!“ 32 А Исав одговори: „Еве, јас умирам, па што ќе ми е тоа првородство?“ 33 Но Јаков му рече: „Заколни ми се уште сега!“ И тој му се заколна. И му го
продаде своето првородство на Јаков. 34 И Јаков му даде на Исав леб и варена леќа,
и тој јадеше и пиеше, па стана и си отиде. Така Исав го презре родството свое.
26 18 И одново ги откопа изворите што беа ископани во времето на Авраам,
таткото негов, а кои ги беа затрупале Филистијците по смртта на Авраам; и ги нарече со истите имиња, што им ги беше дал неговиот татко. 19 И, копајќи во долината (Герарска), слугите Исакови најдоа извор со жива вода. 20 Па се скараа пастирите
герарски на Исак, велејќи: „Водата е наша“. И му кладе име на тој извор Есек. 21
(Кога се крена Исак оттаму) ископаа друг извор, и околу него се скараа. Затоа него
го нарече Ситна. 32 Истиот ден дојдоа слугите на Исак и му кажаа за изворот,што го
ископаа, и му рекоа: „Најдовме вода“. 33 И тој го нарече Шива.Поради ова и се вика
оној град Вирсавија и до ден денешен.
Бидејќи изворот немал многу вода тој секнувал: Есек=е сек- да секни; Изворот бил мал,па тој бил со малку (ситна) вода па потоа „Најдовме вода“;Изворот бил
со шива=сива вода-„оној град Вирсавија и до ден денешен“: Вирсавија=вир сави-ја.
27 10 а ти ќе му однесеш на татка си, и тој ќе јаде, па ќе благослови дури е
уште жив“. 11 А Јаков í рече на Ревека, мајката своја: „Но Исав, братот мој, е рунтав, а јас сум човек гладок. 22 И пристапи Јаков до Исак,таткото свој, а тој го допре,
па рече: „Гласот е глас на Јаков, но рацете се раце Исакови.
Исав бил влакнест и тоа без исав- до денес се вели ако е претерано без исав.
30 40 И Јаков ги одделуваше и овците, и им ги свртуваше главите кон шареното и сето црно стадо на Лаван; а своето стадо го одделуваше и не го мешаше со
стадото Лаваново. 41 И секогаш кога зачнуваше силниот добиток, Јаков ги ставаше
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прачките во поилата пред очите на добитокот, за да се пари гледајќи во прачките. 42
А кога се пареше слабиот добиток, тогаш не го ставаше. И остануваше слабиот за
Лаван, а силниот, за Јаков.
Слабиот за Лаван=лав(а)ан и силниот за Јаков- силен=силен, а Јаков=јак ков.
35 И му рече Бог на Јаков: „Стани, оди горе во Ветил и живеј таму; и направи таму жртвеник на Бога. Кој ти се јави, кога бегаше од лицето на Исав, братот
твој“. 2 Тогаш Јаков им рече на своите домашни и на сите, кои беа со него: „Исфрлете ги туѓите богови, што се кај вас, па исчистете се и преоблечете се. 7 и подигна
таму жртвеник, и го нарече тоа место Ел-Ветил, зашто таму му се беше јавил Бог,
кога бегаше од лицето на својот брат. 10 И Бог му рече: „Името тие Јаков, но отсега
нема да се именуваш Јаков; името ќе ти биде Израил“. И го нарече Израил. [ја(х)ве]
Еврејството била со еднобожество, а името Израил=Изроил било само ново.
Бидејќи и=е, произлегува Израил=Израел, а а=о, се доаѓа до изроел- луѓете изроеле.
Се јавил Богот:Јахве-в=јаве; во Ветил му ветил што да прави- да смени име.
37 Јаков живееше во земјата, во која беше доселен неговиот татко Исак, во
земјата хананска. 2 Еве го животот на синовите на Јаков: кога беше на седумнасетгодишна возраст Јосиф го пасеше добитокот (на својот татко) со браќата свои, со
синовите на Билха и со синовите на Зелфа, жените на неговиот татко. Јосиф му носеше лоши гласови на својот татко за нив. 3 А Израил го сакаше Јосиф повеќе од
сите свои синови, зашто му се роди на стари години; и му направи шарена облека. 4
А браќата, гледајќи дека таткото нивни го сака многу повеќе од сите свои синови,
го замразија, така што не можеа со него да зборуваат љубезно. 5 Притоа Јосиф сони
сон и им го раскажа на своите браќа, а тие го замразеа уште повеќе. 6 И им рече:
„Чујте го сонот што го сонив: 7 врзуваме снопје во полето, и одеднаш мојот сноп се
исправи, и застана прав, а вашите снопови се распоредија наоколу и му се поклонија на мојот сноп“. 8 Тогаш браќата му рекоа: „Зарем ти ќе царуваш над нас? Зарем
ти ќе владееш над нас? Затоа уште повеќе го замразија, поради неговите соништа и
поради неговите зборови. 9 Потоа тој сони и втор сон, и им го раскажа и на браќата
свои велејќи: „Сонив уште еден сон, а тоа- сонцето и месечината и единаесет ѕвезди ми се поклонуваа“. 10 И му го раскажа на својот татко како и на браќата свои,
но татко му го прекори и рече: „Каков е тој сон што си го сонил ? Зар јас и мајка ти,
и браќата твои, ќе дојдеме тебе да ти се поклониме доземи?“ 11 И му позавидоа браќата негови; но татко му ги запомни тие зборови. 12 Еднаш неговите браќа отидоа
да го пасат добитокот на својот татко кај Сихем. 13 Тогаш Израил му рече на Јосиф:
„Браќата твои го пасат добитокот кај Сихем. Ајде да те испратам кај нив ? А тој рече: „Добро одам!“ 14 И уште (Израил) му рече: „Оди и види како се браќата твои и
како е добитокот, па јави се“. И се испрати по долината хевронска; а тој отиде во
Сихем. 15 И еден човек го најде како скита по полето, па го запраша, велејќи му:
„Што бараш?“ 16 А тој одговори: „Ги барам браќата мои; кажи ми, те молам, каде
го пасат добитокот?“ 17 А човекот рече: „Тие си заминаа одовде, зашто чув како велат- ајде да одиме во Дотан“. И отиде Јосиф по браќата свои, и ги најде во Дотан.205
18 А тие го видоа оддалеку; и пред да им се приближи, почнаа да се договораат за
да го убијат. 19 И си рекоа помеѓу себе: „Ене го доаѓа, оној што сонува! 20 Ајде сега
да го убиеме и да го фрлиме во некоја од овие јами, па ќе речеме: крвожеден ѕвер
го изеде. Тогаш ќе видиме што ќе стане од неговите соништа!“ 21 Но, кога го чу тоа
205

Јосиф отишол дотаму (Дотан, н-м) и дотаму (Дотан) браќата ги барал- дотаму (Дотан) ги нашол.

161
Рувим, посака да го спаси од рецете нивни: „Да не го убиваме!“ 22 И уште им рече
Рувим: „Крв да не пролевате; фрлете го во една од јамите во пустната, но не кревајте рака“. А тој сакаше да го спаси од рацете нивни и да го врати кај татко му.206 23 И
кога Јосиф дојде кај своите браќа, тие му ја соблекоа шарената облека, што ја имаше на себе. 24 И го фатија, па го фрлија во една јама; а јамата беше празна; немаше
вода во неа. 25 Потоа седнаа да јадат леб. И кревајќи ги очите, видоа Исмаилци како
доаѓаат од Галаад207 со камили свои, натоварени со миризливи смоли, балсам и темјан; го пренесуваа тоа во Египет.
Браќата Јосиф „го фатија, па го фрлија во една јама“. Па тие Јосифа=ј осифа
=осипа само го осипаа во јамата; Израил=изроил (како рој) од Египет... се изроил.
38 А во тоа време Јуда се оддели од браќата свои, и се насели во близината
на некој човек Адуламиец, по име Хира. 2 Таму Јуда ја виде ќерката на некој Хананец, чие име беше Шуа, и ја зеде и легна со неа. 3 Таа забремени, и роди син; и
тој го нарече Ер. 4 Одново зачна, и пак се роди син, и нему му стави име Онан.
Јуда=ј уда се уда (ожени); имаше син Онан=он ан: Јудав-Јудан-Јудат (в-н-т)
50 26 Јосиф умре на сто и десет години. Го балсамираа и го положија во ковчег во Египет.
II 1 А овие се имињата на синовите Израилеви, кои дојдоа во Египет со Јаков; секој со своето семејство дојде. 8 Тогаш во Египет се зацари нов цар, кој не
знаеше за Јосиф. 11 И поставија над нив надѕорници над работите за да ги мачат со
тешка работа. И тие му ги изградија на фараонот Питом, Рамзес (и Он, сега наречен
Илиопол), градови- складишта.
Питом=питом- питомиот си е питом. Во Египет бил познат Опиум=опи умЕумен=е умен. Илиопол=илио пол; Хелиос=Илиос, основа Ил: „Ил врне ил грме“
1 13 Затоа Египќаните ги угнетуваа синовите на Израил со жестокост.
2Еден човек од племето Левиево208отиде и си зеде жена на ќерките Левиеви.
2 Жената зачна и роди машко дете; па кога виде дека е многу убаво, го криеше три
месеци. 3 Но, кога не можеше повеќе да го крие, зеде кошниче од трска го оплепи
со асфалт и смола; и, откако го стави детето во него, го однесе во трската крај реката. 4 Сестрата негова застана подалеку, за да гледа што ќе стане со него. 5 Ќерката,
пак, фараонова слезе до реката, за да се капе, а и нејзините слугинки одеа покрај
реката. Таа го забележа кошничето во трската, па испрати една од слугинките свои,
да го донесе. 6 А кога го отвори, виде дете; и тогаш детето заплака.Таа се смили над
него и рече: „Ова е еврејско дете“. 7 Тогаш сестрата негова í рече на фараоновата
ќерка: „Сакаш ли да одам да викнам доилка Еврејка, да ти го дои детето?“ 8 А фараоновата ќерка í рече: „Оди!“ И девојчето отиде, и ја викна мајката на детето. 9
Фараоновата ќерка í рече, и дој ми го; а јас ќе ти платам“. И го зеде жената детето
и го доеше. 10 А кога детето порасна, го одведе кај ќерката фараонова, и таа го посини. И му стави име Мојсеј, велејќи: „Зошто од вода го извадив“.
Несовпаѓање со цела реченица. Бидејќи името мора да биде само слоговно, а
не проста или сложена реченица, името било наједноставно- кога фараоновата ќерка го кренала детето, таа рекла само Мојси=мој си- само Мојси=мој си син (=си н).
Секако, јас признавам само истогласно: м=м, о=о, ј=ј, с=с, и=и- само Мојси.
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12 И Господ им рече на Мојсеј и на Арон во земјата египетска, велејќи: 2
„Овој месец да ви биде почеток на месеците, да ви биде прв месец меѓу месеците
во годината. 11 А вака јадете го: опашани околу половината, обувките да ви се на
нозете и стаповите ваши во рацете ваши, и јадете брзо: таа е Пасха Господова.
Мојси=мој си; Арон=а рон- рони; Пасха=пасха а: пасха=песах талкање по
песок: Песах=пе сах + ар =сахар (шекер) како песок;Сахара (а=женски род) само со
песок; Пескара=песхара-песхар а: песхар=песх ар; песх + а = песха само на песок.
Сахара=сагара=сажара- Сахара е само гар=жар, жештини; сахар=схар=скар=скара...
15 20 И пророчицата Мирјам, сестрата Аронова...23 Дојде во Мара, но не можеа да пијат вода во Мара, зашто беше горчлива;затоа и го нарекоа тоа место Мара.
Тамара=та мара=Мара; Мирјам=мириам=мирам; Ирена+м=мирена...Смирна.
19 10 И му рече Господ на Мојсеј: „Појди кај народот (извести го) и освои го
денес и утре; и нека ги исперат облеките свои;11 и нека се приготват за третиот ден,
зашто во третиот ден ќе слезе Господ на Синајската Гора пред сиот народ.
Синајската Гора била полна со магла која е сина- замрачените гори се сини.
20 се Божјите заповеди-тие важат меѓу Евреите, но не и за гојот=добитокот.
А гој=гои=гаи трето лице гоит=гаит означува да се гоит (одгледа) обрежан Евреин.
26 „Направи и скинија од десет платништа: од пресукан лен, од сина, црвена
и светлоцрвена волна; врз нив да направиш и херувими- уменичка изработка.
Направено од „десет платништа“ скиниа=с кини а=женски род- таа се кини.
Херувими=х ерувим и: ерув=е рув, в-н-т руво-руно-руто; прво лице рувам...
31 И му рече Господ на Мојсеј велејќи. 12 И пак му рече Господна на Мојсеј
велејќи. 18 И кога Бог престана да зборува со Мојсеј на Планината Синајска, му ги
даде двете плочи на заветот- камени плочи, напишани со прст Божји.
Следи и името Елизабет=Елизавет=ели завет: Хелиос=Илиос; завет=завет.
32 А народот, кога виде дека Мојсеј долго време не слегува од планината, се
собра пред Арон, и му рече: „Стани и направи ни бог што ќе оди пред нас, зашто не
знаеме што се случи со оној човек- со Мојсеј, кој нè изведе од земјата египетска“. 2
Арон им рече: „Извадете ги златните обетки од ушите на вашите жени, синовите
ваши и ќерките ваши, и донесете ми ги!“ 3 И сиот народ ги извади златните обетки,
што им беа на ушите, и му ги донесоа на Арон. 4 А тој, откако ги зеде од рацете нивни, ги растопи во калапи и од нив излеа теле. И рекоа: „Еве го,Израиле, твојот бог,
кој те изведе од земјата египетска“. 5 А кога го виде тоа Арон, направи жртвеник
спроти него, и изјави и рече: „Утре е празник на Господ“. 6 Утредента, станувајќи
рано, принесоа жртви сепалници и жртви за спасение; и испоседна народот, та јадеа и пиеја, и потоа станаа да играат. 7 И му рече Господ на Мојсеј: „Оди поскоро и
слези долу, зашто народот твој, кога го изведе од земјата египетска, појде по пат на
беззаконие. 8 Брзо се отклонија од патот, што им го определив; си направија теле, и
му се поклонија, па му принесоа жртви, и рекоа: „Еве го, Израиле, твојот бог што
те изведе од земјата египетска“. 9 И му рече Господ на Мојсеј: „Гледам дека оној
твој народ е тврдоглав. 10 но сега остави да се разгори гневот Мој против нив и ќе
ги истребам, а од тебе ќе направам голем народ“. 11 А Мојсеј, се помоли пред Господ Бог, и рече: „Зошто се разгорува, Господи, гневот Твој против народот Твој,
кого го изведеод земјата египетска со сила голема и рака цврста? 12 Зошто Египќаните да зборуваат и да речат: „За зло ги изведе, за да ги убие по планините и да ги
истреби од земјата?“ Нека се смири Твојот силен гнев и немој да го погубуваш на-

163
родот Твој. 13 Сети се на Авраам, Исак, Израил (Јаков), слугите Твои, на кои им се
колнеше, велејќи: „Ќе го умножам и преумножам потомството ваше како ѕвездите
на небото, и сета земја, за која се зборува, ќе му ја дадам на потомството ваше; вечно да ја владеат“. 14 И Господ се смилува и не му направи зло на народот Свој, како што беше рекол. 15 Тогаш се врати Мојсеј, слегувајќи од планините; во рацете
му беа двете плочи на заветот, испишани од двете страни; и на едната и на другата
беше напишано. 16 Плочите беа Божјо дело, и писмото- Божјо писмо, врежано во
плочите. 17 А Исус, кога го чу гласот на народот што го викаше, му рече на Мојсеј:
„Борбен повик е во логорот“. 18 Но тој одговори: „Не е тоа вик на победници, ниту,
пак, пискот на победени; туку слушам глас на луѓе кои пеат“. 19 А кога се приближи до логорот и го виде телото и игрите, се разгневи Мојсеј: па ги фрли од рацете
свои обете плочи, и ги скрши во подножјето на планината. 20 Потоа го зеде телето,
што го беа направиле, и го изгоре во оган и го претвори во прав, и правта ја истури
во водата, и им даде од неа да пијат синовите на Израил. 21 И му рече Мојсеј на
Арон: „Што ти направи овој народ, та го наведе на толку голем грев?“ 22 А Арон му
рече: „Не гневи се, господаре мој; ти самиот знаеш дека овој народ му е наклонет
на злото. 23 Тие му рекоа: ‘Направи ни бог што ќе оди пред нас; бидејќи не знаеме
што стана со Мојсеј, со човекот кој нè изведе од земјата египетска’. 24 А јас им реков: ‘Кој има злато, нека го извади од себе’. И го извадија и го донесоа, а јас го фрлив во оган, и го излеав ова теле“. 25 Кога виде Мојсеј дека тој народ станал необуздан- бидејќи Арон беше допуштил да падне во необузданост, пред очите на нивните непријатели, 26 застана Мојсеј на вратата од логорот, и рече: „Кој е Господов,
нека дојде кај мене!“ И се собраа кај него сите синови Левиеви. 27 И тој им рече:
„Еве што вели Господ, Бог на Израил: опашете го секој својот меч на бедрата свои,
и појдете по логорот, па тргнете од врата на врата и обратно, и секој нека го убие
братот свој, ближниот свој и соседот свој“. 28 И постапија синови Левиеви според
заповедта Мојсијева: и во тој ден изгина народ до три илјади души. 29 И Мојсеј им
рече: „Денес Му ги посветивте рацете свои на Господ за служба: кој на синот свој,
кој на братот свој, за да ви даде денес благослов“. 30 А утредента Мојсеј му рече на
народот: „Направивте голем грев; и сега ќе појдам горе кај Бога, за да молам да ви
се прости вашиот грев“. 31 И се врати Мојсеј кај Господ, и рече: „О Господи, овој
народ направи голем грев, бидејќи си направи бог од злато. 32 И сега прости им го
гревот нивни; ако ли, пак, не, тогаш избриши ме и мене од книгата Твоја, во која си
ме запишал“. 33 А Господ му рече на Мојсеј: „Оној, што згрешил пред Мене, него
ќе го избришам од книгата Моја. 34 Но сега оди, и поведи го тој народ во местото,
каде што ти реков. Еве, мојот ангел ќе оди пред тебе, а кога ќе ги посетам, на нив
ќе го навртам гревот нивен“. 35 И го казни Господ народот, за направеното теле што
го излеа Арон.
Тогаш имало Повеќебожци, а не Евреи- дури Арон=а рон ја срони еврејската
вера. Кога тој бил повеќебожец, не можело тогаш да има било што еднобожно. Па
книгите на Мојсеј биле читани само во 444 г.п.н.е. И затоа тие биле составени само
пред или во 444 г.п.н.е. Бикот бил Зевс, а Амон Овен. Не случајно, погребалната
кола на фараоните била влечена од балкански говеда но не од египетски, а и коњот
бил балкански. Глава на Пастув=Посејдон била поставена на клунот на бродовите
на Фениките,кои ги обожувале тн.Олимписки Богови.Фениките биле само Пелазги.
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Во составување на Библијата, која била присвоена повеќебожна историја од
повеќебожните простори, постепено во Бибијата се внесува еднобожеството. Еврејство нема во 539 г.п.н.е.- тогаш еретикот Набонин изгубил од своите Повеќебожци.
33 И Господ му рече на Мојсеј: „Крени се оттука ти и народот, кого го изведе од земјата египетска и оди во земјата, за која им се заколнав на Авраам, Исак и
Јаков, велејќи: на потомството ваше ќе му ја дадам; и ќе испратам пред тебе ангел,
и ќе ги изгонам Хананците, Аморејците, Хитијците, Перизијците, Евејците, (Гергесејци) и Јевусијците: 3 и ќе те воведам во земјата, каде што тече мед и млеко; Самиот нема да одам со вас, за да не ве погубам по патот, бидејќи вие сте тврдоглав народ“.4 А народот кога го чу тој страшен збор, се расплака, и никој не го кладе на себе накитот свој. 5 Зашто Господ му беше рекол на Мојсеј: „Кажи им на синовите израилови: вие сте тврдоглав народ; само за миг да се симнам помеѓу вас, ќе ве истребам; а сега симнете го од себе накитот свој, а Јас ќе ви покажам што ќе направам со
вас“. 6 И ги извадија накитот од себе синовите израилски на планината Хорев.
Па се говори за Повеќебожци- на наведените простори немало Еднобожци.
Се говори за пречесто роење како пчели. И затоа Израил=Изроил=из рои ил.
Израилите се израилувале, но до 5 век п.н.е. немале успех за да има Евреи.
33 7 А Мојси го зеде шаторот свој, и го распна надовор од логорот, и сè нарече скинија на собранието; и секој што Го бараше Господ, доаѓаше во скинијата
на собранието, што се наоѓаше надвор од логорот.
36 8 Тогаш сите вешти луѓе, кои се обврзани да ја направат скинијата, приготвија десет платништа од пресукан лен и од сина, пурпурна и црвена волна и на
нив направија уметнички извесени херувими. ... ...
Платнениот шатор бил распнат. Платнениот шатор бил скинија- тој се кини.
III 1 И го повика Господ Мојсеј, и му рече од скинијата на собранието велејќи. 2 „Соопшти им на синовите израилски, и кажи им: кога некој од вас сака да му
принесе жртва на Господ од добитокот: од крупниот и од ситниот добиток принесувајќи жртва. 3 Ако принесува жртва сепаленица од крупен добиток, нека принесе машко, здраво; нека ја доведе пред влезот од скинијата на собранието, за да
придобие милост пред Господ. ... ...
13 И им рече Господ на Мојсеј и на Арон, велејќи: 2 „Човек кај кого кожата
од телото негово се појави оток, или лишај, или светла дамка, или, пак, по кожата
на телото негово се појави знак на лепра, нека се доведе кај свештеникот Арон, или
кај некој од синовите негови, свештениците. 3 И нека ја види свештеникот раната
од кожата на телото негово; па, ако влакната на раната побелува и раната на поглед
е пониска од другата кожа на телото негово, тогаш тоа е лепра; и кога ќе го види
тоа свештеникот, ќе го прогласи за нечист... Оваа Трета (III) книга е Левит.209
Лепра=леп пра, леб праа-м.Лепрата е бела како леб печен: лепра леб лебара.
IV 1 И му рече Господ на Мојсеј во Синајската Пустина, во скинијата на собранието, во првиот ден од вториот месец, на втората година, откако беа излегле од
египетската земја, велејќи: 2 „Пребројте ја целата заедница на синовите израилски
според родовите нивни,според семејствата нивни, според бројот на имињата нивни,
сите од машки пол по еден; 3 од дваесет години нагоре, сите способни за војна во
Израил; според легиите нивни пребројте ги ти и Арон; 4 заедно со вас треба да има
секое колено по еден претставник, кој е старешина на родот свој.
209
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9 И му рече Господ на Мојсеј во Синајската Пустина во првиот месец од
втората година, откако беа излегле од египетската земја, велејќи: 2 „Нека направат
синовите израилски Пасха во определено за неа време.
Израилците се изроилувале само на песочини- само од Песка=Песха=Пасха.
11 Народот почна гласно да мрмори против Господ; и Господ чу, па Му се
разгоре гневот. И меѓу нив пламна оган Господов и започна да го уништува крајниот дел од логорот. 2 И повика народот кон Мојсеј; Мојсеј Му се помоли на Господ и огнот престана. 3 И го нарекоа тоа место Тавера, зашто меѓу нив беше пламнал оган Господов.
Па Тамара=та мара, Тавера=та вера. Таа вера еврејска немало-Повеќебожци.
Тесалоника=те Салоника=сал о ник а=женско;те=таа,сал о=сол о,ник=никна.
20 Тогаш синовите на Израил, целото општество, дојдоа во пустината Син210
во првиот месец, и народот се улогори во Кадис; таму умре Морјам, каде што беше
погребана. 2 За народот немаше вода, и тие се побунија против Мојсеј и Арон; 3 и
негодуваа против Мојсеј, велејќи: „О, да бевме умреле и ние тогаш, кога умреа
нашите браќа пред Господ! 4 Зошто го доведовме народот Господов во оваа пустина, па да изумреме тука- ние и добитокот наш? 5 И зошто нè изведовте од Египет,
па нè доведовте на ова лошо место, каде што не може да се сее, каде што нема ни
смокви, ни лозја, ни калини, дури ни вода за пиење?“ 6 Тогаш Мојсеј и Арон се повлекоа од народот, кон влезот од скинијата на собранието, и паднаа ничкум, и им се
јави славата Господова. 7 И му рече Господ на Мојсеј, велејќи: 8 „Земи го жезолот
свој и собери го народот, ти и братот твој Арон, и пред очите нивни кажете í на карпата и таа ќе пушти од себе вода; и така, ти ќе им дадеш вода од карпата и ќе го
напоиш народот и добитокот негов“. 9 Го зеде Мојсеј жезолот што е пред Господ,
како што заповеда Тој. 10 И го собраа Мојсеј и Арон народот кај карпатата и тој им
рече: „Чујте ме, непокорници, зар може од оваа карпа да ви извадиме вода?“ 11 И ја
крена Мојсеј раката своја и удри двапати на карпата со жезолот свој, и потече многу вода, и народот се напи, а и добитокот негов. 12 И им рече Господ на Мојсеј и на
Арон: „Поради тоа што не Ми поверувавте, и не ја засведочите Мојата светост пред
очите на синовите израилски, вие нема да го воведете тој народ во земјата, што Јас
му ја давам“. 13 Тоа е водата Мерива, кај која синовите израелски влегоа во кавга со
Господ, и Тој ја покажа пред нив Својата светост.
Бидејќи на тие простори вода немало, водата била мерива-дури секоја капка.
Кога нема-ло доволно вода за неа има кавга,дури од Господ на израилските синови.
20 18 Но Едом им рече: Ме минувајте преку мојата земја, зашто со војска ќе
излезам против вас“. 19 И му рекоа синовите израилски: „Ќе одиме по патот, и ќе
пиеме од водата твоја, јас и добитокот мој, ќе платиме за неа; ништо друго не бараме- само пешки да поминеме“. 20 Но тој рече: „Не минувајте!“ И Едом излезе
против нив со многуброен народ и со голема сила. 21 И така, Едом не му дозволи на
Израил да мине преку неговите предели. И Израил се повлече од него.
Едом=е дом си имал свој дом=земја, преку кој не дозволувал друг да мине.
21 4 Од планината Ор тие тргнаа кон Црвеното Море, за да ја заобиколат
земјата Едом. И по патот народот се обесхрабри.
Орман=ор (гора) ман (човек)- планинец; ман, мин, мон, мун... Па мина=луѓе.
26 26 од Арод- родот Аровци...Ирод=и род; Иродот=и родот=род от:ов-он-от.
210
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Исус Навин 1 По смртта на Мојсеј, слугата Господов, Господ му рече на
Навиновиот син Исус, служетел на Мојсеј, велејќи: 2 „Мојсеј, слугата Мој умре; затоа сега стани, мини преку реката Јордан, ти и сиот овој народ, во земјата, што Јас
им ја давам, на синовите Израилеви. 3 Секое место, на кое ќе стапнат стапалата на
вашите нозе, вам ви го давам, како што му реков на Мојсеј: од пустината и од Ливан дури до големата река, реката Еуфрат, целата земја Хититска, и од Големото
Море на запад ќе бидат ваши простори.
Ливан - в =лиан;Ливан - н = лива=лив а;Ливан=Либан;Ливан=Леван=Левант.
10 28 Во истиот ден го презедоа Македа и го уништија со сечилото на мечот
него и царот негов, и сè живо, што се наоѓаше во него: не оставија никој, а да не биде погоден (или да избега), и со македскиот цар постапија така, како што постапија
со ерихонскиот цар. 29 Потоа тргна Исус и сите Израилци со него од Македа и војуваше против Ливна.
Токму од Ливан произлегува Ливна=ливна. Ливна била како ливена=лиена.
11 5 И слегоа сите цареви, па се соединија и се сместија кај езерото Мером,
за да војуваат против Израил. Па сè било со мера- Мером.
13 8 А племето Рувимово и Гадово, со другата половина од Манасиевото
племе, го добија својот дел од Мојсеј од онаа страна на Јорфан, на исток, како што
им беше дал Мојсеј, слугата Господов, 9 од Ароер, кој е на устието на потокот Арион, и од градот, кој е среде долината- целата висорамнина Медева дури до Дивон. 10
и исто така сите градови на аморејскиот цар Сион, кој царуваше во Есевон дури во
пределите на Амоновите синови. Па од Ман до Манас=Манес + ки = Манески
Рувим руво,Гад-ов=гад-ов,Јордан=ј ор дан, Дивон=див он; Сиов-Сион-Сиот.
16 6 потоа границата оди кон запад, северно од Михметат, свртува на исток
кон Таанат- Силом и минува источно од Јаноах;
Нешто кога е со сила, тоа било силом: о=а, силам- прво лице еднина силам.
Судии Израилеви 6 А синовите Израилеви сторија зло пред Господ, и Господ ги предаде во реката на Мидјаните за седум години. 25 Во таа ноќ Господ рече:
„Земи го бикот од стадото на татко ти и вториот бик, седумгодишниот и разруши
го жртвеникот на Ваал што е кај татко ти, и исечи ги дрвата што се кај него, 26 и
изгради Му како што треба жртвеник на твојот Господ Бог, на врвот од карпата, па
земи го вториот бик и принеси го како жртва сепаленица врз дрвата што ќе ги исечеш“. 27 Гедеон зеде десет слуги свои и направи како што му рече Господ; но бидејќи се плашеше од домашните на својот татко и од градските жители,наместо дење,
го направи тоа ноќе. 28 Кога утредента градските жители станаа, ете, жртвеникот на
Ваал беше разрушен, столбот до него исечен и вториот јунец принесен како жртва
врз новоизградениот жртвеник. 29 И си говореа еден на друг: „Кој го направи тоа?“
Бараа, распрашуваа и рекоа: „Јоасовиот син Геодон го направи тоа“. 30 И градските
жители му рекоа на Јоас: „Изведи го синот свој; тој треба да умре, зашто го разруши Вааловиот жртвеник и го исече светиот столб што беше до него“. 31 Јоас им кажа на сите што дојдоа кај него: „Вие ли ќе го застапувате за Ваал, вие ли ќе го заштитувате ? Кој ќе се застапи за него, ќе биде предаден на смрт уште ова утро; ако
е тој бог, сам нека се одмазди на тој што му го сруши жртвеникот негов“. 32 Затоа
од тој ден Гедеон почнаа да го викаат Јероваал, бидејќи било речено: сам нека се
одмазди Ваал на него, поради тоа што му го срушил жртвеникот негов.
Се говори уште за Повеќебожеството со Бик=Зевс, за него посветениот Даб.
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13 21 И ангелот Господов стана невидлив за Маној и жената негова. Тогаш
Маној дозна дека тоа беше ангел Господов. 22 И í рече Маној на жената своја: „Бездруго ќе умреме, бидејќи Го видовме Бога“. 23 Жената рече: „Ако Господ сакаше да
нè умртви, не би примил од рацете наши жртви сепаленици и лебен принос, и не би
ни го покажало сето она, а сега не би ни го открил ова“. 24 И жената роди син и го
нарече со името Самсон. И детето растеше, и Господ го благословуваше. 25 И духот Господов почна да дејствува во него во Дановиот логор, меѓу Цора и Ештаол.
Маној од Ман за човек, мин=мина за луѓе. Па Самсон=сам сон- само сон.
14 И отиде Самсон во Тимна и таму виде мома од филистејските ќерки. (И
таа му се допадна). 2 Тогаш тој отиде и им јави на татко си и на мајка си и рече:
„Видов во Тимна девојка од филистејските ќерки; земете ми ја за жена“. 3 Татко му
и мајкаму рекоа: „Зар нема мома меѓу ќерките на браќата твои и во сиот народ, па
одиш да земеш жена од необрезаните Филистејци?“...10 Дојде и татко му кај девојката, и таму Самсон приреди (седумдневна) гозба, како што обично прават младоженци. 29 И тој беше дваесет години судија над Израил за време на владеењето на
Филистејците.
16 4 Потоа тој засака една жена, која живееше во долината Сорек; името í
беше Далила. Дојдоа кај неа филистејските кнезови и í рекоа: „Запрашај го и дознај во што му е големата сила, и како да го надмудриме за да го врземе и да го смириме; ние, пак, ќе ти дадеме за тоа секој по илјада и сто шекели сребро“. 6 Тогаш
Далила го праша Самсон: „Кажи ми, во што ти е големата сила, и со што би можеле
да те врзат, за да те смират?“ 7 Самсон í одговори: „Ако ме врзат со седум сурови
жили, уште неисушени, јас ќе станам бессилен и ќе бидам како другите луѓе“. 14 (И
го успа Далила на колената свои.) И кога тој заспа, Далила зеде седум парчиња од
косата на главата негова, ги приви на вратилото и со колец ги притегна на камен и
му рече: „Филистејците одат против тебе, Самсоне!“ Тој се разбуди од сонот и го
извлече кросното од основата и вратилото. (и пак не се дозна за силата негова). 19 И
Далила го успа на колената свои, па повика еден човек, та му заповеда да ги истриже седумте плетенки на главата негова. И тој почна да ослабува, и силата негова го
напушти. 20 Таа тогаш рече: „Филистејците доѓаат против тебе, Самсоне !“ Тој се
разбуди од сонот свој и рече: „Ќе одам, како и порано, и ќе се ослободам“. Но не
знаеше дека Господ отстапил од него. 21 Филистејците го фатија и му ги извадија
очите, го доведоа во Газа, го оковаа со две бакарни вериги и го тераа да меле жито
во затворот. 22 Меѓутоа, косата на главата негова, откако го истрижија, почна пак да
расте. 22 Филистејските кнезови се собраа, за да принесат голема жртва на Дагон,
својот бог, и да се провеселат, па рекоа: „Нашиот бог го предаде во рацете наши
нашиот непријател Самсон.
Далила „живееше во долината Сорек“. Па долината е со река: Сорек=со рек.
Самсон=сам сон, а силата на Повеќебожците била во косата- без стрижење.
И за време на Самсон=сам сон имало Повеќебожци со својот бог Дагон.
Прва книга царства 16 Му рече Господ на Самоил. „До кога ќе патиш по
Саул...13 Самоил го зеде рогот со масло и го помаза среде браќата негови, и Духот
Господов почиваше врз Давид од тој ден и подоцна. Потоа Самоил стана и отиде во
Рама. 21 Давид дојде кај Саул, и се претстави пред него; тој многу му се допадна на
Саул и му стана оружјеносец. 22 И Саул испрати да му кажат на Јесеј: „Нека служи
Давид кај мене, бидејќи стекна благонаклоност во моите очи“. 23 И секогаш, кога
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злиот дух доаѓаше врз Саул, Давид ја земаше харфата, свиреше, и на Саул му стануваше подобро и повесело, и лошиот дух тогаш се иставаше од него.
Следат Илиј од Хелиос=Илиос од ил „Ил врне ил грме“ и Самоил=само ил.
17 4 А од Филистејците логор излезе еден јунак, по име Голијат, од Гет. Беше висок шест лакти и педа. 12 Давид беше син на еден човек од родот на Ефрата од
Витлеем Јудејски, по име Јесеј, кој имаше осум синови; во дните на Саул тој човек
беше веќе стар- на поодминати години. 23 И ете, додека тој разговараше со нив, силниот човек, кому беше името Голјат, Филистеец од Гет, излегуваше од филистејските редови и ги кажуваше истите оние зборови и Давид ги слушна. 33 А Саул му
рече на Давид: „Не можеш да одиш против Филистеецот, да се бориш против него,
зашто ти си уште момче, а тој е војник ушта од раната младост“. 34 Тогаш Давид му
рече на Саул: „Секогаш кога твојот слуга ги пасеше татковите си овци, ако случајно дојдеше некој лав, или мечка, и ќе одвлечеше овца од стадото, 35 јас се спуштав
по нив, ги напаѓав и им ја одземав од устата нивна. Ако, пак, тие се нафрлеа врз мене, јас ги фаќав за гривата, ги удирав и ги убивав. 36 Лав и мечка убивал твојот слуга, а и со оној необрезан Филистеец ќе стане истото како со нив, бидејќи ја навредува војската на живиот Бог. (Ќе ми дозволиш ли да одам и да го победам за да ги
снема кон Израел ? Зашто, кој е тој необрерзан?). 37 Давид рече уште: „Господ. Кој
ме спасуваше од канџите на лавот и мечката, ќе ме спаси и од рацете на овој Филистеец“. 38 Саул го облече Давид со облеката своја, му стави на главата бакарен
шлем, и му навлече железен оклоп. 39 Давид го опаша мечот негов врз облеката и се
обиде да оди, бидејќи никогаш не одел со такво вооружување. И Давид му рече на
Саул: „Не можам да одам со ова, не сум навикнат“. И го симна Давид сето тоа од
себе. 40 Па го зеде в рака стапот свој, си одбра пет мазни камчиња од потокот, ги
стави во овчарската торбичка што беше со него; и торбичката и праќата в рака излезе против Филистинецот.
Голијат бил гол и крупен, а Давид помал, од давит со т трето лице еднина.
Името Давид произлегло што тој се давел со ѕверови- Давит лавот го давит за гуша.
Во дотичното библиско време постоело повеќебожеството, а без Евреите
Втора книга царства 12 24 И Давид ја утеши својата жена Витсавеја, и влезе кај неа и спиеше со неа; таа зачна и роди син, кому му даде име Соломон...
Се наведе Вирсавија=вир сав..., а овде Витсавеја=вит сав....-витко савиено...
Соломон=соло мон- Манес, Минес, Монес... + ки = македонски презимиња.
24 25 Давид изгради таму жртвеник на Господ и принесе сепаленица и жртви
за мир. (Подоцна Соломон го прошири жртвеникот бидејќи беше мал). И Господ се
смилостиви над земјата и поморот кај Израилците престана.
Трета книга царства 1 36 Ванеја, Јехојадаевиот син, му одговори на царот и
рече: „Амин!“- така нека каже Господ, Бог на мојот цар господар: 37 како што Господ беше со мојот цар господар, така да биде Тој и со Соломон и да го возвеличи
престолот негов повеќе од престолот на мојот господар, царот Давид !“ 38 Тогаш
свештеникот Садок, пророкот Натан, Јехојадаевиот син Ванеја, Керетијците и Пелетијците отидоа и го качија Соломон на маската од цар Давид и го поведоа кон
Гион. 39 И свештеникот Садок зеде рог со масло од скинијата и го помаза Соломон.
И затрубија со труби, и сиот народ извика: „Да живее царот Соломон!“ 40 И сиот
народ го придружуваше Соломон и народот свиреше со свирки и многу се радуваше, така што земјата трепереше од викањето негово.
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Ван=Вен...било поврзано со Венетите=тн.Словени, а Амин=а мин-само Мин.
Пелетијци=Пелестијци, пелести,п=б-Пелазги биле Хелените и Македонците.
2 Наближи времето да умре Давид, и тој му заповеда на синот свој Соломон
...10И потоа Давид почина кај татковците свои и беше погребан во Давидовиот град.
11 А Давид царуваше над Израил четириесет години: во Хеврон царуваше седум години и во Ерусалим царуваше триесет и три години. 12 Тогаш Соломон седна на
престолот на татко си Давид, и царството негово се зацврсти многу.
3 (Кога се зацврсти царството во рацете на Соломон), тој се сроди со фараонот, египетскиот цар, и ја зеде фараоновата ќерка и ја воведе во Давидовиот град,
додека да го изгради домот свој, домот Господов и ѕидините околу Ерусалим.
Бидејќи Соломон се зближил со неверник и негова ќерка,и тој бил неверник.
5 14 Хирам, тирскиот цар, ги испрати слугите свои кај Соломон, откако слушна дека го помазале за цар на местото на татко му, зашто Хирам беше Давидов
пријател во текот на целиот негов живот.
Хирам бил неверник. И неговиот соработник Соломон бил неверник. Само
од Хирам има историски докази, а за ниеден Евреин доовде наведен во Библијата.
6 Во четиристотини и осумдесетата година по излегувањето на Израилевите
синови од египетската земја, во четвртата година на Соломоновото царување над
Израил, во месец зиф, кој е втор месец,Соломон почна да Му гради храм на Господ.
Толку години нема ниеден наод/доказ за било што еврејско- сè без основа.
11 Царот Соломон засака, освен фараоновата ќерка, и многу жени туѓинкиМоавки, Амонки, Едомки, Сидонки и Хитијки,- 2 од оние народи, за кои Господ им
беше рекол на Израилевите синови: не влегувајте кај нив, и тие да не влегуваат кај
вас за да не го приклонат срцето ваше кон своите богови. Кон нив се прилепи Соломон со љубовта своја. 3 Тој имаше седумстотини жени и триста наложници; и неговите жени го развратија срцето негово. 4 Кога Соломон остаре, неговите жени го
приклонија срцето негово кон други богови, и срцето негово не беше наполно предадено на неговиот Господ Бог, како срцето на татко му Давид. 5 И Соломон почна
да í служи на Аштарта сидонската богинка, и на Милком. Одвратен амонски бог. 6
И Соломон го вршеше она што беше неугодно пред очите на Господ, и не го следеше наполно Господ како татко му Давид. 7 Тогаш Соломон изгради многубожечко светилиште на Хамос, моавско паганско божество, на планината што е спроти
Ерусалим, и на Молох, гнасен бог на Амоновите синови. 8 Така направи тој за сите
свои жени туѓинки, кои кадеа и принесуваа жртви на своите богови. 9 И Господ се
разгневи на Соломон поради тоа што го острани срцето свое од Господ, Бог израилев, Кој на двапати му се беше јавувал 10 и му беше заповедал да не оди по други
богови; но тој не го исполни тоа што му го беше заповедал Господ Бог. 11 Тогаш
Господ му рече на Соломон: Затоа што тоа се врши кај тебе, и ти не го зачува Мојот завет и Моите наредби што ти ги бев заповедал, ќе ти го одземам царството од
тебе и ќе го дадам на твојот слуга; 12 но во твоите дни Јас нема да го направам ова
поради татко ти Давид: од рацете на синот твој ќе го одземам; 13 но нема целото царство да го одземам: едно племе ќе му дадам на синот твој заради Мојот слуга Давид и заради Ерусалим што сум го избрал“. (Ерусалим=е русал им- русалии, Р.И.)
Бидејќи ваква била состојбата, за наведеното време сè уште немало Евреи.
Гнасниот бог Молох бил подигнат од гнасниот Соломон- па овој не постоел.
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17 И пророкот Илија, тишбеец од галаадските жители, му рече на Ахав: „Се
колнам во живиот Господ, Бог Израилев, пред Кого стојам! Во овие години нема да
има ниту роса, ниту дожд, освен според мојот збор“.
Илиј бил Хелиос=Илиос, Ил=ил, „ил врне ил грме“- Зевс=Перун=св.Илија.
Четврта книга царства 21 19 Амон беше на дваесет и две години, кога стана цар, и царуваше во Ерусалим две години...
Амон=а мон бил Брав- Зевс Бик. Тн.еврејско било повеќебожно наследство.
Втора книга летописи 16 2 Тогаш Аса изнесе сребро и злато од ризницата
на домот Господов и на царскиот дом и ги испрати до арамејскиот цар Венадад, кој
живееше во Дамаск...
На сирискиот арамејски јазик биле пишани првите книги на Библијата. Сите
тие биле преведени на македонскиот јазик коине, а сите други книги биле пишани
на коине. Во Македонија била Венеја, а овде Венадад- само венетско=тн.словенско.
Па Венијамин=венија мин- и само Вени=Венети=тн.Словени и Мин=Минос.
Прва книга Ездра 1 Во првата година на персискиот цар Кир за да се исполни словото Господово искажано од устата на Еремија, го поттикна Господ духот
на Кир, персискиот цар, и тој заповедал да прогласат по целото царство, усно и писмено: 2 вака вели Кир, царот персиски: „Господ, Бог на небото, ми ги даде сите земни царства и ми заповеда да Му изградам дом во Ерусалим што е во Јудеја. 3 Кој
меѓу сите вас е од Неговиот народ,- Бог нека биде со него, и нека оди во Ерусалим,
кој е во Јудеја, да гради дом на Господ, Бог Израилов,- Тој е Бог, Кој е во Ерусалим. 4 А секој што останал во другите места, каде и да живее тој, нека му помогнат
жителите од тие места со сребро, со злато, со друг имот, со добиток и со доброволни прилози за Божјиот дом што е во Ерусалим“. 5 Тогаш кнезовите на племињата
Јудини и Венијаминови, свештениците и левитите, секој, чиј дух го поттикна Господ, се подготвија да одат да го градат Господовиот дом што е во Ерусалим. 6 И
сите нивни соседи им помагаа со сребени садови, со злато, со друг имот и со добиток и со скапи предмети, покрај доброволните приноси за храмот. 7 А царот Кир
ги извади садовите на Господиновиот дом што Навуходоносор ги беше одзел од
Ерусалим и ги беше поставил во домот на својот бог. 8 Нив Кир, персискиот цар, ги
изнесе со помош на ризничарот Митредат, а тој ги предаде под број на Сасавасар,
управител на Јудеа. 9 И еве го бројот нивни: златни чинии- триесет, сребрени чинии
-илјада, ножеви- дваесет и девет. 10 златни чаши- триесет, сребрени чаши, двојничетиристотини и десет, други садови- илјада; 11 вкупно садови, златни и сребрени,
пет илјада и четиристотини. Сето тоа го зеде со себеси Сасавасар, кога иселениците
тргнаа од Вавилон за Ерусалим.
Персискиот цар Кир не познавал никакви Евреи. Бидејќи Евреите не биле
познати во историјата, областа Јудеја се појавува за време на Римската Империја. А
Навуходоносор бил само Навуходоносор=навуко доносор/сар- 100% пелазгиски. И
со Сасавасар=саса васар: васар=насар=тасар.Бидејќи носор=носар довасар-донасар.
2 Ова се луѓето од земјата кои беа преселени во прогонство, кога вавилонскиот цар Навуходоносор ги беше однел во Вавилон. Тие се вратија во Ерусалим и
Јудеја, секој во својот град,
Историјата не забележала Евреи и нивно заробеништво, дело само на Ездра.
Наслов: Јешуа и Зоровавел повторно го воспооставуваат богослужениете
Па со овој наслов број 3 започнува да се учи за еврејството за да има Евреи.
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3 Кога настапи седмиот месец, и синовите Израилеви веќе беа по градовите,
народот се собра заедно во Ерусалим. 2 Тогаш Јешуа, синот на Јоцадак, и неговите
браќа по свештенство, и Зоровавел, синот на Салатиил, и браќата негови, започнаа
да Му градат на Бог Израилев жртвеник за да принесуваат на него сепаленици, како
што е запишано во законот на Мојсеј, човекот Божји. 3 Го поставија жртвеникот врз
основите негови, бидејќи се плашеа од соседните народи; и почнаа да принесуваат
на него сепаленици на Господ, наутро и навчер.4 И го празнуваа празникот Сеници,
како што беше заповедано, а принесуваа и секојдневни жртви сепаленици во определен број како што беше определено за секој ден. 5 Потоа редовно принесуваа сепаленици и во новомесечијата, и во сите празници, посветени на Господ, како и доброволни приноси на Господ од секој, кој сакаше. 6 А од првиот ден на седмиот
месец почнаа да Му принесуваат сепаленици на Господ. Но на Господовиот храм
уште не му беа поставени темелите. 7 И почнаа да даваат пари на каменоделци и
дрводелци, и јадење и пиење и масло на Сидонци и Тирци за да донесат кедрово
дрво од Ливан по морето во Јафа, со дозвола од Кир, персискиот цар. 8 На втората
година по доаѓањето во домот Господов во Ерусалим, на вториот месец, Зоровавел,
синот на Салатиил, и Јешуа, синот на Јоцадак, и другите нивни браќа, свештениците и левитите, и сите што беа дошле од пленство во Ерусалим, започнаа со работа и поставија левити од дваесет години и нагоре за да ја нагледуваат работата околу домот Господов. 9 И Јешуа, синовите негови и браќата негови, Кадмиел и синовите негови- потомци Јудини- станаа како еден човек и ги нагледуваа работниците
кај домот Господов, а исто така и синовите на Хенадал, левитите, нивните синови и
нивните браќа. 10 Кога ѕидарите ги положија основите на храмот Господов, поставија свештеници, со одеждите нивни и со труби, и левити- синови Асафови- со кимвали, за да Го слават Господа по уставот на Давид, царот Израилев. 11 И почнаа да
го Фалат и слават Господа, пеејќи: „Зашто е благ, зашто милоста Негова кон Израил е довека“. И сиот народ воскликнуваше громогласно, славејќи Го Господа поради тоа што беа поставени темелите на Господовиот дом. 12 Меѓутоа, мнозина од
свештениците и левитите и старешините на родовите, старци, кои го беа виделе
поранешниот храм, додека се градеше новиот храм пред очите нивни, плачеа гласно, а мнозина и подвикуваа силно од радост. 13 И народот не можеше да ги разликува радосните извици од плачот на народот, зашто народот викаше силно и гласот
негов се слушаше на далеку. (Пред Ездра сè било лага, а со Ездра еврејството, Р.И.)
4 Непријателите Јудини и Венијаминови слушнаа дека вратените од пленството градат храм на Господ, Бог Израилев; 2 и дојдоа кај Зоровавел и кај поглаварите на родовите и им рекол: „Да градиме и ние со вас, зашто и ние како вас Му
се поклонуваме на вашиот Бог, и нему Му принесуваме жртви од дните на ЕсарХадон, асирски цар, кој нè пресели овде“. 3 Зоровавел, Јешуа и другите кнезови на
родовите израилски им одговорија: „Не може да градите заедно со нас дом на нашиот Бог; ние сами ќе градиме дом на Господ, Бог Израилев, како што ни заповеда
Кир, царот персиски“. 4 Тогаш народот на онаа земја, почна да му ги ослабува рацете на јудејскиот народ и да му пречи во градењето; 5 и поткупуваа советници
против нив за да ја расипуваат намерата нивна во текот на сето време од владењето
на Кир, царот персиски, до царувањето на Дариј, цар персиски. 6 А кога царуваше
Ксеркс, на почетокот од неговото царување, напишаа обвинение против жителите
на Јудеа и на Ерусалим. 7 Исто така во дните на Артаксеркс пишуваа и Бишлам и
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Митредат, и Тавел и други нивни другари до Артаксеркс, царот персиски. Писмото
беше напишано со арамејско писмо и на арамејски јазик.211 8 Рехум, царскиот помошник и Шимшај, секретарот, напишаа вакво писмо против Ерусалим до царот
Артаксеркс: 9 Од Рехум, царскиот помошник, Шимшај- писар и останатите нивни
соработници; жители од Дин, Афарсатах, Тарпел, Афарес, Ерех, Вавилон, Суза, Деха, Елам, и останатите народи што ги пресели големиот и славниот Оснапар и ги
насели во градовите на Самарија и во другите градови на самарјанската област од
онаа страна на Реката. 11 Еве препис од писмото што му го испратија нему: „До царот Артаксеркс, твоите слуги, луѓето што живеат од онаа страна на Реката ти праќаат поздрав. 12 Да знаеш, царе, дека Јудејците што излегоа од тебе и дојдоа кај нас
во Ерусалим,тој бунтовен и лош град, прават ѕидови, чии темели веќе ги поправија.
13 Но да знаеш, царе, дека ако тој град биде изграден и ѕидиштата негови обновени,
тие нема да плаќаат ни данок, ни летнина, ни царина, и царската ризница ќе има загуба. 14 А бидејќи јадеме леб од царскиот дворец, и не можеме да ја гледаме таа загуба за царот, затоа испраќаме известување до царот. 15 Нека се побара во книгата
на летописите на твоите предци, и ќе се најде во таа летописна книга и ќе се дознае
дека овој град е град одметник и пакосен за царевите и областите и дека во него настанувале бунтови во старо време, поради што овој град било опустошен. 16 Затоа
му соопштуваме на царот дека, ако овој град биде изграден и ѕидиштата негови поправени, нема да имаш власт од онаа страна на Реката“. 17 Царот му испрати одговор: „До Рехум, царскиот помошник, и до Шимшај, писарот, и до другите нивни
соработници што живеат во Самарија и во другите градови од онаа страна на Реката, поздрави. 18 Писмото што ми го испративте, ми беше јасно прочитано. 19 Затоа
јас наредив да се побара, и пронајдов дека овој град уште од старо време се бунтувал против царевите, и во него имало одметнување и немири. 20 Во Ерусалим
имало силни цареви, кои владееле во целата задречна област и кои земале данок,
летнина и царина. 21 И така, дајте заповед, тие луѓе да престанат да работат, и тој
град да не се гради, додека не заповедам јас. 22 Бидете внимателни за да не испуштите нешто од пред очите свои. Зошто да се дозволува да расте злото на штета на
царевите ?“ 23 Штом писмото на царот Артаксеркс беше прочитано пред Рехум и
Шимшај, писарот, и другите нивни, тие без одлагање отидоа во Ерусалим кај Јудејците и насилно им ја забранија работата. 24 (Тогаш сопреа работите околу Божјиот
храм во Ерусалим, сè до втората година од царувањето на персискиот цар Дариј.)
Никогаш немало Евреи за тие да си имаат свое еврејско царство со цареви.
Кир за Евреи не знаел ништо. Бидејќи Вавилонците Повеќебожци се бореле
против својот крал Набонид- од страна на Кир, Евреи во Вавилон никогаш немало.
Александар Македонски не знаел Евреи- тие во Александрија биле Хелени.
5 Но пророкот Агеј и пророкот Захарија, синот на Идо, им пророкуваа на
Јудејците во Јудеја и во Ерусалим за името на Бог Израелев.
Захарија: захар=сахар=сехер=шеќер кој е изгледа како песах=песок-пескара.
5 2 Тогаш Зоровавел, синот на Салатиил, и Јешуа, синот на Јоцадак, почнаа
да го градат Божјиот дом во Ерусалим, и со тоа Божјите пророци,кои ги подржуваа.
3 Во тоа време дојдоа кај нив Татенај, управител од онаа страна на Реката, и СитарБознај, со своите соработници, и им рекоа вака: „Кој ви дозволи да го градите овој
дом и да ги поправате овие ѕидишта?“ 4 Потоа ги прашаа: „Кои се имињата на луѓе211

Бидејќи немало еврејски јазик, еврејски народ немало- арамејски јазик и коине се употребувале.
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то што ја градат таа зграда?“ 5 Но окото на нивниот Бог беше врз старешините јудејски, и тие не им се заканија, додека работата не отиде до Дариј, и додека не дојде писмено решение за таа работа. 6 Еве ја содржината на писмото што го испратија
Татенај, управител на областа зад Реката, и Ситај-Боснај со своите соработнициАфарсехајци, од онаа страна на Реката, до царот Дариј. 7 Во соопштението што го
испратија до него, еве што беше напишано: „До царот Дариј- секаков мир! 8 Да знаеш, царе, дека ние бевме во ерусалимската област во домот на великанот Бог; го
градат со големи камења, а во ѕидиштата стававаат дрва; таа работа напредува брзо
и успешно во рацете нивни. 9 Тогаш ги прашавме нивните старешини и им рековме
вака: ‘Кој ви дозволи да го градите овој дом и да ги поправате овие ѕидини?’ 10
Освен тоа, ги прашавме и за имињата нивни за да ти јавиме и да ти го напишеме
името на главниот меѓу нив. 11 Тие им одговорија со овие зборови: ‘Ние сме слуги
на Бога на небото и на земјата и градиме дом што беше изграден многу години
пред тоа,- а великиот цар Израилев го градеше и го доврши. 12 А кога татковците
наши Го разгневија Бога небесен, Тој го предаде во раката на Навуходоносор, царот вавилонски, Халдеец; тој го разруши овој дом и го пресели народот во Вавилон.
13 Но во првата година од владеењето на Кир, царот на Вавилон, Кир дозволи да се
изгради овој дом Божји; 14 уште и садовите на Божјиот дом, златни и сребрени, што
Навуходоносор ги беше земал од ерусалимскиот храм, па ги беше однел во вавилонскиот храм,- цар Кир ги изнесе од вавилонскиот храм и ги даде со број на Сасавасар, управникот на ризницата, 15 и му рече:- земи ги тие садови, и однеси ги во
ерусалимскиот храм, и Божјиот дом нека се гради на своето место. 18 Тогаш оној
Сасавасар дојде и ги постави темелите на Божјиот дом во Ерусалим; оттогаш па
досега се гради и уште не е завршен’. 17 И така, ако му е угодно на царот, нека побара во домот на царските архиви, таму во Вавилон, дали навистина цар Кир дозволил да се гради овој дом Божји во Ерусалим, и нека испратат одговор за волјата
на царот околу неа“. (Па уште за време на Ездра немало Божји Дом-без Евреи, Р.И.)
За време на Кир немало никакви Евреи. Значи, никакви Вавилонски робови.
Пред Ездра ништо немало било што еврејско, ниту школа за да има Евреи.
6 Тогаш царот Дариј издаде заповед, и бараа во Вавилон, во архивот, каде
што ги чуваа важните документи. 2 И во Ахмета, во дворецот, кој е во областа Мидија, беше пронајден еден свиток, и во него беше напишано вака: „Потсетник, 2 Во
првата година од владеењето на царот Кир, царот издаде указ за домот Господов во
Ерусалим: Нека биде изграден дом на она место, каде што принесуваат жртви, и нека му се постават здрави темели; висината негова- шеесет лакти, ширината неговашеесест лакти; 4 три реда големи камења, еден ред дрва; а трошоците нека се плаќаат од царскиот дом. 5 Уште и садовите на Божјиот дом, златни и сребрени што Навуходоносор ги изнесол од ерусалимскиот храм и ги однел во Вавилон, нека се вратат и однесат во ерусалимскиот храм и да бидат наместени во Божјиот дом, секој на
свое место. 6 Затоа, Татенај, кој управувал со задречната област, и ти Ситар-Бознај
и вие нивни соработници, испратени во областа зад Реката, бидете на разумна оддалеченост оттаму! 7 Не запирајте ја работата на Божјиот дом; јудејскиот кнез и јудејските старешини нека го градат оној Божји дом на местото негово. 8 А јас издадов указ, според кој треба да им помагате на тие старешини јудејски во градбата на
овој дом Божји, односно: од царскиот имот- од данокот на задречната област да им
се дава на тие луѓе за да не се запира работата; 9 и колку што ќе бидат потребни- те-
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лиња, овни или јагниња за сепаленици на Бога небесен, исто така и пченица, сол,
вино и масло, толку, колку што ќе определат свештениците ерусалимски, нека им
се дава секој ден без прекини, 10 за да принесуваат благопријатни жртви на Бога небесен, и да се молат за животот на царот и синовите негови. 11 Заповедот уште- кој
ќе ја измени оваа наредба, да извадат греда од куќата негова, да го издигнат и приковаат на неа, а куќата негова поради тоа да се претвори во урнатини. 12 Бог, Чие
име престојува таму, да го собори секој цар и народ што ќе протегне рака да го измени ова за штета на тој дом Божји во Ерусалим. Јас, Дариј, го издадов овој указ,
нека биде точно спроведен!“ 13 Тогаш Татенај, управител на задречната област, Ситар- Бознај и нивните соработници, настапуваа точно онака, како што заповеда
царот Дариј. (Ситар=сит ар: сит=сит; ар-суфикс, Р.И.)
Дариј не познавал никаков Татенај, ватен-натен-татен, ниту никакви Евреи.
6 14 И јудејските старешини градеа и напредуваа според пророштвото на
пророкот Агеј и Захарија, синот на Идо. Изградија и завршија според волјата на Бог
Израилев и според волјата на Кир, Дареј и Артаксеркс, цареви персиски. 15 Завршен
беше овој ден на третиот ден од месец адар, во шестата година на царувањето на
царот Дариј. 16 И синовите Израилеви, свештениците, левитите и другите, што се
беа вратиле од племството, со радост го извршија осветувањето на тој Божји дом. 17
И принесоа при осветувањето на тој Божји дом: сто вола, двеста овни, четиристотини јагнина и дванаесет јарци како жртва за грев за целиот Израил, според бројот
на племињата Израилеви. 18 И поставија свештеници според чиновите нивни и левити според родовите нивни за Божја служба во Ерусалим, како што беше заповедано во книгата Мојсејева.(За време на Ездра бил првиот еврејски Божји Дом, Р.И.)
Јудејците го прославуваат празникот пасха
6 19 Потоа вратените од племство прославија Пасха во четириесеттиот ден
на првиот месец. 20 зашто свештениците и левитите се беа очистиле- тие сите до
еден беа чисти: и заклаа пасхални јагнина за сите вратени од пленство, за своите
браќа свештеници и за себеси. 21 И јадеа синовите Израилеви што се беа вратиле од
племство, и сите што се беа откажале од нечистотијата на народите на земјата за да
Му се поклонат на Господ, Бог Израилев. 22 А го празнуваа со радост и празникот
Бесквасница седум дена, зашто Господ ги зарадува и го сврте кон нив срцето на
асирскиот цар за да ги поткрени рацете нивни при градењето на домот на Господ,
Бог Израилев.
И па „Јудејците го прославуваат празникот пасха“, што вака било за прв пат.
Свештеникот Ездра
7 По тие настани, во текот на царувањето на Артаксеркс, царот персиски,
Ездра,- синот на Сераја, син на Азарија, син на Хелкија, 2 син на Селум, син на Садок, син на Ахитув, 3 син на Амарија, син на Азарија, син на Мерајот, 4 син на Зерахија, син на Озиј, син на Буки, 5 син на Авишуа, син на Финес, син на Елеазар, син
на првосвештеникот Арон,- 6 тој Ездра тргна на пат од Вавилон. Тој беше книжевник и го знаеше законот Мојсиев, даден од Господ, Бог Израилев. Царот му даде
сè по желбата негова, зашто раката на Господ, неговиот Бог, беше над него. 7 Со него отидоа во Ерусалим и некои синови Израилеви, и свештеници, и левити,и пејачи,
и чувари на вратата, и слуги на храмот во седмата година на царот Артаксеркс. 8
Тој дојде во Ерусалим во петтиот месец, во седмата година од владеењето на царот.
9 На првиот ден од првиот месец тој го започна излегувањето од Вавилон, а првиот
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ден од петтиод месец тој дојде во Ерусалим: благодатната рака на неговиот Бог беше над него. 10 Зашто Ездра го беше укрепил срцето свое да го зачува и да го исполнува Законот Господов и да го учи Израил во законите и уредбите.
Бидејќи Кир со Вавилонците Повеќебожци го собориле вавилонскиот крал
Набонид, кој бил еретик, немало Евреи. Еврејството започнало за време на Ездра.
Од тој Набонид еретик еднобожец, веројатно, од наследници еретици од Вавилон произлегол и Ездра. Следел почеток да се пиши Библијата само на арамејски
јазик- тој бил сиријски. Само во Ерусалим за време на Ездра се читале такви книги.
Законот од Мојсеј било дело на Ездра или на некој друг, повеќе лица. Ова се
потврдува со доказот што „настара еврејска населба со култот на Јаху од 6/5. век во
Елефантине...три арамејски папирусендоказ од Елефантин“212-6/5 е само 5 век п.н.е.
Артаксеркс,син на Ксерксес, 464 година пред Христос крал по убивањето на
неговиот татко (Friedrich Lübkers Reallexikon, B.G.Teubner, Leipzig, 1914, стр. 119).
Па Артаксеркс не познавал Евреи, што важело и за Александар Македонски.
Задачите на Ездра доделени од Артаксеркс
7 11 Еве ја содржината на писмото, што царот Артаксеркс му го даде на
Ездра, свештеник и книжевник, кој го учеше Израил на заповедите Господови и на
законите негови: 12 „Артаксеркс, цар на царевите, до Ездра свештеникот, совршениот учител во законот на небесниот Бог денес. 13 Издадов указ, во царството мое секој од народот Израилев и од неговите свештеници и левити што сака да оди во
Ерусалим, нека појде со тебе. 14 Бидејќи си испратен од царот и од седумте негови
совеници, да ги надгледуваш Јудеа и Ерусалим во законот на твојот Бог, кој е во раката твоја, 15 и да однесеш среброто и златото, што царот и советниците негови го
жртвуваа на Бог Израилев, Чие живеалиште е во Ерусалим, 16 и сето сребро и злато
што ќе го собереш по целата област Вавилонска, заедно со доброволните приноси
од народот и свештениците што ќе жртвуваат за домот на својот Бог, Кој е во Ерусалим,- 17 затоа веднаш купи за тие пари волови, овни, јагнина и житни приноси за
нив, и преливи за нив, и принеси ги на жртвеникот во домот на нашиот Бог во Ерусалим. 18 А она што ти и браќата твои ќе најдете дека е добро да направите од останатото сребро и злато, според волјата на Вашиот Бог направете. 19 Садовите, пак,
што ти беа дадени за служби во домот на твојот Бог, постави ги пред Бог Ерусалимски. 20 И сè друго што е потребно за домот на твојот Бог, ова за што го сметаш дека е неопходно, давај од домот на царските ризници. 21 А јас, царот Артаксеркс, давам заповед до сите ризничари, што се од онаа страна на Реката- сè што ќе посака
од вас Ездра, свештеник и учител по законот на Бога небесен, без двоумење давајте: 22 сребро до сто кикари, жито до сто кори, вино до сто бата и пак до сто бата масло, а сол- без да се определува количеството. 23 Сè, што е заповедано од Бога небесен треба да се врши грижливо за Неговиот дом, и гледајте, некој да не протегне
рака врз домот на Бога небесен за да не падне гневот Негов врз царството, царот и
синовите негови. 24 Го кажавме да знаете дека на никого од свештениците и левитите, пејачите, чуварите на вратите, слугите на храмот и оние што служат при тој
дом Божји нема да им се наложува данок, ни десеток, ни царина. 25 А ти, Ездра,
според мудроста на твојот Бог, која е во раката твоја, постави управители и судии
за да го судат сиот народ од онаа страна на Реката,- и сите што ги знаат законите на
твојот Бог, а кои не знааат, научи ги. 26 И кој не го исполнува законот на твојот Бог
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и законот царски, тој без одлагање да се осуди, било на смрт, било со прогонство,
било со парична глоба, или со затвор во темница“. 27 Нека е благословен Господ,
Бог на нашите предци. Кој влеа во срцето на царот таква мисла да го прослави домот Господов што е во Ерусалим, 28 и Кој ја управи кон мене милоста на царот, на
советниците негови и на сите силни кнезови царски! И јас се охрабрив, бидејќи
раката на Господ, мојот Бог, беше над мене, и ги собрав кнезовите израилски, за да
одат со мене.
Артаксеркс не познавал Евреи. Па на Артаксеркс не му бил потребен Ездра.
Следи Евреи не познавал и Александар Македонски, од Римјаните Велики.
I 10 А ова е родословието на Ноевите синови: Сим, Хам и Јафет, на кои по
потопот им се родија синови. 2 Синовите на Јафет се: Гомер Магот, Мадај, Јаван,
Тувал, Мешех и Тирас. 3 А синовите Гомерови се: Ашкеназ, Рифат и Тогарма. 4 Синовите, пак, Јаванови се: Елиша, Тарсис, Китим и Роданим. ... ...
Бидејќи Македонци било митолошко според богот Македон, што нема врска
со Китим, се трага врската со Китим. Па биле познати дотерувања и присвојувања.
Прва книга Макавејска213 Александар Македонски 1 Александар Македонски, синот на Филип, кој тогаш веќе ја беше завладеал Елада, излезе од земјата Китим, го победи Дариј, персискиот и мидскиот цар и се зацари место него. 2 Тој водеше многу војни, презеде многу утврдени места и порази многу цареви. 3 Дојде до
крајот на земјата и ограби многу народи; целата земја молкна пред него, а тој се издигна и срцето негово се возгордеа. 4 Тој собра многу силна војска, и завладеа над
многу краишта, народи и владетели и тие му станаа негови поданици. 5 Најпосле
падна во постела, и отако почуствува дека ќе умре, 6 ги повика своите доверливи,
кои заедно со него се беа воспитувале во младоста, и додека уште беше жив, им го
раздели царството. 7 И така, откако царуваше дванаесет години, Александар умре; 8
А неговите великодостојници владеаја секој во својата област. 9 По неговата смрт
сите тие се зацарија, ставија круни на своите глави, а по нив и нивните синови во
тек на многу години, и злото го умножија на земјата. 10 Од нив произлезе коренот
на гревот: Антиох Епифан, синот на царот Антиох, кој беше заложник во Рим. Тој
се зацари во сто триесет и седмата година на царството на Селеукидите. 11 Во оние
денови излегоа во Израил луѓе измамници, кои почнаа да го убедуваат народот, велејќи: „Ајде да склучиме сојуз со околните народи, зашто откако се одделивме од
нив, многу зла нè постигнаа“. 12 И овие зборови од многумина им се допаднаа. 13
Неколкумина од народот отидоа кај царот и тој им даде право да живеат според паганските обичаи. 14 Тие изградија во Ерусалим училиште според паганскиот обичај,
15 го напуштија обрезанието и отстапија од светиот завет; се соединија со безбожниците и се продадоа за да прават зло.
Се потврдува, по смртта на Александар Македонски битно било Повеќебожеството.Еврејството зело замав во Алексадрија,чии Евреи биле имотни, наспротви
на Евреите во Ерусалим. Оние во Александрија се нарекле Хелени со македонскиот
јазик коине. Се заклучува, Еврејството било во зачеток, а масовно во Александрија.
За доказ дека Александар Македонски не познавал Евреи, еве ги насловите
во оваа Прва книга Макевејска: Александар Македонски, Антиох Четврти Епифан,
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хеленизмот во Палестина; Напад врз Египет; Аполониј во Ерусалим; Антиох Четврти Епифан сака да го укине еврејскит закон...- сè тоа е по смртта на Александар.
Следат и Смртта на Антиох Епифан; Антиох Петти и Лисиј во Јудеја; Антиох Петти им допушта на Евреите да живеат според нивните закони; Зацврстувањето на Димитар Први; Вакид и Алким пустошат низ Јуда; Никанор во Јуда; Пропаста
и смртта на Никанор; Пофалба за Римјаните; Сојузот на Евреите со Римјаните; Битката кај Вереа и смртта на Јуда Макавејски.-Погребот на Јуда Макавејски итн. итн.
ЕВРЕЈСКИ ЈАЗИК БИЛ КАКО НА ФЕНИКИТЕ- ПЕЛАЗГИ=ТН.СЛОВЕНИ
За З. Косидовски214 „Феникија и Ханан преставувале заедничка културна религија и етничка област. Хананските народи претежно говореле со фенички јазик
или некој мошне сродно наречје“. Феничките религиозни епови живо потсеќале на
Хомер.Според овие наводи, Фениките говореле само со Хомеров=пелазгиски јазик.
Мартин Бернал215пиши: „Долго време, а впрочем и сосема оправдано, Евреите и Фениките биле разгледувани како взаемно тесно поврзани народи и култури.
Долго пред дешифрирањето на феникиското писмо од страна на Бартелеми кон
средината на 18 век, определени учени од типот на Семјуел Бохарт, кој живеел и
работел еден век порано, биле убедени дека јазиците со кои се служеле Евреите и
Феникјците всушност претставуваат наречја на еден ист јазик...“.
Х.Џ.Велс216 пиши: „Потоа доаѓа историјата за татковците (патријарсите) и
основачите на еврејскиот народ, за Аврам, Исак и Јаков. Тие се претставени како
патријархални бедуински поглавици, во земјите меѓу Вавилон и Египет, каде живее
со живот на номадски пастири. Критичарите тврдат дека сегашната Библија е составена од неколку порани верзии. Само какви биле да биле нејзините извори, таа
приказна, онаква каква е очекувана денес, е полна со боја и животна снага. Таа што
денес се вика Палестина во тоа доба била земја Канаан, населена со семитски народи по име Канаанци, кои стоеле во блиско сродство со Феникијците, основачи на
Тир и Сидон, а и со Амориќаните кои го зазеле Вавилон и основаа под Хамурабиј
прво вавилонско царство“.
Палестина произлегува од палест=пелест=белест-тие биле само Пелазги. Палестинците биле сродни со Феникијците- овие биле Пелазги со Олимписки богови.
„Шишак веројатно ја покорил и Филистија. Треба да се забележи дека од ова
доба па натаму Филистинците ја губат својата важност. Го изгубиле својот критски
јазик...“.217(Критјаните говореле Хомеров-тој бил само словенски[Пасов-1815],Р.И.)
„Нарочито на Феничаните морал да му изгледа и мошне лесен и привлечен
преминот во јудјството после падот на Тир и Картагина.218 Нивниот јазик бил сличен со еврејскиот. И можда големо мнозинство на афрички и шпански Евреи вистински се со феничко потекло. Исто така ја примиле и многу Арапи јудејската вера, а
во јужна Русија, како што ќе видиме подоцна, имало и монголски Евреи“.219
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„Да би сфатиле...Мислиме дека не може да биде никаква сумливост за тоа
дека на Еврејството му пристапиле по средоземните краишта растурените Феничани чиј јазик бил блиско сроден со еврејскиот, и кои услед овие промени останале
без политички права...“.220
„Со смртта на Марк Аурелиј...Доволно е ако од тоа доба споменеме само неколку цареви кои, изгледа, биле поспособни од останатите владетели на тоа доба, а
такви цара н. прим. биле Септимие Север, Ауерлиан и Проб. Септимие Север бил
Картагинец. Неговата сестра целиот свој век не научила латински. Усред Рим управувала со својата домашна послуга на пунски јазик.Катон Постариот секако во гроб
би се превртел...“.221 (Неа не í бил потребен латинскиот јазик, Р.И.)
Па пунскиот јазик бил варварски=пелазгиски, на кого говореле и Римјаните.
Според Дионисиј222:„Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно варварски, ниту пак апсолутно хеленски, но преставува мешавина од двата. Поголемиот дел од тој јазик е истоветен со еолското наречје“.223 Од ова произлегува дека
Римјаните говореле со „поголемиот дел од тој јазик е истоветен со еолското наречје“. Се гледа дека јазикот бил еолско наречје кој бил хеленски, а Хелада била Пелазгија. Кон ова да се надоврзе и она што рекол Херодот: „Еолците биле и се нарекувале Пелазги“.224 Бидејќи пелазгискиот јазик бил варварски, овде во игра се
вклучени само три говори на пелазгискиот (варварскиот) јазик кои како говори меѓусебе биле разбирливи. Овде е чудно зошто поимот варварски се употребува за говор. Истото се случило и за поимот пелазгиски. Ова говори дека постепено старите
поими се потискале, а на нивното место го заменувале со други. Бидејќи тогаш немало народи, нивните јазици биле говори. Ова било повод од разни поими тие меѓу
себе да се разликуваат. Овде е најбитно што латинскиот јазик бил само службен. Па
тој бил само мртов јазик, а народот говорел со тн.Хомеров (тн.словенски) јазик.
Римјаните говореле тн.словенски. Токму ова европските автори го кријат.
Пак, латинскиот бил наследник на коине од 240 г.п.н.е. од на Лив Андроник.
Х.С-Вотсон225пиши: „Тој процес...Најдобра европска паралела за тој процес,
кој во бит им останал скриен на повесничарите, есте појавата на романскиот јазик,
во кој еден романски говор настанал на темел на стопување со словенскиот...“.
Европјаните се одродиле со дварасните коине и латински; трорасен готски...
Приредувачот и преведувачот на книгите на Флавиј, Вилијам Винстон за забелешката под број 25 (Antiquities...XIII), ги наведува зборовите на античкиот историчар Ammounius: „Идомејците отпрвин не беа Евреи, туку Феникијци и Сиријци,
кои подоцна беа потчинети од Евреите“- Палестинците биле Пелазги како Феники.
Бранко Вукушиќ226пиши: „Сите тие алфабети на европските култури укажуваат на зеднички праизвор. В.Е. Шамбаров (‘Русија- пат од длабина на вековите’,
Москва 1999.), го цитира грчкиот историчар од I век с.е. Диодор Сицилијски: ‘Мада тие слова се викаат фенички,оти дошле до Хелените од земјата на Фениките, тие
можат да се викаат и пелазгиски, оти ги користеле и Пелазгите’...“.
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Авторите пишат, Евреите биле со јазик како Фениките. Роберт Гревс наведува мноштво митови, кои се со исто потекло на Крит, Фениките, Палестинците...
Роберт Гревс,227 под 156 Медеја во Ефири, го пиши следново:
„2 Глаукината смрт, веројатно, е изведена од иконата која прикажува годишна жртва паленица во Хериновиот храм…Лукијан објаснува дека Сириската Божица, вооппшто земено била Хера, иако имала и некои особини на други Божици…
Меликерт, критски Бог кој бил покровител на Истамските игри во Коринт (види 70,
х и 96, 6), бил Мелкарт, ‘заштитник на градот’, феникиски Херакле во чие име Ерусалим сохранувале живи деца (Leviticus XVIII, 21 и XX, 2; 1 Книга на кралеви XI,
7; Книга Книга кралеви XXIII, 10; Јеремиј XXII, 35). Бидејќи огнот бил свет елемент, таа жртва го правеле бесмртен, како што било и со Херакло кога на Гората Отји
се качил на ломачата и изгорел (види 145, ф)“.
Се потврдува Фениките биле едно исто со Критјаните со Хомеров јазик.
Ентони Брајер и други228 пишат: ... Овде биле најзанимливи приказните за
боговите и хероите. Овие легенди, чиј средишен лик бил Гилгамеш, мошне многу
потсеќале на Хомеровите епови. Гилгамешовата победа над небескиот бик кој му
го испратила божицата на љубовта Инама, со неа да се бори оти ја одбил Гилгамеш
и се судрил со неговиот бивш крал Киш.
За потврда дека тн.словенски јазик бил јазик на домородните на Балканот
бил Хомеровиот јазик. Според германскиот лингвист Пасоф (1815), Илијада била
пишана на словенски јазик. Ова дури го потврдил и еладскиот (тн.грчки) лингвист
Чулкас (1907). Тој пиши, Славо-Македонците во Лерин говореле Ран-Хомеров јазик. Таков бил и на Критјаните. Ова било повод, јазикот на Критјаните да биде само тн.словенски. Па токму и затоа Критјаните го разбирале службениот јазик на
Бугарија, но не еладскиот јазик катаревуса, кој произлегол од коине, службен само
од 1868 година. Следи Критјаните сакале да се приклучат на Бугарија, но не на Елада. За да се промени состојбата, Бугарија била принудена таа да се откаже од островот Крит. Тоа се гледа од член 5 во Букрештанскиот договор (1913), во кого се бара
Бугарија да се откаже од островот Крит, и што се случило. И конечно, Фалмераер
(1830) запишал, во Елада немало Хелени кои говореле коине туку Словени со свој
словенски јазик. Значи, коине бил христијански јазик, а народен само тн.словенски.
Киндер и Хилгеман пишат: „Овој Хомеров македонски јазик се збогатувал и
постојано се развивал во модерен јазик, ширејќи и употребувајќи засебен дијалект
од кој подоцна настанале: рускиот, полскиот, хрватскиот, српскиот, чешкиот, словачкиот, бугарскиот и други јазици, денес познати како словенски јазици, засновани врз македонскиот...“.229
Следи тн.словенски бил варварски=пелазгиски- словенските народи се лага.
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 приказните за боговите и хероите. Овие легенди, чиј средишен лик бил Гилгамеш, мошне многу потсетувале на Хомеровите епови“. Според Косидовски, феничките религиозни епови живо потсетувале на Хомер. Ова се потврдува и со Полибиј, според кој, во договорот за сојуз склучен 215 година меѓу Ханибал и Филип V богови227
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те на Картагинците имале пелазгиски имиња (Зевс, Хера, Аполон, Дајмонот на Картагинците, Херакле, Арес, Тритон, Посејдон, Хелиос, Селена, Геја и други). Текстот бил буквален превод на пунски текст од договорот. Следи само едно: Пелазги.
Ваквите пелазгиски богови ги почитувал Александар- тој не познавал Евреи.
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ (ТН.ВЕЛИКИ) НЕ ПОЗНАВАЛ ЕВРЕИ
Во Илијада не се наведуваат Евреите. За нив ништо не знае Херодот, Тукидид, Платон итн. За Евреи не знаел ниту Александар Македонски- биле непознати.
Дејвид Аик230 пиши: „Кралот Соломон и неговиот храм претставуваат уште
еден симболизам. И поново не постојат податоци од независни извори за личноста
која се викала Соломон. Името ниеднаш не му се споменува ни во еден запис. Пред
него што Левитите ги напишале своите текстови, грчкиот повесничар Херодот (отприлика 485.-425. пред Христо) патувал по земјите Египет и Блискиот Исток, истражувајќи ја нивната повест. Не слушнал ни за какво Соломоново кралство, излегувањето на Израелците од Египет, како ни уништувањето на египетската војска,
која тргнала за нив, на Црвеното Море. Ниту Платон не слушнал за ништо слично
на своите патувања во исто тоа подрачје. Зошто ? Затоа што сè е измислено...“.
Платон говори за држава, наведува примери, без да наведи нешто еврејско,
кое никогаш и не постоело. Држава имале Македонците- на Александар до Индија:
Александар Македонски ги освоил Египет, Западна Азија до Индија и никаде не сретнал било какви Евреи. Такви и никогаш немало- тие се појавиле подоцна.
Ниеден историчар не ги наведува Евреите. Таков бил и Х.Џ.Велс. Тој пиши
за настанок на човекот...стара историја...смртта на Александар Велики- без Евреи.
Х.Џ.Велс231 пиши: „Ова последна приказна, како и многу слични, можат да
бидат и лага, можат да бидат изопачување и претворување. Ама, сите тие имаат заедничка жица. После една голема пијанка во Вавилон Александар го обзеде грозница (323. пред Христа), те се разболе и умре. Имал тек триесет и три години. Одма
потоа тоа светско царство што тој го држел во своите раце, како дете на драгоцена
вазна, се разби во парчиња“.
Сите антички автори кои пишеле за Александар Македонски не наведуваат
никакви Евреи.Ова било поради тоа што еврејството било младо, тајно и непознато.
Институт за национална историја,232 во глава II, пиши: „Разединетоста и нестабилноста на Александровата држава излегле на видело веднаш по неговата смрт
и се манифестирале во борбите што ги започнале најблиските соработници и војсководители на Александар- ‘дијадосите’ (т.е. ‘наследниците’ од 323- 281 г.). Процесот на распаѓање на Александровата монархија завршил со создавањето на таканаречените ‘елинстички’ држави. Тој подоцна продолжил и во времето на борбите
на ‘епигините’ (‘следбениците’, 281- 221 г.).
Во првите 20 години дијадосите, борејќи се меѓусебно сепак се труделе да го
одржат единството на Александровата држава. Најзначајни личности меѓу нив биле
Пердика, Евмен и Антигон ‘Едноокиот’. Но мнозинство дијадоси не биле заинтересирани за одржување на единството на монархијата, туку само за власта и својот
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личен престиж. Тие се спогодувале, создавале коалиции и се бореле едни против
други поединечно, организирале убиства на своите ривали и приграбувале за себе
одделни области. (Не Евмен туку Еумен=е умен, Р.И.)
По битката кај Ипс (301 г.) кога бил поразен тогашниот најсилен дијадох
Антигон Едноокиот, неговите победници ја разделиле земјата, така што формирале
четири држави: 1. Египет, кралство на Птоломај, кое, освен африканската територија со Киренаика, ја опфаќала и Палестина и Јужна Сирија и некои острови острови во Егејско Море; 2. кралството на Селевк, кое ја опфаќало Азија до реката Инд,
Палестина и дел од Сирија, како и источниот дел од Мала Азија; 3. Македонија,
кралство што го добил Касандар заедно со земјите на балканска Грција; 4. кралството на Лисимах, кое ја опфаќало Тракија и северниот дел од Мала Азија. Кралството на Лисимах било ликвидирано кога Селевк со малоазиските Грци и Варварите по битката кај Киропедион (281 г.) му ги одзел поседите на Лисимах. Така
останале три водечки држави на територијата на Александровата монархија, со која
управувале владетели од македонско потекло. Но покрај овие три големи држави,
на азиска територија се образувале и повеќе мали, особено во времето на ‘Епигоните’“.(Не Селевк туку само Селеук=селе ук- ука, Глаук=гла ук, глауч=гла уч, Р.И.)
Х.Џ.Велс233пиши:„Музејот и библиотеката претставувале само една од трите
страни трострукиот град Александрија. Тие претставувале аристотелова, хеленска
и македонска состојка. Ама Птоломеј I довел и два други чинители во тој чуден
град. Пред сè таму се најдувал голем број Евреи, доведени делумично од Палестина, ама мнозинството и од оние населби во Египет, кои никогаш не се враќале во
Ерусалим. Овие биле ‘диаспорски’ (растурени) Евреи, една раса на Евреи која не
учествувала во вавилонското ропство, ама при сè тоа имало Библија и се воделе чести преписки со своите едноверници низ целиот свет. Тие Евреи населувале еден
така голем четврт во Александрија, те таа постанала најголем град на светот, со далеку повеќе Евреи во себе отколку што имало во Ерусалим. Веќе сме споменале дека тие нашле за потребно своите списи да ги преведат на грчки. А тука постоела и
голема населба на вродени Египтјани, кои исто така со поголем дел говореле грчки,
само што на дното на нивната свест лежело предание од четириесет векови долга
храмовна вера и храмовни жртвени обреди. Во Александрија се сретнале три типови на свест во духот, три типа на белата раса: бистроумни просветени ариски Грци,
морална ревност и едноставност на семитскиот Евреин и старото предание на тајни
и жртвувања кои веќе ги видовме во делот во тајни на веропоповеста и оклутистички обреди од Грција. Тие мисли во хамитскиот Египет се владеело големите храмови отворено и на слободната дневна светлост“.
Единствено отстапување за постоење на Евреите било само кај Квинт Куртиј Руф. Во II-11 стои: „Спротивно на ова, принцовите на Сирија, кои поради жестоки и чести несогласија со Јудеите го следеле Александар и со казнувањето на
непријателите, како што мислеле, ќе си ја исполни желбата на својата непријателски расположена душа, се запрепастиле и не знаеле вистина ли е тоа, што гледаат,
или некаква игра на очите со лажна слика ги мами нивните замајани сетила...“.
Во тие две први книги се говори и за Грци место Хелените; место Молоси
Епирци,од Епир според македонскиот крал Пир, внесен од Нерон;место Келти Германи во I-12: „Потоа...и Германците, кои се населени од изворот на Дунав...“ итн.
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Пак, најстар манускрипт бил само од IX век, а книгата била печатена во XV
век. Бидејќи во книгата на Квинт Куртиј Руф недостасувале првите две книги, тие
две книги биле германски фалсификат: „прво издание со суплементите на Френсхајм излегува 1648 година во Страсбург а уште едно такво издание се печати во 1670
година...“. Следи Фрејнсхајм ги внел не само Евреите, тој ги внел дури Германите.
Х.С-Вотсон234 пиши: „Друга разлика...Такви биле племињата кои Римјаните
ги затекнале во Галија и Германија (не постоел галски или германски народ)...“.
Прв кој посумњал за постоењето на Тацит бил Волтер, додека Хартиус уште
1709. година тврдел дека „Германија“ настанала во средниот век. Секоја историска
литература ги споменува само царевите на Светоторимско царство на германската
нација, при што треба да се запримети дека звањето Rex Germaniae прво го прифатил Максимилјан I 1508. година (Л.Г.Гајзе). Во 18. век многу посумњале во оригиналноста на Германија, како што бил Beкker од Раценбург, додека Грим и Ебел
тврделе дека ја напишале калуѓери по наредување на Фридрих II, итн.
Дејвид Лингвистон235 пиши: „Во VI век п.н.е., древниот свет многу малку
знаел за еврејскиот народ и неговата местоположба. Па така, кога првите кабалисти
од Вавилон тргнале да го шират своето учење и идеи, најмногу меѓу античките Грци, тие биле погрешно прифатени како традиоцинални Вавилонски свештеници,
тогаш познати како Халдејски мудреци. Со освојувањето на Вавилон и ослободувањето на Евреите од заточеништво, од страна на персискиот крал Кир Велики, во
539 година п.н.е., ширењето на кабалистичките идеи добива уште поголем замав“.
Па „Во VI век п.н.е., древниот свет многу малку знаел за еврејскиот народ“.
Во Реаллекисиконот236 се наведува: „...настара еврејска населба со култот на
Јаху од 6/5. век...Понатамошни еврејски гомила под Птолемеите во Александрија“.
Дејвид Лингвистон237 пиши: „Според Хомер и неговата ‘Илијада’, за време
на Тројанската војна, скриените Грци во познатиот Тројански коњ биле Данајци.
Грците сметале дека овој народ потекнува од Феникија. Но, сè до IV век п.н.е.,
Грците немале никакви сознанија за Евреите, па така Хананците од Палестина всушност, неправилно биле опишани како Данајци, и како такви биле сметани за Феникијци“.
Па „сè до IV век п.н.е. ...(без) Евреите“- за нив само во Александрија Египет.
Евреите таму го прифатиле македонскиот јазик коине и се нерекле Хелени.
ЕВРЕИТЕ ВО МАКЕДОНСКА АЛЕКСАНДРИЈА СЕ НАРЕКЛЕ ХЕЛЕНИ
Х.Џ.Велс238пиши: „Во птоломејските, македонските и грчките управувачи
нашле во Египет власт далеку поомилена и пооднослива отколку што била и една
од оние порани...Александрија под врховниот фараонов надѕор имале устав и грчки
градови. Атичкиот јазик постанал дворски и службен јазик. Грчкиот постанал наголемо општ јазик на воспитаниот свет во Египет, па тамошната еврејска заедница
нашла за потребно својата Библија да ја преведе на грчки јазик, бидејќи повеќе не
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беа во состојба да го разбираат еврејскиот.239Атички грчки јазик низ повеќе векови
пред и после Христа бил од Јадранот па до Персискиот Залив јазик на сите образовани луѓе“.
Македонскиот коине (тн.грчки) не бил атички туку Александријски дворасен јазик на Белци и Црнци- тој произлегол од дворасниот староегипетски. Бидејќи
првите книги на Библијата биле на сиријскиот арамејски јазик, кој исто бил дворасен, Евреите во Александрија без тешкотии се префрлиле на дворасниот коине.
Бидејќи коине бил јазик на образованите и во трговијата тој не бил народен.
Александријскиот Птоломејов јазик бил повеќебожен, кој бил хеленски јазик. Панхеленската идеја на Исократес (380) ја прифатил Филип Македонски, а неа
ја спровел Александар Македонски: тој ги протерал Персијците, сè нивно презеле...
Роберт Гревс240 пиши под 38 Деукалионов потоп: „9. Деукалионов син
Хелен му го дал името на целокупниот хеленски род (види 43, б); името му кажува
дека бил кралски пратеник кај месечевата свештеница Хела или Хелена, или Селена, божица Месец, а според Паусаниј (III, 20, 6), прво племе кое се викало Хелени
потекнува од Тесалија, каде е почитувана божицата Хела (види 70, 8)“.
Бидејќи името Хелени потекнало од Тесалија, Еладците не можеле да бидат
било какви Хелени. Следи името Хелени нема никаква основа за било каков народ.
43 Синови на Хелен
„Хелен, Деукалионов син, се оженил со нимфата Орсејд и се населил во Тесалија, каде го наследил синот Ајол.
б) Хеленов најмлад син Дор се отселил на планината Парнас и таму ја засновал првата дорска заедница.Другиот син Ксут, веќе побегнал во Атина бидејќи браќата го оптужиле за крадење, и таму се оженил со Крес, со ќерката Ерехтеј, која му
ги родила Јон и Ахај. Така, ето, сите четири чуени хеленски нации, имено Јонани,
Ајолци, Ахајци и Дорци, потекнуваат од заедничкиот предок- Хелен. Ама Ксут не
успеал во Атина; кога е избран, за арбитар после Ерехтевата смрт, тој го прогласил
својот најстар шурјак, Кекроп Втори, за вистински наследник на престолот. Ова одлука не била на народот по желба и Ксут, прогонет од градот, умрел во Ајгијали,
сегашна Ахаја“.
Се говои само за митологија, владеечко семејство, а не било каков народ.
Х.Џ.Велс241пиши: „Наоружан со таа нова војска, Филип го скренал своето
влијание најпрво на север Македонија. Презел војување на Илирија, и тоа дури до
Дунав; ја проширил и својата моќ долж брегот сè до Хелеспонт. За себе обезбедил
и едно пристаниште, Амфиполис, како и извесни соседни златни рудници. После
неколку војни во Тракија, се свртил со својата озбилност на југ. Го прифатил прашањето на делфскиот сојуз на оние безбожни Фочани, те така се појавил и како борец и заштитник на хеленската вера.
Треба да се напомени дека постоела една снажна грчка странка, панхеленска
странка, која ја прифаќала мислата Грците да ги предводи Филип. Главен писател
на тоа пан-хеленско движење бил Исократ. А Атина ја предводела и била најжестока во опозиција против Филип, поради што покажувала и отворена симпатија спрема Персија, па дури испраќала пратеници на големиот крал, да го опомени на опа239
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сноста која би запретила од обединувањето на Грција. Не можеме овде да раскажеме што сè било и поминало низ дваесет години. Годината 338. пред Христа долготрајна борба измеѓу поделеноста и пан-хеленизмот дошло до своја одлучна точка, и во битката кај Херонеа Филип задал одлучен пораз на Атина и на нејзините
сојузници. Тој на Атина í даде мир под изненадно благородни услови, оти постојано тежел да го ублажи и одобровољи таа непомирлива варош. Годината 338. пред
Христа еден конгрес на грчките држави го признал како врховен заповедник во
случај на војна против Персија.
Сега имал четириесет и седум години. Изгледал како сиот свет му лежи пред
нозете. Од својата мала земја создал главна држава во големиот грчко- македонски
сојуз. Тоа единство требало да биде предигра на еден уште поголемо обединување,
обединување на западниот свет со персиското царство во една светска држава на
сите познати народи.242 Кој може да сумња дека тој за тоа сонувал ? Исократовите
списи само нас не убедуваат дека есте. Кој би можел да порекне дека тој бил во состојба тоа да го оствари ? Тој можел сосем природно да се надева дека ќе поживее
уште за еден четврт век. И годината 336. пред Христа неговата извидница веќе преминала во Азија...
Ама, тој лично не ошол со својата главна сила. Бил убиен“.
Филип Македонски ја подржувал Панхеленската идеја на Исократес. Неа ја
остварил Александар Македонски. По неговата смрт следел хеленизмот (Дројзен).
Македонскиот јазик коине, кој бил Александријски Птоломеев, постанал хеленски.
Институт за национална историја,243 во глава II, пиши: „Борба против Македонија во текот на III век пред н.е. воделе и Ајтолскиот и Ахајскиот сојуз. Тоа биле
федерации, организирани врз принципот на рамноправноста на полисите и оштините што влегувале во нив. Тие во текот на III век, во услови на политичка борба, се
оформиле во заостанатите област на Грција (Ајтолија и Ахаја), отако Атина ја изгубила својата самостојност (по Хремонидовата војна). Но различниот социјален
состав на овие сојузи не довел до единствена и успешна борба.
Овие сојузи биле исползувани од другите елинистички земји (Египет и Сирија) за борба против Македонија, а нивното меѓусебно непријателство, како и целата ситуација во Македонија и Грција создале поволни услови за римското навлегување на Македонија“.
Се наведе: „исползувани од другите елинистички земји (Египет и Сирија)“.
Па Панхеленската идеја била прифатено од Филип, а ја спровел Александар.
Хајнц Крајсиг244 пиши: „Според нашето сфаќање ‘хеленизмот’ опфаќа повесно раздобје измеѓу освојувањето на деловите на Предниот и Средниот исток од
Војската на Александар III Македонски (‘Велики’) од 334. година пр. н.е. и конечниот пад на Египет, последното ‘хеленистичко’ царство, под римската власт (30.
година пр.н.е.). Во просторен преглед ‘хеленистички’ се мислат, од една страна сите подрачја каде живееле Грците, освен наравно самите Грци, прибрежните подрачја на Егејското, Црното и Јонското Море, а од друга страна оние азиски и афрички
подрачја што Македонците ги освоиле и потоа, спрема многуте научници, ги ‘хеленизирале’: Анадолија, Месопотамија, Иран, Бактрија, Сирија и Египет.
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Во таа смисла поимот ‘хеленизам’, во однос на повесното раздобје внатре на
дефинираниот историски- географски простор, прв го употребил Johann Gustav
Droysen (1808- 1884). Три свески на неговата ‘Повест на хеленизмот’ носат наслови
‘Повест на Александар Велики’, ‘Повест на дијадохите’ (‘Александрови наследници’) и ‘Повест на епигоните’ (‘Наследниците дијадохите’)...“.
Хеленизмот бил по смртта на Александар со коине, прифатени од Евреите.
Х.Џ.Велс245пиши: „Така, да наведеме пример заради, селеукидскиот владетел Антиох IV успеал да го заземе Ерусалим…Наспроти тие тесно гради Евреи се
истакнувале Евреи на пошироки погледи, Евреите ‘левичари’, наклонети на хеленската култура. На овој друг правец припаѓале Садукејците, кои не верувале вои
бесмртност. Овие Евреи вазда повеќе или помалце биле вољни да се измешаат со
Грците246 или со хеленизираните народи или бар во своите погледи да се прилагодат. Биле волни да примат ученици од редовите на други народи, и на тој начин да
се поделат со целото човештво со својот бог и неговото обеќање. Меѓутоа, колкугод ваквите Евреи добивале во поглед великодушност и широкоградност, толку
исто губеле во поглед на оригиналност. Тоа биле светски граѓани, интернационалисти меѓу Евреите. Веќе порано споменавме, дека хеленизираните Евреи во Египет
го заборавиле еврејскит јазик, те морале да ја преведат библијата на грчки“.247
Улрих Вилкен248вели: „Проширувањето на грчкиот јазик...Евреите во заедницата многу брзо го прифатија светскиот јазик и толку интезивно што во третиот век во Египет требаше да се преведува Светото писмо на грчки, бидејќи во јавната служба верниците не можеа да го разберат и оригиналниот еврејски јазик. Така, се појави Септуагинт,грчкиот превод на Стариот завет,во третиот и вториот век,
а и хеленистичка еврејска литература...“.
Според Косидовски,249 „Хеленистите и Евреите, тоа се разбира,Назаренците,
со таа разлика што првите биле Евреи од дијаспората кои што говореле грчки, а
вторите Ерусалимците коишто го познавале само арамејскиот јазик. Јазичната разлика била токму остра, што едните и другите имале одделни храмови, иако припаѓале на истата назаренска заедница што ја предводеле дванесеттемина апостоли.
Така ‘Хелените’ апсолутно ги победиле своите антагонисти од Ерусалим, веројатно
поради тоа што тие како побогати луѓе внесле во заедницата повеќе одошто Ерусалимците. Така наречените ‘хеленисти’, познати по либерализацијата на верските
прашања, во нивните синогоги немало свештеници, секој можел да настапи да
говори. Тоа било времето кога Евреите многу уживале во своите дискусии, кога јудаистичката мисла доживувала длабок фермент. Дури и нешто повеќе: во ермиграцијата надвасувале фариесеите, во извезна мера со своите верувања блиски на христијаните. Во такви услови Павле, конечно како и другите патувачи ‘писмознајци’
не би требало да доживеат особени непријатности“.
Се говори само за сирискиот арамејски јазик во Ерусалим и македонскиот
коине во Александрија. Следи Евреите во Ерусалим биле Сиријци, според јазикот,
а во Александрија Македонци со хеленскиот јазик коине,самите се нарекле Хелени.
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ХАЗАРИТЕ
Хазарите не биле Евреи со потекло од Палестина туку од Кавказ, Русија итн.
Х.Џ.Велс250 пиши: „Нарочито на Феничаните морал да му изгледа и мошне
лесен и привлечен преминот во јудејството после падот на Тир и Картагина. Нивниот јазик бил сличен со еврејскиот. И можда големо мнозинство на афрички и
шпански Евреи вистински се со феничко потекло. Исто така ја примиле и многу
Арапи јудејската вера, а во јужна Русија, како што ќе видиме подоцна, имало и
монголски Евреи“.
Се говори, дури и за монголски Евреи. Само тие биле едно: кавказки Евреи.
„Да би сфатиле кои биле главните одлики на христијанствто...Евреите се надевале нарочито на спасителот, Месија. Од него се очекувало дека ќе ги избави на
свет, со начин мошне користен по Евреите, дека ќе ја обнови легендарната слава на
Давид и Соломон, и, најпосле дека целиот свет ќе го подчини на добронамерната,
ама ипак строга еврејска превласт...Ваља да се има на ум дека еврејската вера наизменично надоаѓала на жестоки прозелитизми и повремени љубоморни исклучивости, затворање спрема други народи. Зар н. пр. не се победени Идумејците со сила
направени Евреи ? Зар во Мухамедовото доба немало арапски племиња кои по вера
биле Евреи и зар во деветтиот век на наидуваме во денешна Русија народ со турско
потекло, кој во најголениот свој дел бил еврејска вера ?...“.251
„Продирањето на турските племиња низ јужна Русија не се ограничувало
само на поместување на Угрите и Бугарите спрема запад. По нив се појавија Хазарите, поново турско племе, а со еврејски примеси. Хазарите ги придружиле Евреите протерани од Цариград, кои многуте свои нови сонародници по избор ги придобија за својата вера. Од овие еврејски Хазари водат потекло овие силни еврејски населби во Полска и Русија. Хазарите поново ги пристигнаа и ги прегазија Печенезите, диво турско племе, за кој прв пат слушаме во деветтиот век, а кои- како што
било пет века порано со Хуните, сродници на Печенезите- набрзо се претопило во
други народи, не оставајќи никаква трага за себе...“.252
Владимир Алексејевич Истархов253пиши: „Појавата на Евреите во Киевска
Русија паѓа во мошне далечна епоха. Евреите, кои живееле пред Владимир, биле од
Хазарското Царство. Што се однесува на хазарските Евреи, за нив немаме строги
научни податоци. Е познато само тоа, дека цел низ строги мери против нив од страна на Импреторот Јустинијан и императори- иконоборци ги натерал Евреите да бегаат преку Кавказ на брегот на Волга, Дон и брегот на Црното Море. Дел на избеглиците се растворил во маси на планински кавказки племиња и, изгубувајќи ја
својата националност, им предал на тие племиња некои физиолошки црти на еврејски тип. Другите Евреи нашле на себе уточиште меѓу Хазарите, Караимите и други
племиња, кои живееле на територијата на денешниот југ на Русија.
Околу 730. г. Евреите потполно ги покориле сите хазарски, караимски племиња и власта ја презел еврејскиот цар или ‘каган’. Каганот заедно со своите великодостојници ја примил еврејската вера и направил таа да биде владеачка во зе250

Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград, стр. 132.
Исто, стр. 286.
252
Исто, стр. 372.
253
VladimirAleksejevič Istarhov, Udarac ruskih bogova, Moskva, 2000, стр. 99.
251

187
мјата. Така настанало еврејско царство. Царството било јако. Дури Киев некое време му плаќал данок, ама тоа траело кратко.
965. г. кнезот Свјатослав ја зазел хазарската тврдина Саркел на Азовското
Море, а 969. г. паднала престолнината Хазаралтиљ.
Свјатослав го зазел царството на хазарскиот каганат и го припоил на Русија.
Ама после тоа хазарските Евреи почнале брзо да ги преплавуваат Киевските земји.
Нив тамо ги привлекувало огромното трговско значење на Киев, кој лежел на главниот воден пат од Грците спрема Варјашкото Море.
Уфрлиле свои кадрови во највисоките ешелони на власта и заводување на
властодржци преку еврејските жени- тоа е една од најомилените еврејски методи.
Мајката на кнезот Свјатослав- кнегињата Олга, не предвидувајќи никакви
лоши последици, ја зела на работа како клучарка девојката Малуша (скратено од
името Малка- на ирвитот на царицата). Таткото на Малуша бил рабин, кој исто така
имал еврејско име Малк (на ирвитот- царот) од рускиот град Љубич, кој во свое
време се најдувал во вазална потчинетост од Хазарскиот каганат.
По наговор на својот татко Малуша во еден убав момент на одмор надвор го
завела кнезот Свјатослав и затруднела. Кнегињата Олга, сознавајќи дека Малуша
зачнала од Свјатослав, се налутила и ја протерала во селото Будутино близу Псков,
каде го родила Владимир.
Понатаму во ‘Повести времених лет’ Владимир- внукот на рабинот Малк
почнал да фигурира како ‘робичич’, те. ‘рабинич’, па во подоцнежните званични
истории на Русија почнал упорно да се преводува како ‘син на робиња’.
Подобро не се однесувал спрема плодот на својата тренутна (поради пијанство) врска и самиот кнез Свјатослав Игоревич. Напуштајќи ја земјата Руска и одејќи во Бугарија, Свјатослав најстариот син Јарополк го поставил за кнез во Киев,
средниот Олег во земјите Древљански,а на најмладиот Владимир не му дал никаков
дел. Новгородците, настојувајќи кон самосталност од Киев, спрема советот на Добриња (брат на Малка) почнале да го бараат од Свјатослав неговиот син за кнез.
Свјатослав не ги сакал Новгородците и, предавајќи им го полукрвниот син Владимир, рекол: ‘Земете го! Какви сте Вие, таков Ви е и кнезот’.
Новгородците кај себе го повеле малолетниот Владимир, со нив отишол и
неговиот роден вујко Добриња (тоа е на руски, а оригинално име е Добран) и владеел со Новгород додека Владимир на ојачал (извор ‘Повест времених лет’,1864.г.).
Добран- Добрињан не дремел на престолот, туку мислел за илјадогодишни
еврејски планови. Најпрво го испратил Владимир на двогодишно стражирање во
Западна Русија, каде до тогаш ариската вера е мошне деградирана поради неприметната подривачка дејност на јудео-псеудопропагандата. Заправо тие така викани
пагани далеку пред појавата на Владимир пополека, ама сигурно ги развраќале западните Руси во воведување на груби идоли насекаде, на храмовите на старите
Словени и, воглавно, принесување на крвави жртви. Најчесто како жртви се користени невини деца, чија крв кај Евреите била многу барана.
За време на тоа стажирање Јудеите го обучиле Владимир, како да им се одмазди на омразените роднини по таткова линија поради губењето на власта на роднините по мајчина линија во Лобич и во Хазарскиот каганат. Тој требало да ја уништи ариевската вера одвнатре со воведување на ропската христијанска религија.
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Враќајќи се во Новгород со дружина изроди која ја изнајмил со еврејски пари, Владимир сурово и подмукло го убива својот брат Јарополк (оти тој е само гојдобиток јудејски) и ја узурпира власта во јужна Русија. Трудната вдовица на својот
брат свети Владимир ја силовал, и зел за себе друга жена Рогенда, која за почеток
ја силовал во јуриш заземениот Полоцки пред очите на нејзините врзани родителикнезови, кој потоа наредил да ги убијат.
Седнувајќи на кралскиот престол, тој спрема пораниот разработен паклен
план почнал да исполува зголемено почитување спрема ариските Богови. Повикува
да се постават идоли кои порано не биле познати во Русија и не само да им се поклонува, туку и да му принесува како жртви невини деца. Жртвената крв ја собирале и ја испорачале на јудејските научници. 10 години идолопоклонството, пратени со крвав фанатизам, како што било планирано, ја уништило аријската религија
одвнатре. Русите почнале да се бунат против сопствените Богови, на кои пред тоа
се поклонувале илјади години. Тек после тоа Владимир го вовел христијанството
со сила, не предизвикувајќи нарочит снажен отпор, кој овој Еврејчиќ би можело да
го чини животот...“.
Очигледна разлика на тн.словенска митологија, за авторите ведска итн, нема
убивање, нема крв од деца, што било и со измамата за Перун на Владимир Хазарот.
Дејвид Аик254 пиши:„Како било, се испоставува дека само на легитимно право на земјата Израел се темели на текстовите на Стариот Завет, чие авторство е непознато. Поедноставно речено: ‘Богот ‘Обеќаната земја ни е дал нам, на својот ‘избран народ’, и затоа земјата е наша’. Хм,- и тоа е тоа. Ама постои уште луѓе. Како
што се некои храбри еврејски писатели попат Артур Кестлер потврдиле, огромното
мнозинство на ‘еврејскиот’ народ- а секако оние кои го надѕираат Израел и ‘советуваат’ Буш- немаат баш никаква повесна врска со земјата Израел. Не се генетски
Евреи, и насигурно не се ‘Семити’. Не поттекнуваат од библискиот Израел туку од
народот викан Хазари од подрачјето кое постанало на јужна Русија, долу спрема
Кавказките гори. Тоа е разлог зошто такавиканиот ‘еврејски нос’ не е генетска црта
на Израел туку на Кавказ! Алфред М. Лилиенлхал, бивши службеник во американскиот State Deparment, овој чинител го прозвал ‘Ахилова пета на Израел’, бидејќи
тоа го руши ционистичкото право на земјата на библиските Евреи. Повесничарите
мислат дека Хазарите се потомци на турските племиња познати како Хуни, кои
околу 450. година провалиле од Азија и ја опустошиле Европа. Во еден трен хунските земји се протегале од централна Азија до средна Европа, од Сибир и Кина до
северна Индија. Тоа биле групи на племиња и крвни лози кои биле мешани со бројни народи, вклучувајќи ги Кинезите и Сумерите. Хуните најповеќе се памтат по нивниот водач Атила кој до моќта се домогнал со убиството на својот брат Буда, по
кој е назван унгарскиот град Будимпешта. И Хуните и Хазарите говореле со турски
јазик, па се мисли дека се работи за ист народ. Хазарите го надѕирале големото и
моќно ‘паганско’ царство долж најголемиот дел на Русија, до Украиските гори на
исток и Кавказките гори на југ.За живот заработувале како трговци и ‘посредници’,
убирајќи порез на стоката која се пренесувала со трговски рути низ нивните земји.
Нивното влијание снажно се проширил на источна Европа, во земјите кои денес ги
познаваме како Полска, Чехословачка, Австрија, Унгарија, Романија и Бугарија.
Хазарите го обожувале фалус и се бавеле со ритуалите во кои се принесуваа чове254
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чки жртви. Во целиот низ војни кои се воделе- од кои првата траела измеѓу 642. и
652., а втората од 722. до 739. година- отприлика 300.000 хазарски војници ги совладале Муслиманите во нивниот продор. Го спасиле Христијанството во Русија и
Источна Европа. Христијанството на другите фронтови ја бранеле и постојбината
на Карло Мартел (мартел- ‘чекан’), водач на меровиншките Франки. Мартел бил
дедо на Карло Велики, чии потомци се 34-мина од 43-мина председатели на Соединетите Држави, заедно со европските кралски семејства.
Негде околу 740. година кралот Булан, владетел на Хазарите, ја прифатил
еврејската религија, што направил целокупниот народ. Легендата кажува дека кралот Булан во сон или визија е речено така да постапи, ама тоа очигледно бил политички потез со кој се сакало да се избегне дека го проголтал христијанскиот односно исламскиот свет кои ги опкружувало од двете страни. Она што е извесно е дека
Хазарите, предци барем 90% на оние кои денес себе се називаат ‘Евреи’, немаат
баш ништо со земјата викана Израел. Нивна постојбина не била Мртво туку Касписко Море, кое постанало познато како ‘Хазарско Море’. На тоа подрачје денес целат Илуминатите поради големи резерви нафта и плин, Артур Келсер пишува дека
‘војничкиот народ на турските Евреи кај рабинот морал да остави подеднаку стран
дојам како и обрежаниот еднорог’. Очигледно дека постоеле две струи на Хазари
познати како Кара или ‘црни’ Хазари те АК или ‘бели’ Хазари.Следи Артур Кеслер
кажува дека веројатно нема врска со бојата на нивната кожа.Меѓутоа, Ибн-Саид алМагхриби, еден арапски хроничар, запишал:
‘Што се однесува на Хазарите, тие се северно од населената земја спрема 7.
предел, а над нивните глави е констелацијата Plough. Земјата им е ладна и влажна.
Затоа нивниот тен е бел, очите сини, костата им е густа и претежно црвенкаста, нивните тело се крупни а наравот ладен. Општо, изгледот им е див.’
Кавказкото подрачје недвојбено е поврзано со белата раса, па во Северна
Америка за белите луѓе уште секогаш се говори за кавказци. Хазарите се бореле, се
склопувале сојузништва и се крстосувале со луѓето како што се Викинг Рус (кои
постанале Руси) и со Унгарците, со кои биле во мошне тесни односи. Хазарите биле средство во создавање на домовината на Унгарија. Името како што се руски Козак и унгарски Хусар доаѓа од ‘Хазар’, како и германскиот израз за еретик- ‘Ketzer’.
Хазарите, освен тоа, биле во блиски односи и со Византиското христијанско/Римско царство, при штомеѓусебно се мешале. Хазарската принцеза се мажила за царот
Константин V., а нивниот син постанал цар IV.- познат како Леон Хазар-кој од 775.
до 800. година владеел со Византија. Свргнатиот цар Јустинијан II. 705. година се
склонил во Хазарија каде каганот му пружил уточиште и му допуштил да се ожени
со неговата сестра. Таа го зела името Теодора и, после што Јустинијан е вратен на
византиски престол, постанала царица“.
Па Хазарите воглавно биле Белци, со извесен монголски удел од Кавказот.
ХАЗАРСКИОТ ЈИДИШ (ТН.СЛОВЕНСКИ) ЈАЗИК
Дејвид Аик255 го наведува арапскиот хроничар Ибн-Саид ал- Магхриби:
„Што се однесува на Хазарите, тие се северно од населената земја спрема 7.
предел, а над нивните глави е констелацијата Plough. Земјата им е ладна и влажна.
255
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Затоа нивниот тен е бел, очите сини, костата им е густа и претежно црвенкаста, нивните тело се крупни а наравот ладен. Општо, изгледот им е див“.
Хазарите биле бели. Па следи нивниот јазик бил пелазгиски=тн.словенски.
„Бившите Хазари се познати како Евреи Ашкенази. Поедини автори проценуваат дека веројатно измеѓу 90% оние кои со дел на светот себе се нарекуваат
Евреи се потомци на Хазарите. Другите се познати како Евреи Сефарди и навистина имаат повесна врска со Средниот Исток иако и во тој случај идејата за ‘избран
народ’, кој има свои корени во библискиот Израел, не е одржива, како што ќе видиме. Ашкеназите (‘Хазарите’), имено, чинат малцинство и во самиот Израел, ама
ги држат уздите на моќта што секогаш ги држеле од основање на државата 1948.
година. Некои твдат дека називот ‘Ашкенази’ доаѓа од еврејскиот збор за Германија- Ашкеназ. И навистина, Ашкеназите во Библијата се споменуваат како народ кој
живее на подрачјето на планината Арарат (денес Турција) и во Ерменија.Тоа секако
би се подудирало со базичната локација на Хазарите. Во Библијата постои и напомена за Ашкеназ, брат на Тогарм и внук на Магог. Јосиф, хазарски крал во втората
половина на десеттиот век во преписката запишал дека тие се потомци на Тогарм
кои, тој пиши, имал десет синови кои имале потомство во сите турски пламиња,
вклучувајќи ги Хуните, Хазарите и Бугарите. Во вековите после нестанокот на Хазарија Ашкеназите како народ не говореле еврејски семитски јазик, што и не чуди
со обѕир дека не се Евреи. Развиле свој сопствен говор викан јидиш. Во почетокот
тоа бил германски јазик од југоисточниот дијалект на средно високиот германски и
се проширил во Средна и Источна Европа, почнувајќи од 12. век. Подоцна се развивал и вклучувал елементи на еврејскиот,256 арамејскиот и словенските јазици, како и други влијанија. Повторувам уште еднаш, јидиш, јазикот на Ашкеназите, не
потекнал од Израел, туку од Германија и Источна Европа“. 257
До реката Рајна имало Склавини=тн.Словени,кои биле Повеќебожци. Тие го
примиле католицизмот со латински јазик-германскиот бил протестантски на Лутер.
Дејан Лукиќ258 пиши: „...Германските Евреи говореле јазик јидиш, а тоа ни
открива дека Ашкеназите, што значи дека се Хазари, а не Евреи!“
„Бундот...Националното будење на еврејската јавност влијаело, од друга
страна, на бундот, кој веќе 1901. година ги истакнал захтевите: ‘Слободно, на законски начела засновано користење на еврејскиот јазик (јидиш) во правосудните и
државните установи, те во органите на самоуправата’ и ‘културно- националната
автономија’...259 (Бунд=сојуз, Р.И.)
Дефинирањето на сопствениот став спрема националното прашање довело
во сукоб со Руската социјалдемократска партија, во чиј состав се најдувал...
Бундот активно учествувал во револуцијата 1905. година. Во тоа време, број
на неговите членови достигнувал приближно 40 илјади, ама во раздобјето на потоната реакција упадливо се смалило. Делот на неговите активисти избегале во Соединетите Држави, другите- повеќето огнени приврзаници на јидиш- се посветиле
воглавно на работа на културата. Осмата конференција на Бундот 1910. година го
признала јидиш за национален јазик на Евреите и одлучиле да соработуваат со евр256
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ејските општини. Дејноста на Бундот на неколку живнала 1912. година, ама тек по
февруарската револуција 1917. година организацијата поново стекнала осетно влијание на народните маси.
Во Галиција и Буковина е основана 1905. година Еврејска работничка социјалдемократска партија, со дух блиска на Бундот; и таа за Евреите захтевала ‘културно-национална’ автономија. Еврејското социјалистичко движење во Америка имал
претежно антинационален карактер, чии членови себе се називале ‘социјалисти кои
говорат јидиш’. Повеќето еврејски социјалисти во оваа земја дејствувале во рамките на општата партија, додека национално-еврејското обележје имало само дејност
на социјалисти-ционисти“.
За генетско- географската оддалеченост од југ кон север следи ДНК доказ.
Дејвид Лингвистон260 пиши: „Но, современите генетски истражувања докажаа дека теоријата на Кеслер не е точна. Имено, истражувањата на митохондриската ДНК покажаа дека еврејските Ашкенази- заедници во Европа во најголем број
случаи всушност, се резултат на крвното поврзување меѓу еврејските мажи со жените на европските претци. Како еден од најголемите примери се посочува примерот со раданите, познатите еврејски трговци од Персија, кои уште во V век мигрирале во Полска, Германија и Франција, каде во наредните стотици години се мешале со тамошните заедници.
Според истражувањата на Националната Академија за наука на САД, произлегува дека Ашкенази Евреите во Источна Европа не дошле од запад или југозапад,
туку од исток и југ, т.е. преку северна Италија и преку Балканот, од Мала Азија, од
Византија, или од Хазарска Волга царство, или од сите три територии истовремено.
Нееврејските хаплогрупи пронајдени во примероците на Ашкенази Евреите
во себе ја содржат групата Q (типична за народите од Централна Азија), како и групата R1a- типична за Источна Европа“.
„Хаплогрупата R1a1 досега речиси ниту еднаш не била пронајдена кај Сефарди Левити, па затоа се смета дека кај Ашкенази Евреите истата потекнува од
Словените, или од преобратени Хазари.261
„Оваа група, R1a1, меѓутоа широко е распространета по цела Еремнија, како
и генерално во Источна Европа, вклучително кај Србите и Полјаците, како и кај неколку народи од Централна Европа.Исто така, оваа група е пронајдена и во Финска,
а многу луѓе живеат во Шкотска и Скадинавија.
Она што е најинтересно во оваа приказна е тоа што оваа хаплогрупа R1a1
кај Евреите е појавена пред само 900-1000 години, и тоа само кај машките претставници на Ашкенази Евреите.
Резултатот на ова истражување директно го поставува прашањето: како е
возможно токму оваа трага (генетски потпис), да биде толку распространета кај Левитите. Имено, самото постоење на ‘надоворешен’ генетски потпис кај Левитите,
пронајден кај машките претставници, или кај Y- хромозоните, посочува дека можеби потекнува од една помала група луѓе, па дури и од поединец, кој живеел отприлика пред 1000 година- токму во времето кога Ашкенази Евреите започнале со масовно населување на Европа.Врз основа на тоа, стои претпоставката дека предокот
на Ашкеназиите лесно можел да биде претставник на Хазрите“.
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Преселбите биле само од југо-исток на Белци и само од исток на Монголи.
Па следи само генетско-географска оддалеченост. За Белците бил од/преку Балкан.
Источна и Централна Европа живеат само тн.Словени со пелазгиски јазик.
Бранко Вукушиќ262пиши: „Има многу непосредни докази во прилог на словенската писменост пред Кирила. Филозофот Етик,со потекло Скит,роден во Истра,
во 4 век н.е. сочинил писмо за Словените. На една икона од 6 век н.е. во Рим, името
на свети Петар и Павле се напишани со словенско писмо.Арапскиот писател Хорезм Фахр-Един во својата ‘Историја на Хазарите’ наведува дека Хазарите во VIII век
користеле писмо на Словените од 22 слова. И скадинавските руни се викале ‘вендски руни’. Во Унгарија е најден камени натпис од 3 век н.е. на словенски јазик“.
Иво Вукчевиќ263 под Дел XXV говори за: 1. Евреи Ашкенази.
„Изгледа дека една од последиците на средновековните крстоносни војни во
Германија/Славија била расната промена на еврејската заедница, која Евреите Ашкенази ги претворила во претежно словенска заедница, повеќе српско/сорбска (Сербја) отколку семитска.
Во книгата Евреи Ашкенази: Словенско-турски народ во потрага за еврејска
самосвест (1993), професорот П. Векслер (P. Wexler) пружа сестрана и импресивна
студија на историска, религиска и социјална динамика на промена на овој народ:
‘На основ јазични докази и на основа на религиските и народните обичаи, образложувајќи ја хипотезата дека Евреите Ашкенази претежно се словенско, а секундарно
индоевропско, турско и палестинско потекло.’
Према Векслер, ‘еврејското движење на север се случило во исто време кога
источните рабови на денешна Германија и јужна Австрија било густо населена со
Словени.
Први еврејски населници во мешовити германско- словенски земји, истакнува Векслер, веројатно биле говорници на јужнословенскиот; оттука незнатни тешкотии во освојувањето на сорбскиот, единствен словенски јазик кој до денес преживеал во Германија... Во периодот на 9-12 век разликата помеѓу словенските јазици биле занемарливи, ама бидејќи сорбскиот е единствен преживеан словенски јазик, земам слобода јудео-западнословенскиот говор да го одредам како јудео-сорбски. Мој избор на потониј израз не значи дека Евреите биле населени во Лужице,
или словенските робови да се преобратени во јудејство единствено или исклучиво
од Лужице/Lausitz (област со најголема густина на Сорби/Сербија денес), оти првобитните словенски населби во Германија пред илјада години заземале далеку поширок простор).’
Не само словенски јазик, пиши Векслер, туку и етничко потекло, народни
обичаи и вера на Евреите Ашкенази со најголем дел се со словенско потекло (нпр.
зап, јидиш kowlec, источ. јидиш koljec ‘плетен празничен леб’- словенски колач,
колјец; ист. jидиш praven ‘раководи со верскиот обред’ од словенско правиќ, справиќ; источно и северноисточногермански јидиш трејберн ‘да се припреми месо кошер со отстранување на забранетата маст и крвни жили’- од словенското триебити,
трјебиќ, треба, требити, требиште; јидиш гојлем, јидиш хебр, голем ‘натприродни
слуга направен од глина’- од словенското холемек, холомек, holemy, голем; источ,
јидиш паре(е)ве ‘храна која може да се јаде со млеко или со месо’- од горносрпско
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parować; источ; јидиш дезје ‘начва за мешање’- од словенско диз, дизва). Не само
изворно словенски изрази и обичаи,пиши Векслер,туку и словенизирани германски
изрази и обичаи исто така. Што повеќе, е можно и Германците, всушност, ги пренесле исконските словенски обичаи на Евреите. (Германците биле Склавини, Р.И.)
Земајќи ја во обѕир волјната динамика на промени,Векслер пиши: ‘Во мешовитите германско-словенски земји, Словените пагани биле под притисок да го прифатат германскит јазик, заедно со германската вера, христијанство... Србите можда
значајно ги подобриле изгледите да преживеат како Словени им се приклучиле на
еврејските заедници, оти мнозина или сите Евреи биле веројатно србо-јазично, и
поради тоа што, како ни Евреите, ни Србите/Сербија не би ја правеле главната цел
на христијанското мисионерско делување.’
На друго место Векслер пиши: ‘Здружувањето со српските Евреи би им овозможило на Словените да го избегнат ‘однародувањето’ во време кога германските
населеници ја наметнале својата христијанска вера, својот германски јазик и култура...Преобраќањето во јудејството би ги заштитило Сорбите/Србија од германските христијански прогони, оти христијанската власт го признавале независниот статус на Евреите... Србојазичните Евреи правеле еден од неколку елементи на словенското население во средниот век кој требало да го одржи посебниот идентитет
со текот на германизацијата на земјата... Јас сметам дека преобраќањето во јудејство најверојатно се случувало каде код Словените чуствувале дека нивниот етнички идентитет бил во опасност, те. во сорбските/Сербја замја.’ Земајќи ја во обѕир
неволјната динамика на промени, Векслер пиши: ‘Со упорните одбивања на христијанството, Западните Словени кои живееле меѓу Германцте им давале на германските мисионери и колонисти изговор дека се шират на нивната територија... Оттогаш Западните Словени го правеле главниот дел на словенското население во општество под германската доминација... Евреите исто така биле активни во меѓународната трговија со робови, од кои повеќето живееле во словенските земји; еврејската пракса се повикувала на преобраќање на робовите на неевреи вработени во
еврејските домаќинства.
Јидиш, пиши Векслер, е ‘словенски јазик, еден облик на западнословенски
српски, а Евреите Ашкенази претежно се од словенско потекло. Како што и другде
сум покажал, јидиш, спротивно на својот обемен германски речник, има исконска
словенска синтакса и фонологија, бидејќи бил еден облик на западнословенски јазик, сорбски, кој е рефлексиран во горногермански. Обемот на германската лексика
не може од јидиш да создаде германски, баш како што ни позамашната франко-латинска компонента во современиот англиски јазик не дава основа да се изјави како
англискиот престанал да биде германски јазик и преминал во романски табор.’
Изгледа дека во поглед на расата и историјата, ционистичките Евреи Ашкенази се на погрешна линија. Вместо покушувањето да се вратат и захтеваат фиктивна домовина на предците на Блискиот исток, раса, историја и логика да се упатат на Германија, вистинска домовина на претците, сместена помеѓу Лаба и Орда и
да го обноват Regnum Sorabia, Великиот Regnum Sorabia, која се протегнувала од
линијата Мајна/Регниц на запад до Висла на исток. Судбината барала вместо словенизација на Германија/Славија, пиши Весклер, ционизмот доведе до масовна словенизација на семитските Евреи и други Израелити: ‘После создавање на државата
Израел 1948. г. повеќето еврејски заедници на Африка и Азија биле избришани
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кога стотина илјада нивни членови се преселиле во Израел. Таму постепено биле
‘асимилирани’ во верски, културни и јазични обрасци Ашкенази. Втопувањето на
Евреите кои не се Ашкенази сигурно е еден од најголемите примери на словенизација во современата историја“. (Па Евреите и Германците биле тн.Словени, Р.И.)
Ако се земи во предвид дека јидиш бил тн.словенски јазик, а во Израел рускиот јазик бил втор израелски јазик, државата Израел воглавно била тн.словенска.
БАНКАРСТВОТО
Х.Џ.Велс264 пиши: „Први трговци на светот биле сопствениците на лаѓи, како народот од Тир и Кнос, или номади кои пренесувале стока и со неа тргувале, лутајќи по краиштата на примитивната просветеност. Трговците во вавилонскиот и
асирскиот свет понајповеќе биле семитски Арамејци, и претци на модерните Сиријци. Во животот заедниците постанале еден одреден чинител, образувале свои сопствени домаќинства. Зеленаштвото најповеќе се развило за последните илјада години пред Христа. А го имало дури во сумерско доба. На трговците им бил потребен заем, а земјоделците сакале однапред да дојдат до нешто од својата жетва. Сејс
така ни раскажува за една вавилонска банкарска работилница од Егибиј,која постоела низ повеќе колена и го преживеала халдејското царство“.
„Уште додека говоревме за Херодот...Земал пари на заем, да би можел да купува. Се појавија, значи, првите почетоци на промет или шпекулација. Неоспорно е
дека во Вавилон веќе околу годината 1000. пред Христа постоеле банки. Меѓутоа,
тие банки давале позајмици во роба и неискован метал на многу поумерена и поограничена основица на што денешните банки вршат своја поверилачка улога...“.265
Владимир Алексејевич Истархов266пиши: „Ние живееме во лутата Ера Риба,
Ера на тотална лага и тотално преварување...“.
„1780. година еден од најголемите во хиерархијата на еврејскомасонската
мафија еврејскиот банкар Ротшилд-ја дал следната отворена изјава:‘Мене не ме интересира, кој ја води политиката на конкретната држава. Дајте ми можност на управување со паричниот систем на таа држава, и јас ќе раководам со тие политичари“.
„Хенри Форд (американски авторитет на автомобилската индустрија и писател, 1863- 1947), ‘Нјујорк- Тајмс’ 8. март 1925.г.) ‘Да се подвргнат на контрола 50
најбогати еврејски финасисти, кои финсираат војни заради сопствени приходи, и
војните ќе нестанат’ “.267
Авторите пишат мноштво злостори од Хазар Ротшилд, Феникиец Роквелер...
Дејвид Аик268пиши: „Ашкеназите (Хазарите) биле тие ‘Евреи’ кои нацистите под контрола на Ротшилд ги прогонувале во Германија во 20. век, а тој прогон
довел до потпора на создавање ‘еврејска’ домовина во Израел. Во едно подметнато
повесно тврдење дека тој народ потекнува од Израел, те дека ‘Богот’ им ја обеќал
земјата, семејството Ротшилд (Ашкеназ/Хазар) го оркестирал преземањето на Палестина, што на Средниот Исток од тој трен е предизвикано оган на насилија...“.
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„На дното на генетската лествица во апартхејдот на ‘слободниот, демократски’ израел се најдуваат црните Евреи од Етиопија269 спрема кои се постапува грозно. Ама дури и тие по законот се над Палестинците. Израел во своите темели е
расистичка држава во која малцинство- Ашкеназите- на основ на генетското потекло им владеат и диктиираат на сефардското/палестинското мнозинство. Во еден
извештај на американската организација Human Rights Watch се вели: ‘Не постои
сеопшта забрана на дискриманација или јемство на еднаквост ни во еден од израелските Темелни закони. Што повеќе, еднакоста изричито е отфрлена од нацртот на
Темелниот закон: човечката слобода и достоинство’.270
Лична приказна
Американскиот Ашкеназ Jack Bernstein, намамен од пропагандата за еврејската домовина, од Соединетите Држави се преселил во Израел. Останал згаден на
она што го доживеал, а поединостите на она што го доживеал го опишал во еден
членок насловен Живот на еден американски Евреин во расистичко- марксистички
Израел. Изјавил дека ционистичката пропаганда американскиот народ го навела да
поверува како ционистите и Еврејството се една те иста работа, те дека по природа
се религиски. Тоа било, очита лага. ‘Еврејството е религија; ционизмот, меѓутоа, е
политичко движење кое во најголема мера го започнале источноевропските (Ашкенази) Евреи кои со векови биле главна снага што стоела зад комунизмот и социјалимот.’- пишува Бернштајн. Крајна цел на циоинистите- тврди тој, е една светска
влада под надѕор на ционистите и ционистичките ориентирани меѓународни банкари. Кажува дека после арапско- израелската војна 1967, Евреите во Америка биле
исполнети со поносот поради тоа што нашата домовина постанала толку моќна и
успешна. Уз помош на лажната пропаганда со нив дополнително се манипулира дека Евреите во Америка биле прогонувани, продолжувајќи. ‘Така, измеѓу 1967. и
1970. отприлика 50.000 американски Евреи се наседнале на таа ционистичка пропаганда и миграло во Израел. Јас бев еден од тие наивчини.’ Бернштајн не се нашол
во емотивниот процеп поради тоа што ќе ги напушти Соединетите Држави бидејќи
на луѓето кои себе се називаат Евреи им е допуштено да имаат двоструко државјанство, како израелско така и американско, иако тоа не се однесува ни на кои други
Американци. Набрзо после доаѓањето во Израел Бернштајн се залубил во Зива. Таа
била ‘сефардска Еврејка од Ирак која, баш како и јас, наседнала на ционистичката
пропаганда и мигрирала во Израел’. Jack и Ziva се венчале и тогаш сфатиле дека
живеатво расистичка држава. Објаснуваа дека првите години на брак морале да живеат со Зивината тетка поради критичниот стамбен простор и поради расизам’. Како ова да бил генетски систем кој се применувал при доделување на станови:
1) Првенство имаат Ашкеназите кои во Израел живееле многу години.
2) Втори по ред се Ашкеназите од Европа, особено воколку се венчани со
Апшкеназ роден/родена во Израел.
3) На трето место се Ашкеназите од Соединетите Држави, во толку подобро
ако се во брак со Ашкеназите роден/родена во Израел.
4) Тек после сите горе споменати куќи добиваат сефардиски Евреи кои имаат повесна врска со оваа регија, а бираат измеѓу останатото она што останало.
5) На дното на пописот доаѓаат Муслиманите, Дружи и Христијани“. ... ...
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Следи очигледна огромна разлика меѓу хазарските и не-хазарските Евреи.
Па банкарството било само присвоена традиција од Западна Азија и Египет.
„Египетското потекло...Во Вавилон се пронајдени текстови пишани со клинасто писмо кое покажува дека за владеењето на кралот Кандалану (648.-625. пр.
Хр.) еден банкар, Јаков Егиби, наплаќал камата од 20 посто. Илуминатите, кои најголем дел се со потекло од Вавилон, оттогаш цело време ја изведуваат истата превара...“.271
Дејан Лукиќ272пиши:„Уште 1882. година, Едмонд де Ротшилд273 финансирал
населување на 101 руски Евреи во близина на Јафа, така што овој процес продолжил што довело до создавање на цели еврејски колонии во Палестина. Ротшилд купувале земја од Арапите како и многу куќи и имоти во Ерусалим, им помагале на
Евреите во Палестина, во областа на земјоделството и производството, па и нивните производи ги откупувале повисоки цени од нормалните.
Баронот Едмунд де Ротшилд изградил и прв нафтовод од Црвеното до Средоземно Море за доведување на иранска нафта во Израел; основал и израелска централна банка. Еврејскиот народ неговиот труд го крунисал со назив ‘татко на модерниот Израел.
Ротшилд бил фактор кој ја натерал англиската влада да издаде ‘Балферовата
декларација’, документ кој бил основа за создавање на држава Израел.
Симптоматично е и поклопувањето на успонот на династија Ротшилд и еврејскиот народ, така, како и што растела моќта на Ротшилд, така Евреите постанувале влијателен фактор во глобалната политика.
Заправо за сè што направиле за својот народ заслужува споредувањето со
значајниот елемент на јудаизмот“.
Па банкарството имало врска со Вавилон, а не со Кавказ и неговите Хазари.
Џорџ С. Клејсон274 пиши: ... Седум лекови за тенкиот паричник:
Прв лек- Почнете да го храните својот паричник;
Вториот лек- Контролирајте ги своите трошоци;
Третиот лек- Нека се множи вашето злато;
Четвртиот лек- Чувај го своето богатство од загуби;
Петтиот лек- Твојот дом нека биде доховна инвестиција;
Шестиот лек- Обезбедите идни приходи;
Седмиот лек- Зголемете ја својата способност за заработување;
Пет златни закони:
„1. Златото со задоволство и во голема количина оди кај оној, кој одвојува
не помалку од една десеттина од својата заработка, а со тоа создава имот за својата
иднина и за иднината на своето семејство.
2. Златото вредно и со задоволство работи за мудриот сопственик кој му наоѓа добра инвестиција. Во тој случај, тоа се множи слично на стадата в поле.
3. Златото зависи од заштитата на внимателниот сопственик, кој го вложува
врз основа на советите од луѓе кои знаат како мудро да работат со него.
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4. Златото бега од рацете на човек, кој го инвестира во работи или цели што
не ги познава, или што не ги одобруваат луѓето кои се вешти во работењето со златото.
5. Златото бега од човек, кој на сила со него сака да оствари невозможна заработувачка, примамливите совети на изманиците и крадците, или кој верува во сопственото неискуство и на романтичните желби при неговото инвестирање“.
Заемодавецот од Вавилон. ...“.
Во македонската историја275 се наведува: „Финансиската реформа се состоела во воведувањето златна македонска монета (‘статер’), што била пуштена во големи количества и ги поткопувала економските позиции на Персија. Имено, во
источниот дел на Медитеранот претежно циркулирала персиската златна монета
(‘дарејк’). Но голем дел од персиското злато лежел во скровиштата на персиските
цареви, така што целокупното количество на овие монети не било доволно да ги задоволи потребите на прометот. Затоа финансиската реформа имала големо значење
за развивањето на трговијата, а преку неа и за закрепнувањето на економското и
политичкото влијание на Македонија и надвор од нејзините граници“.
Овде е битно влијанието на Хазарите во Унгарија- влијание од истокот.
Дејан Лукиќ276 пиши: „Но, да констатираме заедно со Артур Кеслер:
...Кога Унгарците 896. се доселиле во Унгарија (Панонска низина Д.Л.), ги
предводело едно дисиденско хазарско племе, познато како Кабари, кое со нив се
населило во новата домовина. Тие Кабари- Хазари биле познати како изузетни златари и којунџии. Унгарците (првобитно попримитивни) стекнале нова вештина тек
во својата нова домовина. Така теоријата за хазарското потекло бар некои од архелошките наоди во Унгарија не е неуверлива- што ќе постане појасно во светлото на
унгарско- хазарски врски.
Сплет на околностите во историјата направило борбените Кабари, една хазарска групација, заедно со Унгарците ја создала оваа држава.
Артур Кеслер и самиот потомок на Хазарите пиши:
‘Памтиме дека знатно пред уништувањето на нивната држава, неколку хазарски племиња, познати како Кабари, им пружило на Унгарците и ги населило во
Унгарија (попрецизно Панонска низина). Штоповеќе, во десеттиот век, унгарскиот
војвода Таксони го повикал и другиот талас на хазарски иселеници да се населат во
нивната област (III, 9). Два века подоцна, Ј.Синамус, византиски хроничар, споменува трупи кои ги почитуваа еврејски закони, а се борат на страна на унгарската
војска во Далмација 1154. Можда малку ‘вистински Евреи’ живеело во Унгарија од
римските денови ама нема сумливост дека повеќето на овој важен дел на современото еврејство потекнува од кабарско хазарски доселенички таласи, така битни за
раната унгарска историја. Не само што, како што ни кажува Констанин, земјата во
почетокот била двојазична, туку имала и облик на двојно кралевање по углед на хазарскиот систем: кралот ја делел власта со својот главнокомандувачки генерал кој
имал титула Јуле или Ѓуле (уште секогаш тоа е популарно унгарско име). Овој систем се одржал до крајот на десеттиот век, кога овој свети Стефан ја прифатил
римокатоличката вера и го поразил непокорениот Ѓуле кој,како и можело да се очекува, бил Хазар, ‘ташт во вера и обоен спрема прифаќањето на христијанството’.
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Со оваа епизода е окончено двојното кралство, ама и не влијанието хазарско- еврејска заедница во Унгарија. Одразот на тоа влијание може да се најде во
‘Златната була’ (унгарски документ кој одговара на Magna Carti) која 1222. ја издал
кралот Ендре II и со која на Евреите им се забранува до работат како ковачи на пари, порезници и контролори на кралскиот монопол на сол, што укажува на тоа дека
пред тој проглас бројните Евреи морале да ги обавуваат тие значајни должности.
Ама тие заземале и некои, уште повеќе положби. Чувар на благајната на кралската
комора на кралот Ендре бил коморник гроф Тека, Евреин од хазарско потекло, богат земјопоседник и очит генија за финансии и дипломатија. Неговиот потпис се
појавува на разни мировни договори и финансиски споразуми меѓу кои и оној со
кој австрискиот владетел Леополд II му јемчи исплата 2.000 марки на унгарскиот
крал. Ова неодоливо потсетува на улогата која шпанскиот Евреин, Хасдаи ибн
Шапрут, имал на дворот на Калифот од Кордова. Сличност на збивањето од палестинската дијаспора на запад и хазарската дијаспора на исток на Европа, ја чини
аналогијата меѓу нив нешто појака.
Исто така, вредно е да се спомене дека кралот Ендре, кога неговите побунети благородници го натерале и против својата волја да издаде ‘Златна була’, покрај
нејзините изричити одредби, го задржал Тека во служба. Кралскиот коморник среќно ја обавувал својата работа уште следните единаесет години, сè додека папскиот
притисок на кралот не го навел да се повлече и да најде уточиште во Австрија, каде
го прифатиле со раширени раце. Меѓутоа, синот на кралот Ендре Бела IV, набавил
папска дозвола и го повикал да се врати. Тека послушно се вратил и во текот на
монголската инвазија му се губи траг.
Хазарското потекло на бројниот и општествен надмоќен елемент на еврејското потекло во Унгарија во текот на средниот век релатовно добро е документирано. Ако се знае за раната унгарско-хазарска врска- би можело да се направи дека
Унгарија бил посебен случај, ама, всушност, против Хазарите во Унгарија бил само
дел на општа, масовна селидба од европските степи кон запад, те. кон централна и
источна Европа. Хазарите не биле единствен народ кој своите ограноци ги испратил во Унгарија. Огромен број на оние исти Печенеги кои Унгарите од Дон ги прогониле преку Карпатите, бил принуден да бара дозвола да се насели на унгарската
територија кога нив Куманите ги прогонеле. И Куманите ги снашла истата судбина
кога, векови подоцна, бегале пред Монголите, па нив околу четириесет илјади ‘со
своите робови’ нашле уточиште кај унгарскиот крал Бела.
Спрема тоа,денешните Унгарци освен словенска крв во себе имаат хазарска,
што убаво се гледа по нивниот изглед!“.
„Прогонетите Хазари во Германија и Франција, како и Евреите, овие тераат
спрема спасоносната оаза- Холандија!277
Овде тие наидуваат на јака колонија прогонети Евреи од Шпанија и Британија: сè тоа прави тие потполно да се асимилираат!
Неопходно е да се рече дека еврејскиот фактор допринел со неверојатен економски просперитет на оваа земја. Евреите и Хазарите развиваат трговија, занаетчиство, уметност, наука и наравно- БАНКАРСТВО!
Но благосостојбата во Холандија не значело да не се искористи приликата
во соседната Британија- која настанала со тамошните верски судири!
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Од протерувањето од Британија 1290. поминало скоро 4. века и сега банкарите стапуваат на сцена (наравно Евреи !) Нивната цел е јасна- тие ги финансираат
преврат и Кромвел.
Ова е почеток на една замислива методологија на скриеното управување, создавање на кризи, револуции, војни, обезбедување привилегија !
Да ја погледаме званичната историја која никаде не ги споменува патиштата
на парите и влијанието на Евреите!
‘Кромвелт Оливер (1599.- 1658.) англиски државник, со потекло селски благородник, најважна личност на ‘Англиската буржуаска револуција’, организирал
револуционерна војска од средните слоеви и со неа ја поразил кралско- феудалната
војска во битката кај Марстон Мур (1644.) и Небзиј (1645.); го заробил кралот
Чарлс I, кој високиот суд го осудил на смрт и го испратил на губилиште 1649.
година’- Тоа е сè, меѓутоа...
Владетелите од сенка тогаш преку агентот од влијание на Кромвел прогласиле- република! Наравно, тоа била диктатура а не демократија, во која Кромевл
носел титула ‘Лорд протектор на Републиката’.
Кромвел ја окупирал Ирска и Шкотска!
Она што нарочито ги радувало Евреите- богаташи, бил ‘Навигациски акт’,
со кој е одредено скоро само Англиските бродови да можат да увозуваат роба. Поради тоа дошло до војна со Холандија (1652-1654) која е поразена, морала да го
признае ‘Навигацискиот акт’. Така Британската флотила и ја претекнала конкуренцијата во светот.
После Кромвелтовата смрта, е рестаурирана монархијата.
Така пиши званичната историја која мораат да ја учат студентите.
Да видиме што е забрането да се учи!
Што цензурата избришала ?
Оливер Кромвеле финансиран од Евреите од Холандија, чиј клучен играч
бил предокот на Ротшилд- Мајер!
Л. Џејн Бердвуд открива:
‘На жалост по Англија и целата Британија, на Евреите им било дозволено
поново да се населат на островото кога со револуцијата на власт дошол Оливер
Кромвел. На Кромвел му биле потребни пари за неговата армија со нов модел, а
Евреите биле спремни да му позајмат пари колку год бара само поново да би стапнале во Англија. Во преписката со Менешех Бен Израел, лидер на европското
еврејство на тоа време, Кромвел дури на Евреите им ја понудил катедралата Сент
Пол во Лондон (кој самиот Кромвел еднаш ја користел како штала за коњицата) да
ја претворат во централна синогога.
Оваа нечесна преписка уште може секогаш да се најде во Британскиот музеј.
Кој и каков човек, и кој стои зад Кромвел, ни открива Францускиот писател
Виктор Иго, кој живеел и работел во 19 век.
Во парчето Кромвел (Cromwell), рабинот Манасиј (Menašek) бен Израел (заснован на вистинскиот финансиер на англискиот пуритански заповедник) претставувал Кромвелов агент и зло дух, астролог, ‘шпион од небото’ и комплетен мајстор
на злото. Ама тој рабин не спречува да учествува во контрашпијунажа во корист на
Кромвеловите непријатели кога може да извлече корист од тоа. ‘Од двете супарнички партии, зар е важно кој пропаѓа ? Во секој случај, христијанската крв ќе тече
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со потоци! Јас бар се надевам. Тоа е предност на заверата.’ I: ‘Да се украде од христијаните е благодарам вредно’. Во парчето ‘Марија Тјудор’ (Marie Tudor), ликот
окарактеризиран како Евреин’, вака се опишува себе: ‘Јас сум еден од главните лихвари на улицата Кантерштерн во Брисел. Позајмувам десет, а добивам петнаесет.
Им позајмувам на сите. Би им позајмил и на ѓаволот и на папата.’ А другите го опишуваат вака: ‘Лажењето и лоповлукот, тоа е заштитен знак на Евреинот.’ Исто гледиште преовладува и во другите Игови парчето, како што се ‘Стража на сабота’ (La
Ronde de sabbat) и ‘Дервиш’ (Le Derviche).(Сабота=с абот а: абот=абат; работа,Р.И.)
Како Евреите се вратиле во Британија дознаваме од книгата на Вилијам Гримстад кој ни говори за сукобите во врска со тоа:
‘Да речиме Вилијам Прин, англиски публицист во 17. век покушал да го
спречи платеникот на Евреите- Кромвел, со тоа што го напишал и го растурил делото ‘Краток приговор на поновното примање на долго изгонетите Евреи’ (A Short
Dennarrer to the Jewes Long Discontinued Remitter Into England). И ако со векови биле прогонети, Евреите биле нестрпливи да се вратат на позорницата на пораните
‘прогоини’. Се мисли дека Прин е заслужен за спречувањето на Парламентот да ја
отповика наредбата за прогонот кој ја издал Едвард I, иако Кромвел на крајот го
прескочил тоа прашање и ја постигнал својата цел, така што едноставно скришно
ги пуштил Евреите да се вратат, така тие и денес нелегално борават во Англија.
Плиновата книга содржи обилие документација за узроците на првобитниот прогон,кој најповеќе е за односат на ритуални убиства.Според неговите зборови, еврејските методи вклучувале и ‘лихварство и превара, фалксификување на пари, насобирање на секаква роба во нивните раце и узурпирање на трговијата на нацијата’.
Како што гледаме во таа земја демократијата и парламентот биле само фасада за власт- старите пари кои и денес во XXI век господарат со островото.
Но, да видиме, како за истата работа пишат самите ‘еврејски’ историчари,
како на пример Шарл Етингер:
‘Особено бил значаен процес на враќањето на Евреите во Англија, од која
биле протерани 1290. година. Средината на XVII век, во времето на англиската револуција и Кромвеловата републиканска влада, во Англија зацарила верска трпеливост, која се изразува и во промена на ставот спрема Евреите. Војниот совет на револуционерните офицери бил спремен 1649. година да донеси одлука за општа верска трпеливост, ‘не вклучувајќи ни Турците, папистите, или Евреите’. Меѓутоа, поборниците на верска трпеливост на крајот однеле победа само во однос спрема
христијанските секти, ама бар е поднесен предлог на Евреите да им се дозволи населување во Англија. Во текот на разматрањето на овој предлог се чуло мислењето
дека човештвото ќе се избави тек ако Евреите се раселат по сите земји на светот:
затоа треба да им се дозволи да живеат и во Англија. Наведен е примерот на протестантската Холандија, која ги пуштила Евреите во своите градови и од тоа извлекла економска корист.
За право Евреите да живеат во Англија се борел раби Менаше бен Јисраел
од Амстердам, ученик и рабин, полемичар и печатар, писател со знаење на шпанскиот, холандскиот, латинскиот, англискиот и еврејскиот јазик, уз тоа сонувач кој
со нестрпение очекува Месија. Попат многу христијански секташи, и тој мислел дека непуштањето на Евреите во ‘аголот на земниот шар’ (дословен превод од францускиот назив на Англија Angleterre) го успрува доаѓањето на месијанското доба.

201
Гласот на тобожното пронајдување на потомците на десет племиња Израелеви во
Јужна Америка ја разгорел неговата машта. Годината 1651. Менаше се обратил на
англискиот државен совет со званична молба Евреите да им се допушти повраќање.
Во Англија започнала долготрајна дискусија. Кромвел се приклонувал на мнението
дека повраќањето на Евреите е пожелно, како разлог на верско- месијанска природа
така и од економските интереси, кој налагал борба со холандскиот супарник. Но,
истовремено, Кромвел никако не намерувал да ги прошири рамките на трпеливост
спрема Евреите; сакајќи да ги привлечи во Англија тој, во ист мах, нивното населување го поврзал со големото ограничувања. Со повратувањето на Евреите одлучно
се противеле англиските трговци. Дванаестти ноември 1655. Кромвел на Националното собрание му поднел на размотрување захтев Евреите да се пушат во Англија,
да им се подари слобода на вероисповед, право да подигнуваат синагоги, да се бават со трговија без икакви отежувачки условии да се судат според сопствените закони. Во исто време, на лондонските улици се појавиле противеврејски памфлети.
Манеше бен Јисраел допатувал во Лондон, каде ја објавил книгата под наслов ‘Во
одбрана на Евреите’ (Vindiciae Judaeorum), во која покушува да ги оповргне сите
наводни докази против пуштањето на Евреите во Англија. Умирајќи 1657., не дочекал да види како неговите напори се крунисуваат со успех.
На крајот краеви, Евреите во Англија се вратиле и без одреден закон. Наредбата за протерување од 1290. година не била поништена, ниту во англискиот законски кодекс до ден денешен постои решение за дозвола на Евреите да се населат во
оваа земја. Во екот на расправата, 1655. година пламнала војна измеѓу Англија и
Шпанија; власта ги позатворила мараните, населени во Англија, и им е одземен
имотот. Мараните на тоа се обратиле со жалба на судот, објаснувајќи дека не се
шпански католици туку Евреи, и не непријатели туку пријатели на Англија. Судот
одлучил одземениот имот да им се врати, и со тоа им го признал нивното право да
живеат во Англија. Оваа судска одлука послужила како законска основа за поново
населување на Евреите без икакви ограничувања. Во втората половина на XVII век,
положбата на Евреите била слична на онаа која ја уживале во Холандија.
Повратувањето на првите Евреи во Британија, заправо е тивка пенетрација и
на Хазарите кои се етаблирани во Холандија и Франција.
Во овој трен доаѓа до стопувањето на две раси со основна љубов спрема верата, влијанието и парите, што создава свето тројство на Талмудизмот!
Ваков поглед на светот создава единствен дух- дух ЕВРЕЈСТВО кој ја предизвикува реакцијата на христијанското мнозинство!
Методот на создавање на невиденото царство на Хазарите внатре на другите
држави- систем на паразитизам, ни го открива искрениот рабин Рајхорн во 19 век:
‘Со злато ние можеме да купиме и најбутновни умови, можеме да ги исплатиме сите државни зајмови и нашата милост да ја препуштиме на државите. Веќе
сега најглемите банки, паричните текови на целиот свет и кредитите на сите влади
се во нашите раце.’
Евреите им наплатуваат ‘рекет’ на Британците без икакви пречки од тренот
на создавање на ‘АНГЛИСКАТА БАНКА’ 1694. година.
Да ги видиме чинителите:
‘Ангиската банка не е англиска по потекло и не е основана како институција
на владата туку како приватна банка.
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Владата на тоа време го предала своето суверено право да ги издава и контролира националните пари во рацете на приватните финансиери. Од тој ден па сè
до денес, сите британски влади со ред позајмувале пари од банкарите како би ги
обавувале државните работи и воделе војни- парата која банкарите ја создаваат од
ништо.
Сите неотплатени зајами, заедно со акумулираните камати, го чинат националниот долг. Порезот на приходите и другите порези не се плаќаат само да ги задоволат сите тренутни и предвидени трошоци на владата- тие воглавно се финансираат со нови зајмови- да би се сервисирал националниот долг кој со векови се
зголемува. Така целата земја и целиот народ се заложува кај банкарите, по затоа
вистинската моќ не лежи во парламентот, туку во рацете на мегабанкарите кои ги
издаваат националните пари и ја контролираат нивната вредност и дистрибуција.
‘Национализацијата’ на англиските банки од 1964. пружила можност ваквата состојба да се сврти. Ама шансата не е искористена, така што шарада продолжува, мада во мало изменети околности.
Со векови народот во Британија се мачел, напрегал и гладовал и просто, не
поради повремен недостаток на храна, стока или услуга, туку затоа што банките ги
ограничиле средствата на размена. Се создавала беда усред обилие.
Владата нуди државни обврзници на банките, заузврат да би добиле (позајмените) пари да продолжат со државните работи. На тој начин државните имоти се
заложувани кај банките, и народот е продаван во должничко и пореско ропство.
Секоја влада, секоја локална управа, секое јавно предпријатие се оптеретени
со долгови да би ги исполниле своите растечки каматни обврски тие мораат да направат едино од следните три работи (или сите нив):
1. Стално да се зголемат цените на услугите кои ги обезбедуваат приходите,
те. да се зголемнуваат државните порези, локалните такси, итн.
2. Пронајдување нов извори на приходи, те. продавање на јавни добра како
што се некретнини и да се ‘приватизира’ државната индустрија.
3. Да се позајмува уште пари од банките.
Како што по нашите паричници знаеме, тие ги прават сите три спирали и
спиралите на долговите и на опорезувањето стално одат повисоко.
Реџиналд Мек Кен, некогашен министер на финансии на Англија и претседник на ‘Мидленд банк’ во еден свој говор на собирот на банкарските делничари
1920. година потврдил дека банкарите ја контролираат владата и управуваат со нејзината политика.
‘Банките можат да создаваат пари и тоа и прават. Количината на постоечките пари варираат благодарувајќи акциите на банките кои го зголемуваат и смалуваат депозитот и заблагодарувајќи на банкарските купувања. Секој заем, одобрен
со пречекорување или банчино купување создава депозит, а секоја отплата на заем,
со пречекорување и банчината продажба го поништува депозитот. А оние кои го
контролираат државниот кредит управуваат со политиката на владата и во своите
раце ја држат судбината на народот.
Џорџ Кнупфер во книгата ‘Борба за светска моќ’ изнел податоци дека основачот на Англиската банка Вилијам Патерсон (кој бил само маска на финансиерите) отворено тврдел дека: ‘Банката има корист од каматата на сите пари кои ги создава ни од што’.
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Кнупфер објаснал како банкарите печателе и издавале банкноти од кои повеќето била покриена со фиктивни пари и чекови. (Преку 90% сите плаќања денес
се вршат се чекови или кредитни картици). Го рекол и следното:
‘Англиската банка...постанале прва парична институција на која со закон í е
дозволено од државата да издава одобрени хартени пари, па така самата влада постанала нејзин должник. Со ова не само државата да се одрекла од монополот на
издавање пари, туку се сложила од банките да ги позајмува приватно создадените
пари...Покрај сè што е направено и самото име било намерна обмана и превара
(еврејска банка, така би требало да гласи вистинското име) со цел да се прикрие
суштината на направеното.
Создавањето на пари од ништо значи полагање право на сета стока и сета
услуга, а за узврат да не се даде ништо, што е лоповлук и превара. Работата да биде
уште полоша, а парите се позајмуваат уз камата... Од сè ова следи оние кои имаат
моќ да ‘создаваат’ ни од што сите пари во секоја земја на светот, и даваат, на заем
како што е речено, имаат потполна власт над сите држави, партии, фирми, средства
за масовните медии, поединци итн. Значи, моќта на парламентот потполно е безначајна...Власта на парламентот воопшто, а посебно во однос на парите, не постои, а
целиот вистински суверенитет е во рацете на поединци кои ги емитираат целокупните пари и ја одредуваат нивната вредност и вршат дистрибуција“.
Ако секоја држава се ослободи од еврејското банкарство, тое како независно
не само што ќе опстои,туку ќе може и да се унапреди,во спротивност таа ќе робува.
ЕВРЕИТЕ
Х.С-Вотсон278пиши: „Евреите двапати насилно се искоренети. После што се
депортирани во Вавилон во седмиот век пред н.е., Кир, персиски цар, им допуштил
да се врата во шестиот.279 Бидејќи Римјаните поново ги депортирале после буната
во првиот и другиот век н.е., се вратиле во дваесеттиот, да би ја наметнале својата
власт на народите кои во меѓувремено тамо живееле.
Во столетијата дијаспората на Евреите дошле во Рим, и се преселиле во европските провинции на царството, посебно во Шпанија и во долината Рајна. Номадските народи кои ги населиле степите на Црно Море, Хазарите, ја прифатиле Мојсијевата вера и постанале територијална сила во осмиот век н.е. Во христијанските
земји Евреите надошле на несакана толеранција, со прекината со повремени прогони. Подобро поминувале во муслиманските земји во раниот среден век, а посебно во Шпанија. Крстоноските војски на походите низ Германија ги злоставувале
Евреите и им ги уништувале куќите и имотите. Евреите се прогонувани во Англија
во тринаесеттиот век, а протерани 1290.
Најгостољубиви спрема Евреите во доцниот среден век била Полска. Повелјето на кралот Болеслав Побожен, владетел на Голема Полска од 1264, им дала подобри услови од било која земја во Европа; а тоа го потврдил кралот Казимир Велики (1333-1370), крал на цела Полска, која прифатила на илјади Евреи и им осигурал средство за живот. На другиот крај на Европа, голем допринос на Евреите на
шпанската и португалската култура завршил со нова верска нетрпеливост во до278
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цниот петнаесетти век. Тие Евреи кои останале одани на својата вера се протерани
од Шпанија 1492, во годината на освојување на муслиманската Гранада. На еврејските преобратеници во христијанството (marranos) било допуштено да останат,ама
дури и тие преобратеници биле изложени на неповерување и дискриминација. Португалската политика била нешто помалку брутална од шпанската, ама еднакво безобѕирна во своите цели.
Во тоа раздобје најгостољубиви спрема Евреите биле Мароканците и отоманските Турци, под чија управа се темелеле еврејските колонии од Тунис до Босна.
Тие Евреи, кои и понатаму говореле некој облик шпански јазик, се познати како sefardim (сефарди). Бројно ги надминале полските Евреи, познати како ашкенази. После поделбата на Полска поткрај осумнаесеттиот век, ашкеназите, воглавно, постанале руски поданици, ама е знатен број потпаднал под австриска и пруска власт.
Исто така, имало неколку постари ама помали колонии во Холандија, Западна Германија (посебно во Франкфурт на Мајна) и Чешка (посебно во Праг).
Еврејските заедници живееле по градовите. Се состоеле претежно од велетрговци, трговци на мало, обртници и лица вработени на одржување на еврејската
вера. Доктрини и закони. Во споредба со народите меѓу кои живееле, изузетно биле
надарени за трговски потфати. Вредно е да се забележи, попат на Ерменците, ама за
разлика од Грците и Италијаните, се бавеле исклучиво со копнена трговија: не покажувале никаква способност за поморство. Поради својата вештина во трговијата,
а посебно во банкарството, им биле корисни на суверените владетели и големите
територијални магнати. Исто така, извонредно биле надарени за интелектуални занимања. На тоа подрачје морало да се смета со огорчени непријателства на католичката црква, која во средниот век практично го монополизирала интелектуалниот
живот, и ги сматрала Евреите носители на погубната доктрина. На нивното комерциално делување им прибавил отпор селанството, кое гледало како нивните неколку мачно зработени парички нестануваат во џепот на Евреите, и на трговците и
малите работни луѓе во замерка меѓу домашното население, кое во нив гледале омразени сопарници. Така положбата на Евреите отсекогаш бил мошне погибелен, и
зависел за склоноста на повисоките класи, те за мошне двојбената смелост на владетелите да станат во нивна одбрана од гневот на јавноста. Нешто, ама не многу
подобро, било во протестантските земји, посебно во Холандија.
Приликите општо се поправиле во просветителското доба во осумнаесеттиот век. Како се зголемувал угледот на знаењето и образувањето, тие прилики за
критичко размислување и пишење, Евреите можеле да ја искористат таа предност.
Внатре на еврејските заедници, исто така, доаѓа до просветителски препород, haskalah.Подобрувањето на квалитетот за верската еврејска знаност и изучувањето на
еврејскиот- свет јазик,280 кој преживеал вековна распрсканост, ама неизбежно се расипал. Полемиката за верските реформи ја уздрмале еврејската заедница. Во исто
време, христијанските либерални надѕори почнале одлично да захтеваат укинување
на законските дискриманции против Евреите; а Евреите покажале поголема волја
да се прилагодат на културата која ги опкружувала. Либерализацијата паралелно
излегла со развојот на капитализмот, кој подоцна довел до индустриска револуција.
Христијанската и еврејската буржуазија се ојачала, и се чуствувала взаемна поврзаност во борбата против старото монархиско и аристократско потекло. Вместо да
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бидат зависни за хировитата заштита на владетелите, Евреите постанале борци за
политичка слобода, и за законска и општествена еднаквост. Многу Евреи одиграле
чесна улога во револуционарните борби 1848. Еманципацијата на Евреите постанала крилатица на европските демократи.
Германската култура на деветнаесеттиот век се покажала мошне привлечна
за Евреите, и нивниот допринос на таа култира е незаобиколен. Старите еврејски
колонии во Порајна цутеле, а Евреите од исток, вклучени во Австрија и Прусија со
поделбата на Полска, се пробиле во културните и стопанските средишта на обете
земји. Берлин, кој во текот на тоа столетие се развил од второразредно административно средиште во еден од малкубројните вистински голем град на светот, околу
средината на векот имал повеќе од 50.000 жители Евреи, а 1910. 144.000. Евреите
посебно се истакнувале не само во работниот живот, туку и во на мнозински уметнички и интелектуални активности. Тоа уште повеќе вреди за Виена, во која воочи
на првата светска војна жевееле околу 200.000 Евреи. Во обете земји имало доброволно преобратување во лутеранската или католичката вера, иако не во голем број.
Многу позначајно е опаѓање од еврејското правоверие и традиционалните обичаји,
сè во склад со световните тенденции кои се чуствувале во христијанското општество. Евреите 1850-тите и 1860-тите години во германските земји стекнале полни
граѓански права. Сè повеќе се чуствувале како Германци: баштиниски еврејската
минатост, верници или бар почитувачи на еврејската вера, ама германски или
австриски патриоти и припадници на германската културна заедница.
Сличен процес се одвивал и во Унгарија. Во некои унгарски градови постоеле стари ама мали еврејски заедници,посебно во престолницата во осумнаесеттиот
век. Пожуна (Братислава, Poszony, Pressburg). Главниот прилив на Евреи во Унгарија, меѓутоа, уследил после поделбата на Полска. Приликите во унгарските земји
биле поповолни отколку во Галиција, и Евреите почнале во маси да ги преминуваат
Карпатите. Мнозина се населиле во северните и источните провинции, каде меѓу
населението не превладеале Унгарците, туку Словаците, Русините или Румуните.
Голем број, меѓутоа, се доселил и во новиот главен град, Будимпешта. Развојот на
тој град во последната половина на векот пред првата светска војна во големо културно и стопанско средиште, попратено со нагло зголемување на еврејското население. Во почетокот на дваесеттиот век, од 1.000.000 жители на Будимпешта, повеќе од петтина биле Евреи. Како во Германија и во Австрија, така и во Унгарија
Евреите биле посебно успешни во банкарските работи, во разни гранки на индустријата и слободните звања. И во Виена и во Будимпешта, во најважните листови
работеле готово исклучиво Евреи.Во Унгарија готово половина лекари и две петтини адвокати биле Евреи. Сè тоа овозможила либералната политика на унгарските
влади, која повела полна еманципација 1867, и после тоа ги поттикнала Евреите да
се бават со банкарство, индустрија, итн., значи со облици на делување за кои Унгарците, било благородници било селани, до тогаш не покажувале многу склоност ни
способност. Унгарските власти, исто така, ги поттикнувало Евреите да се сметаат
Унгарци, што повеќето Евреи и го прифатиле. Тие спремно го усвоиле унгарскиот
јазик, книжевност и култура, и одиграле голема улога во нивниот развој. Исто така
се истакнале во пропагирањето на унгарскиот национализам меѓу Словаците и Романците со кои живееле, те така предизвикале непријателства на тие народи.
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Во Романија, која три стотини години била вазалска држава на Отоманското
Царство и која стекнала независност после кримската војна, се осетил голем прилив на еврејските доселеници како посредна последица на поделбата на Полска, а
непосредно како последица на мир во Мисолунгија 1829, кој ја отворил земјата на
меѓународна трговија. Романија во тоа време била многу позаостаната држава од
Унгарија. Таа мала трговија и индустрија што постоело воглавно било во рацете на
Грците. Во главните градови на Молдавија (Јаши) и Влашка (Букурешт) веќе постоела образована елита под јако влијание на француската култура, ама интелектуалните занимања тек почнале да се развиваат. Горните слоеви на романското општество се состоело од земјоделци и бирократи. Во тоа општество еврејските доселеници набрзо создале работен слој, потребен на модерниот капитализам. Мнозината
доселеници отвориле трговини или се бавеле со продавање на вино и алкохолни
пијалоци во малите градови. Најуспешните меѓу нив постанале банкари, или земале
земја во наем, остварувајќи при тоа знатни приходи. Штом почнала да се развиваат
интелектуалните звања, привлекле голем број Евреи. Посебно многу се бавеле со
медицина и новинарство. Романската влада, дури и кога на чело биле луѓе кои се
повикувале на своите либерални начела, оклевале на Евреите да им дадат полни
граѓански права и им овозможиле вработување. Притисокот на владите на европските големи сили во тој правец вродил со дефинитвно обеќање на романската влада на Берлинскиот конгрес (1878) ама тие не биле исполнети ни брзо ни потполно.
Евреите на Руското Царство биле концетрирани на некогашните полски покраини, меѓу кои валја да се разликува ‘конгресно кралство’ Полска од големото
погранично подрачје кое се протегало од Литва до брегот на Црно Море. Во краткото раздобје под власта на царицата Катарина II со Евреите се постапувало прилично либерално, иако движењото им било спутано со декрет од 23. декември 1791,
кој го ограничил (уз изузеток на малкубројни богати и образовано малцинство) на
четиринаесет покраини. Под царот Николај I (1825- 1855) постапокот спрема нив
бил груб, и подвргнати на притисок на кој целта била да ги обрати во христијанство- иако готово без икаков успех. Нова надеж донела власта на Александар II
(1855-1881). Во тоа раздобје знатно се зголемила можноста на школување и вработување. Во работниот напредок кој уследил после ослободување на руските кметови (1861) Евреите одиграле одредена улога, и некои при тоа стекнале големо богатство. На нивната страна одеднаш се осети спремност да се усвои кулурата на народот на домаќинот. Во граничните подрачја, во кои главен град и културно средиште бил Вилн, тоа значело тенденција да се прифати руската култура. Во ‘конгресното кралство’ асимилацијата била усмерена повеќе спрема полската култура,
и Евреите покажувале склоност да се идентифицираат со полските национални настојувања. Меѓутоа, најортодоксните водачи на Евреите огорчено се спротиставувале на асимилацијата, во таа смисла истапувале во име на мнозинството. Животните и работните услови на мнозината Евреи во Полска и Русија биле дури полошо отколку во Романија. Тоа мнозинство се состоело од лошо платени обртници,
мануелни работници и ситни трговци. Како се зголемувал нивниот број, се зголемувала и бедата, и перспективата останала мрачна“.
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NAPOMENA: Knigite pod 25, 27 i 31, koi se na germanski jazik, mo`at da se najdat na
internet: www.brigien.com. A ova va`i i za Zmejova Dupka, koja e navedena vo ″Ilijada″ pokraj Crna Reka, vo Demir Hisar, me|u selata Dolenci i Babino. Istoto va`i i za kniga pod
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38... i 99 na makedonski jazik.A i ovaa 100-ta kniga e vnesena vo internet.
Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se odnesuvaat za moeto likvidirawe, so montiraniot maratonski sudski proces so vkupno trinaeset presudi, gubej}i
go sporot tesno 6 : 7 zaradi korumpiranoto pravosudstvo i obvinitelstvo. Duri i Narodniot pravobranitel, za kogo rabotniot odnos ne bil ~ovekovo pravo. Vme{anite sudii, obviniteli i pravobraniteli bea nagradeni i denes se na najvisoki polo`bi. Sledi izgubiv pravo na vrabotuvawe od 20.05.1991. Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni~ija pomo{. Duri sum so
niska penzija i so 42% minal trud. Site navodi vo tie devet dokumenti se objaveni vo moite
knigi na krajot na knigite kako dodatok. Bidej}i jas ne bev mo}en da se spravam so samovolnicite i silexiite vo dr`avava, mene mi preostana svojot gnev za moeto uni{tuvawe da go
vnesam vo knigite. Otsekoga{ sum gi registriral neprijatelite na makedonskoto zemjodelstvo, sto~arstvo so veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci, samovolnici, silexii...
Pa sudskiot maratonski proces be{e politi~ki- bev ~len i kandidat za pratenik od
VMRO-DPMNE, koj trae{e od maj 1991 do noemvri 1996 godina- da se izma~i tu`itelot za
toj da umre. Za pobrgu da se zavr{i sudskiot spor, mi go potkupija advokatot- toj `albata ja
zakasna samo za eden den da go izgubam sporot. Jas kako neuka stranka i samiot se `aliv do
Vrhovniot sud, vra}aj}i go predmetot vo prvobitna sostojba. Mojot predmet vo Vrhoniot sud
so godini go krie{e prviot bratu~ed na generalniot direktor na ZIK"Pelagonija"- so nego
bevme dvata na konkurs- site sudii ne glasale isto, soop{teno od eden sudija od sudskiot sovet koj glasal za mene. Bidej}i Direktorot ne podnel programa za razvoj na Kombinatot, go
tu`iv. Toj Kombinatot go rasturi i propadna. Negoviot bratu~ed go proglasija za kodo{-sekoj nego mo`e da go pro~ita... Koga zapo~nal da raboti Narodniot pravobranitel, podnesov
svoj predmet. Kako dokaz deka sudskiot proces 100% bil politi~ki, Pretsedatelot na Izvr{niot sovet na R.Makedonija ja zadol`i Trudovata inspekcija- Bitola. Taa mu podnese izve{taj na Kabinetot na Pretsedatelot (akademik prof. Nikola Kqusev),deka nema dokazi i
fakti. Namerno od site sudski odluki toj ne postoe{e- jas morav sporot da go izgubam.
Kaj Narodniot pravobranitel me primi edna Albanka, o{tetena na obrazot..., i taa
mi re~e: predmetot na akademik prof. Nikola Kqusev bil partiski- taa sega e vo Vladata.
Vo nejziniot predmet stoe{e: gubeweto na raboten odnos ne bilo ~ovekovo pravo- a vsu{nost toa bilo najosnovoto ~ovekovo pravo. Predmetot go potpi{a Presedatelot na Narodniot
pravobranitel Branko Naumovski. Toj potoa postanal duri i Pretsedatel na Ustavniot sud,
pa sledi i da se penzionira. Bidej}i od nego za mene nemalo pogolema sviwa, sè dodeka toj
be{e vo Narodnoto pravobranitelstvo i Ustavniot sud, tie bile najgolemi sviwarnici.
Od ovie yverovi }e ostanev bez penzija- imav pod 15 godini minal trud. Blagodarej}i ñ na Germanija, kade rabotev kako nau~en sorabotnik vo Bavarskiot zavod za sto~arstvo
4 godini (4.11.1972 do 4.11.1976), a za penzisko samo 3 godini, 3 meseci..., tolku pla}av, jas mo`ev da ispolnam 15 godina za tehnolo{ki vi{ok vo Agencijata za vrabotuvawe na Makedonija. Sledi u{te so mojata prva kniga vo 1998 godina da pi{uvam samo za Evropa- obedineta,
kako i za obedinuvawe na 100% Makedonija, da se vratat site Makedonci nazat, da se vratat
Nemakedoncite od kade {to bile doneseni, da se registriraat site predavnici, kodo{i itn.
Vo "Dnevnik" ima{e so mene intervju-toga{ soop{tiv deka jas ja tu`iv dr`avava vo
Strazburg- toga{ bev prv Makedonec. Isto taka, izjaviv, vo Sviwarskata farma ima ~uma.
Od Strazburg be{e prateno pismo so sudski materijal. Me|utoa, pismoto stignalo vo Skopje, vo po{tensko sanda~e na gospo|a-vrabotena vo ZOIL "Makedonija". Bidej}i taa za mene
pro~itala vo "Dnevnik" telefonski me pronajde- jas pismoto go zedov od nejzinoto rabotno
mesto. Vo Strazburg baraweto ne se prifati: R.Makedonija dotoga{ (april 1997 godina) ne
bila potpisnik na konvencijata, pominale 6 meseci od poslednata odluka na Vrhovniot sud.
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Bidej}i ostanav bez raboten odnos moj prv bratu~ed osum godini go ubeduvav da proizveduva dobito~na hrana- 4 godini rabotev kako nau~en sorobotnik vo Bavarskiot zavod za
sto~arstvo vo Grub do Minhen i doktorirav ishrana vo Viena-mu obezbediv plasman i mnogu
ubavo rabote{a. Samo od edna farma zaraboti preku 400.000 GM-me izigra i 100% propadna.
Potoa toj samovolno von {talata izgradi objekt i silosi- tie }e ostanat grobnica.
Vo RO "Bentomak"- Kriva Palanka, so svojot aktiviran bentonit, imav proizvodi
so dodatok na urea za proizvodstvo na belkovini vo meso, mleko... kaj pre`ivni `ivotni (govedo, ovci, kozi); samo so bentonit za spre~uvawe na acidoza i zgolemuvawe na masta na mleko kaj pre`ivari; spre~uvawe na prolivi i smrdea od izmetot kaj site `ivotni..., a bea predvideni i drugi proizvodi. Duri proizvodot so urea predlo`en od Zemjodelski fakultet, a
toga{ vo nego be{e i Institutot za sto~arstvo, predizvika masovno truewe (naduv...) kaj goveda za goewe vo ZIK "Pelagonija"- Bitola- farma s. Dobromiri so preku 300 goenici samo
zatoa{to bentonitot ne be{e aktiviran, {to jas go spre~iv so aktiviraweto na bentonitot
zgolemuvaj}i ja apsorcionata sposobnost na bentonitot.A i Veterinarniot fakultet, so koj
be{e i Institutot za veterinarstvo, tvrde{e deka i koko{kite ja koristele ureata za zamena na belkovinska dobito~na hrana- napolno nepoznatost, laici. Pa taka nie od R.Makedonija i R.Srbija ja istisnavme Rafinerijata INA- oddel Kutina so svoi isti proizvodi. Bidej}i tie ne mi isplatija ni{to, samo me izigraa..., so niv prekinav- tie 100% propadnaa.
Na moj predolg Fabrikata za kvasec i alhohol- Bitola priprema{e preparat za potsiruvawe na mlekoto "Kvasko", vo pogolema koli~ina za tvrdo sirewe- masovno vo upotreba.
Navedenite institucii nemaa kadar; jas sè nivno prezemav- me mrazea i se odmazdija.
Redovno pi{uvav vo "Nova Makedonija" ... deka na nisko stru~no nivo po sto~arstvo,
veterinarstvo i polodelstvo... e nastavniot kadar od Zemjodelski i Veterinaren fakultetSkopje so svoite instituti, a kako i Vi{ata zemjodelska {kola- Bitola. Posebno za sto~arsko- veterinarnata banda koja so svoi idejni proekti za sè i se{to go uni{ti sto~arstvoto.
Sledi,prijavuvaj}i se na konkursite, samo zaradi mene, niv gi rasturaa-samovolnost.
Samo za pe~atewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000 evra...Slednite knigi se
pe~ateni kompjuterski, vo mal tira`, so tro{ok okolu 100 evra. Probav da dobijam sredstva
od Ministerstvoto za kultura,za knigite do br. 4. Me|utoa, jas za vlasta koja be{e vo slu`ba
na neprijateli na makedonska Makedonija i makedonskite Makedonci bev nepodoben...
Koga po~nav da se bavam i so istorija a i so biolo{ki metodi, mojata nepodobnost i
vo istorijata se odrazi. Iako samo jas imav pi{eno za `ivotot na Makedonecot Georg Kastriotis, a Albancite kako falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Institutot za nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo ~est na tn.Skenderbeg, mene ne me
povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da bidam proglasen i za "laik".
Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36 bea vrateni nazad,
od pod broj 39 pove}e ne gi ispra}am. So niv ne se slo`uvam-nikoga{ nemalo narod Sloveni.
Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat doktorat do tn.prof.
Ovoj veterinaren lekar so svoite kolegi veterinari od Veterinarniot institut se
nositeli na zloto, koga tie si dozvoluvale vo dr`avava da se uvezuvaat bolni od leukemija
(leukoza) kravi i junici, na zemjite im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie
gi likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme bez kravi-do denes sé u{te kupuvame.
Se vinovni i za {irewe na bruceloza kaj ovcite, ~uma, auecki... kaj sviwite i drugi bolesti.
Tie likvidirale farma so 200 ovci frizijki i 2.000 izraelski ovci avasi. A i drugi farmi.
Tie samo za da zarobotat, iako nemale kuni}i videno, farma so 2.500 majki-rodilki vo s.Qubojno- Prespa podignale. Bidej}i ni{to neznaele, 100% porodenite im skapale, pa umrele.
Vo "Dnevnik" izjaviv, deka vo Sviwarska farma ima ~uma, i zatoa sviwite se vakciniraat.Direktorot na Veterinarniot institut se javi do vesnikot, i izjavi deka nema ~uma...
Jas isprativ predmet so kogo potvrduvav deka ima ~uma, koja e zabraneta vo Evropa, a toj so
svoite kolegi ja la`at dr`avata- za da zarabotat sviwite gi vakciniraat... Isto taka, toj vo
bitolska televizija, ~ij sosopstvenik e }erkata na "vet.lek.od VZ[", me navreduva{e i poni`uva{e sè samo za interes, a samo na {teta na dr`avava- vakvi yverovi od du{ata gi mrazam. Koga Hrvatska ja primija vo Evropa, svinsko meso od nea e zabraneto da se izvezuva. Pa
istiot problem e so Srbija. Sledi samo Makedoncite (}e) stradaat od ovie Makedonomrzci.
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Pa istite se vinovni za {irewe na stafilokokozata kaj potro{a~ite preku svinsko
meso. Sledi od Sviwarskata farma vo Kumanovo vo Kvasarata- Bitola da zabolat preku 24
potro{a~i na svinsko meso i od Sviwarskata farma s.Porodin preku 100 lu|e vo ZK "Pelagonija", od koi dve `eni te{ko- uterus, a Veterinarniot fakultet redovno se slu`i so lagi.
Vo 1984 god. вo R.Makedonija od fabrikite za dobito~na hrana ima{e organizirano
masovno truewe na dobitokot so zapra{ena p~enka so `iva, a preku sto~arski proizvodi lu|eto. Jas prijaviv. Pак, пrotiv mene be{e Veterinarniot institut... i Ministerstvoto za
zemjodelstvo- vlasta. Toa se zata{ka, a po pravilo se koristi zapra{ena p~enka vo ishrana.
Skoro po pravilo ima truewe od aflatoksini i fuzarium od p~enka kupena od Srbija so dolga vegetacija sobirana vo zima i naprolet. Od fuzarium vo Sviwarska farma s. Porodin ~esto zabele`uvav kaj prasiwata doen~iwa vulvovaginitis... {to se zaskriva{e od
Veterinaraniot institut- Skopje ili toa ne go znaele. So zamena na p~enkata so na{ ja~men
i dodavawe antibiotik za 14 dena iz~eznuva{e pojavata... Bidej}i ja~menot e nezamenliv vo
ishrana na sviwite, za niv mora da se proizveduva ja~men vo dr`avava, a taa ne e za p~enka i
p~enica.Mora da se vratime na proizvodstvo na na{i kulturi (ja~men,’r`, oves...) od {to narodot `iveel, da ne postaneme zavisni od uvoz na semiwa i zabrani genetski smeneta hrani.
Ni e potrebna nezavisna kontrola,a ne zavisna-delovna od Veterinаrniot fakultet.
Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19 vek, vo nea nema reonizacija- reon najdobar za govedarstvo bil/e bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo.
Pod HMS "Stre`evo" ne se proizveduvaat visoko dohodovni kulturi so navodnuvawe ({e}erna repka, dobito~na hrana...) tuku ekstezivni mnogu nisko dohodovni kulturi bez navodnuvawe (p~enica, ja~men, maslena repka, son~ogled...), so {to sistemot se pravi neopravdana
investicijata.I na smetka na bitolsko se razvivaat drugi delovi-vkupna {teta za dr`avata.
Osven dobito~na hrana (p~enkova sila`a na celo rastenie- po ha se proizveduva pove}e energija i belkovini) da se proizveduva {e}erna repka (steblo za zamena na p~enka kaj
sviwi... i koren i list za pre`ivari) i soja koja kako i drugite kulturi zahtevaat povisoka
relativna vlaga vo vozduhot, {to postoe{e koga go ima{e Bitolskoto Blato do 1963 godinaod nego so mileniumi naselenieto opstojuvava{e od riba..., ptici, trska itn. Bidej}i vo
Bitolsko ima pove}e iljada hektari soleni povr{ini, koi se slaboplodni, tie da se povratat so obnovuvawe na Bitolskoto Blato vo ribnici, razvivaj}i go i turizmot vo Bitolsko...
ZIK "Pelagonija" be{e jugoslovenski rekorder po polodelsko proizvostvo... Sledi
po nalog na OK SKM da bide nazna~en direktor po zemjodelie nivno lice- makedonomrzec...
od s. Buf. Pa toj na Kombinatot mu go uni{ti sto~arstvoto, ovo{tarstvoto, lozarstvoto
itn. Sè {to toj zapo~nal sè uni{til. Potoa kako funkcioner na SKM postanal generalen
direktor, a i samo toj go raspadnal Kombinatot.Ostanal samo zemjodelskiot del- ZK "Pelagonija".Kako laik za zemjodelskoto proizvodstvo toj go douni{til Kombinatot. So privatezacijata vrabotenite gi izbrka od rabota, Kombinatot se douni{ti i toj se opkla~ka. A bidej}i toj nikoga{ ne bil sposoben,Kombinatot drugi go prezele za toj da se douni{ti bez zemjodelsko proizvodstvo kako {to se slu~i so AIK "Lozar"- bez lozarstvo i ovo{tarstvo. I
mesto Kombinatot da ima najmalku edna krava po hektar pod HMS "Stre`evo", zna~i 20.200
kravi, duri i 60.600 kravi, toj nema da ima ni 5.000 kravi- sporedi i so Indijec 20.000 kravi.
Taka mesto od Kombinatot da `iveat preku 5.500 semejstva kako vo 1976 godina, od nego }e
`iveat 650...semejstva. Od na~inot na privatizacija najbogata Bitola si postanala najbedna.
Pa od koga toj dojde vo Kombinatot do denes i zasekoga{ }e nema niedna investicija.
Istata grupa na veterinari,vo vrska so s.Porodin, dvapati u~estvuva{e vo podigawe
i rekonstrukcija na Sviwarska farma- podigaweto be{e so pogre{na tehnologija i bez tehnolo{ka povrzanost, a rekonstrukcija napolno proma{ena investicija... Pa novite gazdi
na akciite nea ja zatvorile i }e ja prodadat. Tie sredstva, subvencite itn. se nosat von Bitola. Akcionerite se samo pla~ka{i i zlo~inci vrz narodniot imot-}e strada samo Bitola.
Dr`avata mora da donese zakon nejzinite sredstva da se samo namenski- investicii.
Eve go i dokazot: denes ni{to nema bitolsko- sè bilo/e skopsko i na Skopjani- istoriski Skopje bil bez zna~ewe. Vo Makedonija gradovi bile Solun, Bitola (centar) i Ohrid.
Ne samo Evropjanite da ja sozdavale i pi{ele istorijata,toa go ~inat i Makedonci-zlostor.
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Da ne se izumi deka na Makedoncite im e potrebno Skopsko Pole i Bitolsko Pole
za ishrana na slednite generacii, a ne za betonska grobnica Skopja i bitolski grobi{ta na
aerodrom vo Bitola, a samo toj imal drena`a- grad i grobi{ta samo na makedonski ridovi.
Skoro sekoja godina, od 1990 godina, redovno se javuvav na konkursi na Zemjodelski i
Veterinaren fakultet, so Institutot za sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {kola, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo poradi mene gi rasturale konkursite ili si izbiraa interni lica,so neobjaveni doktorati, so temi za matura,
duri bez nieden objaven samostoen trud, nitu kniga. Tie se samoupravni interesni zaednici.
Sledi Pravosudstvoto, Obvinitelstvoto i Narodniot pravobranitel so mene se ismejuvale.
Pak, izborot se vr{i na mangupski na~in- mesto da ima eden stav za izbor na docent,
von- i redovenprofesor, ima tri stava.Za podobro prestava na izborot, e slednava postapka:
vo prviot stav se bara obrazovan, vtoriot poluobrazovan i tretiot neobrazovan. Bidej}i vo
site tri stava se sodr`i obrazovan, site si gi ispolnuvaat uslovite- nie sme kako vo 19 vek.
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