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ВОВЕД
Кога немало контиененти, имало две генетско- географски подрачја. Истите
опостоиле по нивното двоење, што важи и денес: Белци обрастени со влакна по телото и Темни необрастени. Исто се однесувало за животни на Белци со густи влакна (говеда, коњ) и на Темни со ретки влакна (слон, бивол, камила...). Истоветно
било со растенијата: на просторите на Белците имало за земјоделско производство,
што не важело за Темните. Ова било повод Белците да бидат сточари и земјоделци,
а Темните ловци и рибари. Поради говедото и свињата од Источниот Средоземен
Базен, до 4000 г.п.н.е. Средоземно Море, денес само балкански, пред 25.000- 15.000
г.п.н.е. се создала крвната група А на Белци. Бидејќи Европјаните ја немаат крвната
група 0 на домородци, што важело за Индијанците како ловци и рибари, Европјаните континентот го населиле со домашни животни од Балканот и тоа само по 4000 г.
п.н.е. Преселбите биле по долината Вардар- Морава- Дунав, во Средна Европа, од
неа на запад. Бидејќи Алпите и Пиринеите биле замрзнати, Иберискиот Полуостров
бил населен само по 4000 г.п.н.е. Овој според растенијата и животните им припаѓал
на просторите на северна Африка. Таа била со истата генетска основа на Америка.
Островот Атлантида не можел да биде во Атланскиот Океан, и тоа на просторите меѓу Африка со Пиринејскиот Полуостров до Јужна Америка. Ова произлегувало поради тоа што наведените простори им припаѓале на Темните со свои
животни и растенија. Дури за неа се говори, на неа имало слон, кој нема врска со
Белците. Исто така, кај Гибралтар, меѓу Евро-Африка и Јужна Америка, кога тие би
се сполиле, меѓу нив нема празенмеѓупростор. Бидејќи домашните животни и растенија во Европа се со потекло од источното Средоземје, Атлантида не можела да
се најдува меѓу Европа и Северна Америка, туку само во источното Средоземје.
За Атланида, во 2006 година, ја објавив првата книга „Атлантида- фалсификат на Солон и Платон“. Во неа се говори за потеклото на расите, леденото доба,
Источен Средоземен Базен, потоп..., атландолози, атински фалсификати, историјата
на Атлантида, Атлантида- мистерија итн.
Следи втора книга, во 2015 година: „Атлантида- приказна за потопување на
Левантот“. Во неа се говори за: климатски промени, потонувањето на Левантот,
Подунавјето само продолжување на Левантот, потеклото на човекот, Крвни групи и
исхраната, живот и преселување на белата раса, Источно Средоземје, јазикот и писмото на Средноземноморците, одродување на Европјаните од својот пелазгиски
јазик, егејската измама за Атлантида, Атлантида- фалсификат на Солон и Платон,
Атлантида- приказна за потопувањето на Левантот.
Во третава книга за Атлантида во потполност ги наведувам делата на Платон (Тимај и Критија).Во неа се говори,што во Египет чул Солон (640- 560),а Платон
(427-347) запишал. Во делото се говори за еден далечен период со свој неолитски
развиток, пред повеќе од 11.500 години, кога веќе постоела левантската крвна група А само поради домашните животни (говедо и свиња). Ова објаснува, во Левантот се одгледувале домашни животни, држени во огромна густина, поради што имало зараза од чумата на говедото и грипот на свињата. Од нив произлегле маласипаница и грип-од тие во Америка изумреле околу 95% Индијанци со крвна група 0.
Со крвната група А белата раса стигнала во Јапонија- Јапонците се со 38%.
Докаде што стигнале Белците има градежи (пирамиди...), писменост и друго.
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ТИМАЈ (TIMAIO)
„(Во Уводот на ова дело, прв пат се зборува за Атлантида)1
Учесници: Сократ, Тимај, Хермократ,2 Критија3.
(17 а) СОКРАТ4: Еден, двајца, тројца; четвртиот,5 драги Тимају, кај ни е четвртиот од вчерашните гости а денешни домаќини на гозбата.
ТИМАЈ6: Не му беше добро, Сократе;тој никогаш своеволно не би изостанал
од ваков собир.
СОКРАТ: Тогаш, нели тебе и на овие овде ви е должност да ја преземеме и
неговата улога во разговорот ?
(б) ТИМАЈ: Секако, и во согласност со можноста што ја имаме, ќе гледаме
ништо да не препуштиме. Јасно е дека, кога ти уште вчера нас нè угости како што
се гостат, не би било во ред и ние тебе да не ти го вративме гостопримството од сè
срце.
СОКРАТ: Се сеќавате, значи, на сето она што ви го предложив за разговор ?
ТИМАЈ: На нешто се сеќаваме, а на она што не се сеќаваме ќе не потсетиш,
кога веќе си тука. Или, уште подобро, ако не ти е тешко, повтори нí го сето тоа пак
со неколку збора за подобро да го запамтиме.
(в) СОКРАТ: Добро, така нека биде! Во говорот што го одржав вчера7 најважно беше: какво треба да биде државното уредување, односно какви луѓе треба
да има за да биде најдобро.
ТИМАЈ: И тоа што нí го кажа, Сократе, на сите многу ни се допадна.
СОКРАТ: Нели најпрво во државата го издвоивме сталежот на земјоделците
и сите други занаетчии, од оние кои ќе се борат за неа ?8
ТИМАЈ: Да.
СОКРАТ: И бидејќи секому, во согласност со неговата природа, му дадовме
една задача, онаа што му одговара, и секому само една вештина, нели рековме дека
оние кои се борат за сите би требало да бидат само чувари на државата, било некој
да се обиде да ја нападне од надвор било од внатре; дека тие треба да бидат благи и
(18 а) праведни кон оние што им се подредени, бидејќи според природата тие им се
пријатели, но да се безмилосни према непријателот со кого ќе се борат ?
ТИМАЈ: Секако.
СОКРАТ: Рековме, мислам, дека душата на чуварите мора да биде едновремена страсна и извонредно приврзана кон мудроста, за да можат да бидат и благи
кон едните и бесмилосни кон другите.
1

Делото на Платон е превземено од книгата Платон Јозо Т.Бошковски Јон Атлантида Вистината и
Македонија * Високоцветна Македонија, Нов свет, Скопје, 1998.
2
Хермократ е војсководител и политичар за кого зборуваат Ксенофонт, Тукидид, Диодор и Плутарх
- (Прокле...), кој ги поразил Атињаните при нивниот поход во Сицилија (415- 413) година пред н.е.
3
Критија, е атински политичар и роднина на Платон по мајкина линија.
4
Сократ (470- 399) година пред н.е. е Атински филозоф- учител на Платон.
5
Петтиот (предвиден) соговорник во дијалозите Тимај и Критија, не суштествува!?
6
Не се знае дали Тимај (енциклопедиски образован, богат и почитуван филозоф, од Епизефирска
Локрида) е вистински или измислена личност во истоимениот Платонов дијалог!?
7
Изгледа дека: дијалогот што се води во Тимај, е на некој начин продолжение и дополнување на дијалогот од Држава (II - V).
8
Реп. II 370 а- г.
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ТИМАЈ: Да.
СОКРАТ: А, нивното воспитание ? Зар не треба да бидат физички подготвени и да се упатени во музиката и во сите други вештини што им доликуваат на
такви луѓе ?9
ТИМАЈ: Се разбира.
(б) СОКРАТ: Потоа рековме дека тие, така воспитани, не треба да се интересираат ни за злато ни за сребро, нити за друго богатство, туку да примаат плата од
оние што ги заштитуваат, како нивни бранители, доволно за умерени луѓе; заедно
да ја трошат и да живеат во заедница изградувајќи ја постојано својата примерност
без интерес за други работи.10
ТИМАЈ: Да, токму така рековме.
(в) СОКРАТ: А, што се однесува до жените, напоменавме дека нивната природа треба што подобро да се согласи и да се зближи со природата на мажите11 и на
сите да им се даваат заеднички должности како во војна така и во други прилики.
ТИМАЈ: И за тоа, исто така зборувавме.
СОКРАТ: А раѓањето деца ? Не беше ли она што го зборувавме за тоа доволно необично за добро да се запамти ? Имено, дека сите брачни другари и сите деца
треба да бидат заеднички, на сите. Нагласивме и тоа, никој да не може да си го препознае своето сопствено потомство, туку сите да се сметаат за свои роднини: браќа
и сестри, ако им одговараат со годините, родителите и дедовците оние постарите, а
(г) деца и внуци оние помладите.12
ТИМАЈ: Да, навистина тоа беше лесно да се запамти, како што рече.
СОКРАТ: А, за да можат тие според своите природни особини да бидат колку што се може поблагородни, зар нема да се сетиме дека рековме како владетели(д) те и владетелките треба тајно, со некој вид ждрепка, да ги местат браковите и
така и едните и другите да се женат со жени еднакви на себе; и никој за тоа да не
им префрлува, од верување дека изборот му бил препуштен на случајот.13
ТИМАЈ: Ќе се сетиме.
(19а) СОКРАТ: Исто така рековме, како што се сеќавате, дека децата на добрите треба да се одгледуваат тука, а децата на лошите треба потајно да се испраќаат во друг град. Додека растат треба постојано да се надгледуваат и оние вредните
повторно да се земаат тука, а оние кои меѓу овие овде ќе се покажат недостојни, да
се испраќаат во земјата од која оние добрите се враќаат.14
ТИМАЈ: Така е.
СОКРАТ: Дали, значи, сега го повторивме во главни црти она за што вчера
разговаравме, драги Тимају или треба да изнајдеме уште нешто што е пропуштено
во разговорот ?
ТИМАЈ: Не, Сократе, токму за тоа зборувавме.
СОКРАТ: Сега би можеле да чуете нешто за она што ме обзема во врска со
државното уредување за што расправавме. Тоа нешто наликува на она што ќе го
9

Реп. II 370- 376.
Реп. 416 г.
11
Реп. V 451в, 455-456.
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Реп. V 461г.
13
Реп. V 458- 461.
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Види: Држава V 460в.
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почуствува некој кога ќе забележи убави животни, било насликани, било да се живи, но во состојба на мирување, па при тоа, ќе почуствува неодолива желба да ги
види во движење, како, на пример, се напрегаат кога се во борба, во согласност со
(в) она што би можело да се очекува од соодветните делови на нивните тела. Ете,
тоа е она што и јас го почувствував кон државата за која разговаравме. Со задоволство, се разбира, би слушал некого да ми раскажува за борбите што таа го води со
други држави, како и за тоа како чесно влегува во војна покажувајќи го во војувањето на што резултира од одгледувањето и физичкото воспитание: како во самата борба, така и со зборови во преговорите со било која друга држава. Што се одне(г) сува до мена, Критија и Хермократе, уверен сум дека јас, таквите луѓе и таквите
држави, никогаш не би бил кадарен во доволна мера да ги прославам; а тоа мене и
не ми е чудно. Но истото го мислам и за старите и современите поети, не заради тоа
дека не го ценам поетскиот сој, туку заради тоа што се кому му е јасно дека овие
миметички браќа15многу добро и со голема леснотија ги прикажуваат приликите во
кои се воспитувани, додека- кога е во прашање светот во кој самите не одраснале,
(д) тешко би можеле добро да го подржуваат во делата и уште потешко со зборови.
Софистите пак, како што и други убави нешта, но бидејќи лутаат од град до град и
немаат свои постојани места на престојување, се плашам дека се во состојба да се
соживеат со она кое луѓето кои се едновремено и државници и филозофи можат да
го направат или кажат, во војната и во борбите надело, а во секојдневните работи
со зборови. Преостанаа, значи, луѓето од вашиот ред кои- како по својата природа,
така и по воспитание- се занимаваат и со филозофија и со политика, како, на при(20а) мер, овој, Тимај, од Локрида во Италија16 град со најдобри закони, кој таму не
заостанува ни за еден свој сограѓанин ни по потекло ни по имотот и во својот град
има највисока власт и најголемо почитување, а го има достигнато, како што знам и
врвот на целокупната филозофија. За Критија пак сите знаеме дека е добро упатен
во сè за што овде расправаме, а Хермократ по својата природа и образование е дораснат на сето ова, во што мораме да веруваме, бидејќи постојат и многу сведоче(б) ња. Ете зошто јас вчера од сè срце се израдував кога видов дека од мене барате
да расправаме токму за државното уредување; знаев дека никој подобро од вас не
би можел да ни овозможи продолжение на расправата, само ако сакате да го сторите тоа. Бидејќи само вие меѓу современиците би можеле да прикажете држава подготвена за војна што е достојна за неа, укажувајќи во својот опис на сите нејзини
својства. А сега, бидејќи завршив со тоа што го баравте од мене, воедно и вас ве
потсетувам. Се договоривме меѓу себе и решивме,со гостопримството; еве сум, зна(в) чи, целиот всредоточен и потполно сум подготвен да ги чујам.
ХЕРМОКРАТ: Токму така, Сократе, и како што Тимај пред малку рече, полни сме со волја и немаме никаков изговор да не го сториме тоа; така и вчера, веднаш штом оттаму17 стигнавме во станот кај Критија, каде што се сместивме, па дури и порано, патема, разговаравме за истото. Критија тогаш ни раскажа едно старо
предание. Раскажи му го сега истото и на Сократа Критија, за да просуди: дали тоа
одговара или не на задачата што ни ја постави“.
Се говори: „едно старо предание“-тоа се раскажува, а раскажувачот додава...
15

Реп. II 377б, III 394д.
Во Закони се вели дека градот Локрида е прочуен со своите совршени закони. (Зак. 636б).
17
Збор е за местото, каде што почнал да се води разговорот.
16
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„КРИТИЈА: Секако, ќе го сторам тоа, ако се согласи и нашиот трет соговорник, Тимај.
ТИМАЈ: Се согласувам, се разбира.
КРИТИЈА: Слушни ја, Сократе, приказнава која е многу необична но е потполно вистинита, како што некогаш за куќен пријател на мојот предедо, Дропид,
кој многу го сакал како што и самиот кажува на многу места во песните. Му раскажувал на мојот дедо Критија18- а стариот, пред мене често со сета се присетуваше на то- дека големи и прекрасни стари дела на овој град исчезнале од сеќавањето
заради забот на времињата и пропаста на човечките поколенија. Едно од сите е нај(21а) големо па би било добро, токму со сеќавањето на него, да ти искажеме благородност тебе, и достојно и вистински да ја прославиме божицата на денешниов нејзин празник19 како да í пееме химна.
СОКРАТ: Добро речено. Но какво е тоа дело за кое, според она што го чул
од Солон, ти раскажувал стариот Критија и тоа не како за некое усмено предание,
туку како за нешто што овој град навистина го доживеал во далечното минато ?
КРИТИЈА: Па еве, ќе ви го раскажам тоа старо предание. Го слушнав од човекот кој и самиот веќе доста беше оддалечен од младоста. Бидејќи, Критија, тогаш, како што самиот кажуваше, имаше блиску деведесет години а јас најмногу де(б) сет.Поточно беше Куреотида, третиот ден на Апаториите.20Како и секоја година
и тогаш свеченоста за нас, децата, се одвиваше по вообичениот ред. Татковците ни
подготвија награди за рецитирање. Се рецитираа многу песни од многубројни поети, а повеќето од нас пеевме од Солон, сеуште нови во тоа време. Некој од мојата
фратрија, било од свое уверување, било од љубов кон Критија, рече: мислам, дека
Солон не само што е најмудар во другите работи туку и во поезијата е највозвишен
(в) меѓу сите поети. А, стариот- уште живо се сеќавам- многу се израдува и рече
низ смеа: ‘Ако Солон со поезијата не се занимаваше само попатно, мој Аминандретуку ако работеше сериозно на неа, како другите, и да го довршеше преданието кое
(г) го донесе овде од Египет, да не беа побуните и другите зла на кои наиде, кога се
врати кои го натераа да го запостави делото- никогаш, како што ми се чини, ни Хесиод, ни Хомер, ни било кој друг поет немаше да биде пославен од него’.
‘За какво предание зборуваш, Критија’, праша Аминандар. ‘За потфатот кој
со полно право би можел да се смета најголем и најзначаен од сите потфати што ги
презел овој град, но заради времето и пропаста на оние што го извршиле, преданието не се одржало.’ Кажувај сè по ред, рече Аминандар, што чул Солон, и како и од
кои луѓе, за да кажува потоа дека било вистина’ “.
Па се говори за потопот, кој бил само по леденото доба со постоледено доба.
Само по постледеното доба бил Потопот за кого се говори и во Библијата.
„‘Во Египет,рече Критија,во делата во која при крајот се разретчува текот на
(д) Нил, постои нома која се вика Саиска. Најголем град во неа е Саис, а негов крал
бил Амасис;21 жителите на тој град за основач ја сметаат божицата чие египетско
18

Испаѓа дека овој Критија е правнук на Стариот Критија, од времето на Солон.
Објаснето под 3.
20
Куриотида е третиот ден од свеченостите Апатории, Јонски празник, во чест на Дионис,кој се славел неколку дена, во октомври. А, на третиот ден, децата биле примани во фратриите. Покрај свеченостите од машка страна, се одржувале и свечености во чест на жените, како сеќавање на матријархот, кој паѓал во заборав.
21
Амасис е крал на Египет (569- 525) година пред н.е.
19
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име е Неит,22а грчкото, како што велат самите, Атена; многу ги сакаат Атињаните и
зборуваат дека тие се на некој начин нивни сродници. Солон раскажувал дека, кога
(22а) стигнал таму, го примиле меѓу себе со големи почести; а кога ги прашал свештениците за старите времиња, бидејќи биле најупатени во тоа, открил дека за нив,
така да се рече, ништо не знае ни тој, ниту некој друг Елин. Сакајќи еднаш да ги
наведе на разговор за старите времиња, почнал да им ја раскажува најстарата исто(б) рија на овој наш град: за Форонеј наречен човек,23 за Ниоба,24за тоа како Деукалион и Пира го преживеале Потопот;25изведувал родослови на нивните потомци и
се повикувал во сеќавањето на нивните времиња и она што се случило со желба да
ги определи и нивните датирања.
‘Е Солоне, Солоне, му рекол тогаш еден стар свештеник, вие Елините сте
постојано деца, нема стар Елин’. А Солон, слушајќи го тоа, прашал: ‘Како го мислиш тоа’ ? ‘Млади сте сите, одговорил свештеникот, душите ви се млади; бидејќи
во нив нема никакво старо верување, кое се базира на старите преданија, ниту некое знаење кое со времето добило седа коса. А еве ја и причината за тоа: многуброј(в) ни уништувања го снаоѓале човечкиот род на најразлични начини26 и уште ќе го
снаоѓаат: со оган и вода оние најголемите, а на безброј други начини оние помалите.
И кај вас, имено, се зборува како еднаш Фаетон, синот на Хелиј, ја впрегнал
татковата кола, без да има сила за да помине по татковата патека, и ја опожарил целата земја, а тој самиот погинал погоден од ровја, кажува вашиот мит, а се работи
за тоа дека небеските тела кои се движат околу Земјата имаат својство да прават от(г) клон од својот утврден правец на движење, па паѓаат на Земјата и предизвикуваат многу пожари, во големи временски периоди, во кои доаѓа до пустошење. Тогаш
оние кои живеат на планините, на извишени места и во суви предели, се повеќе
изложени на страдање од оние кои живеат покрај морињата и реките. Нил, кој е
наш спасител и во други прилики, со излевањето, нè спасува и од овие непогоди.
Кога, меѓутоа, боговите ја преплават земјата со воѓе, со намера да ја очистат, се
спасуваат оние кои живеат на планините,пастирите и говедарите,а жителите од гра(д) довите во нашите краишта, реките ги однесуваат во морето; во оваа земја пак ни
тогаш ни било кога водите во полињата не доаѓаат одозгора туку, обратно, сите извираат и надоаѓаат одоздола. Заради тоа, се вели, нештата што се овде сочувани се
најстари. Но, човечкиот род, како што е познато, повеќе или помалку ги населува
(23а) сите оние места каде што нема преголем студ или преголема горештина. Сето
она, пак, за што имаме сознание дека биле овде, било кај нас, било на некое друго
место се случило а е убаво и големо или по нешто друго се истакнува, овде е запишано во храмовите и од најстари времиња е зачувано. А кај вас и кај другите народи, секогаш по средувањето на приликите со писмото и сè друго што е неопход22

Неит е египетска- либиска и Палестинска богиња Аната, која Херодот (II 28) ја изедначува со
Атина, а Плутарх со Изида.
23
Форонеј, син на речниот бог Инах, е прв крал на Арг и целиот Пелолонез. Се смета родоначалник
на Пелазгите (Белазгите на Белопонез).
24
Ниоба, ќерка на Тантал и жена на тебанскиот крал Амфион, се фалела со своите седум ќерки и седум синови, кои ги убиле Аполон и Артемида, по наговор на мајка им Латона.
25
Деукалион и Пира, кралска двојка од Тесалија, единствени го преживеале потопот, со кој Зевс намеравал да го уништи расипаниот човечки род. Од нив настанале новите поколенијна луѓе.
26
Зак. 676.

9
но за живот во градовите, по извесен број години, како некаква болест се урнува
некоја небеска непогода, оставајќи ги во живот само неписмените и необразованите.Така,на некој начин,одново станувате млади бидејќи не знаете ништо од она што
(б) било, било овде, било кај вас да се случувало во старите времиња. Оние родослови што пред малку ги наведе, Солоне, и она што го раскажа за настаните кај вас,
можам да речам, малку се разликува од приказна за деца. Вие, пред сè, се сеќавате
само за еден потоп на земјава, иако порано имало многу. Освен тоа, не знаете дека
во вашата земја е роден најубавиот и најдобриот род меѓу луѓето од кој потекнуваш
и ти и целиот ваш сегашен град, бидејќи нешто семе останало од порано. Но, вие
тоа не го знаете заради тоа што оние што преживеале низ времињата, генерација по
(в) генерација, умреле немо, без да остават записи. Пред уништувањето од потопот,
Солоне, постоел еднаш од сите најголем град, кој сега го држат Атињаните, кој бил
најдобар во војна и во секој поглед, а посебно се одликувал со добри закони. Се
зборува дека тука се остварени најубавите подвизи и најдобри државни уредувања
од сите за кои сме чуле под ова небо’. Кога го слушна тоа, Солон, многу восхитен и
(г) целиот обземен од љубопитност, ги замоли свештениците точно и со ред да му
раскажат сè што знаат за тие одамнешни настани. А, свештеникот, тогаш наведе:
‘ќе ти раскажам за тоа никаква завидливост, Солоне, и заради тебе, и заради вашиот град, а најмногу заради почитувањето на божицата која и вашиот и овој наш град ги чува под своја заштита, ги одгледала и воспитала; прво вашиот, земајќи семе
(д) за вас од Геа и Хефајст,27а потоа илјада години подоцна и нашиот. А од времето
на востановувањето на нашиот град се поминати, според светите записи, осум илјади години. Ќе ти ги опишам сега накратко законите од граѓаните кои живееле пред
девет илјади години, и најубавото од нивните дела- за кое се знае; а некогаш, во некоја друга прилика,сè по ред,за поопстојно да го проучиме преку записите. Напра(24а) ви, сега, споредба, на нивните закони со овие овдешниве: ќе забележиш дека
многу од овие сегашниве се градени по примерот на законите кој во време кај вас
постоеле. Прво да го земеме свештеничкиот сталеж кој е потполно одделен од други сталежи, како и сталежот на занаетчиите, бидејќи секој се занимавал со својата
работа и не се мешал во работите на другите, како што се, меѓу другото, и сталежите на пастирите, ловџиите и земјоделците; а верувам секако забележуваш дека овде
(б) сталежот на воините, на некој начин, е одделен од сите други и со закон му е
определено да не се занимава со ништо друго освен со воените работи; па уште и
тоа дека нивното вооружување, имено штитовите и копјата, се исти со оние кои ние
први ги употребувавме меѓу населението на Азија,28 бидејќи божицата прво нам ни
ги откри, како што во нашите краишта прво вам ви ги прикажа. Што се однесува
пак до духовните дејности гледаш дека законот овде уште на самиот почеток водел
(в) сметка и за нив и тоа почнувајќи со космосот,29 па на основа на тие божествени
вештини ги пронашол и оние другите што се однесуваат на животот на луѓето, сè
до самата вештина на прорекувањето и лекувањето- грижа за здравјето, а потоа тука ги приопштил и сите други знаења што произлегуваат од нив.30 Како што се гледа, целиот тој поредок на уредување божицата најпрво кај вас го востановила. Го
27

Види: Илијада II 547: Ерихтониј е атински херој, основач на Панатинските свечености.
За Египет се мислело дека е дел од Азија (Херодот).
29
Постојат различни интерпретрации на зборот „ Космос“.
30
Види: Херодот II, 82, 83, 84.
28
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избрала местото каде што вие сте се родиле, бидејќи забележала дека во тие области распоредот на годишните времиња е исклучително поволен и придонесува да
се раѓаат најразборити луѓе. А бидејќи самата божица едновремено е наклонета кон
војната и мудроста, изабрала и наследила најпрво место кое ќе í дава луѓе со соод(г) ветни особини. Тука, значи сте се населиле вие и сте имале такви и уште подобри закони, надминувајќи ги со добрите особини, сите луѓе, како што, во суштина и ви доликува бидејќи сте деца и воспитаници на боговите“.
По постледеното доба нагло следи затоплување и влез на вода од Атлантик.
„Многу големи дела на вашиот град, кои се овде запишани, станале предмет
на восхитување, а од едно посебно се истакнува со вредност и големина. Записите
(д) кажуваат дека некогаш вашиот град запрел сила која во бесен јуриш навалила
на цела Европа и Азија заедно, доаѓајќи оданде од кај Атланското море. Тоа море,
тогаш, се вели, било пловно;31пред протокот кој вие, како што се знае, го викале
Херкулови столбови32 постоел остров поголем од Либија33 и Азија заедно; од него,
луѓето тогаш можеле да прејдат на другите острови а од нив на целиот континент
(25а) на спротивната страна кој бил обиколен со вистинско море.
Бидејќи морето кое се наоѓа од другата страна на протокот за кој зборуваме
изгледа е залив со тесен влез,34 и вистинското море е она (од другата страна) земјата која потполно го опкружува би можела токму, во вистинската смисла на зборот
да се нарече континент.35 На тој остров Атлантида постоело големо и прекрасно
кралство кое владеело со целото острово, со многу други острови и со дел од континентот. Освен тоа од земјите од оваа страна на Протокот ја држело Либија сè до
(б) Египет, а Европа сè до Тиренија.36 Оваа сила, откако ги обединила сите свои
сили, се обидела, значи, во еден налет да ги пороби сите места и кај нас и воопшто
сè што се наоѓа на оваа страна на Протокот. Тогаш, Солоне, силата и вредноста на
вашиот град, му беа покажани со сиот сјај на целиот човечки род. Надминувајќи ги
сите со храброст и со воена вештина, како предводник на Елините,37 оставен сам
бидејќи сите други застрашени се откажале од учество во одбраната, вашиот град
се најде во голема опасност, но го скрши налетот на непријателот и го подигна сво(в) јот победнички знак и со тоа спречи да бидат поробени оние кои никогаш не биле во ропство, а сите нас кои живееме од онаа страна на Херкуловата меѓа, без учетво во војната не ослободи. Подоцна, по стравотните потреси и потопи, во текот на
еден единствен ден и следната погубна ноќ, пропадна под земја целата ваша борбена сила, а и островот Атлантида, исто така, потона во морето и изчезна. Затоа, сега,
морето таму е беспатно и неиспитано бидејќи дното е плитко и е наталожено со тиња која островот при спуштањето ја остави зад себе.38Еве, Сократе, го слушна она
31

Се знаело дека Атланскиот океан, во близина на шпанскиот брег, бил многу плиток и непловен.
(Ар. Метерологика Б I 354a 22).
32
Гибралтарски проток. (Гибр, р=л, гибл=гибал- бреговите се гибале=допирале, Р.И.)
33
Како Либија се сметала цела Африка, западно од Египет.(Либија,б=в: лива=пева+н+т=Левант,РИ)
34
Средоземно море.
35
Се работи за игра на зборови.
36
Тиренија е подоцнежната Етрурија.
37
Се работи за анахронизам: Употребен е презент што се коси со претходните наводи со кои се кажува дека тука живееле „боженствени луѓе“ за кои Елините не знаат ништо, бидејќи се „млади“
дојдени 9000 години по овие настани.
38
Се зборува за веродостојноста на фактите и постоењето на Атлантида.
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што го прераскажав во главни црти, а што ми го раскажуваше стариот Критија спо(д) ред преданието што го слушал Солон. А додека ти вчера зборуваше за државното уредување и луѓето што ги споменуваше, јас се чудев и се восхитував сеќавајќи
се на ова кое тукушто ви го раскажав, размислувајќи за тоа како твојот опис, ненамерно, на некој божествен начин, се совпаѓаше со многу нешта од она што го збо(26а) рувал Солон. Но тогаш не сакав веднаш за тоа да зборувам, бидејќи заради
должината на изминатото време, не можев на се добро да се сетам. Помислив дека
би требало ова да ви го раскажам дури откако претходно и самиот во доволна мера
ќе се присетам.
Затоа вчера веднаш се согласив со тебе околу она што го бараше од мене,
бидејќи мислам дека во расправите од овој вид најважно е за основа да се постави
темата која одговара на намерата; која мислам, во доволна мера добро ќе нè упатува.Па така,вчера како што вели Хермократ, заминувајќи одовде, на сè добро се присеќавав и им раскажував, а откако ги оставив, размислував за тоа и во текот на но(б) ќта и се сетив речиси на сè.
Точно е она што велат дека знаењата што човек ќе ги добие во детството на
чудесен начин остануваат во сеќавањето. Јас еве навистина не знам дали би можел
да се присетам на сè што чув вчера, но во секој случај би се зачудил кога сеќавањето би ми изчезнало нешто што го имам чуено пред толку време. Тогаш слушав
со такво уживање и со такво детско одушевување, а и старецот ме поучуваше со то(в) лку љубов, додека јас постојано го припрашував, што сето тоа го запамтив како
трајна и неизбришана слика. На овие овде уште веднаш утрово им го раскажав тоа
за да можат со моја помош добро да се подготват за разговор. А, сега Сократе,- заради тоа и беше ова кажано- подготвен сум да зборувам, и тоа не само во главни
црти, туку онака како што имам слушано, сè по ред; а граѓаните и државата кои ти
вчера ни ги претставуваше како некаков мит, ќе ги пренесам сега во стварноста. Ќе
претпоставиме дека таа држава е оваа нашата и ќе кажеме дека граѓаните што ти ги
(г) смисли се вистинските наши претци за кои зборуваше свештеникот. Тие во сè ќе
се совпаднат, па нема да се залетаме ако кажеме дека тие луѓе се толку оние од старите времиња.39А ние сите заедно, но секој со своето дело ќе се обидеме според
своите можности да го извршиме она што од вас го бараше. Треба да видиме, Со(д) крате, дали ова што го зборуваме нí чини задоволство или место не го треба да
побараме нешто друго.
СОКРАТ: Со што подобро, Критија, би можеле ова да го замениме кога тоа
веќе и со својата сродност најмногу í одговара на жртвената свеченост на божицата, и уште повеќе што тоа не е некој измислен мит, туку вистинска историја ? Како
значи и каде ќе пронајдеме друг предмет за разговор ако овој го напуштиме ? Тоа
не е можно. Но сега треба вие да зборувате, и нека ви е со среќа, а јас, бидејќи говорев вчера, денеска ќе му се препуштам на одморот и на слушањето.
(27а) КРИТИЈА: Гледај го, Сократе, редоследот на гостинските дарови за тебе, а како ги имаме распоредено: решивме Тимај бидејќи е најупатен меѓу нас во
астрономијата и бидејќи најмногу труд има вложено за да ја дознае природата на
вселената, прв да зборува, и почнувајќи од постанокот на семирот да заврши со
природата на човекот; а по него јас, како од него да ги примам луѓето кои тој со
својот опис ги создаде, а како ти некои од нив извонредно да ги воспита- па јас зна39

Зак. III 683е, 684а.
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(б) чи во согласност со Солоновата реч и неговите закони да ги направи граѓани на
оваа држава, и да ги изведат пред нас како пред судии, замислувајќи дека се тие некогашните Атињани кои иако исчезнати ни ги открива словото на светоте записи;
понатаму да зборувам така како да се во прашање денешни атински граѓани“.40
Атина била нов град, традиции од Месопотамија-пара со буф (Семирамида).
„СОКРАТ: Гледам дека за возврат ќе добијам вистинска совршена и сјајна
гозба од зборови. Како што изгледа Тимај, сега ти си на ред за збор, но на почетокот, како што носи редот, повикај ги боговите.
(Крај на Уводот, од ‘Тимај’)“.
Преданијата биле на белата раса која во леденото доба опстоила во Левантот. Па белата раса била еден народ со еден те ист јазик.Тој се преселил до Јапонија.
КРИТИЈА ИЛИ ЗА АТЛАНТИДА (ΚΡΙΤΙΑΣ ή ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ)
„Лица: Сократ, Критија, Тимај, Хермократ.41
(Продолжение на разговорот по Уводот во дијалогот ‘Тимај’, кој го водат
истите личности)
(106а) ТИМАЈ: Дојдов, Сократе, до крајот на излагањето, завршувам со задоволството и со голема радост како да се одмарам од долгото патување.42 Му се
обраќам со молба на Господ,43 кој, како што познато, постои уште од одамнина, а
(б) сега, еве го благонаклонет и во нашиве излагања кон она што со рекам го кажуваме. А ако и спротивно на волјата сме кажале нешто што не е во согласност со нештата што не беа предмет на нашите излагања нека нí определи и соодветна казна.
Та нели смислата на праведната казна е, заблудениот човек да се врати на вистинскиот пат. Според тоа, за да можеме во иднина правилно да беседиме за постанокот
на боговите, да го замолиме да нí подари знаење, најсовршениот и најблагородниот лек меѓу лековите. По оваа молба, според договорот,44 на Критија му е редот да
беседи.
КРИТИЈА: Во ред, Тимају, прифаќам, но како што ти на почетокот му се об(в) рати на господа со барање прочка заради намерата да зборуваш за важни работи, тоа и јас сега го молам. И сакам, овде, да добијам повеќе проштевање, заради
(107) уште поголемата важност на она за што ќе стане збор. Иако сум скоро убеден
дека молбата што сакам да ја упатам го издава многучестољубовиот и претпазлив
молител, таа сепак, мора да биде дадена. Зар некој паметен човек би се осудил да
тврди како она за што ти зборуваш, не чини ? А бидејќи за ова,за што ќе стане збор,
треба повеќе проштевање, бидејќи е многу тешко, морам да се обидам некако да го
40

„Критија“ е дел од „предговорот што Платон сакал да го напише како легендарна слика на идеалната држава, во акција, според Конфорд.
41
Делото на Платон е превземено од книгата Платон Јозо Т.Бошковски Јон Атлантида Вистината и
Македонија * Високоцветна Македонија, Нов свет, Скопје, 1998.
42
Тимај, по завршувањето на своето излагање во истоимениот дијалог, ги известува своите соговорници како се чуствува.
43
Се работи за космосот како живо суштество- бог: „најголем и најдобар, најубав и најсовршен,
еден еднороден Бог, цело небо“.
44
Во Уводот на дијалогот Тимај е направен распоред кој кога ќе зборува. Сократ потсетува дека
Критија, прво треба да ги повика на помош боговите па да почне да раскажува. (Види: „27 г- Крај на
Уводот).
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објаснам тоа барање. Според моето мислење, Тимај, полесно е пред луѓето да збо(б) руваш за боговите одошто на овој собир да зборуваш за оние што се смртни. Бидејќи, секогаш кога слушателите немаат искуство и кога нивното незнаење (за боговите) е големо, со тоа, му прават големо олеснување на оној што сака да зборува
нешто за нив. А колкаво е знаењето за боговите, се знае. За да ви биде ова што го
зборувам појасно, следете го моето излагање. Она што ние сите го зборуваме, навистина,во извесна смисла,е подражавање и пресликување.45Да видиме како сликарот
(в) ги прикажува божјите и човечките тела и да размислиме со колкава леснотија
или труд тој ги задоволува заинтересираните со своето подражување, при што нам,
пред сè, повеќе ни се допаѓаат земјата, планините, реките, шумите, небото и сè она
што се наоѓа околу него и се движи, секогаш кога е покажано дека со подражувањето е доловена и извесна сличност со нив. Освен тоа, доколку за подражуваните
нешта за кои немаме посигурно знаење тогаш она што е насликано го подвргнуваме ни на испитување ни на критика туку кога е збор за тие работи, се задоволуваме
(г) само со лажливата и нејасна скица. А кога некој ќе се обиде да ги наслика нашите тела, на оној кој нема да постигне потполна сличност му се покажуваме како
неугодни судии, бидејќи заради сосредоченото внимание строго ги воочуваме недостатоците. Треба да се согледа дека истото тоа се случува и при излагање: Кога
се во прашање небеските појави, божетстени работи, задоволни сме и со помалку
веродостојно излагање, па затоа детално испитуваме кога се зборува за смртниците
и за човечките дела. Секогаш кога не сум во состојба сосема како што доликува да
(д) го изложам она, за што сега, без подготовки, ќе стане збор, треба да се прости.
Бидејќи, треба да се има на памет, дека според постојаното мнение, не е полесно,
туку е потешко да се зборува за смртните. Сето ова го кажав, за да мора човек да го
сфати не како лесно туку како тешко. Стигнав, Сократе, до крајот на излагањето на
(108) тешкотиите. За нив барам, не помалку туку повеќе проштевање, со оглед она
за што имам намера да зборувам. Ако изгледа дека имам право да побарам разбирање, се надевам, вие ќе најдете волја да ме разберете !
СОКРАТ: Зар не гледаш, Критија, дека те разбирам. Исто нема да му го објадеме и на Хермократ, третиот говорник. Јасно е дека наскоро, кога ќе дојде ред да
зборува и тој ќе бара проштевање како и вие двајцата. Па за да се обезбеди и неговиот почеток, а да не биде принуден и тој истото да го зборува, дотогаш нека збо(б) рува така како да го добил бараното проштевање. А тебе, драги Критија, уште
сега ќе ти го кажам мислењето на слушателите: поетот46 што го пренесуваш, се има
здобиено кај нив, на чудесен начин, со толкава слава што тебе ќе ти треба посебно
голема наклонетост ако сакаш таа слава да му ја преотмеш.
ХЕРМОКРАТ: Без сомнение, Сократе, таа опомена, не му е упатена само на
Критија туку и мене. Но плашливите луѓе, Критија, никогаш немаат подигнато по(в) беднички трофеј. Затоа треба храбро да му се препуштиме на излагањето и по
повикувањето на Аполон47 и музите треба да ги изнесеме на светлината на денот
стојностите на старите сограѓани и со песни да ги славиме.
КРИТИЈА: Утрешниот ден е твој, драги Хермократе, а ти уште сега покажуваш одважност бидејќи ти претходи друг говорник. Самиот разговор наскоро сепак
45

Збор за начинот на раскажувањето на Критија. За поезијата, види: Платон: Држава, X книга.
Се работи за споредба меѓу говорниците и поетите...
47
Збор е за довикување на Аполон, заштитникот на убавите вештини- поезијата, музиката и тн.
46
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ќе ти покаже што може тука нешто да се направи. Секако треба да се потпреме на
(г) твојот совет и охрабрувањето, освен боговите што ти ги спомна, треба да повикаме и други, особено Мнемосина48 бидејќи токму во рацете на таа божица е најважното во нивните разговори. Доколку добро се сетам и го соопштам она кое некогаш го кажале свештениците, кое Солон ете го спасил од заборавот, знам дека слушателите, како што бива, ќе сметаат дека навистина, како што треба, сум си ја
исполнил должноста. Токму сега морам, без никакво одлагање, тоа и да го сторам.
(д) Да се потсетиме, пред сè дека она најважното се случило девет илјади години, откако, според преданието почнала војната меѓу народите кои живеат од онаа
страна на Херкуловите столбови49 и сите народи што живееле од оваа страна. Тоа
треба сега да го раскажеме. Се зборувало, имено, дека оние првите ги предводеле
владетелите на Атлантида, а овие другиот нашиот град, кој и ја дотерувал војната
до крајот. Рековме, исто така, дека тој остров некогаш бил поголем од Либија и
Азија, а сега бидејќи е потопен од земјотресот, непроодната тиња ги спречува овде(109) шните морнароди да испловат во морето од онаа страна,50 и не одат понатаму. Што се однесува на тогашните варварски племиња и елинските народи, за нив
пооделно ќе зборуваме секаде ќе имаме прилика за тоа.51 Кога се зборува за тогашните Атињани и противниците со кои војувале, нужно е на почетокот да се запознаеме со воената сила и државното уредување и на едните и надругите. Предноста,
при тоа, треба да му се даде на народот на оваа земја. Некогаш боговите, ја подели(б) ле, меѓу себе, по области, целата земја- поделба без кавга.52Не би можело да се
претпостави дека боговите не знаеле што му одговара насекој од нив, и знаејќи дека тоа повеќе им прилега на другите, со кавга да го присвојат за себе. Значи, на
основа на праведна распределба го добила она што му одговарало и ја населиле земјата.По населувањето нè чувале како свое добро и штитеници како што прават па(в) стирите со своите стада. Но за разлика од пастирите, кои со удирање го тераат
добитокот на пасење, боговите не користеле сила за скротување на телата. Како посебно попустливи суштества, тие, во согласност со своите намери, управувале од
командното место, држејќи ја душата како кормило. Постанувајќи на таков начин,
тие владетели со сите смртни суштества. Додека другите богови при поделбата добиле други области и нив ги уредиле, Атина и Хефајст,53 со оглед на заедничкото
потекло (се од ист татко), а и стремежите во љубовта кон мудроста и уметноста им
се својствени и исти, добиле една област и тоа оваа земја, која ги има соединето во
(г) себе најприродните услови потребни за негување на високи особини и мудрост.
Кога од земјата54 создале вредни луѓе, тие им всадиле и желба за уредување на др48

Мнемосина е мајка на музите: сеќавањето... (Мнемосина=мнемо сина: Мнемо, м=н, мнено=мнение; поимите се правеле со в-н-т: сива=сина=сита; сина=сита; и=е, сета да се сети- сеќавањето, Р.И.)
49
При извршувањето на десеттата задача,Херкул,на поминување за Либија,кај Тартесос (Гибралтар)
подигнал два столба: Атлас на африканската страна и Гибралтарската карпа на европската страна.
50
Се мисли на Атланскиот океан.
51
Се работи за анахронизам во историјата на елинската популација.
52
Овде, Посејдон и Атена, не се препираат меѓу себе, туку Атена на атичаните им ја подарува маслинката, а Богот на морето го отвора изворот со вода за пиење, на Акропол.
53
Атена, како богиња, се појавува кај Пелазгите, неколку илјади години порано од времето на Платон. Нејзиниот култ е најголем во Атина, на Крит и тн. И Хефајст, богот на огнот, заштитник на занатството, имал големо светиште во Атина.(Атена=Атина + т = Татина; Ватина- Натина, со в-н-т, Р.И.)
54
(Тимај 23е): Египетскиот свештеник го информира Солон дека Атичаните се тукашни автохтони
луѓе, кои поникнуваат од самата земја...
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жавата. Нивните имиња се сочувале, но нивните постигања ги покрил заборавот,
заради пропаста на оние кои знаеле за тоа и заради должината на изминатото време. Како што беше речено до сега,55 секогаш преживеал неписмениот народ што
живеел по планините. А тие луѓе имале чуено само имињата на господарите во рамнините, а за нивните дела знаеле сосема нешто малку. На своите наследници радо
(д) им ги ставале имињата на претците, чии подвизи и закони не ги познавале,
освен што имале некои нејасни вести за секој од нив. Во текот на многу генерации
и тие самите и нивните потомци оскудувале работи што се потребни за одржување
(110) на голиот живот, се мачеле и затоа, нивното внимание било насочено на задоволување на основните животни потреби. Зборувале само за тоа и не се интересирале за старото минато на претците. Навистина, раскажувањето на митовите и
истражувањето на старините секогаш влегуваат во лежерноста на градовите, по задоволувањето на основните животни потреби, не порано. Токму така и се случувало да се сочуваат имињата на старите, но не и нивните дела. За ова што го зборувам
(б) доказ ми е Солоновото кажување дека свештениците зборувале за таа војна, ги
именувале хероите со многу имиња како што се: Кекроп, Ерехтеј, Ерихтоние, Ерисихтон и споменувале и други имиња од претците на Тезеј. Ист е случајот и со имињата на жените. Бидејќи тогаш воените работи биле заедничка грижа на жените и
мажите, се разбира, според тој закон, статуата на божицата во воена опрема ја имале како жртвен подарок што докажува дека сите живи суштества што живеат во за(в) едница, и мажјаците и женките, според природата се сосема способни за исполнување на обврската својствена на секој поединечен род. Оваа земја во тоа време ја
населувале и други сталежи56 граѓани- занаетчии и земјоделци. Сталежот на воините живеел посебно, како што на почетокот го издвоиле боженствените луѓе.57 Воините имале сè она што е неопходно за исхрана и воспитание,а немале приватна сво(г) ина туку сите добра ги сметале за заедничка своина на секого. Примајќи ја од
другите граѓани само потребната храна и не барајќи ништо повеќе, грижливо ги извршувале сите дејности што ги споменавме вчера,58 кои, како што рековме, биле
определени за чуварите. Па и она што е речено за нашата земја е убедливо и висти(д) нито. Атика, тогаш се простирала до Истам, потоа преку другиот дел од копното, до врвовите на Китерон и Парнет. Спуштајќи се низ планините, од десната страна се граничеле со Оронската земја, додека граница од левата страна, према морето,
í била реката Азоп.59Со плодородие60 ги надминувала сите други краишта на земјата, па во тоа време земјата можела да храни голема војска која не била заинтересирана за извршување на полски работи. Важен доказ за плодноста е она што пре(111) останало од неа до сега, кое со разновидноста и со квалитетот на плодовите и
55

Свештеникот, во Саис, на Солон му раскажува за овие работи, во Уводот на Тимеј: 23а и б.
За поделбата на граѓаните во примерната држава, Платон зборува во Држава (III книга).
57
Боженствените луѓе за кои се зборува, тука, се Пелазгите- автохтоното население на овие простори и ширум Европа. (п=б: Пелазги=Белазги, Пеласт=Беласт, Пелест=Белест..., Р.И.)
58
Во Уводот на Дијалогот Тимеј, што го донесуваме, на време се опишани сите важни поделби на
населението на класи и нивните задачи и занимања. (Види: од 17г- 186).
59
Асоп е река која тече низ јужниот дел на Беотија и североисточна Атика; Оропската земја е североисточен дел од Атика; Парнет е горски венец во северна Атика; Китерон е планина меѓу Беотија и
Атика; Истам е Коринтската превлака.
60
Плодноста на почвата во Атика и нејзините промени, Платон добро ги објаснува со (ерозивните
процеси).
56
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со обилните пасишта за сите животни, не заостанува ни зад една друга земја. Но во
тоа време родот бил не само добар туку и обилен. Со што да го потврдиме тоа ? На
која основа можеме со право да зборуваме за остатокот од тогашната земја ? Целата Атика која е одделена од другото копно, како ’рт длабоко навлегува во морето, а
околу брегот, морското дно е сакаде длабоко. Во текот на девет илјади години- колку што навистина поминале од она време до денеска- се случиле многу големи по(б) плави. Во тоа временско растојание и во такви околности, урвините на земјата
одозгора, не направиле позначаен насип како во други краишта, туку секогаш зафатени од буицата, пропаѓале во длабините. По исчезнувањето на плодната и растресита почва, денеска, во однос на тогашната состојба, се задржало само слабото тело на семјата, како што од оболеното тело преостанува само костурот и може да се
спореди од изгледот на малите острови. Бидејќи тогаш земјата била целосна, имала
(в) ридови високи како планини и полиња, кои сега се викаат Фелеус,61 прекриени
со плодна земја. За стеблестите шуми на планините и сега постоат очигледни докази, бидејќи на планините кои денеска само пчелите ги прехрануваат, пред едно не
толку одамнешно време, беа исечени дрвја погодни за покривање на некогашните
огромни градби,чии покриви сè уште постојат.На Атика имало и многу високи ово(г) шки и непроодни пасишта за стадата. Па и водата, која Зевс ја испраќал секоја
година, не истечувала, како сега во морето, заради запурнината што го зафаќа местото без растежи, туку плодната земја ја впивала во себе и ја чувала во резерва под
слојот на глината. Спуштајќи се впиената вода од висините во долините, обилно ги
напојувале изворите и реките, насекаде. Преостанатите свети шумички покрај некогашните извори и сега се доказ за тоа дека е вистина она што за Атика се раска(д) жува. Такви биле природните особини на целата земја, која добро ја обработувале и вистински земјоделци, чија единствена задача била обработувањето на земјата. Поклониците кон убавината надарени и способни, ја држеле најплодната земја, изобилството вода и регионите со доста умерена клима. А еве како бил уреден
(112) градот во тоа време. Околината на Акрополот, како прво, изгледала поинаку
одошто денеска. Значи, една извонредно дождлива ноќ ја подлокала и ја опустошила земјата; заедно со земјотресите настанал и ужасен потоп, трет пред оној катастрофалниот во времето на Деукалион.62 А некогаш во минатото, Акропол по целина допирал до Еридан и Илис, го опфаќал Пикнос и се грабничел со Ликабет, наспроти Пикно.63Покриен со наслаги од земја, само одозгора бил незнатно заравнет.
(б) Во околината, под неговите падини, живееле занаетчиите и земјоделците кои ја
обработувале околната земја. Горниот дел, околу храмот на Атена и Хефајст, доброволно го населувале само воините. Тој дел воините го имале заградено со ѕид
како градина на една куќа. И тука, на северната страна на Акропол си подигнале заеднички куќи и зимски систии. И биле снабдени со сè што им требало заедничко
живеење во нивните куќи и во храмовите.Не чувале ни злато ни сребро, бидејќи со(в) сема ја избегнувале нивната употреба. Држејќи ја средината меѓу гордоста и ро61

Фелеуст е карсна област во Атика.
Деукалиониот потоп, со кој Зевс ги уништил расипаните луѓе, го преживеале само Деукалион и
неговата жена Пира, кои по стивнувањето на поплавата, го обновиле човечкиот род...
63
Пикнос е рид на запад од Акропол; Ликабет е рид северно од Акропол; Илис е рекичка во Атина,
која тече од северните падини на Химет, близу Ликејот и во источниот крај на Атина, се соединува
со Еридан.
62
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пската ќут, живееле во скромни куќи, во кои и тие самите и нивните внуци ја дочекувале староста и истите им ги предавале на припадниците од својот род. Што се
однесува до просторот во јужниот дел, тој не бил изграден и се користел за гради(г) ни, вежбалишта и летни систии. На површината на денешниот Акропол имало
извор. Заради земјотресите тој пресушил но останале околу денешните поточиња.
Изворот на времето ги снабдевал сите жители со изобилство вода, со умерена температура и лете и зима. Такво, значи, било домувањето на воините- чуварите на
своите сограѓани и доброволно и водачите на другите Елини.64 Воините посебно се
(д) грижеле во секое време да се одржува ист потребниот број на мажи и жени способни за војна,65 кој во тоа време изнесувал околу 20 илјади. Бидејќи самите биле
навистина извонредни и секогаш владееле на добар и праведен начин и праведен
начин и со своја земја и со Елада,66 станале прочуени со убавината на своите тела и
со разновидните духовни својства низ цела Европа и Азија, а со славата ги надминувале сите свои современици. А противниците на Атињаните ? Еве, токму сега почнувам вас како пријатели- а на пријателите сите знаења им се заеднички- да ве запознаам со тоа како настанала, од самите почетоци нивната моќ, ако, се разбира,
(113)сеќавањето за сето тоа што го слушав како дете не ме изневери.67Пред почетокот на беседата, треба накратко да објасниме од каде дошле елинските имиња кај
варварите.Ќе се повторуваат често и за да не предизвикаат чудење кај вас,еве ја причината.Кога Солон68 замислил за својата поема да го земе кажувањето на свештеникот, го истражувал значењето на имињата. Тогаш открил дека првите Египќани
кои ги запишувале тие имиња, ги преведувале на својот јазик. Разгледувајќи ја по(б) вторно смислата на секое име и самиот ги запишувал преведувајќи го секое име
на нашиот јазик. И токму тој материјал се наоѓаше кај мојот дедо и уште е кај мене,
бидејќи во детството со занес го изучував. Според тоа нема да се чудите кога ќе
чуете дека имињата на Атлантиѓаните се исти со нашите, бидејќи причината за таа
појава сега ви е јасна. А почетокот на долгата беседа тогаш одеше отприлика вака“.
Како што Атина била нова, и името Елада било ново со тн.Хомер (6 в.п.н.е.)
„При поделбата-за која зборувавме порано69- боговите меѓу себе ја разделија
(в) целата земја, на поголеми и помали делови и си подигнаа храмови и востановија
жртвени обреди. Островот Атлантида го доби Посејодон70 и го насели со своите деца- родени од смртна жена на еден крај од островот, каде што од морето кон средината на целиот остров се простираше рамница.71 Според преданието, таа ги надминуваше сите рамници со својата посебна убавина и со извонредната плодност. По64

Се работи за анахронизам, бидејќи, тогаш, во Атина, немало Елини. (Хелени, Р.И.)
Платон смета дека мажите и жените имаат еднакви природни способности, заради што треба да се
воспитуваат и како борци...
66
Тогаш не постоела Елада.
67
Критија, прераскажува за Атлантида- по сеќавање...
68
Солон (640- 560) е атински поет и законодавец. Во 594 година бил избран за архонт за да ги измири притивничките партии во Атина и да донесе закони, со кои го реформирал атинското општество
и го укинал ропството, со што го поттикнал економскиот развиток на Атика и Атина. Меѓутоа, ни
евпатридите, ни демосот, не биле задоволни со тоа и борбите уште повеќе се засилиле...Заради тоа,
Солон ја напуштил Атина и отпатувал во Египет, од каде ја донесол информацијата за Атлантида.
69
За поделбата на земјата меѓу боговите, стана збор во точка 109 од овој текст.
70
Посејдон, син на Крон и Реа, прво бил бог на копнените води и изворите. (Микенска култура), а
потоа,бог на морето.Негови браќа се Зевс и Ад, со кои владее со светот. (Види Митови, кај Р.Гревс).
71
Се зборува за Атланската рамница, која, со една страна била отворена кон морето.
65
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крај тоа, а пак во средината на островот, се издигнуваше еден брег72 на оддалеченост од 50 стадии. На брегот, со својата жена Леукипа, живееше Еуенор, еден од тога(г) шните луѓе, кои првотно се создале од земјата. Нивната ќерка Клејта беше единица на Еуенор и Леукипа. Кога таа стигна за мажење, обајцата умреа. Посејдон
опиен од Клејта, се соедини со неа и ридчето на кое живееше таа го загради и добро го утврди, поставувајќи, како што треба, наизменично едни околу други помали и поголеми појаси од земја и вода, и тоа два од земја и три исполнети со морска
(д) вода, насекаде на еднакво растојание, како со шестар мерени од средината на
островот. Островот не бил пристапен за други луѓе, бидејќи во тоа време, немало
бродови ни пловидба. Самиот Посејдон, како бог, лесно го уредил средишниот дел:
и од изворите брзнаа на површината на земјата два млаза, еден со топла, а другиот
со студена вода и од пазувите на земјата произведе разновидна и обилна храна.Родија и одгледаа пет чифта машки близнаци.Потоа го подели целиот остров Атланти(114) да на десет делови и на првородениот од најстарите близнаци му го даде мајкиното живеалиште и земјата околу него, која беше најголема и најплодна. Најстариот син како крал владееше над сите браќа, но и тие биле кралови и секој од нив
имал широка територија со мноштво луѓе со кои владееле. Посејдон на сите сам им
дал имиња: на најстариот, кралот Атлант, според кого, како прв крал, го доби име(б) то и целиот остров и морето наречено Атланско. Името на Атлантовиот брат
близнак му било на грчки јазик Еумелос, а на домашниот Гадејрос.Еумелос владеел
со надворешниот дел од островот, кој лежел према Херкуловите столбови, во правец на Гадајриските предели, како што и денеска се уште во овој крај се вика една
област. Можеби Гадејриската земја и го добила името кога и Гадејрос. Амфереј и
Еуајмон се викале другиот чифт близнаци. Постариот син, во третиот чифт, се ви(в) кал Миесеј, а помладиот Автохтоние. Еласип се викал постариот, а Местор помладиот од четвртиот чифт. Постариот од петтиот чифт добил име Азаес, а помладиот Дијапреп. Сите овие и нивните наследеници владееле во текот на многу генерации, не само како господари на многу острови, туку, како што беше порано речено,73 ја прошириле својата власт на областите од оваа страна на Херкуловите стол(г) бови, се до Египет и Тирсенија. Од Атланида настанало навистина многубројни
и со тоа и многу почитувани поколенија. Бидејќи кралот, како најстар наследник,
секогаш му го предавал кралството пак на најстариот син, тоа се сочувало во текот
на многу генерации кои се здобиле со голема сила и со богатства, какви немало
многу кралства во минатото, ниту биле постигнати некогаш во иднината, заради
што и градот и другиот дел од земјата биле задоволени со целата потребна спрема.
Како господари, многу работи добивале и од покорените области, но и од самиот
(д) остров во најголем дел го давал сето она што било потребно за живот. Најпрво,
она што се добива од пазувите на земјата: цврсти и топливи руди, и еден вид руда
наречена ореихалк.74Денеска го знаеме само неговото име, а тогаш ореихалкот значел многу повеќе од името. Го ваделе на многу места на островот и, освен златото,
тогашните луѓе и него многу го ценеле. Островот давал во изобилство дрва потре72

Оддалеченоста на Нискиот брег во Атлантида, од морето, било 61 стадиј.А пречникот на брегот,
кој станал средиште на градот изнсувал 27 стадии.
73
Атлантида ги држела под своја власт Либија до Египет, а Европа до Тиренија во Италија- Етрурија (Тимај: 256).
74
Ореихалк бил некоја легура на бакар со некој друг метал !?
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бни на дрводелците за работа. Имало тука доволно храна и за питомите и дивите
животни. А, најзастапени на Атлантида биле слоновите.75 Го хранела таа и ова по
природа најголемо животно но и сите други: барските, езерските, речните, како и
(115) сите оние што живеат по ридовите и доловите. Освен тоа, островот произведувал и одгледувал и мириси, кои и сега некаде земјата ги раѓа: во корењето, тревите, стеблата, соковите што струјат низ цвекињата или плодовите... Дарувала, едновремено, и питоми плодови: суви и дрвенести. Од сувите биле оние кои ни служат
за основна храна, а потоа и оние што ги користиме како пријатен додаток, кои,овде,
(б) сите заедно ги викаме со едно име: мешункасти зеленчук. Меѓу ковчестите плодови, кои даваат и храна и пијалок и масло, земјата го раѓала и она лесно расипливото, кое ни пружа задоволство и придонесува за подобро расположение, а потоа и
она кое, по вечерата, го изнесуваме како пријатен десерт и средство за ублажување
на маките од презаситеност. Сите овие убави и чудесни плодови овој свет остров
под светло сонце, ги дарувал тогаш, во неограничени количества. Снабдени така од
(в) земјата, тие си граделе храмови, кралски палати, пристаништа, бродоградилишта изградувајќи ги и сите други краишта. Уредувањето се одвивало по овој ред.
Најпрво биле премостени водените појаси,76 кои го опколувале страниот матичен
град, при што си пробиле пат од дворецот кон надворешниот дел на островот. А
дворецот бил изграден веднаш на почетокот покрај станот на богот и претците.
Примајќи го од претходникот секој крал додавал украси на веќе украсеното и го на(г) дминувал претходникот, колку што било можно, сè додека со своите додавки за
величественост и убавина не го издигнале дворецот до совршенство кое го запирало здивот. Меѓу дворецот и последниот воден појас ископале канал широк три плетри,77 длабок сто стопи и долг педесет стадии.78Устието на каналот било толкаво
што низ него влегувале најголеми бродови. На тој начин било овозможена пловидба во внатрешноста на островот, како во некое пристаниште. И копнените појаси,
кои ги раздвјувале водените, биле ископани во правец на мостовите. Ширината на
прокопот дозволувала со еден триер да се преоѓа од еден во друг канал. Прокопите
одозгора биле покриени под кои се пловело, благодарејќи им на високо издигнатите брегови на копнените појаси над морето. Најголемиот појас, исполнет со морска
вода, бил широк три стадии, а иста ширина имал и копнениот појас, што доаѓал по
него. Наредните два водениот и околу средишното острово еден стадиј. Островот,
(116) на кој се наоѓал дворецот, во пречник, имал пет стадии. И тој остров бил
ограден со кружен ѕид и со појаси, а ѕид бил подигнат и од двете страни на мостот
кој бил широк еден плетар. На мостовите, сместени преку морскиот прелаз, биле
изградени кули и капии на сите страни. Каменот делумно бел, делумно црн,
делумно црвен го ископувале од внатрешното подрачје. Со ископувањето, истовре(б) мено изградиле двојни пристаништа, навнатре и ги обложиле со истите камења.
Зградите им биле различни: некои еднобојни, другите пак шарени, бидејќи ги граделе со разнобојни камења; ги шареле, не само заради забави, туку да им дадат и пр75

Платон имал на располагање повеќе вести за слоновите и за начинот на нивната исхрана: Уште
Хомер (Илијада IV 141- 45) зборува за „слоновата коска“. Платоновиот ученик Аристотел ги споменува во „Историјата на животните“ и тн.
76
Иако, не е кажано колкав бил бројот на мостови во Атлантида, изгледа дека градот имал зраковидни план.
77
1платер е равен на 100 стопи = 31 м. (1 стопа е = на 31 см)
78
1 стадиј е равен на околу 600 = стопи = 192 м.
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ироден изглед.79На тој начин и целиот кружен ѕид,подигнат околу последниот на(в) дворешен појас го имале обложено со бронза, а изгледал како обоен со таква боја. Внатрешниот ѕид бил покриен со олово, а ѕидот околу самиот Акропол со ореихалк со огнен сјај. Кралскиот град во Акрополот бил уреден на следниот начин. Во
самата средина се наоѓало непристапното светилиште на Посејдон и Клејта, опкружено со златен ѕид. Во него некогаш биле зачнати и родени десетте првовладетели.
Токму тука, секоја година, од сите десет области била собирана годишната летнина
како жртвен дар за секој од нив. А, храмот на самиот Посејдон бил долг еден стадиј
(г) и широк три плетери. Во висина делувал складно, а во општиот изглед имал нешто варварско. Целиот храм, освен акротериите го имале прекриено со сребро, а
актротериите со злато. Што се однесува до неговата внатрешност, целиот таван бил
од слонова коска, исшарена со злато, сребро и ореихалк; сè друго: ѕидовите, столбовите, душемето било покриено со ореихалк; Во храмот се наоѓале златните фигу(д) ри: статуата на богот толку голема што со главата достигнала до таванот, а стоела на кола како кочијаш со шест крилати коњи; околу сто Нередиди на делфиниколку што верувале тогашните луѓе дека има- и многу други статиу, како заветни
дарови на поединци. Надвор, околу храмот, биле поставени златни фигури на десетте кралови и кралици. А имало тука и многу други величествени заветни дарови
од кралови и поединци,како и од самиот град, така и од другите области со кои вла(117) дееле. Со големината и со начинот на изработката жртвеникот точно му одговарал на овој раскош и дворецот, исто така, одговарал на големината на господарството и декорацијата околу светилиштата. Што се однесува до оние извори80 со
неисцрпно изобилство вода, која со вкусот и со одличното делување било вонредно погодно за употреба, ги користеле на тој начин: што околу нив имале подигнато згради и овошни плантажи кои биле наводнувани и имале базени, некои открие(б) ни, а некои зимски, покриени, за капење во топла вода. Безаните биле одделни:
едни за краловите, другите за поданиците, трети за жените, и посебни за коњите и
запрежниот добиток; секој базен бил обликуван со соодветна декорација. Истечната вода, делумно ја спроведувале во Посејдоновата корија, каде што благодарејќи
на плодната земја, растеле разновидни дрвја со божествена висина и убавина, а де(в) лумно, пак, низ каналите на мостовите, во надворешните појаси. Тука биле изградени безброј светилишта на многу богови, многу градини и вежбалишта за луѓе
и коњи, изделени на двата кружни острови. Освен тоа, во средината на најголемиот
остров се наоѓал посебен хиподром широк еден стадиј, кој со својата должина овозможувал трка на коњи во цел круг. Околу хиподромот, од едната и другата страна,
(г) се наоѓале куќите на поголем број припадници на кралската гарда; на посигурните им било доделено чувањето на помалиот остров, поблиску до тврдината, а најдоверливите градисти живееле во домови во самиот акропол, во непосредна близина на дворецот. Бродоградиштата, полни со триери, биле снабдени со целата опрема потребна за наоружување на бродовите. А еве како била уредена околината на
кралското живеалиште. По преоѓањето на трите надворешни пристаништа се доаѓало до кружниот ѕид. Тој тргнувал од морето,81 се протегал околу најголемиот над79

Шаренилото на градбите сугерира посебен стил, заради што, Платон, зборува со одушевување, како и при описот на почвата.
80
Види: „Критија“ 113д.
81
Ѕидот правел круг со пречник од 127 стадии.
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(д) ворешен појас и пристаништето, на еднаква оддалеченост од педесет стадии, и
завршувал таму каде што каналот се влевал во морето. Целиот ѕид бил опкружен со
густо збиени куќи, а каналот и најголемото пристаниште биле преполни со бродови
и трговци дојдени од секаде. Дење и ноќе се слушала врева, џагор и секакво баботење на зовриената маса народ. За градот и оклолината на старото живеалиште ра(118) скажав така како што некогаш било кажано. Сега, морам, да се обидам, по сеќавањето да ги опишам природните својства и начинот на уредување на другиот
дел од земјата. Како што рековме, порано, целата област била доста издигната и
стрма кон морето, а околу градот, пак сосема рамна.82 Таа, околната и самата опкружена со планини, кои се спуштале, сè до морето, била рамна и симетрична поврнина, со долгнавеста форма, долга 3000 стадии, а широка 2000 стадии- од морето
(б) кон внатрешноста. Оваа област во однос на целото острово била свртена кон југ
и била заштитена од ветровите од северна страна. Според пофалбите на тогашните
луѓе, планините околу неа, по број, по големина и по убавина, ги надминувале сиве
денешни и на нив имало многу населени места. Тука биле и реките, езерата и ливадите чија храна била доволна за сите питоми и диви животни; а разновидната шума, со своето изобилство и разните видови дрвја давале неисцрпна суровина за си(в) те занаети во целост и за секој пооделно. Такви биле, значи, природните својства на рамницата, а во текот на долг временски период, мноштвото кралови неа ја
имале уредено на овој начин: по форма најмногу личела на правилен, долгавест четвороаголник, на кој, нерамнините биле израмнети при ископувањето на каналите
околу неа: што се однесувало до длабината, ширината и должината на каналот иако
информациите за постоењето на такво дело на човечките раце се неверојатни сепак
морам да го раскажам она што сум го чул. Ископан околу целата рамница во должина од 10000 стадии, каналот секаде имал ширина од еден стадиј и длабина еден
(г) плетар. Прибирајќи ја водата што се слевала од планините, тој ја споредувал
околу рамницата и доаѓајќи од обете страни на градот,тука ја пуштал да се влева во
морето. Во горниот дел на каналот, на меѓусебни растојанија од 100 стадии, биле
просечени низ рамницата праволиниски канали83 од околу 100 стопи, кои повторно
(д) се влевале во каналот на страната од кај морето.Оттаму во градот се носеле дрва
од планината а со чунови се довезувала и летнината, бидејќи меѓу праволиниските
биле ископани и други попречни пловни канали кон градот. Летнината од земјата
се собирала два пати годишно, бидејќи зиме ги користеле падавините кои Зевс им
ги испраќал, а лете ја користеле изворската вода преку каналите. Како била органи(119) зирана војската од луѓе способни за војување ? Според одредбите, секој од
постојните 60000 клерови- чија површина поединечно изнесувала 10 квадратни стадии давал по еден заповедник. Се зборува дека на планините и во другиот дел на
земјата живеела непрегледна маса народ, која заповедниците, според областите и
населбите, ја имале поделено меѓу клеровите. Во согласност со постојаната наредба, заповедникот за војна давал: 10 000 бојни коли како шестина од тој вид, па два
82

Види: „Критија“ 113в.
Праволиниските канали се пружат во правец: север : југ. Растојанието меѓу каналите е 100 стадии.
Ги имало 29, меѓу кои се наоѓале 30 копнени појаси. Праволиниските канали ги сечеле оние што доаѓале запад и исток, кои биле пловни (Корекција на изворникот). Имало 19 такви канали, меѓу кои
имало 20 копнени појаси. Се пресметува дека земјата била поделена на 600 парцели по 100 клерови
=на 60.000 парцели во целата рамница.
83

22
(б) коња и два јавачи, двоколку без седишта, воин на колите како кочијаш за двата
коња, два хоплита, два стрелци, двајца со праќка, тројца лесно наоружани пешадинци, тројца фрлачи на камења, тројца фрлачи на копје и, на крајот, четири морнари
за опремање на 1200 бродови. Ете на каков начин го подготвувале военото обезбедување на кралскиот град. Другите десет области имале посебно уредување, но по(в) требно е долго време за нив да се раскажува. Овластувањето и почестите исто
така и тие биле вака уредени уште на почетокот. Секој од десетмината владетели
управувал од својот град со население во својата област казнувајќи и убивајќи, кои
сакал, според многубројните84 важечки закони. Владетелите, исто така, биле меѓусебно поврзани со заедничката власт регулирана според заповедите на Посејдон.
Тие заповеди85 тој им ги дал како закон и натпис, кои првите владетели ги врежале
(г) во стелата86 од ореихалк, сместена во средишниот дел на островот, точно во Посејдоновото светилиште. Тука краловите се собирале некогаш секоја петта, некогаш секоја шеста година, бидејќи иста важност му придавале на парниот и на непарниот број. На собранието се советувале за заедничките работи, испитувале дали
некој направил некаков престап и суделе.87 Пред самото судење, секој секому му
давал совет.88 Кога краловите останаа сами во Посејдоновото светилиште, во кое
шетале бикови,89 го молеле богот да го одберат тоа животно кое му е нему омиле(д) но, а потоа го ловеле без друго оружје, туку со јажиња и со ластегарки.90 Фатениот бик потоа, го приведувале кај стелата и го колеле на нејзиниот врв, над натписот.91Освен законот, на стелата се наоѓала и заклетвата92со страшни клетви за непослушните. Кога според своите закони, го извршиле жртвувањето, ги гореле сите
(120) бутови од бикот, го налевале садот со вино и за секој крал ставале во него по
една грутка крв,93по што остатокот го истурале во огнот, а потоа ја чистеле стелата.
После тоа, црпејќи со златни фијали од кратерот и турајќи94 во огнот се заколнувале: дека ќе судат според законите на стелата и ќе го казнат оној што направил некој
(б) прекршок, за наредба, а ќе владее само според татковите закони и ќе му се покорува на владетелот кој управува според тие закони.95Откако секој ја положел за84

Освен со апсолутната власт со која владееле владетелите над народот на Атлантида, постоел и Посејдоновиот тестамент, со кој биле заштитени народот и државата.
85
Платон, ги почитува и пишаните закони и традицијата.
86
Стелата со Посејдоновиот тестамент е направена од ореухалк и се наоѓала во Посејдоновата корија. Текстот на неа го поставиле првите кралови- синови на Посејдон.
87
Судот, Платон го прикажува кратко, но многу впечатливо...
88
Од заклетвата пред судењето, се гледа дека судот претставувал сакрален акт на жртвување, како
заветен дар...
89
За жртва се земал бик од Посејдоновата шума и тоа на најпримитен начин и се носи на жртвување
во храмот.
90
Таурокапсијата се изведува со ластегарки со јажиња, со какви, по традиција, се служеле и Херкул
и Тезеј. Животното морало да биде живо фатено и да се заколи при самата стела, за да го заплиска
со крв Посејоновиот тестамент. (Таур=т аур=а ур: ур=тур говедо; аур=аур пондило за говедо, Р.И.)
91
Кревањето на бикот, во вис, од страна на ефебите, за да се однесе на олтарот, било наменето за
испитување на силата, како спортски агон- дар на богот.
92
Натписот на Стелата, ја содржел и неприкосновената клетва за непослушните, што зборува за клетвената жртва на обредот.
93
По жртвувањето, Стелата се чистела, за да се чита текстот.
94
Краловите, оттурале дел од пијалокот од крв и вино, се напивале и се заколнувале, принесувајќи и
ги садовите како дарови, кои станувале посебни фетиши...
95
Заклетвата имала карактер на ветување...

23
клтевата во свое име и во име на своите наследници, ја испивал96 црпалката и ја
оставал како дар во божјиот храм, а потоа вечерал и го уредувал своето тело. По
стемнувањето и спласнувањето на жртвениот оган, сите тие, облечени во многу
убави темно сини алишта седнувале на земја покрај вжештениот прав97 на заклетвената жртва. Ноќта откако ги изгаснале сите огнови околу храмот јаделе и суделе,
кога некој од нив ќе тужел некого за некаков прекршок. По завршувањето на судењето, кога ќе се разденело, пресудата ја запишувале на златна заветна плоча и како
спомен ја оставале во храмот заедно со облеката. Имало и многу други посебни98
закони за правата на секој владетел, од кои најважни биле: никогаш да не кренат
оружје едни против други, туку сите да помогнат, ако се случи, во некој од градовите, некој да се обиде да го уништи нивниот кралски род; и, воопшто, како прет(в) ците, заедно се советувале за воените одлуки и другите работи; врховната власт
да му ја предадат на Атлантовиот род; кралот да не одлучува за смртта на ниеден
сродник, ако за тоа не се произнесат барем шестмина кралови. Значи, таа огромна и
моќна војска, која постоела во тие области, ја собра Зевс и ја проведе против овие
краишта. Причината за тоа, според преданието, била оваа. Во текот на многу поко(г) ленија, сè додека кај нив претежнувала боженствената природа, се покорувале
на законите и добродушно биле наклонети кон сродничкиот боженствен принцип
имале праведни и во секој поглед возвишени намери во меѓусебните односи и во
сите изненадни несреќи се однесувале со трпение и со разбирање; а бидејќи ја ценеле само пристојноста, на богатството околу себе не му придавале големо значе(121) ње, и без напор ја поднесувале големата обременетост со златото и другите
богатства. И покрај сето тоа, не се насладувале на распусниот живот, а ги убивале
оние меѓу себе кои заради богатење станувале проблематични. Како трезвени луѓе,
оштроумно забележале дека целиот имот се зголемува со заедничка љубов и грижа,
а поединечните стремежи за богатење и уважување на богаството ги уништуваат
заедничките постигнувања, а со самото тоа и самите нив. Благодарејќи им на таквите размислувања и сочуваната боженствена природа, постигнале огромна моќ, за
која веќе ви зборував. Кога божественото влијание почнало да се губи, заради че(б) стото мешање со човечките постигнувања, надвладеала ќутта на човекот, и уште
тогаш не биле во состојба да ги поднесуваат постојните околности и почнале да се
однесуваат како што не доликува. Кога го уништиле највозвишеното меѓу најважните придобивки, мудрите се засрамиле, но другите неспособни да сфатат што е
тоа вистински среќен живот, сметале дека е убаво и блажено тоа, иако киптеле од
нечесна алчност и сила. Но, Зевс, богот над боговите, кој управува во согласност со
(в) законите и е способен да ги забележи тие промени, сфатил дека вредниот народ
западнал во бедна ситуација, и решил да ги казни Атлантиѓањите за да ги направи
колку што се може поумерени. Затоа ги повикал сите богови во многупочитуваниот
дом, сместен во средиштето на целиот космос, од каде се простира погледот на сè
што учествува во постанокот, и на изборот Зевс им рече96

Заедничкото испивање на пијалокот со крв од бикот и виното, претставувало чин на заедништво.
Тоа, покажува дека, во животот на Атлантида, сè уште имало нешто варварско.
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Седејќи покрај пепелта, краловите, уште еднаш ја чуствувале врската меѓу жртвата и себе си и земјата.
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Изедначеност во правата имале само краловите, кои морале строго да се придружуваат на заветот
на основачот на Атлантида и и да не менуваат ништо во пропишаната традиција, што било нарушено со нападот на Прастарата Атина, заради што и дошла казната божја...
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(Овде се прекинува дијалогот Критија).
(Продолже ние на дијалогот ‘Критија’):
Браќа: Ад, Посејдоне, Богови,- ве повикав во нашиов Дом, во средиштето на
светот, на Олимп, но само на заедничка средба (на видоиште), и на гозба, на какви
што и така ретко се собираме, откако ја поделивме земјата меѓу себе, туку и за една
друга многу важна работа, за која, иако сум врховен бог на небото и на земјата и на
подземјето, не сакам да донесам одлука, бидејќи, проблемот ве засега сите: Имено,
се сеќавате кога во далечното минато ја поделивме земјата меѓу себе, без кавга и
секој доби свој дел, и почна да го уредува и да го унапредува ? Па, со текот на времето подигнавме многу луѓе и изградовме многу големи и убави градови, какви
што никогаш, до сега, немало на земјава !? Тогаш, Крит го добив јас и како што
знаете, добро го уредив; Лакедемон го доби Аполон и го уреди прекрасно; Атина ја
добија Атена и Хефајст и ја уредија за пример: А Посејдон, кој ја доби Атлантида,
изгради најголема и најубава држава на светот. Сите тие градови се резултати на
нашата добра намера и добра политика: да создадеме народи на земјата и оправдание на нашата мудрост да му дадеме смисла на постоењето на светот, кој постепено
и со време, може и треба да стане вистинска градина, која ќе ја обработуваат, уредуваат, ќе ја одржуваат и ќе ја чуваат нашите верници, славејќи го својот патронен
бог со големи свечености на кои ќе бидат давани жртви паленици,како благородност за сè што сме сториле за нив. Тогаш се договоривме, луѓето да бидат човечки, да
ги почитуваат нашите божји закони и никој на никого да не завидува и да не напаѓа
заради одземање на туѓ имот,луѓе и други богатства,со што би биле погазени нашите закони и би се создал голем неред, при што ќе биде уништено сето она што е со
мака, со многу труд и во долг период од време создавано, а нашите намери и планови, би се покажале како небожествени, како недоволно обмислени, недозреани, неостварливи и што е најлошо- неодржливи. Но, од она што е до сега сторено, се гледа дека, сите наши идеи, желби и акции, се остварливи, се остварени и се остваруваат, како божествени провиденија: Атина стана центар на светот, а Атлантиданајголема, најубава и најмоќна империја... И другите градови се прекрасни и животот на луѓето во нив се одвива на најубав можен начин, кој нè исполнува со радост
и задоволство... Сè друго што е сторено е сторено како што треба и како што ни доликува нам на боговите, како врвни управувачи со светот и со сè во него; но еве, сега, кога многу нешта се речиси, готови и можат да служат за пример како да се развиваат и други делови на светот,- се јавува најголемиот недостаток на нашето дело,
-кај луѓето, кои го погазија нашиот закон и заветот, кој, како зеницата во очите го
чуваа нивните претци: станаа завидливи, лакоми по туѓи добра, зли и разуздани,
кое нешто, не може повеќе да се трпи, бидејќи тоа е недостаток на нашето дело кое
треба да биде уништено како такво, зашто, божјите дела не можат да имаат толкави
недостатоци, како и уметничките дела што го создаваат вистинските уметници, за
кои ја пронаоѓаат конечната формула и форма, на која, никој никогаш, не ќе може
да í најде мана и да í направи замерка, предлагајќи други форми или друга варијанта, бидејќи тоа дело, не можеда има друга форма, ни друга варијанта за разлика од
онаа што ја има, зашто дадената форма е барана во целиот универзум и е пронајдена таква каква што е и не може да биде поинаква, за да го подражава токму она што
го подражава, а ако е поинаква: тоа е друго дело, а не она за кое зборуваме. А, ако
пак, делото, не му се допаѓа на неговиот создател, тој не го потпишува со своето
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име и се откажува од него, правејќи ново, кое ќе ги оправда неговите можности и
ќе ги задоволи неговиот вкус и разбирањето и неговите очекувања.
Нели и јас, со Потопот: сакав да ги уништам сите луѓе на земјата. Но, сепак,
некои преживеаја: Деукалион и Пира, кои создадоа нов народ. Народот се расипа и
барам од сите вас, колку и да е болно тоа, да се согласите да се ослободиме од тоа
наше несовршено дело- луѓето кои се расипаа: исполнија со зло и со злоба и,- дури
потоа, да создадеме нова можност: светот, да се исполни со добри луѓе кои ќе ги
почитуваат божјите закони и ќе живеат според заветот на своите претци, како што
правеа Атлантиѓаните и прастарите Атињани- ‘луѓе од најубав и најдобар род’, додека не дојдоа овие расипани генерации, кои плукнаа на сè што беше вредно и се
пуштија во силеџиство и неморал, што претставува срам и за нас и за поранешните
генерации луѓе на земјава...
Поводот за овој совет во средиштето на светот, како што знаете и сами, е
најновото оргијање на дегенерираните Атлантиѓани, кои со целата човечка сила и
воена опрема: коњи, копја, коли и бродови навалија на своите собраќа по потеклоАтињаните, да го оплачкаат градот (соперник), за да го задоволат својот расипан
бесмислен и срамен живот, за чие одржување, нема повеќе средства во матичната
земја, за која, веќе, ништо не се произведува, туку се јуриша по туѓи добра, за кои
се знае дека, Атина ги има во изобилство.
Тоа, нема да дозволиме. Тоа е спротивно на нашите закони и на нашиот завет што им го дадовме на првите луѓе, уште кога ја разделивме земјата меѓу себе.
Потоа, беше создадена прекрасна традиција, која сега вака безочно се урива: Беа
изградени држави со најубаво политичко уредување и со воена сила за одбрана, која сега се злоупотребува за завојување на други земји и народи и за плачка, која не
смееме никако да ја дозволиме. Беа изградени најубави (најукрасени) градби на
светот, како што се оние во Атлантида: со бронза, злато и ореихалк, кои, сега, не
им значат ништо на новите поколенија; Ете и храмот на Посејдон е омаловажен...
Империјата Атлантида, зазема огромни пространства- до Азија и Африка, на исток;
До Египет, Средоземјето и Тиренија на запад и се простира низ Атлански океан- до
копното на другата страна на Океанот, а се покажа дека не им е доволна на денешните Атлантиѓани !?
Војната меѓу напаѓачите од Атлантида и вчудоневидените Атињани е во полн разгор. Атињаните успешно го бранат својот град и веќе извојуваа значајни битки со кои го запреа продирањето на пиратите. Но, Атлантиѓаните се голема армија, голема сила која не може во борба со помал народ да биде запрена и уништена.
Односот на силите, наскоро ќе се измени, бидејќи иако пристојните и борбените
Атињани, херојски го бранат својот град, Атлантиѓаните ќе надвладеат и ќе ја
остварат својата зла намера, за што и ние ќе бидеме виновни; А ние, еве, си седиме
спокојно, како ништо да не се случува...
Тоа наше однесување, не може да продолжи ! Мораме да преземеме нешто:
Оваа голема непослушност мора да биде казнета, за никогаш повеќе да не се повтори !...
*
Боговите се вознемирија...
Но, сите, го разбраа Зевс...
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Но Посејдон, на Атена и на Хефајст им беше најтешко. Сепак, сите богови,
се согласија со Зевс.
Советот на боговите, заврши без приговор од ни еден бог. И, по големата гозба со нектар, медовина и со амброзија,- напиени и најадени, сите богови, се разотидоа во своите територии, на земјата, чекајќи да видат каква казна Богот над боговите- Зевс ќе определи за да го поправи светот што почна да се расипува.
Утредента и во текот на наредната ноќ, Богот над сите богови: врховниот
владетел на небото, на земјата и подземјето- громовникот Зевс,- го затресе целиот
свет и од страшни ветрови, ровји и грмотевици, распукна дното на Атлантскиот
океан и во пукнатината- западно од Херкуловите столбови, пропадна целата Атлантида и двете закрвени војски...Никој не останал жив за да сведочи што се случило.
Пукнатината потоа, ја исполни солената матежина и се наталожи тиња одозгора, заради што, оттогаш, на тоа место не може да се плови, како што кажувале морнарите, во времето на Платон. И името на Атлантида, за казна, како агресор, било заборавено, за да нема спомен од неа. (Како што колни народот, оттогаш наваму),- за
никогаш повеќе такво нешто да не се повтори.
Во големата катаклизма, настрадале и Атина и многу други градови на Балк99
анот и во Медитеранот,од кои,подоцна се сочувани само некои од нивните имиња.
Преостанатите луѓе во Атина и во некои други градови, повторно го обновиле своето ‘преостанато семе’. Но Атлантида, се изгубила за секогаш, од лицето
на земјата, бидејќи била најстрого казнета од Врховниот Бог, заради тоа што прва
почнала војна со соперничката Атина.
Но, благодарејќи í на една друга блиска цивилизација- 1.000 години помлада од Атлантидската,- која имала создадена голема религија, култура и писменост(како и Атлантида)- Египет,- историјата за Атлантида- Првата светска империја,била зачувана- запишана во светите записи на египетските храмови, каде, по игра
на случајот, прибегнал и престојувал Солон кој ја дознал и ја пренесол во обновената и висока цивилизирана Атина на неговото време, при што, своите белешки, од
кои намеравал да напише дело поголемо од Хомеровата ‘Илијада’, ги оставил кај
угледниот Критија, од каде, преку внукот со исто име- Критија и нивниот роднина
Платон, за среќа, останале како сведоштво, до денеска...“.
ПЛАТОНОВА АТЛАНТИДА
Египќаните и Балканците им припаѓале на Источното Средоземје. Следи тие
по леденото доба го доживеале потопот, зашто во наследството останале верувања.
Платон пиши: „‘Во Египет, рече Критија, во делата во која при крајот се
разретчува текот на (д) Нил, постои нома која се вика Саиска. Најголем град во неа
е Саис, а негов крал бил Амасис; жителите на тој град за основач ја сметаат божицата чие египетско име е Неит, а грчкото, како што велат самите, Атена; многу ги
сакаат Атињаните и зборуваат дека тие се на некој начин нивни сродници. Солон
раскажувал дека, кога (22а) стигнал таму, го примиле меѓу себе со големи почести;
а кога ги прашал свештениците за старите времиња, бидејќи биле најупатени во
тоа, открил дека за нив, така да се рече, ништо не знае ни тој, ниту некој друг Елин.
Сакајќи еднаш да ги наведе на разговор за старите времиња, почнал да им ја раска99

(Балкански го внел Цојне [1808 година]- од со Филип Македонски Македонски Полуостров, Р.И.)
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жува најстарата историја на овој наш град: за Форонеј наречен човек, за Ниоба, за
тоа како Деукалион и Пира го преживеале Потопот; изведувал родослови на нивните потомци и се повикувал во сеќавањето на нивните времиња и она што се случило со желба да ги определи и нивните датирања“.
Се кажа Инах. Следи Инах=Инох=и нох=нов- Нове - в = Ное- тоа било ново.
Врската била само со потопот,кој бил месопотамско наследство во Билијата.
Па: „Но, човечкиот род, како што е познато, повеќе или помалку ги населува
(23а) сите оние места каде што нема преголем студ или преголема горештина. Сето
она, пак, за што имаме сознание дека биле овде, било кај нас, било на некое друго
место се случило а е убаво и големо или по нешто друго се истакнува, овде е запишано во храмовите и од најстари времиња е зачувано. А кај вас и кај другите народи, секогаш по средувањето на приликите со писмото и сè друго што е неопходно
за живот во градовите, по извесен број години, како некаква болест се урнува некоја небеска непогода, оставајќи ги во живот само неписмените и необразованите.
Така, на некој начин,одново станувате млади бидејќи не знаете ништо од она што
(б) било, било овде, било кај вас да се случувало во старите времиња. Оние родослови што пред малку ги наведе, Солоне, и она што го раскажа за настаните кај вас,
можам да речам, малку се разликува од приказна за деца. Вие, пред сè, се сеќавате
само за еден потоп на земјава, иако порано имало многу“.
„...А, свештеникот, тогаш наведе: ‘ќе ти раскажам за тоа никаква завидливост, Солоне, и заради тебе, и заради вашиот град, а најмногу заради почитувањето
на божицата која и вашиот и овој наш град ги чува под своја заштита, ги одгледала
и воспитала; прво вашиот, земајќи семе (д) за вас од Геа и Хефајст, а потоа илјада
години подоцна и нашиот. А од времето на востановувањето на нашиот град се поминати, според светите записи, осум илјади години. Ќе ти ги опишам сега накратко
законите од граѓаните кои живееле пред девет илјади години, и најубавото од нивните дела- за кое се знае; а некогаш, во некоја друга прилика, сè по ред, за поопстојно да го проучиме преку записите...“.
„Многу големи дела на вашиот град, кои се овде запишани, станале предмет
на восхитување, а од едно посебно се истакнува со вредност и големина. Записите
(а) кажуваат дека некогаш вашиот град запрел сила која во бесен јуриш навалила
на цела Европа и Азија заедно, доаѓајќи оданде од кај Атланското море. Тоа море,
тогаш, се вели, било пловно; пред протокот кој вие, како што се знае, го викале
Херкулови столбови постоел остров поголем од Либија и Азија заедно; од него,
луѓето тогаш можеле да прејдат на другите острови а од нив на целиот континент
(25а) на спротивната страна кој бил обиколен со вистинско море“.
Во фуснотата стои: „Се знаело дека Атланскиот океан, во близина на шпанскиот брег, бил многу плиток и непловен. (Ар. Метерологика Б I 354a 22)“.
Плитко било од 4000 г.п.н.е. кога конечно се оформило морето- и е до денес.
„Бидејќи морето кое се наоѓа од другата страна на протокот за кој зборуваме
изгледа е залив со тесен влез, и вистинското море е она (од другата страна) земјата
која потполно го опкружува би можела токму, во вистинската смисла на зборот да
се нарече континент. На тој остров Атлантида постоело големо и прекрасно кралство кое владеело со целото острово, со многу други острови и со дел од континентот. Освен тоа од земјите од оваа страна на Протокот ја држело Либија сè до Еги(б) пет, а Европа сè до Тиренија. Оваа сила, откако ги обединила сите свои сили, се
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обидела, значи, во еден налет да ги пороби сите места и кај нас и воопшто сè што се
наоѓа на оваа страна на Протокот...“.
Немало Средодезмно море, потврдено со јагула- таа ќе се мрестеше во него.
Под (25г): „...Подоцна, по стравотните потреси и потопи, во текот на еден
единствен ден и следната погубна ноќ, пропадна под земја целат ваша борбена сила, а и островот Атлантида, исто така, потона во морето и изчезна. Затоа, сега, морето таму е беспатно и неиспитано бидејќи дното е плитко и е наталожено со тиња
која островот при спуштањето ја остави зад себе...“.
Ова било предание за потопот, што било слично предание и за во Библијата.
Под (108): „(д) Да се потсетиме, пред сè дека она најважното се случило девет илјади години, откако, според преданието почнала војната меѓу народите кои
живеат од онаа страна на Херкуловите столбови и сите народи што живееле од оваа
страна. Тоа треба сега да го раскажеме. Се зборувало, имено, дека оние првите ги
предводеле владетелите на Атлантида, а овие другиот нашиот град, кој и ја дотерувал војната до крајот. Рековме, исто така, дека тој остров некогаш бил поголем од
Либија и Азија, а сега бидејќи е потопен од земјотресот, непроодната тиња ги спречува овде- (109) шните морнароди да испловат во морето од онаа страна, и не одат
понатаму. Што се однесува на тогашните варварски племиња и елинските народи,
за нив пооделно ќе зборуваме секаде ќе имаме прилика за тоа“.
Се говори за постледено доба, како и за Средоземно Море, кое непостоело
пред постледено доба. Се работело за Левантот.Во Илијада не се говори за варвари.
„...Важен доказ за плодноста е она што пре-(111) останало од неа до сега,
кое со разновидноста и со квалитетот на плодовите и со обилните пасишта за сите
животни, не заостанува ни зад една друга земја. Но во тоа време родот бил не само
добар туку и обилен. Со што да го потврдиме тоа ? На која основа можеме со право
да зборуваме за остатокот од тогашната земја ? Целата Атика која е одделена од
другото копно, како ’рт длабоко навлегува во морето, а околу брегот, морското дно
е сакаде длабоко. Во текот на девет илјади години- колку што навистина поминале
од она време до денеска- се случиле многу големи по-(б) плави. Во тоа временско
растојание и во такви околности, урвините на земјата одозгора, не направиле позначаен насип како во други краишта, туку секогаш зафатени од буицата, пропаѓале во длабините...“.
Се кажа: „...Во текот на девет илјади години- колку што навистина поминале
од она време до денеска- се случиле многу големи по-(б) плави...“.
Ова се однесувало за потопите со кои Средоземниот Базен постанал море.
„...Поклониците кон убавината надарени и способни, ја држеле најплодната
земја, изобилството вода и регионите со доста умерена клима. А еве како бил уреден градот во тоа време. Околината (112) на Акрополот, како прво, изгледала поинаку одошто денеска. Значи, една извонредно дождлива ноќ ја подлокала и ја опустошила земјата; заедно со земјотресите настанал и ужасен потоп, трет пред оној
катастрофалниот во времето на Деукалион. А некогаш во минатото, Акропол по целина допирал до Еридан и Илис, го опфаќал Пикнос и се грабничел со Ликабет, наспроти Пикно...“.
Фуснота: „Деукалиониот потоп, со кој Зевс ги уништил расипаните луѓе, го
преживеале само Деукалион и неговата жена Пира, кои по стивнувањето на поплавата, го обновиле човечкиот род...“.
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Деукалиониот потоп бил поврзан со потопот за кого се говори во Библијата.
Платон пиши: (113) „...Разгледувајќи ја повторно смислата на секое име и
самиот ги запишувал преведувајќи го секое име на нашиот јазик. И токму тој материјал се наоѓаше кај мојот дедо и уште е кај мене, бидејќи во детството со занес го
изучував. Според тоа нема да се чудите кога ќе чуете дека имињата на Атлантиѓаните се исти со нашите, бидејќи причината за таа појава сега ви е јасна...“.
Врската била со белата раса, која во леденото доба опстојувала во Левантот.
„При поделбата- за која зборувавме порано- боговите меѓу себе ја разделија
(в) целата земја, на поголеми и помали делови и си подигнаа храмови и востановија
жртвени обреди. Островот Атлантида го доби Посејодон...“.
Фуснота: „Посејдон, син на Крон и Реа, прво бил бог на копнените води и
изворите. (Микенска култура), а потоа, бог на морето. Негови браќа се Зевс и Ад,
со кои владее со светот“.
Се говори за Крон=к рон, што може да се рони, врска со потопот: Арон=а
рон, а и трон=т рон- секој кој што е на трон може да се рони, значи тој да се сруши.
Под (113): „...поставувајќи, како што треба, наизменично едни околу други
помали и поголеми појаси од земја и вода, и тоа два од земја и три исполнети со
морска (д) вода, насекаде на еднакво растојание, како со шестар мерени од средината на островот. Островот не бил пристапен за други луѓе, бидејќи во тоа време,
немало бродови ни пловидба...“.
Се плови после 4000 г.п.н.е. кога Средоземното Море конечно се оформило.
Под (114): „...Посејдон на сите сам им дал имиња: на најстариот, кралот
Атлант, според кого, како прв крал, го доби име-(б) то и целиот остров и морето наречено Атланско.Името на Атлантовиот брат близнак му било на грчки јазик Еумелос, а на домашниот Гадејрос. Еумелос владеел со надворешниот дел од островот,
кој лежел према Херкуловите столбови...“.
Стои: „Името на Атлантовиот брат близнак му било на грчки јазик Еумелос“
Па грчки (хеленски) јазик на Хелените. Хелените било ново име и се среќава
во Илијада, кое било дело на Редакцискиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.). Ова
говори, преданијата останале и по составувањето на Илијада- само во 6 век п.н.е.
„...Постариот син, во третиот чифт, се ви-(в) кал Миесеј, а помладиот Автохтоние. Еласип се викал постариот, а Местор помладиот од четвртиот чифт. Постариот од петтиот чифт добил име Азаес, а помладиот Дијапреп. Сите овие и нивните
наследеници владееле во текот на многу генерации, не само како господари на многу острови, туку, како што беше порано речено...“
Фуснота: „Атлантида ги држела под своја власт Либија до Египет, а Европа
до Тиренија во Италија- Етрурија (Тимај: 256)“.
Ова било само за Источното Средоземје, со својот Левант- со вода се налеал.
Под (114д): „...Денеска го знаеме само неговото име, а тогаш ореихалкот
значел многу повеќе од името. Го ваделе на многу места на островот и, освен златото, тогашните луѓе и него многу го ценеле. Островот давал во изобилство дрва
потребни на дрводелците за работа. Имало тука доволно храна и за питомите и дивите животни. А, најзастапени на Атлантида биле слоновите...“.
Фуснота: „Платон имал на располагање повеќе вести за слоновите и за начинот на нивната исхрана:Уште Хомер (Илијада IV 141- 45) зборува за „слоновата коска“.Платоновиот ученик Аристотел ги споменува во ‘Историјата на животните’...“
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Се поврдува, Илијада имала дел од Египет, а слонот немал врска со Белците.
Под (115): „...Сите овие убави и чудесни плодови овој свет остров под светло сонце, ги дарувал тогаш, во неограничени количества. Снабдени така од (в) земјата, тие си граделе храмови, кралски палати, пристаништа, бродоградилишта изградувајќи ги и сите други краишта...“.
И „пристаништа, бродоградилишта изградувајќи ги и сите други краишта...“
Сè тоа било по 4000 г.п.н.е.- тогаш конечно се оформило Средоземно Море.
Под (115г): „...Меѓу дворецот и последниот воден појас ископале канал широк три плетри, длабок сто стопи и долг педесет стадии. Устието на каналот било
толкаво што низ него влегувале најголеми бродови. На тој начин било овозможена
пловидба во внатрешноста на островот, како во некое пристаниште. И копнените
појаси, кои ги раздвјувале водените, биле ископани во правец на мостовите. Ширината на прокопот дозволувала со еден триер да се преоѓа од еден во друг канал...“.
Па Феникијците владееле по Средоземно Море- градежите...биле слични.
Под (116): „...На тој начин и целиот кружен ѕид, подигнат околу последниот
на-(в) дворешен појас го имале обложено со бронза, а изгледал како обоен со таква
боја. Внатрешниот ѕид бил покриен со олово, а ѕидот околу самиот Акропол со ореихалк со огнен сјај...“.
Овде се говори за бронза, а бронзата била позната само од бронзеното доба.
„...А имало тука и многу други величествени заветни дарови од кралови и
поединци,како и од самиот град, така и од другите области со кои вла-(117) дееле.
Со големината и со начинот на изработката жртвеникот точно му одговарал на овој
раскош и дворецот, исто така, одговарал на големината на господарството и декорацијата околу светилиштата. Што се однесува до оние извори со неисцрпно изобилство вода, која со вкусот и со одличното делување било вонредно погодно за употреба, ги користеле на тој начин: што околу нив имале подигнато згради и овошни
плантажи кои биле наводнувани и имале базени, некои открие-(б) ни, а некои зимски, покриени, за капење во топла вода. Базените биле одделени: едни за краловите, другите за поданиците, трети за жените, и посебни за коњите и запрежниот добиток; секој базен бил обликуван со соодветна декорација. Истечната вода, делумно ја спроведувале во Посејдоновата корија...“.
Коњите биле од 17 век п.н.е., поврзано со Хиксите, кои биле Бриги. Само
потоа следи коњска кола, која била прилагодена магарешка кола. Во Египет Бригите го однеле и своето говедо. Па погребалните коли на фараоните ги влечеле бригиските говеда со надвисната рогови,но не египетските опишани од Херодот (IV-183).
„(119) Според одредбите, секој од постојните 60000 клерови- чија површина
поединечно изнесувала 10 квадратни стадии давал по еден заповедник. Се зборува
дека на планините и во другиот дел на земјата живеела непрегледна маса народ, која заповедниците, според областите и населбите, ја имале поделено меѓу клеровите.
Во согласност со постојаната наредба, заповедникот за војна давал: 10000 бојни коли (б) како шестина од тој вид, па два коња и два јавачи, двоколку без седишта, воин на колите како кочијаш за двата коња, два хоплита, два стрелци, двајца со праќка, тројца лесно наоружани пешадинци, тројца фрлачи на камења, тројца фрлачи
на копје и, на крајот, четири морнари за опремање на 1200 бродови“.
Ова било во време на Платон, со борбена моќ како на Картагина=карта гина.
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Под (120б): „По завршувањето на судењето, кога ќе се разденело, пресудата
ја запишувале на златна заветна плоча и како спомен ја оставале во храмот заедно
со облеката. Имало и многу други посебни100 закони за правата на секој владетел,
од кои најважни биле: никогаш да не кренат оружје едни против други,туку сите да
помогнат, ако се случи, во некој од градовите, некој да се обиде да го уништи нивниот кралски род...“.
Фуснота: „Изедначеност во правата имале само краловите, кои морале строго да се придружуваат на заветот на основачот на Атлантида и да не менуваат ништо во пропишаната традиција, што било нарушено со нападот на Прастарата Атина, заради што и дошла казната божја...“.
Платон вели: „‘Е Солоне, Солоне, му рекол тогаш еден стар свешттеник, вие
Елините сте постојано деца, нема стар Елин’. А Солон, слушајќи го тоа, прашал:
‘Како го мислиш тоа’ ? ‘Млади сте сите, одговорил свештеникот, душите ви се млади; бидејќи во нив нема никакво старо верување, кое се базира на старите преданија, ниту некое знаење кое со времето добило седа коса. А еве ја и причината за тоа:
многубројни уништувања го снаоѓале човечкиот род на најразлични начини и уште
ќе го снаоѓаат: со оган и вода оние најголемите, а на безброј други начини оние помалите“. (Херодот пиши, Фригите биле постари од Египтјаните: ф=б Бригите, Р.И.)
Џејмс Луис Томас Чарлмерс Спенс, познат како Луис Спенс, за Атланида
говори за „киклопски“ тип, како што се среќаваме во Микена и на други места.
„Исто така,на друго место сум истакнувал дека општиот архитектонски план
на градот Атлантида, како што опишал Платон, бил широко копиран. Добро е познато дека планот и распоредот на големите градови од дамнешните времиња често
биле пренесувани во нивните колонијални населби и многу места и во Европа и во
Африка се чини, дека биле копирани од атлантидскиот модел.
Од нив најистакната е Картагина, чиј план речиси е идентичен со планот на
Атлантида. Навистина и Атлантида и Картагина имале рид со цитадела опкружена
со зони од земја и вода, канал до морето и мостови преку зоните, утврдени со кули.
Во двата случаја доковите биле под покрив, градовите опкружени со три ѕида, и
двата имале големи резервоари за снабдување со вода за пиење и бањи, двата града
ги штител голем ѕид кон морето, кој го покривал влезот на пристаништето“.
Картагина била само феничка- Феникијците владееле со морињата насекаде.
Феникијците имале тн.Олимписки богови. Па тие биле само едно: Пелазги.
Поморски народи биле поморски наредби од Далмација, а Далматинците биле поморци, како што биле Феникијците. Тие биле Венети, на чии врвови на бродови била поставена глава од Пастув=Посејдон-бригиски коњ во ...Феникија...Египет.
Јозо Т.Бошковски Јон,101 пренесува во последната фуснота од Тимај: „‘Критија’ е дел од предговорот што Платон сакал да го напише како легендарна слика
на идеалната држава, во акција, според Конфорд“.
Идеална држава постанува од цивилизација многу постара на тн.Атлантида.
Роберт Гревс102 пиши под 39 Атлант и Прометеј.
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„Прометеј, творец на човечкиот род, кого некои го вбројуваат во седум титани, бил син или титан Еуримедон, или Јапет и нимфата Климена; а браќа му биле
Епиметеј и Менојтите.103
б) Џиновскиот Атлант, најстариот од браќата, ги познавал сите длабини на
морето; тој владеел со кралството Атлантида и нејзините стрми морски брегови, а
Атлантида била поголема од Африка и Азија заедно. Атлантида се простирала вон
Херакловите столбови, а венецот на островие на кои обилно растеле овошја ги одвојувал од еден уште подалечен контенент, одвоен од нашиот Атлантов народ ја
обработувал и наводнувнал огромната средишна рамница, која се напојувала со вода од брдата што ја опкружувале од сите страни освен кон морето. Тие исто така
соградиле и дворани, капатила, тркачки патеки, пристаништа и храмови...“.
Бидејќи флората и фауната западно од Гибралтар не им припаѓале на Белците со крвната група А, која била вегетријанска (житарици и мешункасти храни),
овошките немале врска со темните раси чии биле токму наведените простори итн.
Наведеното говори, дека ништо не било постаро од 4000 г.п.н.е., коњите по
17 век п.н.е., со состојба како на Картагина во времето на Платон.
Фуснотата: „...За Хомер, стр. 987; Хесиод: Теогонија 507; Аполодор: I, 2,3“.
Херодот, II, 53, пиши: „За тоа од каде потекнува секој од нив, дали тие сите
постоеле отсекогаш, како воопшто изледаат, Хелените не знаеле до скоро, што се
вели, до вчера. Мислам дека Хесиод и Хомер се постари од мене четиристотини години, не повеќе. А тие се тие кои на Хелените им го направиле родословието на боговите, им дале имиња, им ги распоредиле почестите и вештините и ги опишале нивните ликови. А што се однесува до поетите, за кои велат дека живееле пред овие
двајца, јас барем мислам дека живееле по нив. Првото за нив го зборуваат свештеничките во Додона, а второто, она за Хесиос и Хомер, е мое мислење“.
Бидејќи тн.Хомер бил само дело на Редакцискиот одбор на Пизистрат (6 век
п.н.е.) со Илијада со делови од три простори, Атлантида била само атинско дело. И
па само така градот Атина имала слични дела како оние во Месопотамија и Египет.
Не случајно, Аристотел не верувал дека постоела Платоновата Атлантида.
Е. Цангер,104 на стр. 275, пиши: „...Платон...потонат континент измислил...“.
Стр. 281: „...потонат Атлантис...грешен превод...на Тројанската војна...“.
Секако, Атлантида во Гибралтар била на темните раси, чие било магарето.
Приказ на магарето за прв пат се споменува во Египет, 6000- 5000 година п.
н.е. Според некои автори, тоа било припитомено во горниот дел на Египет и во Месопотамија. Се среќава во Египет, Арабија до Месопотамија, каде конечно било дооформено како што се знае од спомениците, а подоцна се раширило и по на север,
што се врши со нивното население и со него блиско на просторите на Мала Азија.
Тоа се ширело и кон јужниот дел на Балканот пред крајот на бронзеното доба. Тоа
се споменува за периодот на 12 век п.н.е. во делата на Хомер...
Редакцискиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.) ја составил Илијада од три
простори со магаре и шафран од Египет; коњ, говедо и јагула од Бригија со своето
Пелагонско Езеро; и островите од Јадранското Море.Бидејќи во Атлантида го немало магарето за време на Солон (640- 560), Атлантида била фалсификат, кој наста102
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нал во време меѓу Солон и Платон, да се создаде слично дело со предание како во
Египет, а тоа било за преданието за потопот, запишано во Гилгамешовиот еп итн.
АТЛАНТИДА ПРЕДАНИЕ ЗА ПОТОПОТ, ОЛИМП И ИЛИЈАДА
Платон, во „(Продолже ние на дијалогот ‘Критија’)“, наведува:
„Браќа: Ад, Посејдоне, Богови,- ве повикав во нашиов Дом,во средиштето на
светот, на Олимп, но само на заедничка средба (на видоиште), и на гозба, на какви
што и така ретко се собираме, откако ја поделивме земјата меѓу себе, туку и за една
друга многу важна работа, за која, иако сум врховен бог на небото и на земјата и на
подземјето, не сакам да донесам одлука, бидејќи, проблемот ве засега сите: Имено,
се сеќавате кога во далечното минато ја поделивме земјата меѓу себе, без кавга и
секој доби свој дел, и почна да го уредува и да го унапредува ? Па, со текот на времето подигнавме многу луѓе и изградовме многу големи и убави градови, какви
што никогаш, до сега, немало на земјава !? Тогаш, Крит го добив јас и како што
знаете, добро го уредив; Лакедемон го доби Аполон и го уреди прекрасно; Атина ја
добија Атена и Хефајст и ја уредија за пример: А Посејдон, кој ја доби Атлантида,
изгради најголема и најубава држава на светот...“.
Се однесувало за Атлантида, предание за потопот со пелазгискиот Олимп.
Харолд Ламб,105на стр. 63,вели: „Расправата за Парапанисад морала да дојде
до ушите на Аристотел. Наместо непосредно да расправа со своите бунтовни ученици, тој се задоволил со тоа една вечер во градината да им објасни дека границата
на сознанието постојано се поместува и дека со секој век сè повеќе се дознава за
светот. И додал на свој начин, пелтечејќи, дека во времето пред Хомер за ридот
Олимп, кој сите можеле да го видат од јужна Македонија, се мислело дека е престојувалиште на боговите. Дури кога смелите истражувачи се искачиле на него, се видело дека тие се сосема обични голи карпи. Тогаш митскиот рид Олимп во човечката фантазија бил сместен источно од Троја, каде што неколку врвови ја пробивале
границата на облаците. Се чини дека луѓето, исто така, замислувале оти Олимп се
наоѓа далеку на Кавказ. Кога и тоа било истражено, се открило дека е само еден
друг природен, иако висок, планински венец. Аристотел не го ни спомнал зборот
Парапанисад“.
Стр. 108: „Избувлив и повлечен во себеси, младиот Македонец бил склон да
им верува на луѓето на прв поглед, да ги слуша советите од пријателите. Неговиот
свет бил свет на фантазијата, замислувал дека нови непознати градови се наоѓаат
далеку зад хоризонтот и дека на планинските венци на Парапанисад живеат добри
богови. Барајќи ја земјата од соништата, го следел Аристотел по уште неизгазениот
пат на проучувањето на развојот на човечкото суштество, на потеклото на човекот.
Како Демостеновото, и неговото знаење, како што зборувале, уште мирисало на
светилката на која ноќе студирал, но тоа не било набрзина здобиено знаење“.
Бранко Вукушиќ,106 на стр. 46, пиши: „Историски чинител е дека Илијада и
Одисеја е преведена од Грците од непознат јазик за време на Пизистрат во 6 век с.е.
Било тоа бар 500 години после датумот кои самите Грци го одредиле за датум на
тројанскиот бој (1183. г.с.е.)...Од Пизистрат до денешната званична верзија, која е
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направена во Александрија во 3 век с.е, имало повеќе воглавно грчки доработки на
Илијада. Аристотел располагал со другчија верзија од нам позната. Платон во својата ‘Република’ го моли за опростување од Хомер што се бришани некои места
‘кои ги навредуваат моралните чуства на Грците’, со што се подразбира дека за него Хомер не бил Грк. Сите поуздани историски чинители за Троја понатаму се замаглување со хеленската митологија до денешни дни, а древното ‘хомерово прашање’, како веќе споменавме, било ‘решено’ со хеленизација на тројанската цивилизација, да со римската окупација нејзиното наследство би се вградило во темелот на
западната цивилизација“ . (Аристотелова атинска Илијада била на јонски, Р.И.)
Илијада била првото атинско дело со предание. Па второ било Атлантида.
Платон потоа пиши: „Нели и јас, со Потопот: сакав да ги уништам сите луѓе
на земјата. Но, сепак, некои преживеаја: Деукалион и Пира, кои создадоа нов народ. Народот се расипа и барам од сите вас, колку и да е болно тоа, да се согласите
да се ослободиме од тоа наше несовршено дело- луѓето кои се расипаа: исполнија
со зло и со злоба и,- дури потоа, да создадеме нова можност: светот, да се исполни
со добри луѓе кои ќе ги почитуваат божјите закони и ќе живеат според заветот на
своите претци, како што правеа Атлантиѓаните и прастарите Атињани- ‘луѓе од најубав и најдобар род’, додека не дојдоа овие расипани генерации, кои плукнаа на сè
што беше вредно и се пуштија во силеџиство и неморал, што претставува срам и за
нас и за поранешните генерации луѓе на земјава...“.
За потопот говорат Месопотамците и Египќаните, со свој центар Левантот.
Платон истакнува: „...Беа изградени најубави (најукрасени) градби на светот, како што се оние во Атлантида: со бронза, злато и ореихалк, кои, сега, не им
значат ништо на новите поколенија; Ете и храмот на Посејдон е омаловажен...
Империјата Атлантида, зазема огромни пространства- до Азија и Африка, на исток;
До Египет, Средоземјето и Тиренија на запад и се простира низ Атлански океан- до
копното на другата страна на Океанот, а се покажа дека не им е доволна на денешните Атлантиѓани !?“
Па наведеното го означува само Левантот, со неговото Источно Средоземје.
Платон потоа вели: „Утредента и во текот на наредната ноќ, Богот над сите
богови: врховниот владетел на небото, на земјата и подземјето- громовникот Зевс,го затресе целиот свет и од страшни ветрови, ровји и грмотевици, распукна дното
на Атлантскиот океан и во пукнатината- западно од Херкуловите столбови, пропадна целата Атлантида и двете закрвени војски...Никој не останал жив за да сведочи
што се случило. Пукнатината потоа, ја исполни солената матежина и се наталожи
тиња одозгора, заради што, оттогаш, на тоа место не може да се плови, како што
кажувале морнарите, во времето на Платон. И името на Атлантида, за казна, како
агресор, било заборавено, за да нема спомен од неа. (Како што колни народот, оттогаш наваму),- за никогаш повеќе такво нешто да не се повтори“.
Со потопот протекла морска вода во Средоземниот Базен-тој постанал море.
Се наведе: „...Пукнатината потоа, ја исполни солената матежина и се наталожи тиња одозгора, заради што, оттогаш, на тоа место не може да се плови, како што
кажувале морнарите, во времето на Платон....“.
Ова не е вистина- од 4000 г.п.н.е. нивото на Средоземно Море варира ± 3 м.
Платон говори за: „според заветот на своите претци, како што правеа Атлантиѓаните и прастарите Атињани- ‘луѓе од најубав и најдобар род’...“.
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Се говори за белата раса, која стигнала до во Јапонија-со крвна група А 38%.
Потоа говори Платон: „Во големата катаклизма, настрадале и Атина и многу
други градови на Балканот и во Медитеранот, од кои, подоцна се сочувани само некои од нивните имиња“.(Македонски Полуостров-со Цојне 1808 г. Балкански, Р.И.)
Во постледено доба Балканот и Мала Азија не биле населени- произволност.
Следи: „Но, благодарејќи í на една друга блиска цивилизација- 1.000 години помлада од Атлантидската,- која имала создадена голема религија, култура и писменост- (како и Атлантида)- Египет,- историјата за Атлантида- Првата светска
империја,- била зачувана- запишана во светите записи на египетските храмови...“.
Се кажа: „на една друга блиска цивилизација- 1.000 години помлада“.
Таа била египетската „запишана во светите записи на египетските храмови“.
Х.Џ.Велс,107 на стр. 81, пиши: „Во таа друга историја од преку 4000 години,
на тоа многу подоло време отколку што има од владата на Александар Велики до
сегашното доба, би можеле сега да изведеме широки мени на развиток. Една таква
мена, која почнува со Менесовата консолидација на северното и јужното кралство
и достигнува врв во IV династија, била позната како и ‘старото кралство’. Оваа IV
династија ја одбележувало едно раздобје на богатство и сјај. Нејзините монарси биле обземени со страст сами себе да си подигнуваат споменици како тоа никогаш
порано ни после не било ниту можело да биде. Огромните масивни три пирамиди
од Гизех ги подигнале Кеопс (3733. година пред Христа), Кефрен и Мигерин, владетели од таа IV династија. Големата Кеопсова пирамида е висока 150 метри, а неа
страните í се по 330 метри долги. Пресметано (кажува Валис Баџ) дека таа тежи
4.883.000 тони. Сите тие камења ги довлекла воглавно човечките мусклули до своето место. И тие бесмислени и скоро неверовачки надгробни гомила се подигнати во
добата кога инижинерската наука била тек во повој. Тие низ три долги власти толку
ги исцрпиле египетските извори, да земјата останала како со војна опустошена“.
И ништо не било постаро од 4000 г.п.н.е.,кога завршил потопот на Левантот.
Платон продолжува: „...каде, по игра на случајот, прибегнал и престојувал
Солон кој ја дознал и ја пренесол во обновената и висока цивилизирана Атина на
неговото време на неговото време...“.
Сè што во Атина било,сè било од исток: Месопотамија и Египет-Атина нова.
Потоа: „при што, своите белешки, од кои намеравал да напише дело поголемо од Хомеровата ‘Илијада’, ги оставил кај угледниот Критија, од каде, преку
внукот со исто име-Критија и нивниот роднина Платон, за среќа, останале како сведоштво, до денеска...“.
Х.Џ.Велс,108 на стр. 138, говори за барди (гуслари): „Како и повеќето човечки ствари...Секој ариски народ има по еден долг низ песни зачуван на тој начин сè
до наше доба, има свои саги (тевтонски), свои епови (грчки), свои ведски наративни песми (од стариот санскритски)“.
Врска со источното Средоземје, со својот Левант, конечно море 4000 г.п.н.е.
„На несреќа...усмена книжевност на преисториско доба.Еден од најзанимливите и најобавестени меѓу тие праисториски ариски состави се зачувал во грчката
Илијада...мада грчкото предание покасно му се припишува само на еден слеп бард
по име Хомер, на кому му се припишува и Одисеја, по склоп на многу другчиј и со
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дух и изглед. Можно е дека многу од ариските пеачи биле слепи...Словените на
своите барди им давале име слепец.
Првобитната верзија на Илијада била постара отколку Одисеја. ‘Илијада како потполна песна е постара од Одисеја’, кажува професор Џилберт Мереј, ‘мада
граѓата во Одисеја, претставувајќи повеќето праисконски фолклор, постар од икаква историска граѓа од Илијада. Само, настаните во Илијада и Одисеја, начинот на
животот кој тие го опишуваат духот кој се огледа во делата оданде, припаѓаат на
последните векови на праисториско доба. Тие саги, епови и веди ни пружаат, покрај арехеологија и филологија, трет извор за обавестување за тие изчезнати времиња.
Грчката епика ни ги открива раните Грци кои уште не знаеле за железо...
И уз опасност малку да се поновуваме, да бидеме сосем начисто. Илијада ни
претставува примитивен неолитски живот од ариската земја на потекло. Тие ни даваат живот кој се најдува на пат кон новата состојба на стварите...
Тие рани Грци од Илијада се жилави војници, но недисциплинирани. Нивните борби се збрки на поедини сукоби. Тие имаат коњи, ама немат коњица. И коњите, кои се една прилична скорешен принов кај Аријците, употребувајќи ги во
борба за влечење на грубите војни двоколки. Коњот е уште новина, дека веќе и затоа скоро ужас. И за обилното теглење, како што тоа од Илијада може да се види,
употебуваат се уште воловите“.
Бидејќи коњите во Египет биле од 17 век п.н.е., а двоколките се уште понови, Илијада била само од 6 век п.н.е.-Платнова Атлантида била уште многу понова.
Стр. 142: „Санскритската епика ни раскажува една приказна слична на она
која послужила како основ за Илијада, приказна за белиот народ, кој се храни со говедско месо- и тек подоцна стекнуваат тревождерачки особини- а кој слегол од Персија во равницата на северна Индија и пополека го освојувал патот кон Инд. Од
Инд се раширил по Индија...“.
Ведите биле со потекло од Источното Средоземје (Левант=тн.Атлантида).
Илијада било дело од три простори: Египет, Бригија и Јадранските острови.
Еберхард Цангер,109 на стр. 226, пиши: „...Хомеровиот Тројански коњ сметаат класичните грчки автори за еден чист пронајдок на поетот...“.
Стр.227:„Идеата со коњ...е плагијат...Гилгамешовиот еп..(со) голем бокал...“.
Па следи бокалот за вино бил заменет само со коњ, а се друго останало исто.
КАКО АТЛАНТИДА И БИБЛИЈАТА БИЛА ПРЕДАНИСКА- БЕЗ ЕВРЕИ
Атлантида било предание за потопот, што се однесувал за Левантот. Па ова
предание е и во Библијата.Следи историјата во Билијата биле сумерски преданија...
Х.Џ.Велс,110на стр.107, пиши: „Низ сета историја на вавилонските и асирските царства, како ни еден монарх во Вавилон не се чуствувал сигурен во својата
власт сè додека не ја ‘зел Беловата рака’. Тоа би значело дека Беловите свештеници
го примиле како боженски син и претставник...
Асурбанилпал (грчки Сарданапал), син на овој Есар-хадон, нарочито е занимлива појавата од гледиште на тој однос измеѓу свештенството и кралот. Измиру109
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вањето на неговиот татко со Бел-Мардуковите свештеници отишло толку далеку да
Сарданапал добил вавилонско вместо војничко сириско воспитание. Тој постанал
голем љубител на глинените споменици на минатото...
На шест и седум години после тоа ариско заземање на Нинива, при која прилика Вавилон им 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 необичен
учен владетел, во кого имало повеќе ум и машта отколку практично знаење за државните работи. Тој се бавел со антикварски истражувања. На тие негови истражувања и му должиме за датумот од 3750 година пред Христа, инаку припишуван на
Саргон I.Тој бил поносит со тоа решение, и оставил дури записи кои за тоа говорат.
Е јасно дека бил и верски новатор. Градел и преуредувал храмови, па покушал на
верата да í усредува во Вавилон, донесувајќи извесен број месни богови во БелМардуковиот храм. Без сумливост дека ја увидол слабоста и расулоста на своето
царство поради тие спротивни вероисповедувања, па имал на ум некоја замисла
нив да ги обедини.
Настаните се развивале меѓутоа и премногу брзо за макаков таков развој на
стварите. Неговите новотории предизвикале очевидна сумливост и непријателско
расположение кај Беловите свештеници, те се свртиле на страна на Персијанците и
‘Кировите војници влегле во Вавиломн без борба’. Набонид бил заробен и персиските стражари стоеле пред вратата на Беловиот храм, ‘каде служењето продолжило без прекин’ “.
Бидејќи Набонид бил „верски новатор“, тие „предизвикале очевидна сумливост и непријателско расположение кај Беловите свештеници“ и тие „се свртиле на
страна на Персијанците и ‘Кировите војници влегле во Вавилон без борба’ “. Со
тоа „Набонид бил заробен и персиските стражари стоеле пред вратата на Беловиот
храм, ‘каде служењето продолжило без прекин’ “ . Па Беловиот храм, „‘каде служењето продолжило без прекин’ “. Тоа било само повеќебожно, но никако еднобожно
зашто се залагал Набонид. Со ова се потврдува, отпаѓа било какво можност Кир да
ги ослободи Еднобожците=Евреите, кога тој и Вавилонците се бореле против еретиците. Па еретик бил Набонид со своите призврзаници, како малцинство небитни.
„Кир стварно го воспоставил персиското царство во Вавилон со Бел-Мардуковиот благослов. Тој се задоволил свештеничките конзервативни нагони со испраќање на месните богови назад во нивните стари храмови. Така исто ги повратил и
Евреите во Ерусалим. Тоа за него било од непосредна политичка важност. Ама, со
доведување на неверните Аријанци, старото свештенство имало 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 на потребите на новото доба. Кир влегол во Вавилон годината 539.
пред Христа. Околу година 521. во Вавилон се подигнала поново побуна; а 520.
еден друг персиски монарх, Дариј, ги рушил неговите ѕидови. За две стотини години потполно изумреле Бел-Мардуковите свечени обреди, а Бел-Мардуковиот храм
им служел на градежниците за камен мајдан“.
Па како Кир „ги повратил и Евреите во Ерусалим“, кога Вавилон бил повеќебожен, а Вавилонците му се приклучиле на Кира, кои заедно ги поразиле еднобожците.Со наводот се потврдува,Евреи немало не само 539 г.п.н.е., а и во 5 век п.н.е.
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Се кажа: „Помудро би им било да се прилагодат на новотариите на Набонид,
тој искрен еретик, да ги слушале неговите намери, и излегле на потребите на новото доба. Кир влегол во Вавилон годината 539. пред Христа...“.
За што се работело, се пролодолжува со верувањето кое било со милениуми:
„Историјата за египетското свештенство и кралот е слична на оваа вавилонска, ама ни на кој начин не е упоредна со неа. Сумерските и асирските кралеви биле свештеници кои постанале кралеви. Тоа биле посветувани свештеници. Египетскиот фараон не изгледал дека одел со тој пат. Фараонот располагал веќе и во најстарите записи со 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.Никако сумерскиот,вавилонскиот или
асирскиот монарх не би имал толкаво влијание на својот народ да овој направи сè
она што фараоните од IV династија, кои ги соградиле пирамидите и успеале народот да им работи во тие огромни претпријатија. Пораните фараони веројатно биле
сматрани како овоплодување на врховниот бог. Зад главата на големиот Шефренов
кип стој јастреб-бог Хорус. Така, еден позни монарх како што е Рамзес III (XII динатија),111 на својот саркофаг (што се најдува сега во Кембриџ) е претставен како
на себе носи норочито ознаки на три големи египетски бога. Тој носи два скиптари
Озирис, богот Дана и Воскреснување; на главата му се рогови на кравјата божица
Хатор и сончевата топка и перја на Амон Ра. Тој не ги носи само знаците на тие богови, како каков побожен Вавилоњанин би можел да ги носи Бел-Мардуковите, туку тој е само означен како тие три бога воедно.
Наидуваме и на извесен број кипови и слики, кои ја поткрепуваат помислата
дека фараоните стварно биле синови на боговите. На пример, боженското отечство
и родувањето на Аменофис III (на XVIII династија) е изложено до најситните поединести во низа кипови од Луксор. Што повеќе, е сматрано дека фараоните, бидејќи се од така боженска лоза, не можат да се женат од нивните општествени слоеви.
Према тоа било вообичаено да се женат роднини во таки степени на сродство, на
какви сега не му е допуштен брак; се венчавале и самите со своите сестри.
Оттука почнала борба меѓу дворот и црквата во египетската историја со
основа на сосем другчие отколку во Вавилон. Професорот Масперо во едно свое
дело ни дава занимлив приказ на борба измеѓу Аменофис IV и свештенството, и тоа
нарочито со свештениците на големиот бог Амон Ра, господарот 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 Тин. Масперо најдува зачетоци на карање можебитното пречка на тој брак и во
разните неприлики кои на кралицата í ги приредувале свештениците на Амон Ра.
Можда таа го задоила својот син со фанатичка омраза према Амон Ра. Само, можда Аменофис IV бил личност со широки погледи. Како и вавилонскиот Набонид,
илјада години подоцна, и тој можда имал на ум какво прашање на духовно единство во своето царство. Веќе наведивме дека Аменофис III владеел од Етиопија до
Еуфрат, и дека збирката на писма од Тел-ел-Амарна,упатен нему и на неговиот син,
покажува голем опсег на интерес и влијание. Во секој случај, Аменофис IV презел
на себе задаток да ги затвори сите египетски и сиријански храмови, по сè на своето
подрачје да го укине секташкото богослужење, и секаде да воспостави служење на
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еден бог, богот Атон, сончевиот круг. Тој ја напуштил својата престолнина Теба,
која била и повеќе град на Амон Ра отколку што Вавилон попозно бил Бел-Мардуков град, и својата престолнина ја воспоставил во Тел-ел-Амарна; а своето ‘Аменофис’, кое го посветувал на Амон (Амин), го променил во ‘Акнатон’, Сончева
Слава. И ги одржал своите положби против сите свештеници на своето царство низ
осумнаесет години, те како фараон и умрел“.
Се кажа: „можда Аменофис IV бил личност со широки погледи. Како и вавилонскиот Набонид, илјада години подоцна, и тој можда имал на ум какво прашање на духовно единство во своето царство“.
Бидејќи Набонид со своите го изгубиле Вавилон од Вавилонците со своите
стари богови, кои му се приклучиле на Кир, Кир не ослободил Евреи-такви немало.
„Мислењата за Аменофис IV (или Акнатон) јако се разминуваат. Едни така
го сматраат креатор на омразата на неговата мајка према Амон и како премногу заљубена на маж на една убава жена. Оти тој страсно ја сакал својата жена. Неа í
укажувал големи почести. Во Египет воопшто се почитувала жената, и со нив владеело во разни времиња неколку кралици. Него дури во еден случај и го насликале
со жена која му седи на колена, а во другата како во едни коли љуби. Ама, љуѓето
со кои жените владеат, не одржуваат големо царство, и тоа уште покрај огорченото
непријателство на највлијателни тела во нивната област. Други го опишуваат поново како ‘мрачен фанатик’. Кај мрачните фанатици ипак доста е редок среќниот обичен живот. Многу повеќе би имало смисла да го сматраме за фараон кој одбил да
биде бог. Не само неговата верска политика и неговото слободно откривање на
природните наклоности на она што го обележува како снажна или оригинална личност. Неговите уметнички појмови беа негови сопствени. Тој одбил сликата да му
биде изработена вообичаено и со вообичената сладуњава убавина на боженскиот
фараон. Затоа неговото лице не посматра, низ едно меѓувреме од триесет и три века, како лице на вистински човек кој се нашол сред низ боженски сувопарности.
Осумнаесетгодината власт меѓутоа не била доволно за онаков преврат како
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 кој бил вклучен и фараонот Тут-анк-амон, за кого последните години се говорело така многу. Тоа бил безначаен младинец кој се оженил со Акнатоновоата ќерка и наследница, и за кого изгледа се најдувал посе во рацете на Амановите свештеници. Тој млад умре или на некој начин го склониле. Само се случило
неговиот гроб останал скоро едини гроб на еден фараон во кој подоцна никој не
провалил и не го оплачкал. Останал негибнат сè до нашето доба. А тогаш го отвориле и испитале уз новинарска узбуна вон сразмерите на неговата историска важност. XVIII династија се завршила наскоро после Тут-анк-амоновата смрт. XIX,
кој ја основал Харемхаб, постана една од најблиставите и најславните меѓу сите
египетски династии.(Амон=Аман=Амен=Амин=а мин: ман=човек;мина=луѓе, Р.И.)
До самиот крај на нивната историја кралскатата боженственост ја обзела сета египетска свест, па со тоа ги заразите 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 голем бог, кој од победничкиот Грк112 направи скоро сноб.Амон-Раовите свештеници,подигнале во доба отприлика на XVIII
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Александар бил само македонски, а никогаш Хелен (тн.Грк). Тој бил тн.Велики во римско време.
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и XIX династија (околу 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 со прашања. Тоа пророчиште уште цветело
околу 332. година пред Христа. Се приповедало како младиот господар на светот
направил нарочит пат да го посети, како ми пријдол на светиштето, и како кипот
му излегол во пресрет од темнината во позадина.(Сумерски лу=човек;лу=луѓе,Р.И.)
Тогаш настапило изменување на поздрави. И мора тогаш да е речено:
‘Пријди, сине не моите бедра, штом токму ме сакаш, да ти дам кралско достоинство на Ра и кралско достоинство на Хорус! Ти давам храброст, ти давам под
своите нозе да ја држиш сета земја и сета вера; ти давам со својата рака да ги шибаш сите обединети народи!’(Кришна=Хорус=[склавински=тн.словенски]Хора,РИ)
Така се случило египетските свештеници всушност го победиле својот победител, и еден ариски монарх прв пат да постане бог“.
Па како што Херодот не познавал Евреи, нив не ги познавал ни Александар.
Бидејќи сè било од египетски простори и наследниците на Аменофис IV, кој,
според авторите, можело да биде Мојсеј, еврејството било ново учење од 5 в.п.н.е.
Вил Дјурант,113 наслов VI Луѓе од Книгите- „Книга на закони“...стр. 333:
„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 Ездра 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“-тој Евреите не ги познавал, Р.И.)
Се истакна: „теократска власт заснована, како кај Јосиј, на црквени традиции и законите објавени како божји заповеди“. Па Евреите биле само верски народ.
„Што заправо била оваа ‘Книга на Мојсиевите закони’ ? Не сосем иста ствар
како и ‘Книга заветна’ која ја прочитал Јосиј: оти, оваа другата цела можела двапати да се прочита за еден ден, додека онаа ‘Книга на Мојсиејевите закони’ било потребно недела дена. Можеме само да нагодуваме дека поголемиот свиток содржел
знатен дел на оние први пет книги на Стариот завет кој Евреите ја викале Тора или
Закон, а кои другата ја викале Петокнижје.114 Како, кога и каде тие книги се напишани ? Заради ова безазлено прашање е напишано пеесет илјади томови и овде мора да остане без одговор“.(Пенто-н=пето книжјето во 6 век п.н.е. на арамејски, Р.И)
„Научниците се сложуваат дека најстари елементи на Библијата се оние различните, ама ипак слични легенди Постанување115 кои се нарекуваат ‘Ј’ односно
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Вил Дјурант, Источне цивилизације, Народна књига- Алфа, 1995 (Нови Сад : Буду¢ност).
Тора на хебрејски значи упатство, водење: Pentoteuch (Петокнижје) на грчки значи пет свитици.
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На разлика прв укажал Жан Астрик 1753. Одломците кои обично му се припишуваат на „јахвастичкиот“ приказ на Постанување: II, 4 до III, 24, IV, -VI-VII, XI, 1-9, XVII-XIX, XXIV, XXVII, I-45,
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‘Е’ затоа што едните говорат за Творецот како Јехова (Јахве), додека другите
говорат за него како Елохим. Се верува дека јахвастичката приказна е напишал во
Јуда, а елохистичката во Ефраим, а дека тие две приказни се стопени во една после
падот на Самарија. Трет елемент, познат како ‘Д’ и кој ги содржи Деутерономскиот
законик, веројатно од различни автори или група автори. Четвртиот елемент ‘П’,
составен е од одделци кои свештениците накнадно ги вофрлиле; овој ‘Свештенички
законик’ веројатно е основа на ‘Книга на закони’ која ја објавил Ездра. Изгледа дека тие четири состави го попримиле денешниот облик околу 300. година п.н.е.
Тие дивни приказни за Стариот свет, на Искушение и на Потопот биле извлечени од ризниците на месопотамските легенди што датира уште од 3000. години
п.н.е.; ги видовме нивните рани облици во текот на оваа историја. Е можно дека
Евреите присвоиле некои од овие митови од вавилонската книжевност во текот на
Ропството; поверојатно е дека ги усвоиле многу порано од семитските и сумерските извори заеднички за целиот Близок исток. Персиските и талмудските облици на
митот за Создавање кажува дека Богот најпрво создал двополно суштество- машко
и женско составено на плеќите како сијамски близнаци- а потоа ги поделил како
накнадно да се предомислил. Тоа нас не потсетува на необичната реченица во Постанувањето (V, 2): ‘Машко и женско тој ги создал и ги благословил и ги нарекол
Адам’: те. нашиот прародител првобитно бил и машко и женско- што изгледа им
измакнало на сите теолози освен на Аристофан116“.
Следи еврејската историја биле „од ризниците на месопотамските легенди“.
Па Еврејската историја била само присвоена- Евреите биле/се без историја.
Х.Џ.Велс, на стр. 124, пиши: „Сега можеме да ја поставиме на вистинско
место во овој општ нацрт човечката историја на Израелите, како и она најзначајната на светот збирката на старите податоци, збирка која на сите христијански народи
на светот им е позната како Стари Завет.Во тие податоци наидуваме на најзанимлива и најзначајна светлост што паѓа на развитокот на просветеност, како и најочевидните ознаки на новиот дух во човечките работи на египетските и асирските борби
за превласт на светот“.
Со христијанство и исламот повеќебожното се уништувало,дури сè до денес.
„Сите книги што го сочинуваат Стариот Завет зацело постоеле, тоа многу во
својот сегашен облик, бар насто години пред Христовото родување. Повеќето од
нив биле уште во добата на Александар Велики (330. година пред Христа) веројатно е признаета за свети списи. Тоа била света книжевност на Евреите, еден народ
кој 587. година пред Христо ги иселил халдејскиот Небухаднезар II од неговата
земја во Вавилонија, и тоа скоро цел, иземено само нешто малку преостанато од понискиот сталеж. Тие после се повратиле во својот град Ерусалим, и таму наново
соградиле свој храм под покровителство на Кир, оној персиски освојувач кој, како
што тоа веќе го забележивме, го соборил 539. година пред Христа Хабонид, последниот од халдејските владетели во Вавилон. Вавилонското ропство траело околу
педесет години. Многу научници мислат дека во тоа раздобје меѓу нив настапила
знатна мешавина со Вавилонците, како расна така и духовна“.
XXXII, XIIII-XIIV, Излегување: IV-V, VIII, 20 до IX, X-XI, XXXIII, 12 до XXXIV 26; Броеви: X, 2936, XI итн. Очито „елохистички“ одломци: Постоење XI, 10-23, XX, I-17, XXI, 8-23, XXIII. I-14, XIXIII, XIV; Излегување: XVIII, 20-23, XX-XXII, XXXIII, 7-II; Броеви: XII, XIII-XXIV итн.
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Спореди ја Платоновата Гозба.
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Бидејќи само од 444 г.п.н.е. почнало да се учи за да се создадат Евреи, тие да
биле „еден народ кој 587. година“, не е вистина.Па Кир и Набонид Евреи не виделе.
Стр. 126: „Тие списи се состојат од поголем број различни состојки. Првите
пет книги, Пентатеух, веќе мошне рано се нарочито почитувани. Тие почнуваат во
облик на каква општа историја со двоструку извештаји за создавање на светот и создавање на човекот, за раниот живот на расата, и за големиот потоп, како пропаднало целото човештво, освен неколку избрани поединци. Таа приказна за потопот се
распространила по сите стари преданија. Е можно дека во неа 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 успоменот на каква голема пропаст во
ѓурѓианската и во касписката област. Ископувањата ја откриле и вавилонската верзија, како за приказната за создавањето на светот така и за потопот, и тоа уште од
добата на еврејското враќање. Оттука тврдат библиските критичари дека Евреите за
време на своето ропство дошле до првите глави во Светото Писмо, и тоа оние први
десет глави за постанувањето“.117
Ј.Т.Бошковски,118 на стр.34,пиши:„Веќе се знаело за расцветот на Атлантида
и Прастарата Атина- двете најубави држави на европските ‘боженствени луѓе’, кои
се развивале според Заветот на Боговите и постигнале врвни резултати во човечката историја и за нивната пропаст, откако влегле во меѓусебна војна за плачка, превласт и престиж и биле казнети од Врховниот Бог Зевс, при што Атлантида, како
агресор, била тотално уништена, а од Прастарата Атина, ‘останало малку семе’ од
божествените луѓе’, ‘од најубав и најдобар род’, од кое бил обновен градот...
(Такви катастрофи,се опишани,подоцна и во Светото писмо,што зборува дека преданијата имаат голема и длабока традиција,(во која се мешаат Деукалионовиот и Ноевиот потоп, како два потопа, иако се работи за една иста поплава- во Леденото доба), која влегла во раскажувачката традиција на сите народи на светот) !?“
Еврејството почнало нешто пред 444 г.п.н.е. или само од таа 444-та година.
Х.Џ.Велс продолжува: „Потоа доѓа историјата за отците (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 живеат
номадски пастири. Критичарите тврдат дека сегашната Библија е составено од неколку порани верзии. Само каква би биле нејзините извори, таа приказна, онаква
каква е зачувана денес, е полна боја и животна снага. Она што денес се вика Палестина во тоа доба била земја Канаан, населена со семитски народи по име Кананци,
кои стоеле во блиско сродство со Феничаните, основачи на Тир и Сидон, и со Амориќаните кои го зазеле Вавилон и го основале под Хамбурија првото вавилонско
царство“.
Феничаните биле само Венети, со пелазгиски (тн.Олимписки) богови, а главен им бил Посејдон- главата на балканскиот коњ била на врвот на бродовите: Па117

Стр. 62: „Тек за последните години...Пред ова време оние кои се бават со проучување на човештвото а свесно или несвесно под влијание на приказната за Ное, за ковчегот и за неговите три сина
Сем, Хам и Јафет, покажувале склоност луѓето да ги распоредуваат во три до четири раси, и беа готови да гледаат на тие раси како да се оние од секогаш биле одвоени, и ако да водат потекло од создавање на посебни претци...“.
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Јозо Т.Бошковски Јон Атлантида Вистината и Македонија * Високоцветна Македонија, Нов свет,
Скопје, 1998.
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стув=Посејдон. На просторите од Египет до со Месопотамија живееле белата и црната раса. Онаму каде имало Црнци, таму се говори за Семити со семитски јазици.
Стр.77: „Кога народот на сумерското- акадско царство...Еламити биле народ
со непознато потекло...Нивната археологија поголемиот дел претставувала уште
неоткопан мајдан. И како за тоа вели Х.Џонстон,држи дека тие по свој тип биле негроиди. А една јака негриодна жица стварно и постои кај современото население на
Елам. Амориќаните, пак, биле од она исто стебло од кое и Аврам со позните Евреи.
Амориќаните се населиле најпрво таму каде се најдувало едно градче на горниот
тек на реката, по името Вавилон. После стогодишно војување тие постанале господари на сета Месопотамија под кралот Хамурабиј (2100 г. пред Христа),кој го основал првото вавилонско царство“; стр.115: „Робовите...Фараоните обично ловеле робови по Нубија како за своите походи во Сирија имале црнечки трупи...“.119
Па следи да се потврди, во Месопотамија и Египет имало и Црнци.
Стр. 126: „Кога Аврамовиот народ поминал со своите стада низ таа земја
(можда во исто она доба кога и Хамбураби владеел) Кананиќаните биле еден мирен
и населен народ. Аврамовиот бог, како што библиската приказна кажува, нему и на
неговите деца им ја обеќал таа цветна земја со богати градови. Читателот треба да
се í обрати на книгата за постанокот; и да ја прочита таа книга како Аврам, бил без
деца, се сомневал во тоа обеќање, и како се родиле Исмаил и Исак. А во книгата за
постанување наидуваме исто така и на животот на Исак и Јаков, чие име било променето во Израел, и на дванаесет Израелови синови; како и како тие во доба на големиот глад отишле во Египет. Со тоа се завршува книгата за постанување, првата
книга на Пентатеух. Наредната книга се бави со приказната на Мојсиј.
Историјата за населението и ропството на Израилевите деца во Египет доста
е тешка. Постој еден египетски запис како фараонот Рамзес II населил извесно семитско народ во земјата Гошен. Тука се тврди како тие дошле во Египет заради
глад. Ама, за животот и успехот Мојсиев не постој никаков египетски податок воопшто. Нема никаква забелешка за каква чума во Египет или за каков фараон, кој
се удавил во Црвено Море. Во приказната за Мојси има и такви црти кои во себе
носат митолошки особини, па и е еден од најзанимливите мигови во неа, како мајката на Мојси го сокрила во ковчег од рогузинам, исто така од некоја стара сумерска легенда“.
Х.Џ.Велс кажа: „Во приказната за Мојси има и такви црти кои во себе носат
митолошки особини, па и е еден од најзанимливите мигови во неа, како мајката на
Мојси го сокрила во ковчег од рогузинам, исто така од некоја стара сумерска легенда“.За Косидовски, на пример, големиот цар Саргон,кој го основал во 2350 г.п.н.е.
во Месопотамија моќното акадско царство, доживеал слична судбина на Мојсеј со
кошницата заливена 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. Според Деникен, Мојсеј одраснал во египетскиот двор, па тој имал пристап во угледните книжници. Тој бил интелигентен и учен и тој лично напишал пет свои книги,
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иако до денес не се разјаснало на кој јазик тој нив ги напишал. За други, исто така,
постои испреплетеност меѓу еврејската и египетската историја во однос на Мојсеј и
Ехнатон. Така, според Зигмунд Фројд, во својата книга „Мојсеј и монотеизмот“,
пишува за еднобожеството на Мојсеј и Ехнатон. Исто така, според него,Ехнатон
бил визионер, пророк чијашто форма на монотеизмот, на некој начин го инспирирал Мојсеј кој живеел еден век подоцна. (Ехнатон=Екнатон=Акнатон, Р.И.)
Морис Дрион наведува: постои паралела на животот на Тезеј и Ромул како
незаконити деца.Тие биле родени скришно и вон законит брак,за двата кружел глас
дека се деца на боговите: Ромул го основал Рим, а Тезеј ги собрал во градска целина жителите во Атина. „Многу и Мојсеј го сметаат како еден од тие незаконити родени, а во тоа има повеќе од обична претпоставки. Но во секој случај е сигурно тоа
дека Мојсиј бил Египтјанин, а мошне е веројатно дека бил од фараонска лоза, бар
по својата мајка, а тоа ќе рече дека и во него течела крв која во тоа време се сметала за боженствена“.
Без докази за Мојсеј и другите библиски личности.Па од нив ништо нема-ло.
Х.Џ.Велс продолжува: „Сè тоа се случило после Рамзес II и во добата на Рамзес III. Египетските споменици од тоа време говорат за големите поморски битки,
и како непријателските народи марширале долж палестинскиот брег на Египет, како Критјаните се здружиле против Египет со некои ариски освојувачи, кои на походите своите ствари ги пренесувале на воловски коли,а тоа е сосем ариска одлика...“
Се наведе: „како Критјаните се здружиле против Египет со некои ариски
освојувачи, кои на походите своите ствари ги пренесувале на воловски коли, а тоа е
сосем ариска одлика“.
Па Белците се пренесувале на воловски коли- тие биле еден народ со еден те
ист јазик. Таков јазик имале Феничаните со свое писмо, кои постанале еднобожци.
Стр. 127: „Не би можело да се рече...После Пентатеух во Библијата доаѓаат
книгите за Исус Навин, за судиите, за Рут (како едно отстапување), за Самуил...Во
првата книга Самуиловата е раскажена приказна за нивниот голем пораз кај Ебенезер, во добата кога Илиј бил судија“.
Хелиос=Илиос св.Илија. Следи „Ил врне ил грме“, само Зевс=Перун=Илија.
Стр. 128: „Давид (околу 990. година пред Христа) бил поголем политичар и
поуспешен отколку неговиот претходник и изгледа дека се ставил под заштита на
Хирам, кралот од Тир. Тој сојуз со Феничаните и го одржал на власт, а тоа бил битен состојок во големината на неговиот син Соломон...“.
Од Хирам има историски докази, но никако за било која библиска личност.
Стр. 129: „Таа централизаторска новотарија ќе ги потсетиме читателите и на
Акнатон и на Набонид. На ова слично може да се изведе успешно само кога се погледот, преданието и ученоста на свештеничкиот ред стаднат на низок степен.
Нити тоа што го поставил Јеховиното обожување во Ерусалим на таа нова
основа, ниту неговото гледање и разговор со богот на почетокот на неговото власт,
не му сметало на Соломон во своите позни години да развие некој вид богословно
кокетирање. Тој многу се женил, ако не поради што друго, а тоа од државни разлози и поради сјај. Своите многубројни жени сакал да ги задоволи со тоа што принесувал жртви на нивните народни боженства, на сидонската божица Аштароти
(Иштар), Шемош (еден маобиќански бог), Молох и тн. Библиското раскажување за
Соломон ни го покажува стварно еден крал кој како и сите други мошне е нестален
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и слабо побожен, додека народот му бил онака исто празноверен и збунет, како и
другите околни народи.
Од нарочито значење во приказната за Соломон тоа е што тука дава обележје на една мена во египетските односи: тоа е неговата женидба со фараоновата
ќерка. Тој фараон морал да биде некој фараон од XXI династија...“.
Стр. 131: „Евреите, кои, после еден размак за повеќе нарастувања, се повратиле за време на Кировата влада во Ерусалим од Вавилон, беа само еден другчиј
народ од пораните војноборни Балови и Јехови приврзаници, од оние Евреи што
принесувале жртви на висиите во Ерусалим во добата на израелското и јудејското
кралство. Од библиските приповедања се гледа јасно дека Евреите отишле во Вавилон како варвари, а се вратиле како просветен народ... (со арамејски јазик, Р.И.)
Тогаш завладеало со Вавилон...Од онакви скриени и заборавени списи што
со себе ги имале, како и од родословието, на современите истории за Давид, Соломон и нивните други кралства, од приказните и преданијата, ја составиле и искитиле својата историја, па ја објавиле како за Вавилон така и за себе. Во неа внеле, веројатно од вавилонските извори, приказната за создавање и за потопот, доста од
приказната за Мојсеј и поголемиот дел за Самсон. Една вест од приказната за создавање и една од приказната за рајот, мада обете се стварно со вавилонско потекло, како дека на Евреите им биле познати уште и пред прогонството. Кога Евреите
се повратиле во Ерусалим, во тој мах бил само Пентатеух собран во една книга, а
тек покасно имало да настапи групирање на останатите историски книги“.
Бидејќи тие од списите на „приказните и преданијата, ја составиле и искитиле својата историја“, што важело и за потопот, еврејската историја била присвоена.
„Низ неколку векови остатокот на нивната книжевност се зачувал во посебни книги, кои разнолико се почитувале. Некои од попозни книги сосем јасно составите постанале после ропството. А сета таа книжевноста била прекриена со извесни свои мисли водилачки. Таква мисла, која дури и овие книги во поединости ги
противречи, сака цел народ да е составен од чистокрвни Аврамови деца. Потоа таа
мисла е за обеќавање што Јехова му го дал на Аврам дека ќе ја издигне еврејската
раса над сите други раси; и трето, постанала вера дека Јехова е најголем и најмоќен
меѓу племенските богови, па потоа дека тој е едини вистински бог. На крајот меѓу
Евреите, како и меѓу народот, завладеало уверување дека тие се изабран народ на
еден бог над својата земја“. (Гои=гој-гаи=гај: само да се одгледува добиток, Р.И.)
Народот е еднорасен,верата повеќерасна:Евреи има Белци, Црнци, Монголи.
Стр. 132: „Нарочито на Феничаните морал да им изгледа и мошне лесно и
привлечен преминот во јудејството после падот на Тир и Картагина. Нивниот јазик
бил сличен на еврејскиот. И можда големо мнозинство на афричките и шпанските
стварно се со феничко потекло. Исто така го примиле јудејската вера ја примиле и
многу Арапи, а во јужна Русија, како што ќе видиме покасно, имало и монголски
Евреи“.
Бидејќи Феничаните имале пелазгиски богови, тие биле Пелазги. Следи тн.
еврејски јазик бил пелазгиски,како што била и Палестина од Палест=Пелест-Белци.
Х.Џ.Велс, на стр. 112, пиши: „Ние сме ги пратиле во широки црти…Нарочито сме обратиле внимание на податоците за уште пошироки политички појмови кои
се гледаат во делувањето и зборовите на таквите луѓе како што беа Набонид и Аменофис IV“.
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Бидејќи Набонид бил еднобожец, а него го рушил неговиот повеќебожен народ, кој му се придружил на Кир, во време на Набонид немало било какви Евреи.
Па такви немало ниту до 444 г.п.н.е. Тие биле познати само неколку векови потоа.
Па и следи Евреите не ги познавал Херодот..., ниту Александар Македонски.
Во Александрија Евреите се нарекле Хелени- Евреите никогаш не биле посебен народ туку само Еднобожци. Ова се потврдува со доказот што првите книги
на Библијата биле пишани на сиријскиот арамејски јазик, кои потоа биле преведени
на коине, што било само во Александрија-таму и сите други биле пишани на коине.
Што биле Евреите нека се види според името Елизабета-100% тн.словенско:
Елизабет=Елисавет=ели савет, Бог мој завет, с=з: Бог (Ели=Хелиос) е мој савет,а=о.
Анѓелија Станчиќ Спасиќ,120пиши:„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 служел на
домашниот Бог Трпим- Терапим), како и сите останати племиња а почитувале и
еден вишни дождов Бог Сава, покрај Св. Илија, первиот (Перун)“.
Токму со Перун се потврдува дека Белците биле само еден народ. Тој бил
руски, етрурски и еврејски. Исто така, авторите говорат дека Ведите, Персијците и
Египтјаните имале словенска митологија.
ПРАЧОВЕК
Х.Џ.Велс,121 на стр. 28, пиши: „Човековото потекло уште секогаш е мошне
мрачно. Често се наведува како Дарвин мислел дека човекот води потекло од каков на нему сличен мајмун, како што на пример шимпанзо, орангутан или горило;
ама, тоа е така разумно како би рекле дека ‘водиме потекло’ од каквите Хотентоти
или Ескими, кои исто така се една млада раса, па можда помлада отколку ние самите. Други, поново, свесни на оваа примедба, кажуваат дека човекот води потекло од
истиот предок од кој и шимпанзото, орангутанот и горилото. Некои ‘антрополози’
се впуштиле дури и во довивање дека нема човештвото двоструко и троструко потекло; те дека така Црнецот води потекло од предок сличен на горилото, Кинезот
од некој ран орангутан, а ‘белата’ раса од предокот близок на шимпанзото, и така
понатаму.Шимпанзото, по таа сјајна теорија, како некој понизок брат на Европјанинот, и повеќе има право да биде во друштво и да склопува бракови со најдобрите
‘нордички’ семејства, отколку да кажеме каков оддалечен Црнец или Кинез. Тоа се
наопаку идеи, кои ги споменуваме само затоа одма да се отарисиме. Во почетокот
се мислело дека човечкиот предок живеел веројатно на дрво, ама сега преовладува
мислење кај оние кои се повикани за тоа дека тој предок повеќе бил еден површински мајмун, додека сегашните мајмуни се развиле во правец на својот живот на дрво од еден помал вид, навикнат на таков живот“.
Бидејќи мајмуните од својот почеток биле со сите човечки крвни групи, а кај
човекот првобитна крвна група била крвната група 0, отпаѓа мајмунското потекло.
„Ако човековиот костур се стави покрај горилиновиот, нивната општа сличност е така голема, да мошне лесно би можело да се заклучи како и оној првиот се
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развил од таквиот ист тип како и другиот; и тоа со помош на развиениот мозок и
општото пречистување. Ама, ако се влезе подлабоко во поедини разлики, тогаш тек
гледаме дека тие два типа меѓусебно се оддалечени. Нарочита важност баш му се
придава во последно време на начинот на одењето. Човекот оди со прстите и петицата; неговиот палец е главен ослонец во одот; како што тоа читателот би можел
и сам да види ако ги разгледа своите отисоци од ногата на подот во капатилото, и
да запази каде му паѓа најголемиот притисок, кога отисоците почнат да изчезнуваат. Кај него палецот е крал на сите прсти.
Меѓу сите прсти на мајмуните едини кај видот макао палецот е развиен бар
донекаде слично онака како и кај човекот. Бабуните одат со рамно стопало и со сите свои прсти, употребувајќи го средниот прст како главен ослонец, слично на оној
што постој кај мечката. А трите големи мајмуни поново одат со надворешната страна на стапалата, многу другчие отколку што човекот оди.
Големите мајмуни живеат по шумите. Тие често не одат на тлото. Кај нив ја
нема онаа хитрина што ја имаат мајмуните што живеат на дрвото; ама, тие се често
и обично горе на гранките. Горилото е најтежок и понајчесто на земја. Кога се на
земја, тие повеќето ги употребуваат предните удови, а при трчање се помогнуваат
најповеќе со своите зглобови сосем другчие отколку што е тоа кај човекот. Рацете
им се сразмерно многу подолги отколку на човекот. Во искачувањето имаат свои
одредени начини. Многу повеќе се нишаат и одфрлуваат со рацете отколку што го
прават мајмуните, и не одлетуваат подалеку, како и оние, со скок со помош на нозете. Немаат опашка да им помогнат. Имаат свој посебен нарочито усовршен начин
во искачување. Човекот, меѓутоа, оди мошне добро и трча така брзо од тоа лесно се
наслутува неговото давнешно површинско потекло.Тој никогаш не се искачува баш
добро; најповеќе ако ползи пополела и внимателно“.
Човекот никогаш не живеел на дрво, и тој никогаш, во ниеден стадиум на
својот развиток не личел на мајмун. Ова се гледа во неговиот ембрионален развиток. Па човековиот развиток бил одвоен од самиот свој почеток- само човек=човек.
„По своја прилика, претходникот и човекот и прачовекот, што ќе ги опишиме, бил на почетокот на кенозојскиот период каков мајмун кој најповеќе живеел и
трчал по тлото. Се криел порадо по камењарите отколку по дрвото, како тоа што го
чини гибралтарскиот мајмун. По дрвата можел да се искачува прилично добро и
стварите да ги држи измеѓу палците и прстите до него (како што тоа умејат и сега
Јапонците); ама, всушност, тој се привикнал на животот на тлото, бидејќи произлегол од уште пораните (мезозојските) претци кои живееле на дрвото.
Не треба никако да се смести од умот дека камената книга треба уште низ и
низ да се проучува. Неа ја проучувале само неколку нарастувања, и тоа само неколку луѓе на секого. Стварно во врска со тоа била испитувана едино западна Европа.
Може да биде и веројатно дека има уште илјада истакнати наслаги во кои се најдуваат одломци и траги од човекот и неговите прататковци. Во Азија, во Индија или
Источна Индија, во Африка, лежат можда скриени баш најпотребни податоци. Во
Америка веќе изгледа помалку веројатно да би можело да се пронајде ма што во врска со прачовекот. И она што ние денес знаеме за раниот човек, може да биде тек
најситна трунка према она што наскоро ќе се знае.
Разните видови мајмуни како веќе да се издвоиле при почетокот на кенозојскиот период. Постојат извесен број олигоценски и миоценски мајмуни, чие взае-
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мно сродство, како и сродство према нивните први прачовечки современици, кои
сега ќе ги опишеме, тек има да се испитат. Меѓу нив можеме да го споменеме дриопитек од миоценското доба, чија вилица била мошне слична на човечката. Во бреговите на Сивалик од северна Индија се најдени остатоци на извесни интересантни
мајмуни, од кои сивапитек и палеопитек покажуваат некој, тобоже, човечки црти.
Проплиопитек од египетски плиоцен изгледа дека бил мошне интересантен створ.
Тоа бил ситен мајмун сличен на човекот, и голем како помала мачка; а веројатно
стоел во иста линија со денешните антропидски мајмуни. И тој е близок на човечкото стебло.
По своја прилика, сите тие мајмуни, тие човекови сродници, употребувале
разни орудија. Чарлс Дарвин ги опишува бабуните како со камен ги кршат оревите,
како во ловот на инсекти се служат со мотки при пентерењето на стените, и како се
тепаат со стапови и камења. Шимпанзото себе си прави од гранки како некој вид
колиби на дрва. Во Бонсел, во Белгија, најдено се исклесани парчина камења што е
очевидно на нешто служеле, и тоа во слоеви на олигоценското доба. Можда веќе
имало и на располагање за употреба на орудие кај оние малоазиски претци од кои
ми изгледа да водиме потекло“.
Сите мајмуни имаат череп на одраснат цицач- чврст череп, а човекот фетален череп- мек череп. Следи черепот на човекот многу лесно може да се скрши...122
„Меѓу најраните податоци за каков створ што личел повеќе на човек отколку еден сегашен мајмун на земјата, се најдувале извесен број камења и кремени кои
мошне грубо ги исклесале, и тоа во таков облик како би можело да се држи во рацете. Ова прво орудие (‘еолит’) често е така грубо и просто, да долго време се водела препирка околу тоа дали треба да ги сметаме природни или вештачки производи. Меѓу најраните пионери за ова другото гледиште бил и г. Харисон, трговец од
Кент, еден од оние скромни и предани проучувачи на кои британската геологија
многу му должи. Геолозите најпрво му се ругале и подсмевувале на неговите еолити; ама денес научниот свет е на негова страна, признавајќи го сега тобожното човечко потекло со многу од неговите примероци.
Според геолозите, најрани од тие еолити доаѓаат од плиоценот- то ест, пред
првото глечерско доба. Можат да се најдат уште и низ целиот прв интерглациален
период. Ние, пак, не знаеме било за коски, било за икакви други остатоци во Европа или Америка тобоже човечки битија од пред половина милион години, што би
можеле да создаваат и да го употребуваат тоа орудие. Едино е сумлив изузеток извесен катник, кој е пронајден во шлунокот на горниот Плиоцен на Снек Крик, во
Небраска, и за кој се мисли дека му припаѓал на створот викан хесперопитек (западен мајмун). Забот е многу оштетен, и можда воопште не му припаѓал на каков
антропоид, туку на некој друго фосилно123 животно.
Ама, во Тринил, на Јава, во слоевите за кои се држи дека одговараат или на
позниот плиоцен или американското и европското ледено доба, се најдени растуре122

А.Л.Кребер и др. наведуваат дека најупадливи обележја со кои се разликува човекот од другите
цицачи е неговата необична фетализација: губиток на комлетниот влакнест покрив, затворање на черепните шевови, положба на неговата глава со што човекот повеќе личи на фетален отколку на одраснат цицач (Де Бер, 1940 и 1951 г.).
123
Стр. 8: „...Ератостен и некои други во третиот век пред Христа во Александрија расправале за
фосилите. Тоа е изложено во Страбоновата географија (од 14. до 37. година по Христа)...“.
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ни коски на такви битија какви што можеле да бидат оние од кои тие први орудија
потекнуваат. Се најдени врв од тој череп, неколку заби и една бедрена коска. Черепот покажува мозочен простор кој стои по големина на пат измеѓу череп на шимпанзо и човек, ама бедрената коска припаѓа на створење кое е потполно како и човек,
во состојба и да стои и трча, и кој исто така може да ги употреби своите раце. Тој
створ нити е човек, нити бил каков мајмун од дрво како шимпанзо. Тоа бил некој
мајмун што одел. Природњаците го нарекле питекантропус еректус (полу- човекполу- мајмун што оди).
А од оние што европските еолити ги правеле ние за сега немаме уште никакви коски. За нивниот изглед можеме само да нагодуваме.
Кога тие први луѓе, или ‘пра-луѓе’, или ‘под-луѓе’ со еолитите од пред четири или пет стотини илјади години ја населувале Европа, во тој нивни свет имало
мамути, носорози, водени коњи, гигантски даброви, бизони и диви говеда. Тука
исто така имало и диви коњи, а имало и тигри со сабјасти заби уште во знатен број.
Од лавови или вистински тигри уште нема во тоа доба во Европа, ама имало мечки,
видри, курјаци и диви вепрови. Е лесно можно дека вистинскиот пра-човек играл
по некогаш како шакалска улога према тигарот со сабјасти заби, те се прехранувал
со месо што го престигал со гозба на тигрови.
После питекантропус, првиот претставник на нешто што бар личи на прачовек во геолошката историја, за едно раздобје што траело стотини илјади години,
нема повеќе ни еден остаток од ма каква човечка или човечка слична коска. Ништо
човечко или прачовечко не може да се најде, освен што непрестално расте бројот
на каменото орудие. А тоа постои и сè подобро. Тек кога допреме до наслагите за
кои се тврди дека припаѓаат другиот интерглационен период, 200.000 години попозние, или 200.000 до 250.000 години пред денешното доба, ни доаѓа до рака едно
друго парче коска. Тогаш наидуваме и на една вилица.
Таа вилица е најдена во еден песочник близу Хајделберг, на длабина од триесет и седум метри испод површината, ама таа не е онаква како што ни е познато
дека треба да биде човечка вилица, мада инаку во секој друг поглед како и кај човекот, едини што нема апсолутна никаква трага од брада; е помасовна отколку кај
човекот, и се мисли дека след нејзината теснотија не можел јазикот да има доволно
место за движење и за артикулиран говор. Тоа не е ни мајмунска вилица; забите неа
се човечки. Човекот на кому таа вилица му припаѓала ја назвале и homo heidelbergensis и paleoanthropus heidelbergensis, според различните мислења што разните
автори го имаат за неговото човечко или прачовечко потекло! Тој живеел во светот
кој не бил далеку другчиј од оној свет во кој се движело она прачовечко битие што
употребувало први орудија. Од слоевите каде таа коска е најдена се гледа дека тогаш имало слонови, коњи, носорози, бизони, осови итн.; ама, веќе нестанале тигрови со сабјасти заби, додека по Европа се ширеле лавовите. Орудието од тоа раздобје (познато како челеански период) е знатно посовршено отколку она од плиоценското раздобје. Мошне добро е изработено, ама далеку поголемо отколку икакво вистинско човечко орудие. Хајделбершкиот човек према големината и масивниот карактер на својата вилица морал да има мошне големо тело и огромни предни удови. Можда бил и влакнест и со чуден не-човечки изглед.
Треба да превртиме лист уште за цели валја 100.000 година, па да допреме
до првите идните човечки или прачовечки остатоци. Тогаш надоаѓаме на сомелени
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парчиња од некој череп во една наслага, што му се препишува на третото интерглационено раздобје, кое почнало отприлика пред 100.000 година и траело до пред
50.000 години. Таа наслага е шлунок, што можда се добил со спирање на еден уште
поран шлунков слој, те тој остаток на череп е можда стар како и првиот глациален
век. Овие остатоци од коски, кои се откриени на Пилтадаун во Сјусекс, покажуваат
битие кое уште мошне споро се издигнува од прачовечкиот степен.
Првите остатоци на тој череп се најдени при копање на шлунокот за друмот
во Сјусекс. Делче по делче, и другите одломци од тој череп се присобрани од гомиата од шлунокот, додека не можеле скоро да се соберат сите во едно. Тоа е еден
дебел череп, подебел отколку кај и една од постоечките човечки раси, и нејзиниот
мозочен капацитет стои на средина измеѓу питекантропус и човекот. Го назвале
еоантропус, човек од праскозорје. Во истиот мајдан од шлунокот нашле и заби од
носорог, воден коњ и ножна коска од срна со некои траги на неа, што изгледа дека
се засекотини. Тука е најдена и некое чудно орудие од слонова коска во облик на
батина.
Меѓу растурените остатоци била дури и една вилица, за која најнапред сосем природно се држело дека припаѓа на еоантропусот, ама како што покасно почнало да се претпоставува, изгледало дека е од шимпанзо. Чудно е налик на вилицата кај шимпанзото. Додека, меѓутоа, Сер Артур Кит, еден од најголемите авторитети во тие прашања, после исцрпните анализи во своето дело Старост на човечката раса, му ја припишува на оној череп со кој била најдена. Всушност и есте, само
она како вилица,многу помала човечка по својот карактер отколку вилицата на знатно постариот хајделбершки човек, ама неа забите во нешто со слични со забите на
сегашните луѓе.
Поколебан со таа вилица, Др Кит не мисли дека е еоантропус, и покрај своето име, еден од створовите од непосредниот низ човечки претци. Многу помалку
претставува преоден степен измеѓу хајделбершки човек и неандерталскиот човек,
кого наскоро ќе го опишиме. Тој мисли дека е само во сродство со вистинскиот човечки прататко, онака како што орангутан е во сродство со шимпанзо. Тоа бил само
член на една од многуте видови получовечки мајмуни, со нешто малку повеќе отколку просечен мајмунски ум, те ако и не припаѓал на најглавната линија, бар неа í
бил близок сродник.
После тој зрак на светлост на овој череп, поново се прекинува низот за многу векови, не пружајќи ништо друго до орудие од кремен, кое бива постојано сè
подобар по својот квалитет. Нестанале сите коски од оние битија што ги дељале,
сите ствари дрвени и кожни што ги употребувале; сè изгниело и пропаднало; и да
не се уште тие камења, не би се знаело за нив. Еден карактеристичен облик меѓу
тие камења е вообличен како стапало, со една рамна страна грубо обивена, а со
другата страна изработена. Во колку вековите се продолжуваат, археолозите во толку се подобри во состојба да ги разликуваат стругачите, сврдлата, ножевите, џилите, камењатаза годење и слично“.
Бидејќи „поново се прекинува низот за многу векови“, човекот бил посебен
вид со само својот посебен развиток, кој се гледа во целиот ембрионален развиток.
Бидејќи во ембрионалниот развиток главата се развива најрано, черепот на
човекот немал никакви промени- черепот немал промени последните ...200.000 год.
Со ДНК споредување, човекот бил/е многу далечен од сите видови мајмуни.
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„Напредокот сега е понагли; за неколку векови почнува облик на рачна секира да покажува одредено и јасно усовршување.
И тогаш доаѓаат приличен број на остатоци. Од четвртиот глациалниот век
ги има најповеќе. Човекот почнува да населува пештери и таму да остава свои траги. Во Крапина во Хрватска, во Неандертал близина на Дизелдорф, во Спај, се најдени човечки остатоци, черепи и коски од еден створ што извесно бил човек. Негде
околу пред 50.000 години, ако и не порано, се појавил homo neanderthalensis (викан
исто така и homo antiquus и homo primigenius), едно на човек сосем слично битие.
Неговиот палец по својата гипкост и употребливост сосема е рамен на човечкиот
палец. Со стасот бил нагнат напред и не можел да ја држи својата глава усправно
како сегашните луѓе.Немал брада,и можда не бил во состојба да говори.Имало чудни разлики во гледот,сржното вдлабнување и на коренот измеѓу неговите заби и забите на сите сегашни луѓе.Бил мошне збиен, и навистина,не наликувал сосем на човек;ама, нема никакви противразлози на тоа и тој да не се приклучи на родот homo.
Неговото потекло зацело не доаѓа од еоантропус, вилицата му е мошне слична на хајделбершката вилица. Така е лесно можно дека е незграпен и потежок хајделбершки човек илјада векови пред него, бил од иста крв и раса“.
НЕАНДЕРТАЛСКИОТ ЧОВЕК ИСЧЕЗНАТА РАСА
Стр. 32: „Во доба на третиот интерглациалното раздобје, обликот на Европа
и западна Азија бил многу другчии од денешниот. Пространите предели на запад и
северозапад, сега прекриени со вода на Атланскиот Океан, беа тогаш суво копно.
Ирска и Северното Море беа речни долини. Поврв на тие северни предели се
ширел, повлекувал и поново се ширел големиот леден покрив, сличен на оној што
денес го прекрива средишниот Гренланд. Тој голем леден покрив, кој ги обфаќал
двете земјини поларни области, преземал од океанот во себе огромни количини
вода, те висината на водата услед тоа опаѓала, оставајќи зад себе големи предели
земји кои сега се под вода. Просторот на кој сега е Средоземно Море веројатно бил
огромна долина пониска од морската површина; во таа долина се најдувале два
внатрешни мориња отсечени од главниот океан. Климата на тој средоземен базен
можда била умерена ладна, додека на местото каде е сега Сахара, и јужно од неа,
тогаш се најдувала добро натопена и плодна земја, а не пустиња со врели стени и
усковитлани песок. Измеѓу ледените наслаги на север и Алпите од средоземната
долина на југ се протегала пуста дивлина чија клима се менувала од суровост до
поднослива топлина, да поново стегне за четвртото глациско раздобје.
Низ таа дивина, на чие место денес се најдува голем дел на Европа, лутале
тогаш разновидни животни. Тука најпрво беа водени коњи, носорози, мамути и
слонови. Тигарот со сабјастите заби веќе сè повеќе нестанувал. А по тоа, и кога настапи уште поголем студ, се повлекле водениот коњ и другите животни од тие северни краишта, додека тигарот со сабјастите заби изчезнал сосем. Меѓу ѕверовите
имало најповеќе влакнести мамути, мошуткањи, бизони, диви бикови и срни. Кај
умерените растенија се најдувале најповеќе погодности за растенија од ладните краишта.Глечерите најпрво се пружале на југ до својата крајна точка во четвртиот
глациален период (околу пред педесет илјади години),па потоа поново се повлекле.
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Во раната фаза, во третиот интерглациално или меѓуледено раздобје, лутал
по тие краишта извесен број помали човечки семејни групи (homo neanderthalensis),
а покрај нив тука имало веројатно и пониски човечки видови (eoanthropus), само
што освен орудија од кремен не останало ништо друго како доказ дека тогаш живееле. Можда тука имало и други какви видови способни да прават орудие; ама за тоа
за сега можеме само да нагодуваме. Така исто е веројатно дека тие употребувале и
голем број разнолики дрвени орадија; како и дека по своја прилика воочиле кај дрвата разните облици за разна употреба, те покасно тоа го примениле на камен. Ама,
денес од тоа дрвено не преостанало ништо. Можеме само да правиме разни претпоставки за нивниот облик и начинот на употреба“.
Со наведеното од насловот „Неандерталски човек, исезната раса“, се потврдува, човекот не потекнал од некој неандерталот, кој изчезнал. Следи човек=човек.
„Во колку климата се приближувала кон својот врв на суровост, неандерталските луѓе, кои, како што изгледа, веќе знаеле да се служат со огнот, почнале за себе да трагат прибежишта под обронците на стените и по пештерите, и тука зад себе
оставаат траги. До тогаш обилно клечеле околу огнот под ведрото небо и каде било
близу потребната им вода. Ама, сега веќе биле доволно разумни да се прилагодат
на новите и потешки околности.
А пониските човечки видови, изгледа, сосем подлегнале на тешкотиите на
четвртото ледено или глационо доба. Најгрубото орудие наскоро веќе повеќе нема.
Не само луѓето прибегнувале на пештерите. Во овој период имало и пештерски хиени. Нив требало и да ги истеруваат надвор и да ги држат што подалеку од
тие пештери, во кои првите луѓе сакале да се настанат и склонат. За тоа прогонување и заштита несумливо им послужила мошне корисниот оган. Првите луѓе, веројатно, не навлегувале во пештерите длабоко, оти немале со што да ги осветлат нивните потемни аглови. Навлегувале внатре само во колку им било потребно да се
склонат од времето, а дрвата и храната ги склонувале по склонетите агли. Е можно
и дека со нешто ги затрпувале пештерските влезови. А да би можеле да влезат подлабоко во пештерата, морале едино да се служат со гламји.
А што тие неандерталски луѓе ловеле ? Да би можеле да убијат такви гигантски ѕверови како мамути или пештерска мечка, па дури и срна, едино можно орудие било дрвено копје, дрвена тојага и она големо парче од кремен што го оставале
заде себе, ‘шелеанско’ и ‘мустерианско’ орудие; а нивниот обичен плен биле веројатно поситни ѕверки. Само, зацело јаделе и месо од разни големи животни кога год
им се за тоа дала прилика, пратејќи ги тие ѕверови можда кога би биле болни или
ранети после каква борба, или надвладувајќи ги кога би се заглавиле или најдувале
во некоја друга неволја со вода и мраз. Лабрадорските Индијанци ги убиваат со
стрели уште и сега северните елени кога ги најдат на непогодни места за преминување преку реките. А во Ѓулиш, во Дорсет, е најден еден вештачки ров за кој се држи дека бил палеолитска глопка за слонови. За неандерталците знаеме дека својот
плен еден дел го јаделе таму каде би паднал; додека оние големи коски што содржат срж го однесувале со себе назад во пештерата; те таму на тенане ги кршеле и
јаделе; оти додека по пештерите се најдува малку ребра и хрптенички пршлени, додека таму постојат цели мноштва искршени и расцепени долги коски. Кожата ја
употребувале со неа да обвиваат, а и жените веројатно им се облекувале во кожа.
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Знаеме така исто и дека биле деснораки, оти левата страна на мозокот (што
служи за десна страна на телото) е поголема од десната. Ама додека задните делови
на мозокот, кои раководат со видот, допирот и телесната енергија, се добро развиени, челните делови, кои стојат во врска со размислувањето и говорот, компаративно се мали. Тоа бил еден мозок исто така голем како што и нашиот, само нешто
другчиј. Овој вид човек имал зацело сосем другчиј менталитет отколку што нашиот; нејзините поединци не само да биле попрости и пониски отколку што сме ние,
туку од еден сосем друг ред. Можда тие воопшто не се ни служеле со говор или говореле мошне малку. Кај нив како да не постоело ништо такво што би можеле да го
назовеме говорен јазик“.
Бидејќи мајмуните не говореле, човекот си имал свој сопствен претходник.
„Доста од ова што сега ќе кажеме е позајмено од книгата Човек како првобитен дивјак од Уортинтон Смит, а во која се најдува еден мошне живоопишан палеолитски живот. Уортигтон Смит усвојува во своето дело поекстенизивен општествен живот, поголема заедница и дефинитивна поделба на работата меѓу нејзините
членови отколку што тоа би било сосем оправдано кога имаме на ум такви позни
списи како што е значаен огледот За примитивниот закон, од Џ.Џ. Аткинсон. На
место такви мали племиња како што ги опишал Смит, таму е усвоена една семејна
група со која управува главата на семејството, и Актинсоновите претпоставки, што
се однесува на делувањата на тој најстар член, се вплетени во оваа наша скица.
Смит опишува една населба покрај каков поток, оти примитивниот човек,
без лонци и какви други садови, морал да се најдува близу вода, а и недалеку од
варовни гребени, од кои би го добивал потребните парчиња од кремен. Воздухот
бил студен, и према тоа огнот им бил од голема важност;оти кога во она доба огнот
еднаш би се угаснал, не било така лесно поново да се запали. Кога не им бил потребно огнот да букти, веројатно дека го затрпувале со пепел. И по сè се чини дека потпалувањето грешувајќи го парчето железен пирит со кременот сред сосем суви лисја; срастувања на железни пирити и кремени често се најдуваат во Англија, таму
каде се допираат вароникот и глината. Обично една таква групица луѓе се сместила
сред некое лежиште од папрати, маховина и слична сува материја. Некои од жените
и децата морале веројатно стално да собираат гориво заради одржување на огнот.
Тоа, изгледа, требало да им биде како некоја воспоставена традиција. Младите во
таа работа обично ги имитиреле своите постари. Значи веројатно од една страна од
логорот биле направени груби заклони од гранки према ветрот.
Најстариот член, татко и господар на групата, би бил веројатно пред огнот
зафатен со кресање на каменот. Децата во тоа би се угледале на него и учеле како
да употребуваат заоштрени парчиња. Во потрагата за добри кремени оделе по своја прилика некои од жените.
Наоколу лежеле кожи. Изгледа дека примитивните луѓе уште мошне рано
започнале со кожите да се служат. Со кожите веројатно ги обвивале децата, а ги
употребувале на нив да лежат кога земјиштето би било влажно и ладно. Некои жени можда би се бавеле со преработување на кожата. Нивната внатрешна страна би
била со каков заоштрен кремен добро исчистена од сувишното месо, те потоа ги истегнале, развлачиле и разапнувале рамно преку тревата, така да се исушат на сонце.
Други, поново, луѓето од групата би лутале негде понатаму, трагајќи храна,
додека ноќта сите би се згуриле заедно околу огнот и добро го потпалувале, оти тој
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ми служел и како заштита од мечки и слични крвожедни животни. Таткото на семејството едини бил потполно одраснат маж во групата. Освен него тука била жена, дечиња дораснати дотаму да ја пробудат неговата завист, тој на нив би на валил
бесно, те или ги отерал или убил. Некои од девојките тогаш можда би отишле со
тие изгнаници или, пак, два до три таква младичи би живееле за некое време во
друштво, лутајќи наоколу, додека не би наишле на каква друга група, од која би покушале за себе да украдат другарка. И при таа прилика веројатно меѓусебно би се
раскарале. А еден ден кога таткото би достигнал до својата четириесет години или
можда би постанал и постар, некој помлад мажјак би му се спротиставил на главата
на семејството и убил, те тогаш тој започнувал да владее место него. На една таква
примитивна населба немало место за оние што остареле. И кога некој почнал да
слабее и да биде со зло волја, би го снашла несреќа и смрт.
Со што по тие населби се хранеле ?
Обично примитивниот човек се опишува како лови големи влакнести мамути, мечки и лавови, додека е мала веројатност дека тој прастар дивјак икогаш ловел икакви поголеми животни отколку што се зајак, куниќ и глушец. Повеќе изгледа дека човекот се служел повеќе како лов отколку како ловец.
Примитивниот дивјак бил и тревождер и месождер. Како храна му служеле
лешници, буквици, склатки костења, ореви и жир. Имал диви јаболка, диви круши,
диви черешни, див огрозд, трновачи, оскоруши, трњини, капини, тисовци, шипки и
глог, драгушици, печурки, поголеми и помеки папулки од лисја, така викани ‘пали
ѕвезди’, меснати, сочни, слични шпаргли на изданоци или подземни стебла на лабијни и слични растенија, како и други посластици од растителниот свет. Потоа
имал птичји јајца, млади птици, мед и саќе од диви пчели. Имал дождевнак, полжави и жаби (овие две последни послатици уште секогаш високо се ценети во Нормандија и Бретања). Имал риби, мртви и живи, и школки од течна вода; рибите лесно
можел да ги фати со своите раце, па да плива и рони по неа. Крајот на морскиот
брег имал риба, мекушица и морски растења. Би можел да има многу од поголемите птици и помали цицачи, до кои би дошол лесно со гаѓајќи ги со камен или дрво, или пак поставувајќи просто замки. Би имал змија, слепиќи и ракови. Би имал
разни црвја и инсекти, големи ларви од кукци и разни гасеници. Во Кина уште постој вкус за гасеници, каде на пазарот ги продаваат во сврзоци осушени. Главен и
најхранлив предмет за исхрана биле без сумливост коските истуцани во тврдо и песковито тесто.
Еден чинител од голема важност есте ова: прастариот човек баш многу не
марел за тоа местото со кое се храни да му биде и премногу пресно. Тоа месо и инаку би го најдувал во цркната состојба, те, дури и со полутруло би се насладувал; а
всушност постој по негде извесна наклонетост према сосем или полу- трул дивеч.
Притеран на глад и неволја, би ги изел можда кадегод и своите слаби другари или
послаби деца, ружни по изглед или воопшто на досада. Какви поголеми животни
што би биле случајно болни или на умор без сумливост да би му добро дошле; а кога, пак, немало, би се задоволил и со што мртво или полу-труло. Никаков непријатен мирис не би му пречел, како што ни денес не пречи по многу европски хотели.
Дивјаците седеле така збиени околу внатре, а околу нив стоеле овошје измешано со коски и полу-трулото месо. Скоро како да можеме да ги видиме како оној
стариот и неговата жена ја грчат својата кожа по плеќите, те ги набираат обрвите и
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устата, додека им досадуваат мувите од другите инсекти и ги каснуваат. Можеме да
ги замислиме оние широки човечки ноздрви што означуваат развиено чуло на мирис, како брзо се шират и нушкаат околу расипаното месо пред него што би било
изедено; а тој рѓав мирис од месото,исто како и разните други одвратни задаси што
една таква дивјачка населба ширела, не причинувало ни мала неугодност.
Човекот во тоа доба не претставувал никакво деградирано животно, оти
стварно дотогаш не стоел никако на повисок степен; те према тоа бил едино како
некое животно повисок вид; и, ма колку ние сега ниско замислуваме, ипак во животинското царство на своето доба претставувал највисок степен на развиток“.
Човекот бил посебен одвоен вид, кој немал ништо заедничко со ненадертал.
ПРВИ ВИСТИНСКИ ЛУЃЕ
Стр. 36: „Во Европа бар за неколку десетина илјади години преовладувал
неандерталскиот тип луѓе. Низ вековите од кои сета историја ни се чини како што
нешто вчера се случило, преовлдувале пола- човечки битија. Ако хајделбершката
вилица навистина припаѓала на каква неандерталски човек, и ако нејзината старост
не е погрешно проценета, тогаш неандерталската раса траела подолго и од двеста
илјади години! Најпосле, и тоа пред околу четириесет до дваесет и пет илјади години, и додека четвртиот глационен период почнал да попушта и преминува во умерена доба, на европската позорница се појавува една дручиј вид луѓе, кој, како што
изгледа, го искоренил неандерталскиот човек“.
Се потврдува, човекот немал врска со неандеталот-човекот бил во Левантот.
„Тој нов тип се развил веројатно во јужна Азија и Африка или пак во оние
потопени земји од средоземниот базен, те тек кога се соберат нешто повеќе остатоци, љуѓето ќе бидат во состојба да сознаат нешто повеќе за тие порани периоди.
Сега можеме само да нагодуваме каде и како, и тоа паралелно со својот неандерталски сродник, тие вистински луѓе се појавиле како потомци на некој свој многу
мајмунски прататковци. Низ стотина векови тие во таа уште непозната средина
учеле совршено да ги употребуваат своите раце и удови, додека мозокот им се развивал и по својата моќ и по големина. Во она доба кога прв пат ги запазуваме, стоеле веќе далеку над неандерталското нивоа и во поглед на способноста и интелигенцијата, и веќе се поделиле на две или повеќе различни раси“.
Човекот немал врска со ниеден мајмун,ниту со мајмунскиот неандертал итн.
„Овие придојденци не се доселиле во вистински смисол на тие зборови во
Европа, веќе просто, и воколку од век во век климата се подобрувала, оделе со својата храна и растенија на која биле навикнати и тоа сè додека тоа не се распространило понатаму по новоотворените територии. Ледот се повлекувал, вегетацијата напредувала, поголем лов бил од секој вид сè повеќе. Степските погодности, новите пасишта и жбунови со себе носеле бескрајни хорди од диви коњи. Етнолозите
ги класираат тие нови човечки раси, и со сите познии раси, а под едно заедничко
специфично име homo sapiens. Кај нив мозочниот простор и рацете биле сосем човечки, а забите и вратовите анатомски им се истоветни со нашите.
Ние во овој период знаеме за два одредени видови од скелетонски остатоци:
првиот од нив е познат како кромањонска, а другиот како грималинска раса; само
што сè она е големо мноштво на човечки траги или орудија што најдуваме било без
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човечки коски или без доволно коски, како би можеле да го одредиме нивниот вкупен физички тип. Можда постоело и повеќе подвоени раси отколку што се само тие
две. Можда меѓу нив имало и преодни типови. И потполни се костурите на еден
главен тип на тие нови палеолитски луѓе, тие вистински луѓе, најденипо прв пат во
Кромањонската Пештера, те оттука и го називаат кромањонци.
Тие кромањонци беа високи луѓе со широко лице, изразити носеви, и, сите
вкупно земено, со чудно големи мозоци. Мозочниот капацитет на жените од Кромањонската Пештера го надминува капацитетот на денешното просечно машко.
Нејзината глава била разбиена со нешто тешко. Покрај неа во таа пештера се најдени и потполни костури на еден постар човек, висок скоро два метра, фрагменти на
еден дечки костур и скелети на две млади лица. Внатре имало уште и орудија од
кремен како и продупчени морски школки, што без сумливост се употребувале за
накит. И во нив најдуваме примерок од најраниот вистински човек“.
Стои: „високи луѓе со широко лице...Мозочниот капацитет на жените од Кромањонската Пештера го надминува капацитетот на денешното просечно машко“.
Се потврдува, черепот не бил променет преку 200.000 година: човек=човек.
Бидејќи Белците биле во Левантот до постледено доба, во кого климата била
пријатна и без ветришта,тие биле „со широко лице“-неиздолжени европски черепи.
Во леденото доба луѓето биле високи- високиот релативно има помала површина на кожата на еден килограм тежина, и така тој има помали губитоци енергија.
„Ама, во Грималдинската Пештера, близу Ментона, се пронајдени два костури од исто така позното палеолитско доба, но само сосема другчиј тип, и со такви црнечки карактеристики како на повеќе би не упатиле на црнечки тип. Со својот тип тие се приближуваат на боскопската раса од Јужна Африка. И нема сумливост дека ние во овој период имаме работа бар со две, а веројатно и со повеќе мошне различни раси од вистински луѓе. Тие раси можда се вкрстуваат во едно исто
доба, или, пак, е можно дека кромањонците дошле после грималдинската раса, или
поново било една или две од нив современи од позните неандералски љуѓе. Разните
авторитети имаат односно на тие поединости мошне одредено мислење, ама тоа се,
понајповеќе, ипак само мислења“
Со црнечкиот тип, кој бил од Африка, се потврдува, преселбите биле од југ.
Се кажа: „две од нив современи од позните неандералски љуѓе“
Се потврдува, современиот човек од Левантот немал врска со неандерталот.
„Појавата на тие потполно постглацијални палеолитски групи претставуваат
зацело мошне голем чекор однапред во историјата на човештвото. Обете од тие
главни раси имале преден мозок како кај луѓето, човечки раце, и интелигенција мошне слична на нашата. Тие го протерале ненадералскиот човек од неговите камени
пештери, како дека потполно се сложувале современите етнолози, оти тој тип го
сматрале сосем другчиј вид. Те додека мнозинството диви победници обично грабнувале за себе жени од победените противници и со нив се вкрстувале, овие вистински луѓе како да не сакале да имаат икаков допир со неандерталската раса, па
било тоа со жените било со луѓето. Не постој никаков траг од какво мешање меѓу
расите, и тоа покрај чинителот што придојденците, кои се служеле исто така со
кремен, се населувале баш на оние исти места кои порано ги заземале тие нивни
претходници“.
Черепот со мозочниот простор... биле исти како многу пред 200.000 години.
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Неандерталот немал никаква врска со човекот кој престојувал во Левантот.
Па бидејќи неандерталот и човекот била два вида, меѓу нив немало потомок.
„Ние ништо не знаеме за тоа како изгледал неандерталскиот човек, ама од
споменатото отсуство на взајемното мешање, би можеле кај него да наслутиме на
голема влакнетост, ружност, или какви биле други одбивачки особини во надворешност, заедно со оние на неговото ниско чело, неговите чекињасти обври, мајмунскиот му врат и незграпен стас Или биле можда и мажјаците и женките премногу дивјачини да би можеле да се припитомат. Сер Хари Џонстон во своето дело
Погледи и прегледи вели во едно свое излагање за развитокот на човекот: ‘Лесно е
можно дека избледел расниот спомен на таквите горила слични на чудовиштата, со
нивниот довитлив мозок, неспретен ход, влакнесто тело, снажните заби, а можда и
човекождерски склоности, би послужила како ‘ркулец за појава на оној чудовишен
див од фолкорот...’ “.
Стои: „заедно со оние на неговото ниско чело, неговите чекињасти обври...“.
Па неандерталот бил само мајмун, со мајмунски лик..., различен од човекот.
„Тие вистински луѓе од палеолитскиот век, кои ги замениле неандеталците,
доаѓале во едно поблаго поднебје, те и тие ги употребувале пештерите како склониште на своите порани претходници, ипак мнозинството живееле под ведро небо.
Тоа бил еден ловечки народ, и некои или сите од нив се бавеле со лов на мамути и
диви коњи, како и на елени, бизони и див бик. Нарочито јаделе многу коњско месо.
Во еден голем логор под ведро небо во Солитре, каде изгледа дека тие ги одржувале низ многу векови своите годишни собири, се мисли дека останале коски на околу илјада коњи, и тоа покрај еленски, мамутски и бозонски коски. Веројатно дека
се селеле по коњските стада, стадата на малите и брадовитни пони од тоа доба,
секаде каде тие стада би отишле по својата паша. Би се држеле на окрајок на некое
од таквите стада, те необично би се извештиле во познавање на нивните навики и
диспозиции. А поголемиот дел на својот живот тие луѓе, мора да биде, баш го проведувале во посматрање на разните животни“.
Неандерталците биле мајмуни- сите мајмуни имале 48 хромозоми, а човекот
46 хромозоми... Следи неандерталците со човекот немале свое потомство. Па и до
денес меѓу човек и сите видови мајмуни не се добил меѓупроизвод... Бидејќи меѓу
коњ и магаре се добива-ло потомство, се потврдува,коњот со магарето се поблиски.
„Уште е отворено прашањето дали тие коњи и ги припитомиле и одомашувале. Можно постепено, и низ вековите што поминувале, научиле да работат и тоа.
И во секој случај, наидуваме во позните палеолитски цртежи на некои црти околу
главата кои наликуваат јако на узди, па постој и една изрезана коњска глава, на која
се гледа нешто што е можда јаже и дека коњите ги питомеле, во прашање е дали и
ги јавале и имале какви користи од нив после припитомувањето. Во видот на коњи
со кои тие имале работа,спаѓал дивиот коњ на кој брадата му растела под вилицата,
а по јачина не би бил во состојба човекот да носи ни какво отстојание. Малку е веројатност така исто и дека тие луѓе веќе се привикнале на прилично неприродна
употреба на животинското млеко за храна. Ако, значи, и ги примитомиле коњите,
тоа тогаш би им било едино животно за кое има изгледа дека умееле да го припитомат. Кучиња не држеле, а малку би им што користел и икаков вид одомашени овци
или какво било друго стадо“.
Домашните животни биле само од Источното Средоземје со својот Левант.
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„Колку тие во својата основа веќе биле сосем човечки, ни помогнува многу
да појмиме тоа што тие најрани вистински луѓе умееле и да цртаат. Тие цртале навистина неверојатно добро. Тоа во секој поглед беа дивјаци, ама артистички дивјаци. Цртале подобро отколку икој од нивните следбеници сè таму до почетокот на
историјата. Цртале и сликале по гребените и по ѕидовите од оние пештери што ги
одзеле од неандерталските луѓе. И тие преостанати цртежи доаѓале за еден етнолог
кој капи над коските и отпатците како чист и јасен податок што се светли низ пуката претпоставка и тама. Такви слики има и на коските и по роговите, а резале и
мали фигури.
Тој познии палеолитски свет, према нашите информации не само што необично добро цртал, и тоа во колку вековите поминувале со толку повеќе вештина,
туку во своите гробови оставил и други податоци за својот живот. Кај нив мртвите
ги сохранувале. Ги сохранувале често со накит, оружје и храна; при погребот употребувале многу боја, и очевидно дека го боеле самиот леш. А од тоа би можело да
се заклучи дека своите тела ги мачкале со боја уште и за животот. Бојата била во
нивниот живот голем чинител. Тоа биле опробани сликари: употребувале црна,
смеѓа, црвена, жолта и бела боја, и тие бои што ги употребувале се одржале по пештерите и површината на обронците во Франција и Шпанија сè до денес. Ни една
од модерните раси до сега не покажала толку сликарски диспозиции; и најблиски
во тоа им биле американските Индијанци.
Ова цртање и сликање на позниот палеолитски свет траело за еден долг период време, те по својата артистичка вредност колеба измеѓу спротивни крајности.
Тие цртежи во првобитниот степен често се примитивни, како и цртежите кај побистрото дете; четвороношците обично им се насликани со една голема задна и една
предна нога, како што и денес ги цртаат децата; нозете од онаа друга страна на телото за уметниковата техника биле сувишни. Можда и првите цртежи ги зачнале
онака како што почнува и дечкото цртање, од какви безработни шкрабања. Веројатно дека каков дивјак гребел со каков кремен по рамната стенова површина, и тоа
наједнаш го потсетило на некоја линија или на движење. Нивните солидни резбарии се стари бар исто толку како и првите слики. Првите цртежи покажуваат потполна неспособност за претставување на животните во групи.
Во колку вековите поминувале, се појавуваат и повешти уметници. Претставувањето на животни постанува најпосле необично видно и слично на објектот.
Ама, дури и на врвот на своето артистичко доба цртале уште секогаш како и деца,
во профил; преспективата со потребните скратувања за задниот и предниот план не
им беше уште појмлив. Мамутот и коњот им се најомилени теми. По пештерите во
северна Шпанија нема човечки слики, туку само животински; ама, во источна
Шпанија има многу слики со потекло од позните делови на тој период, на кој се изработени и човечки фигури. Некои од нив исто така правеле и мали статуички од
слонова коска и од еден вид камен, те меѓу нив и неколку дебели женски фигури.
Изгледаат како жени кај Бошиманите. Режењето на човечки фигури во порано време нагнувало на повеќе карикатури, и обично тие човечки битија што тука се претставени по своја снага и наличност се пониски од животински облици.
Попозно веќе имало повеќе грациозност и помала грубост во човечкото
претставување. Една мала пронајдена глава од слонова коска претставува некоја
девојчичка со голема фризура. Во касните доби исто така резале и вајале нацрти на
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слонова и обична коска. Некои од најинтересни фигуративни групи се изражани на
мошне занимлив начин околу коските, и тоа нарочито околу еленски коски, така не
е можно да се види во ист мах цела работа. Се најдени исто така и фигури изработени на иловача, мада никој од палеолитските луѓе не употребувал грнчарија.
Многу слики се нашле по длабините на неосветлени пештери. До нив често
е тешко да се дојде. Уметниците морале за својата работа да се служат со ламби, и
шупливи камени ламби, во кои можело да гори маст, навистина се и најдени. Дали
ги посматрале тие пештерски слики на некој церемонијален начин, како и под какви погодности воопшто, тоа ние засега не сме никако во состојба да одговориме.
Јужно и источно во Шпанија, меѓутоа, цртежите не се најдуваат по пештерите, туку
на јасна светлост под склоништата од надвиените стени.
Пред 12.000 години или нешто помалку започнало да се завршува долгиот
период на ловачкиот живот во Европа, додека шумите јако се рашириле и во фауната настапиле големи промени. Нестанале собовите. Кога се менуваат условите
за живот, со тие сменувања често пати настапуваа и нови болести. Лесно е можно
дека постоеле какви преисториски заразни болештини. Во Франција, се чини, постоела некоја празнина пред него што се појавиле новите населеници, додека во
јужна Европа познатата касписка култура преоѓа на она што Обермајер ја назива
епипалеолитски степен во азилијанска (викана така по пештерата Мас д’ Азил). Вообичаените сликарии на каспискиот свет на азилијанскиот степен се уште подиаграматични, и е најден голем број на шљунки исликани со четка, за чии слики сега
знаеме дека претставуваат узорни типови од луѓе и животни. Кај разните племиња
од Австралија постојат и денес исто така мошне слично насликани камења, такавикани ‘душино камења’, а за кои се верува дека во себе содржат еден дел или сета
душа со особините на некој упокоен предок“.
Следи човекот бил повлечен во Левантот. Со затоплувањето во Европа „шумите јако се рашириле и во фауната настапиле големи промени“. Тој во топлите периоди талкан кон Кавказ и низ Европа.Со заладувало,луѓето се враќале во Левантот
„Тие нови луѓе биле свет со мрка боја и убави црти; тоа беа првите дојденци
на една раса, средоземска, темно-бела или иберијска раса, која уште и сега е во јужна Европа главна раса. Со продирање на шумите, кои се појавиле на местото на
пораните степи, и додека нестанувале ловците, а пред какви 10.000 до 12.000 години, се ширеле нивните заедници кон север.
Мапата на светот почнала да добива свој изглед сличен на овој денешниот,
цел призор на природата, како и флората и фауната, почнал да ја стекнува својата
карактеристика.
Најмногубројните животни на напредните европски шуми биле дванаесторопарожен елен, големиот вол и бизон; мамутот и мошутњакот нестанале. Големиот вол или дивиот бик, денес изчезнал, ама по германските шуми го имало сè до
времето на римското царство, па можда и доста позние. Тој никогаш не се примпитомил.Домашниот добиток во Европа е доведен покасно, и е од други раси. Тој голем вол достигал до три метри во висина, додека на грб бил висок скоро како слон“.
Се потврдува, домашните животни биле од Источното Средоземје-Левантот.
„На Балканското Полуострово уште се најдувале лавови, и тие тука се задржале сè до 1000 или 1200 година пред Христо. Во тоа доба лавовите во Виртемберг
и јужна Германија бил скоро двапати толкав како денешниот. Јужна Русија со Цен-
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трална Азија тогаш биле добро пошумени, додека во Месопотамија и Сирија имало
слонови, а во Алжир владеела тропска афричка клима.
До тоа доба жителите на Европа допирале само до Балтичкото Море или
Британските Острови, ама сега на Скадинавскиот Полуостров па можда и во Голема Русија настанувала погодност за живот. Во Шведска или Норвешка нема палеолитски остатоци. Кога човекот во тие земји дошол, се најдувал веќе на палеолитскиот степен на општествениот развиток“.
Нивниот палеолитски развиток за време на леденото доба бил во Левантот.
„За сега нема никакви сигурни докази дека во Америка имало луѓе и пред
завршетокот на плеистоценот. За еолитите тврдат дека се најдуваат на поедини места, ама не во голем број. Она исто подобрување на климатските прилики што на
ловците на собови им овозможило да се повлечат пред навалата не неолитиските
племиња во Русија и Сибирија, им дало можда можност и да преминат преку онаа
територија која сега е пресечена со Беринговиот Мореуз, те така допреле до американскиот континент. Оттаму се ширеле од век во век понатаму на југ. И кога најпосле допреле до Јужна Америка, наишле тамо на гигантски лењивци (megatherium), глиптодони, како и многу други сега нестанати видови. Глиптодонот бил еден
монструозен јужно-американски армадило (пасанец), те велат дека е пронајден и
еден човечки скелет како лежи закопан под една огромна глиптодомова луштура,
која е слична на желката“.
Се потврдува, во топлите периоди на леденото доба Белците од Левантот талкале низ целата Европа,а само потоа тие се населиле низ Европа, дури во Сибирот.
„Сите човечки остатоци во Америка очевидно се американско- индијански
карактер. Пред нив изгледа дека во Америка немало никакви пра-човечки раси. Ние
овде веќе сме навеле еден мал пример кој би можел да послужи како доказ против
тоа, а тоа е оној еден заб со сумливо потекло. Кога човекот дошол во Америка, претставувал веќе потполно развиен тип. На пра-човечките раси колевка била во Стариот Свет. Пониските раси се изградувале негде таму измеѓу Јужна Африка, Источна Индија и Средоземно Море, и тоа дека копното неизменично се дигало и спуштало, додека шумите биле заменувани со пустари, а пустарите со шуми. Таа колевка можда се најдувала негде таму каде е сега Индискиот Океан. Да повториме дека сè ова што сега знаеме за палеолитскиот човек е само делимично знаење, до кое
сме дошле од еден материјал кој ни стои на располагање, то ест од европскиот. За
главниот дел на приказната граѓата за сега ни недостасува. А тој главен дел на приказната се случува додека неандерталот лутал низ Европа, и според некои уште сосем на неодредени предели, кои можда сега се потопени, и така се вон нашиот домашај“.
НЕОЛИТСКИОТ ЧОВЕК ВО ЕВРОПА
Стр. 43: „Неолитското доба во Европа почнува пред 10.000 до 12.000 години. Ама, веројатно дека луѓето од југо-источните земји допреле до неолитски степен за неколку илјади години порано. Од југ и југо-исток навлегувале пополека во
Европа неолитски луѓе, онолку колку собовите и отворените степи им го остапиле
местото на шумите и сегашните европски животни услови.
Еве што го одбележува неолитскиот степен на образованост:
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1.- Присатност на орудието со гладен камен, и тоа нарочито камена секира,
приврзана за дрвена дршка. Покасно тоа орудие е употребувано веројатно повеќе за
сечење во шумата отколку за борба. Тука се најдуваат и безброј врвови на стрели.
Чинителот е дека некои од орудијата глачено не исклучува постоење и на голем број орудија од неглачени камења. Ама, ипак затоа, може да се види доста разлики во
изработката дури и меѓу неугладеното орудие на неолитскиот и палеолитскиот период.
2 .- Започнување на некој вид земјоделство и употреба на растенија и семиња. Ама, уште и премногу докази, дека ловот во неолитското доба имал првенствена важност. Неолитскиот човек одма не му се посветувал на земјоделството. Прво
започнал со делимични жетви; или уште повеќе изгледа дека прво се неговите жени, додека тој би ловел, собирале диво семе, те покасно за жетва саделе. Човекот
тек позние почнал со тоа да се бави.
3.- Грнчаријата и првото готвење. Не се јаде повеќе коњско месо.
4.- Домашни животни. Кучето мошне рано се појавило. Неолитскиот човек
го примитомувал добитокот, овците, козите и свињите. Некогашниот ловец сега се
преобратил во чувар на оние исти стада по кои некогаш во лов јурел.
5.- Плетење и ткаење.
Тој неолитски свет се вселил во Европа веројатно на оној ист начин на кој
пред нив тамо се вселиле и ловците на собовите, што ќе се рече дека од поколение
во поколение и од век во век, во колку се менувала климата, пополека надирале
одејќи по својата вообилаена храна. Тие не биле ‘номади’. Номадизмот, како и цивилизацијата, тек имал да се развива.
Ние не сме сега уште во состојба да процениме откаде неолитќаните почнале да придоаѓаат, и до кој степен нивните вештини примиле ги ги развиле потомците на оние ловци и рибари од позниот палеолитски век. Е можно дека овие ловци
на собови се повлекле, а касписките луѓе делимично се развиле, и малку по малку
од напредни групи од југот и од истокот се научиле на новиот начин на живот.
Ма какви да се нашите заклучоци за тоа, не можеме со сигурност да тврдиме
дека повеќе нема онакви големи прекиди, како и тоа дека од почетокот на неолитскиот начин на живот па сè до нашето време повеќе немало потполно изчезнување
на еден вид луѓе и заменување со некој друг.
Има завојувања, победи, широки иселувања и меѓусебни вкрстувања; ама,
расите се одржуваат уште како целина и продолжуваат да се прилагодуваат на оние
краишта во кои почнале да се населуваат во почетокот на неолитскиот век. Европските неолитци биле бели луѓе претци на денешниот свет во Европа. Тие можда
биле нешто потемна боја отколку многуте од нивните потомци; мада за тоа не би
можеле да говориме со извесност. Ама, од нивното доба однапред нема повеќе никаква вистински прекин во припитомувањето, сè додека не допреме до добата на
јагленот, пареата и до парните машини што се појавиле во осумнаесеттиот век“.
Бидејќи „Европските неолитци биле бели луѓе претци на денешниот свет во
Европа“, тие „се населуваат во почетокот на неолитскиот век“.Ова говори, тие биле
од Источното Средоземје, кое било населено од Левантот од постледеното доба.
Бидејќи сè е потопло и потопло, Европјаните се сè потемни и потемни.
„После подолго време уз агат и амбер се појавува меѓу коскениот накит и
златото, кое, како што се чини, било од металот прво познато. Нарочито богато во
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злато се преисториските остатоци од Ирска. Отприлика пред 6000 до 7000 години
неолитќаните почнале на поедини места да употребуваат бакар, правејќи од него
орудие по истиот узор како што било правено и каменото. Е можно тој бакар прво
се најдувал во пречистена состојба, па тогаш со ковање му го давале саканиот облик. Пречистениот бакар може и денес да се најде по Италија, Унгарија, Корнвал, а
исто така и на многу други места. Ама, за орудие чистиот бакар е полош од кременот, оти на нему не може да се одржи оштрицата. Помешниот бакар со калај (така
да биде до една десетина калај), многу е потврд. Попозно (во бројки не ќе се впуштуваме) луѓето пронашле начин да дојдат до бакар и од неговата руда. Како што
мисли Лорд Евберн, е можно дека тајната на топењето го откриле така што при градење на огништа за кување ставале случајно бакарни руди меѓу камењата кои за таа
сврха ги употребувале“.
Се трагало рудното богатство: ...бакар, калај...На тие простори се копало рудното богатство,кое се пренесувало во Источното Средоземје-потоа таму се топело.
„Во Кина, Корнвалд и на другите места бакарната и калајната руда се најдуваат во една жица. Во Унгарија бакарот може да се најде со антимон. Така старите ливци повеќе случајно во работата, но се некоја своја вештина, откриле подобар
и појака бронза,која е смеса од бакар и коситер.124Бронзата не е само од бакарот почврста, туку таа мешавина измеѓу бакарот и калајот е полесно за спојување така и
за преработката. Такавиканото орудие ‘од чист бакар’ во себе содржи една мала
пропорција калај, ама никакво орудие од самиот калај не е познат, ниту има икакви
податоци од кои би се видело дека раниот човек знаел за калајот како посебен метал. Во швајцарските наслаги, кои се заостанати зад жителите на колја, е најдено
грумења од калај, а се знае дека под XVIII династија калајот е увезуван во Египет
од странство. Мошне е тешко да се разликува калајот од антимонот. Добар дел на
бронзата од Кипар содржи во себе антимон. Добат дел на она што изгледа дека е
калај всушност е антимон. Старите сакале да добијат калај, ама всушност добивале
антимон и држеле дека тоа е калај. Во Шпанија е пронајдено едно место на кое била преисториска топилница на бакар, а на разни други места има материјали од такви топилници. Начинот на кој тогаш се лиело, како што тоа од разните остатоци
може да се види, само ни го потврдува споменатото мислење на Лорд Евбериј. Во
Индија, каде обично се најдува заедно бакар и цинк на сличен начин се дошло до
туч, една мешавина на тие два метали“.
Бидејќи на Кипар се дошло до слој на бакар, кој не бил оксиден туку сулфурен, кој бил крт и кршлив, се трагало по калај, и се правело бронза.
„Промената во навиките и методите со појавата на бронзата беше всушност
така незнатна дека бронзената секира и другите предмети долго се лиеле по калапите изработени според облиците на она исто камено орудие, кое требало да биде
со нив истиснато.
Најпосле луѓето почнале да го топат и железото, и тоа можда не порано отколку пред три илјади години во Европа, а нешто пред тоа во Мала Азија. За железото се знаело уште давно пред тоа време, ама само за метеорското железо. А како
тоа повеќето е познато,метеорскиот камен се состои воглавно од железо или никел.
Тоа било ретко, и се употребувало обично за накит или за маѓија. А кога луѓето
еднаш ја научиле вештината на топење, веќе повеќе не било никакво нарочито чудо
124

Стр.123:„...од Британија коситарот во средиште на тој нов живот на светот...“-калај први населби
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кога се дошло и до железо. Тоа се топело на оган од јаглен, а се изработувало со загревање и ковање. Прво се употребувало за поситни ствари, додека постепената револуција не почнала од него да се прави, покрај другите потреби, и оружје. Сè тоа
ипак не допринело да се измени општиот карактер на човечката околина. Скоро ист
оној секојдневен живот што средените наолитќани го воделе пред 10.000 години, се
водело на почетокот на осумнаесеттиот век селаните по зафрлените краишта на
Европа.
Обично се говори за каменото доба, бронзеното доба и за железното доба во
Европа; само, би била омашка која би можела да не одведе на погрешен пат, кога
сите тие доби во историјата би се споредувале така како да се од иста важност.
Многу поправилно би било да се рече дека постоеле:
1.- Рано палеолитско доба, кое траело мошне долго;
2.- Попозно палеолитско доба, кое не траело ни за десетти дел на претходниот; и
3.- Доба на култивирање, доба на белите луѓе во Европа, започнало таму
пред 10.000 или најповеќе 12.000 години, и во нему неолитскиот период, претставува само почеток, додека тоа само трае уште секогаш. Елиот Смит предложил она
прво доба да се назове ‘палеоантропско’, а сè по него ‘неоантропски’ “.
Се потврдува, развитокот на добите бил во Источното Средоземје, откаде
биле и преселбите.Степенот на развиток во Европа останал ист-како 10.000 години.
„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 југо-западна 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. И така, отприлика за некој стотина векови, и додека ловците на собови
уште прилично со ненапредните услови живееле по француските, германските и
шпанските степи, напредните племиња од југо-истокот, се усовршувале во земјоделството, учеле како да ги развиваат своите начини на работа, ги припитомувале кучињата, добитокот, и, во колку климата на север се ублажувала, а полутарски сè повеќе ги задобивале своите тропски облежја, се поместувале понатаму на север“.
Се потврди,цел развиток бил само „од југо-исток“,откаде биле и преселбите.
„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...
„Интересно би било да дадеме овде еден краток преглед на животот на европските неолитќани пред него што се појавиле металите. Светлоста на тој живот ни
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паѓа од разни страни. За нив, на пример, останувал на сите страни нивниот смет,
додека на поедини места (нарочито на данскиот брег) се насобрал од тој смет огромна гомила. Поедини од своите луѓе, мада не сите по ред, ги сохранувале со многу
внимание и почести, те поврв на нивните гробови нагомилувале цели брда од земја.
Тие брда се оние гомила што денес по Европа, Индија и Америка се појавуваат во
многу краишта. Во врска со тие хумки или и независно од нив, подигале големи камења (мегалити), и тоа било поединечно, било во групите, и од кои најпознати се
примероците во Вилтшајр (Stonehenge) и Бретања (Karnak). На поедини места уште
можат да се видат и траги од нивните села.
За време на мошне сува зима во Швајцарија 1854. година е најден прв пат
еден богат извор податоци за неолитскиот живот. Тогаш водата на едно езеро се
спуштило на дотогаш незапамтена низина, те открила темели на преисториски населби на колови од неолитското рано бронзено доба. Населбите биле подигнати над
водата на оној ист начин, како што тоа и денес работи во Селебеј и по другите места. Не само дека тие прастари скели е зачувана дрвената граѓа, туку во тресетните
наслаги испод нив е пронајдено и големо мноштво дрвено, коскено, камено и земјино орудие и украси, остатоци од храна и слични ствари. Е откриено дури и парчиња од мрежа и облека.
Слични населби постоеле во Шкотска, Ирска и по други места. Во Ирска се
становало по езерски населби уште од преисториско доба, па сè до овие денови кога Џемс I владеел во Англија, и кога О’ Нил од Торонто се борел против Англичаните пред него што шкотските колонисти дошле да ги заменат во Улстер Ирците.
Одбрамбената вредност во тие езерски села била мошне голема, а покрај тоа во таквиот живот над течната вода имало и здраствени предности. Веројатно дека тие
населби на колје од Швајцарија не служеле како склоништа за најголемите заедници што во тоа доба постоеле. Тоа биле домови на малите патриархални групи. Веројатно дека на други места по плодните долини и по отворените простори имало
веќе многу поголеми домови отколку по тие брдски долини.Во Вилтшајр во Англија постојат траги такви една голема група семејства. Остатоците, на пример, од камениот круг во Евбериј, близу могилата кај Силбериа, беа некаде ‘најубави мегалитски руини во Европа’. Тие мегалити се состоеле од два круга камења во уште поголем круг и јарка во зафатот на просторот од единаесет хектари. Оттаму одделе
два поплочени пата, секој по два и пол километри долг, на запад и на југ од една и
од друга страна од брегот на Силбери. Брегот Силбери е најголема преисториска
вештачка могила во Англија. Сразмерно на тоа верско и општествено средиште, на
кое сега луѓето сосем заборавиле, укажува не усредсредени напори и на заеднички
интерес на еден знатно голем број луѓе, мада тие можда се најдувале на далеку распространи по запад, југ, и по средина на Англија. Лесно е можно тие да се насобрани во кое нарочито доба година на некој вид примитивен саем. Можда и сите заедници учествувале како во градење на могилата така и во довлекување на стените.
Швајцарските жители со колја, баш напротив, изгледа дека живееле во посè подвоени и за себе доволни села.
Тие езерски жители по својот начин и по знаења биле знатно понапредни, а
веројатно и по времето доста попозни од оние порани неолити од данскиот и шкотскиот брег, кои гомилале брегови од школки и живееле можда уште и порано од
10.000 години пред Христо. По езерските населби се живеело непрекинато од 4000
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или 5000 години пред Христа, па скоро сè до историско доба. Тие луѓе кои зад себе
оставале сметлишта спаѓаат во најварварски меѓу неолитските племиња; нивните
камени секири биле груби, освен куче други домашни животни немале. Езерските
жители имале покрај куче со средна големина уште и волови, коза и овци. Покасно,
и во времето на приближување на бронзеното доба, имале и свињи. Меѓу нивните
отпадоци преовладуваат остатоци од говеда и кози; а, со обѕир на климата на тој
крај во кој се најдувале, има веројатност и дека оние тие животни преки зимата ги
склонувале по своите згради на колја, и дека за нив припремале зимница. Веројатно
е дека тие животни живееле со луѓето по истите куќи, како што тоа е и денес по
швајцарските ‘шалети’ “.
Сите домашни животни биле со источносредоземномоско потекло. Од тие
простори преселбите биле по долините Вардар- Морава- Дунав...Рајна...
„Кравите и козите по своја прилика ги молзеле по куќите, и веројатно млекото во нивното домашно стопанство имало онака иста важна улога како и денес
кај швајцарските брѓани. Ама, за сега уште не сме сигурни во тоа. Млекото не е
природна храна за одраснатите. Кога прв пат почнале да го употребуваат, мора да
им изгледало прилично чудно. Покасно, до една стална количина млеко од кравата
и козата можело да се дојде тек после нарочното одгледување. Постој мислење дека употребата на млекото, сирењето, маслото и другите млечни производи се појавиле кај луѓето тек покасно, и тоа кога почнале да се бават со номадскиот живот.
На писателот на овој дел му се чини дека заслуга за откритието на млекото би
требало да му се признае на човекот. Само, ако тие млекото воопшто го употребувале, го држеле во лонците од печена земја, оти веќе умееле да прават грнчарии.
Таа нивна грнчарија изработувана со рацете и тоа на груб начин, те оттука ги нема
оние убави облици што можат да се видат кај грнчариите работени на тркало.
Своите животни намирници ги дополнувале со лов. Убивале и јаделе срни,
кошути, бизони и диви вепрови. А јаделе и лисици, чие месо има мошне тежок мирис, те не би го употребувале за храна баш секој, нарочито кој живее во еден свет
каде има во изобилство сè и сешто. Доста е чудно дека не јаделе и зајаковина, мада
им била на дофат секаде. Се држи дека ја избегавале како храна, онака исто како
што се вели дека и денес ја избегнуваат некои дивјаци, оти се плашат дека месото
од еден таков плашлив створ би можело да ги направи кукавици.
Малку се знае за нивниот земјоделски живот. Не се најдени никакви рала, ни
мотики. Орудието било од дрво, па пропаднале. Неолиќаните одгледувале и јаделе
пченица, јачмен и просо, додека за зоб и ’рж не знаеле уште ништо. Своите зрна ги
пржеле и мелеле меѓу камења, те ги оставале во лонци, да од ним се хранат кога им
затреба. За леб знаеме дека им бил извонреден чврст и тежок, оти по тие наслаги се
најдени округли и плоснати парчиња. Е очевидно дека не знаеле за квасец. А кога
немало квасец, тогаш значи немало ниту превриени пијалоци“.
Ловците,кои талкале низ Европа, не биле рудари- тие не биле ни земјоделци.
„Тие го имале оној вид пченица која ја одгледувале и старите Грци, Римјани
и Египќани, а имале и еден египетски вид пченица. Према тоа изгледа дека нивните
претци ја добиле, било пренесена од југо- исток. Средиште за распростирањето на
пченицата се најдува некаде во источниот предел околу Средоземно Море. Еден
див вид уште и сега се најдува околу брегот на Хермон. Тоа што швајцарските жители ја засејувале пченицата на своите мали парчиња земјиште, само е продолжува-
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ње на еден од прастарите работи во човештвото од незапамтени времиња. Од тоа
оддалечено средиште за расејување на семе морало да се пренесува од век во век.
Од прататковинските земји од југо- исток луѓето пченицата е сееле можда веќе со
илјади години. Сите оние племиња од Стариот Свет, кои допреле до неолитскиот
степен, ја сееле и се хранеле со пченицата. Кај американските Индијанци, меѓутоа,
земјоделството морало да се развива независно после отцепување од жителите на
Стариот Свет. Тие никогаш немале пченица; одгледувале пченка, зрното на новиот
свет. Езерските жители се хранеле уште и со грашок и јабока дивјачки, едини јаболка што тогаш постоеле, оти уште немале вакви како денешните, до кои дошле по
пат на одгледување и одбирање“.
Преселбите биле од Источно Средоземје откаде била пренесена пченицата...
„Оделото главно им била од кожа, а правеле и грубо платно. Се пронајдено
дури и крпи од тоа ленено платно. Мрежите им биле направени од лен; за кудела и
куделно јаже дотогаш не знаеле. Со појавата на бронзата се зголемил бројот на нивните игли и накити. Можеме со доста разлози да веруваме дека во својата коса трпале многу што што, а ја носеле во големи чупи причврстени со игли од коски, позни и од метал. Ако својот суд би сакале да го донесуваме на основ тоа што е вајарство, резбарија и сликарство, тие своето одело или не го украсувале, или го
украсувале со крпици од материја, со точкици, вплетени нацрти или какви слични
вообичаени украси. Пред појавата на бронзата кај нив нема траг од клупички и столови. Неолитќаните веројатно клечеле на земјиниот под. По тие езерски станови
немало мачки, а глувците и стаорците уште не им биле приучени на човечките станови. Кокошкиното квачење уште не се слило со останатите звуци од човечкиот
живот, ниту домашното јајце се појавило на трпезата.
Главно орудие и оружје кај неолутќаните била секирата; а потоа лак и стрела. Шилците на стрелите беа од кремен, убаво изработено и чврсто приврзани за
држката. Тлото се припремало за сеење со обични коц или коц на кој бил насаден
еленски рог. Рибата се ловела со јадица или харпун. Тоа орудие стоело веројатно
по внатрешноста на домот, од чии ѕидови виселе мрежи за птици. По подот од иловача, или од втапкана говедска балега (слични на подовите какви што денес се најдуваат по индиските колиби), стоеле лонци, купово и исплетени котарици во кои се
чувало зрното, млекото и сличната храна. Некои лонци и тави виселе обесени по
ѕидовите за петли од јаже. Во еден крај на собата биле сместени животните, кои со
својата телесна топлина допринесле внатре во зима да биде потопло. Децата ги
истерувале кравите и козите на пашата, те пред вечер ги враќале назад пред него
што волците и мечките стоеле да се шуњаат.
Како неолитскиот човек имал лак, веројатно имал и музички справи со струни, оти ритмичкото зуење на тетивите можело да упатува скоро неизбежно на тоа.
Имал земјини добоши преку кои била разапната кожа; а така исто можда добошите
ги правел со разапнувајќи ја кожата преку шупливите стебла. За ѕвиждалки од коски знаел уште во палеолитското доба. За трсканите свирала би можело да се мисли
дека се скорешен пронајдок. Не знаеме кога човекот почнал да пее; ама, сигурно
умеел да свири, и како веќе располагал и со зборови, без сумливост, веројатно на
почетокот едино слободно пуштал да му ечи гласот без икакви зборови, онака како
што и денес можат да се чујат италијанските селани кога зад своите плугови така
пејат. Зимата после мракот седел во својата куќа, говорел и пеел, и правел орудие
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служејќи се повеќе со допир отколку со видот, и тоа најповеќе од оган со огниште.
Во селото имало и лето и зима секогаш оган. За луѓето потпалувањето на оган
претставувало доста тешко прашање, те лесно не пуштале да се угаси. Тие села на
колја понекогаш би ги задесила и каква неволја, оти огнот внатре им би се распалил и предизвикал пожар. Во швајцарските наслаги можат да се видат податоци и за
такви несреќи.
За сè ова што знаеме треба да им благодариме на податоците од остатоците
на швајцарските населби на колја. А какво било општото обележје и целокупниот
оној човечки живот, кој дотогаш се ширел заедно со напредокот на шумите од југот
и исток по Европа, додека собовите изчезнувале ? Очеводно дека тука пред нас се
најдува еден начин на живот кој од својот палеолитски степен е одделен со голем
премин на илјадогодишно усовршување. Со какви чекори човекот се подигнал од
тој степен, можеме само да нагодуваме. Од онаа своја положба, кога облетал како
ловец околу стадото и околу крдото на дивите говеда и овци, наидуваме тука во
друштво со куче, човекот со неосетни степени се развивал до чуство на своина кон
животните, те на тој начин склучил и пријателство со својот соучесник песот. Научил да го враќа стадото кога би отишол и премногу далеку; а умот веќе доволно
му се просветлил стадата да најдат подобра паша. Животните ги затворал во долините, во такви оградени простори, каде бил сигурен дека поново ќе ги најде. Кога
биле гладни, ги хранел. Така постепено ги припитомувал. Неговото земјоделство
можда почнало баш со оставање на сточна храна за зимата. А без сумливост почнал
да жнее пред но што се научил да сее. Таму, во непознатата земја на своето потекло
од југо- исток, почнал уште неговиот палеолитски предок прв пат обезбедено снабдување со месо од лов да го заменува со корења, плодови и диви семиња. Прашање е, меѓутоа, дали на икој степен, воопште, примитивен човек бил само месождер.
Најпосле почнал некако и да сее.
Како што покажал Џ. Фразар во своето монументално дело Златна грана,
едно од најосновните и најзанимливи чинители во развитокот на човечкото општество е тоа што во примитивната неолитска свест нераздвојно се вплела идејата за
сеењето со идејата со човечкото жртвување. Тоа бил еден сплет дечко сонувачки,
со бајки наклонет примитивен мозок, кој никакво логично размислување не би можело да го објасни. Во светот од пред 10.000 години, кога годе би дошло добата на
сеењето, се принесувале човечки жртви. Тоа не се сведувало само на жртвување на
каква лоша или отфрлена личност. Се жртвувал обично каков одбран младич или
девојка, најчесто некое младо створење, со кој се постапувало со длабоко уважување и почитување сè до самиот миг жртвување. Таквото створење обично е сматрано како какав жртвен бог или крал. Од сите поединости на убивање се створил нарочит обред со кој раководеле стари и мудри луѓе, и кој е освештен со бескрајно
вршење низ векови.
Тоа човечко жртвување, или тек некој траг, се појавува секаде каде год допрел човекот и каде поминал низ почетниот степен на земјоделство.
Сите тие рани почетоци морале да се случат по времето давно, и тоа во оние
краишта на светот кои археолозите тек требале да ги испитуваат. Долго после тие
почетоци се појавиле неолиќаните, кога човештвото се најдувало само на неколку
илјади години пред зората на своето пишано предание и запамтената историја. А
најпосле во човечкиот живот се појавила и бронза, и тоа без икакви големи потреси
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или прекини, давајќи при војувањето големи предности на оние племиња што први
би ја употребувале. А пишаната историја се појавила уште порано отколку железното оружје дошло да ја замени бронзата во Европа.
Тие денови веќе се појавиле и некои видови примитивни тргувања. Бронзата
и бронзеното оружје, такво ретки и тврди камења како што е нефрит, злато со своите пластични и украсни можности, амберот со својата прозрачна убавина, па кожата, мрежата од кудеља и платното, сè тоа се трампало и крадело, те преоѓало од рака во рака, од еден крај на светот на друг. Веројатно дека се тргувало и со сол. При
храна само со месо можело уште и да се опстане без сол; ама, при употреба на зрнасти храни била потребна исто како и на тревождерните животни. Хопф вели дека
во Судан недавните години се водела меѓу пустинските племиња огорчени племенски војни само заради тоа во чии раце ќе биде фезанските солни наслаги. Така со
измени, уцени, данок и насилно грабнување преминувале неосетните степени еден
во друг. Она што сакале луѓето добивале онака како што можеле.
До сега сме говореле сè за една историја на вековите, историја на раздобја и
степени на развиток. Ама, пред но што би завршиле со тој дел на човечките повести мораме да се обрнеме на нешто што е веројатно е настан од првобитна, а првенствена од трагична важност за човештвото кое се најдувало во тек насвојот развиток. Тоа е пробивање на Атлантикот во голема долина и постанок на денешното
Средозено Море“.
Се потврдува,преданието за потопот,што било и за Атлантида,е за Левантот.
„Читателот не треба да заборави како ние покушуваме да му дадеме само
прости чинители, кои тој лесно ќе ги сфати. Ама, секако и по нашите карти на разни раздобја, како и по нашите мапи за преистирискиот земјопис, има само со сила
на прилика доста коешто се само претпоставува. Последениот глационен век и појавата на првите луѓе сме го утврдиле отприлика на пред педесет до триесет и пет
илјади години. Само, треба да се запамти тоа ‘отприлика’, што може да значи и пред шеесет како и пред дваесет илјади години. Додека, поново, не е добро кога се кажува ‘мошне давно’ или ‘пред многу векови’ оти читателот тогаш не ќе знае дали
тука се на стотини или на милиони години. За тоа се подобри броевите. И овие мапи овде не претставуваат вистина туку нашто слично на вистината. Цртите на земјите се отприлика како што тогаш можеле да изгледаат. Тогаш имало всушност
такви мориња и такви копнени маси. Ама, и. г. Хорабин, кој тие мапи ги цртал, и
писателот, кој недавно го навел тоа да го направи, претпоставувале дека ќе мораат
да грешат донекаде. Ние не сме доволно геолози, како по повод на тие ствари би
можеле да се впуштиме во самостојни истражувања. Затоа, како со упатствата за
послеглационлната мапа и мапата од пред 13 до 10.000 години пред Христа, воглавно се држевме на извесни длабини од 73 метри и скорешни откопини. Ама, во
едно се впуштивме и вон тие граници. Сосем е сигурно дека Средоземно Море на
крајот на последеното ледено или глациалното доба претставувало две-три затворени морски котлини со ништо неврзани или можда врзани со каква бујна река која
од нив ја одводувала сувишната вода. Во источната котлина се најдувала слатка вода. Во неа се вливале Нил, Јадранската река, реката на Црвеното Море и можда
една река што слегувала измеѓу планините кои сега се грчки Архипелаг, кој доаѓал
од едно многу поголемо море во централна Азија што тогаш таму постоело. А исто
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така е извесно е дека во тоа доба неолитќани лутале по тоа сега изгубениот средоземен рај.
Разлозите кои нас не наведуваат во сè ова да поверуваме се добри и јасни.
Средоземно Море сè до денес е море кое се испарува. Реките кои во него се вливаат
не му донесуваат доволно вода да го надокнадат неговото испарување од површината. Водата од Атлантикот стално се прелива во Средоземно Море, додека една
струја на водата доаѓа така исто од Босфорот и од Црно Море. А Црно Море добива
од големите реки што во него се вливаат повеќе вода отколку што е потребно; тоа е
море кое се прелива, додека Средоземно Море се секнува. Према тоа сосема е јасно
дека во она доба кога Средоземно Море било отсечено како од Црното Море така и
од Атланскиот Океан водата во него морала непрекинато да опаѓа, додека не се
спушто многу пониско отколку што била надвор во океанот. Таков случај е денес
со Каспиското, а уште повеќе со Мртвото Море.
Ако се овие заклучоци правилни, тогаш тука, каде денес се валјат валовите
на Средоземно Море, морало некогаш да се простира голема земја, и тоа земја со
мошне пријатна клима. Така тоа било за време на глациалниот век, само што ние не
знаеме баш точно колку време поминало од оние промени, кои ја навратила океанската вода во средоземната котлина. Азилијанските и неолитските луѓе зацело се
движеле по долините и шумите на тие сега потопени краишта. Мрко- белите луѓе,
средоземната раса, допирале можда во таа изгубена средоземна долина доста далеку со своите првобитни населби и со почетоците на цивилизацијата.
Неколку поттикнувачки наговестувања со повод на тоа дал У. Б. Рајт. Тој
држи дека во котлината на Средоземно Море се најдувале две езера, ‘едното езеро
со слатка вода во источното влегнување, кое истекувало во она другото што се најдувало во западнато влегнување’. Е занимливо замислата што морало да се случи,
кога след растопувањето на ледените слоеви океанот уште еднаш се подигнал, и кога неговите води стоеле да се преливаат во Средоземно Море. Тој во почетокот мал
прилив морал попозно да се подигне до огромни сразмери, и тоа нарочито воколку
каналот на одронувањето пополека се снижувал, а морето постепено се подигнувало. Дури и кога ја имаме на ум сета должина на времето што би било потребно со
каква огромна буица да се наполни една ваква котлина, ипак е веројатно тоа во секој случај би морало да се постигне. Тоа сè сега може да изгледа како некоја најдивлива претпоставка; ама, не е баш сосем така. Ако ја испитаме мапата на морското
дно од Гибралтарскиот Мореуз, гледаме дека тука се најдува една огромна долина
која се искачува нависоко од длабината на Средоземно Море, оди право низ мореузот и задопира за извесно отстојување дури и во плиткостите на Атлантикот. Таа
долина или тоа ждрело веројатно е последица на преливање на океанската вода на
завршетокот на споменатиот период на внатрешното натопување.
Ова поново полнење на Средоземното Море, што, према грубата хронологија која во оваа книга ја употребуваме, се случило негде измеѓу 15 и 10 илјада пред
Христа, мора да претставувал еден од најголемните посебни настани во претисторијата на нашата раса. Ако овој попознен датум е точен, тогаш примитивните почетоци на цивилизацијата, првите езерски населби и прва образованост веројатно ќе
можела да се најде околу она источно левантско езеро, околу тоа море со слатка
вода, во која се вливаат не само Нил, туку и двете големи реки што биле таму каде
денес се Јадранското и Црвеното Море.

70
Сосем одненадеж станале окенските води да се пробиваат преку западните
брегови и да уришат кон оние примитовни племиња. Езерото кое дотогаш им било
и пријател, им постана непријател. Неговата вода почнала да се дигнува и никако
во тоа да не престанува. Населбите биле поплавени; а водата неумоливо ги гонела и
при бегството. Ден по ден и година по година водата се ширела по долините, гонејќи ги пред себе луѓето. Доста морало по каде где да бидат опколени со вода и обфатено со стално издигнување на тој слаток потоп. На сè тоа немало граница. Потопот надоаѓал сè побргу и побргу; се дигал на повр врвовите од дрвата, поврв на бреговите, додека најпосле не ја исполни сета котлина на сегашното Средоземно
Море, и не ги заплуска планинските гребени на Арабија и Африка. Мошне давно,
пред но што сванула зората на пишаната историја, се случило таа несреќа.
Спрема тоа е можно во големата драма на човечкото општество се навлекол
и еден водени вео поврв на некои од нејзините најчаробни рани појави“.
Па во Левантот престојувала белата раса-тајната за неа се најдува само таму.
ЗЕМЈАТА И НЕЈЗИНИТЕ МОРИЊА
Т.Ф.Гаскел,125 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. 11: „Некои геолошки реконструкции на плитските мориња од минатото
не даваат никаква смисла и има голем број докази кои наведуваат на заклучокот дека цели копнени стеновити блокови се поместуваат како целина поврзана меѓу своите делови.
Погледот на картата десно, на пример, ни покажува дека Африка и Јужна
Америка би можеле мошне добро да се вклопат една во друга кога би можеле преку
Атлантокот да ги проближиме една кон друга. Вклопувањето е уште подобро, ако
континентите се спојат по работ на своите континентални шелфови отколку по денешните бреговни црти.
Со оваа претпоставка може да се тргне понатаму сложувајќи ги сите континенти така да чинат една копнена маса, која се вика Пангеа. Вавката реконструкција убаво ја вклопува Индија измеѓу Јужна Африка и Антартикот, а Мадагаскар и
Цејлон (Силон) добро служи да ги потполни празнините.Германскиот геолог Alfred
Wegener (Вегенер) и неговите соработници марливо работеле на овој вид игра на
составување на раставените делови, а Пангеа е само една од натконтинталните можности што постојат. Нивните аргументи не почиваат само на вклопување на обликот. Стварањето на стените на некои од овие одвоени копнени маси покажуваат јако подудирање, како во непрекинатост планските венци, така и во составот на самите камења“.
Наведеното говори за поврзаноста на темните раси луѓе од пред да имало
континенти.Исто така, расната взаемност на човечки раси,животните и растенијата.
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
125

T.F.Gaskell, Mora, karte i ljudi, Mladost, Zagreb, 1969.

71
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.
Додека се поместуваат горе- долу по временската скала која е претставена
со десетици до стотици милиони години, навалата и повлекувањето на мразот на
големите делови на копно можат да се случат во периоди од десетина илјади години. Мада нема општо сложување за тоа какви механизми ги покренуваат ледените
доби, не мораме на збор да го прифатиме нивното постоење како што тоа моравме
со лутачките контненти. Гренладската и антартичката капа и глечерите на Алпите и
другите планини се тука да ги истражуваме и е можно да се видат траги кои глацијата зад себе ги оставила. Тие исти траги- стени избраздени со мразот, долините со
обли падини и нанос на материјали подно на ледникот- можат да се видат кај старите стени.Се откриени најмалку три други периоди на глацијација, а се простираат
наназад сè до прекрамбиумот, пред некои 700 милиони години.
Количината на вода, која во текот на некое ледено доба ја заробува ледот, е
знатна покрај огромниот волумен на океанот. Нпр., ледената капа на Гренланд и
Антартик одненадеж да се стопи, разината на морињата би пораснало за отприлика
90 метри- доволно New York (Нју Јорк), Лондон и Париз да ги претворат во подводни градови. Но, сликата не е така едноставна; кога големата тежина се симне од
копното, тоа се подигнува, предизвикувајќи улегнување негде другде. Истражувајќи ги некогашните бреговни црти најдуваме дека во минатот имало меѓуглацијални
периоди, со текот на кои мора да се стопила големиот леден покривач на Земјата.
Времето на овие периоди на отопувања може да се одреди со помош на фосилните
остатоци и методот јагленород- 14, кој е точен за поблиско време (последните
20.000 години). Од 18.000 па до 6.000. година морето нараснало готово 90 метри,
така не е за чудење што раните записи на човеката повест споменува поплави и потопи. Денес површината на морската разина за 90 метри ги променило сите бреговни линии иземајќи ги оние брегови кои најстрмно се издигнуваат и морето би ги
преплавило повеќе нашите најгусти населени центри, едноставно поради тоа што
толкав е постоток размерно ниска земја.Ова без сумливост се случило барем еднаш
со текот на времето во кој човекот ја населувал оваа планета. Таква поплава со големи размери мора да се случило на крајот на последното меѓуледено доба. Иако
порастот на морската разина со текот на некој период затоплување бил просечно
само 30 см, продирањето на водата во минатото преку становитите предели ќе биде
дека готово сигурно се случувало во катастрофални поплави, кога дождот и ветерот
и плимата се здружиле да предизвикаат големи поплави.
За последените 6.000 години сегашната морска разина останала иста со отстапување од 3 метри горе- долу, ама тоа не значи дека сегашниот циклус на леденото раздобје е окончен. Може да уследи поновно продирање на ледот и истовремен пад на морската разина за 90 метри. Од друга страна, сталната присатност на
заканата на растопување на ледот од Антартикот и Гренланд со истовремен пораст
на морската разина за 90 метри уште е жива меѓу луѓето“.
Следи нивото на Атланскиот Океан се подигнал за 90 метри, и морската вода навлегла во Средоземнииот Базен.Во неговиот источен дел опстојувале Белците.
На стр. 75 следи насловот Живот во морето на Maurice Burton.
Стр. 77: „Да погледаме еден од одличните примери на ваквата состојба на
работите. Необично е дека се работи за риба, која повеќето од нас ја сматра слатко-
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водна, мада првиот дел на својот живот го проведува на море и се враќа во морето
да угине- јагулата. Во многуте делови на светот луѓето мора да јаделе јагули веќе
мошне рано. Тоа е една од малкубројуните риби кои можат да ползат по копно, лежат на бреговите на реките и езерата и да се сончаат на сонце. За време на селидбата милиони ги полнат реките. Како таа риба не може а да не привлече внимание,
е логично да се претпостави дека луѓето ја јадат веќе, пет, десет, петнаесет или повеќе илјади години“.
Бидејќи јагулата не се мрести во Средоземното Море, пред „десет, петнаесет
или повеќе илјади години“ тоа никако не постоело-инаку таа би се мрестела во него
„Покрај тоа, тајната на јагулата не е решена- ако воопшто може да се рече
дека тоа е направено и денес- сè до пред пар десетина години. Точно се знае дека
на есен одраснатата јагула во реките на Европа тргнува према морето и поминува
Атлантикот до подрачјето на Саргашко море каде се мрестат и загинуваат.Од јајцата подоцна излегуваат ларви кои се движат кон бреговите на Европа. После три години патувања стигнуваат на пролет, до тоа време се претворуваат во јагулички, и
се искачуваат уз реките проведувајќи со нив неколку години додека не се одгледат
и одраснат, потоа кругот се поновува. Јагулите од истокот на Северна Америка го
прават истото, освен што на ларвите им требаат само година дена од Саргашко море да дојдат до брегот. Слична приказна би можела да се раскаже за јагулите на
источна и југоисточна Азија те оние од Австралија и Нов Зеланд, ама ни во еден
случај ни една од нив не прави така долг пат како европската јагула“.
Како континентите од година во година сè повеќе и повеќе меѓусебно се оддалечуваат, од генерација во генерација јагулите патуваат сè подолго и подолго...
„Во Копенхаген постој споменик на Johannes Schmidt (Шмит), човек кој конечно ја размрсил загонетката на селидбата на јагулите. Но, останало уште многу
нејасни милјокази на патот кој довел до неговото остварување. Испитувањето почнало 350 години пред нашата ера, кога Аристотел изјавил дека одраснатите јагули
се селат во морето и нестануваат. Изгледа исто така веројатно дека Аристотел знаел дека јагулките одат од морето во слатка вода, те сфатил дека не се работи за одраснати јагули. Ама, ипак неговата идеја брзо е отфрлена. Сè до XVII ст. верувале
луѓето дека јагулите излегуваат од морето да се парат со змиите, или да се тарат за
стените, а здераните кошули се претворуваат во млади јагули. Овие легенди добро
покажуваат како им бил загонетен на луѓето полот на јагулите и нејзините навики
кај размножувањето“.
Македонците се бавеле со наука- старата ера имале парна машина (Херон)...
„Francesco Redi (Франческо), тоскански научник, 1684. ја изложил теоријата
дека јагулите се мрестат во море, но тек 1777. професорот C. Mondini од Свеучилиштето во Bologni (Болоња), сецирал јагула и неа í открил јајник. Johan Jacob
Kaup, германски природословец, 1856. фатил во Messinskiот премин мала риба и ја
нарекол Leptocephalus brevirostris. Не знаел дека пронашол ларва од јагула. Simone
de Syriski, полски приридословец, 1874. го идентифицирал мажјакот на јагулата по
неговите тестиси, а 1896. година два италијански природњаци Giovanni Battista
Grassi и Salvatore Calandruccio (Каландручо) ја посматрале ‘промената’тв. Leptocephalusa во јагула. Конечно 1904. година како колмунација дошло откритието на Johannes Schmidt од Данска.
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Своите проучувања на јагулките Schmidt почнал случајно. Се најдувал на
данскиот истражувачки брод Thor во северниот Атлантик да ги испита икрите и ларвите на бакаларот, харингот и другите јадечки риби, кога со кочата недалеку од
Faeroe островот (Фероу) извлекле на Leptocephalus. Дали тогаш, јагулите се измрестувале во Атлантикот ? Одлучувајќи да добие точен одговор започнал долготрајни испитувања најпрво низ еден дел на Атлантокот, а потоа друг. Тек 1922. ја завршил својата работа околу приказот на селидбата на европските јагули и нивните
мрестилишта. Така тој конечно го решил проблемот со кој научниците се бавеле
повеќе од 2000 години“.
Стр. 98: „Температурата…Слично на тоа, луѓето сознале за тн. обичен тун
борави во Атлантикот, на запад на Шпанија и Португалија, како и во Средоземјето
(постојат и подвидови тунови на америчката страна на Атлантикот). Тунот се мрести недалеку од Азорските острови, Гибралтарот и во западното Средоземје долж
брегот на Сардинија, Сицилија и Тунис“.
Се потврдува, континентите се одвојувале меѓусебно... Бидејќи „Тунот се
мрести…(кај) Гибралтарот и во западното Средоземје долж брегот на Сардинија,
Сицилија и Тунис“, источното Средоземје никогаш немало морска вода, каде бил
Левантот- таму за време на леденото доба со траење од 0,5-1,0 милион години опстојувале Белците. Следи Источното Средоземје никогаш немало морска вода и јагулата од слатките водотеченијата на Евроазија не се мрестела во него- во ...Мала
Азија... немало јагула. Пак, морската вода „во западното Средоземје долж брегот на
Сардинија, Сицилија и Тунис“, била со потопување на целиот Средоземен Базен.
„После селидбата поради мрестењето голем број туневи се движат према север. Тие одат на запад околу Шкотска, потоа преминуваат кон Норвешка, каде често ги ловат со харпуните, а потоа продолжуваат понатаму на Северно море. Зошто
одат во Норвешка подалеку по патот околу Шкотска вместо низ Англискиот канал
? Едно објаснување е дека тие селидби се продолжуваат од денот кога Британските
острови, пред повеќе од 10.000 години биле поврзано со европскиот континент, и
кога немало Англиски канал. Може, значи, да биде дека тунот уште стално го следи
вообичаениот пат, мада пречас постој повеќе илјади години. Друго објаснување е
дека овој пат со кој Голфската или Северноатланската струја, која завиткува околу
северна Шкотска и не втекува во Англискиот канал, носи планктони“.
Со Англискиот канал се докажува, Средоземниот Базен се потопил со морска вода- од страната на Гибралтар длабината била мала, и затоа водата навлегла.
Пак, флората и фауната била од водотечението на јагулата- врската со белата раса.
На стр. 123 е насловот Потонати градови… на N.C.Flemming.
Стр. 125: „Од 14.000. г. до 4.000. г. пр.н.е. на крајот на последното ледено
доба, кога поларната капа се топела, морето се подигнало по целиот свет за околу
91 метар. Кога тоа се случило, водата влегла длабоко во копното, плавејќи ги коритата на копнените реки и творејќи долги ракави и еустарии. Првите големи поморски патувања, за кои се знае, направени се наскоро после што морето престанало да
расте; во тоа време имало обилие на природни луки, идеални места за градови. Ама
на градовите, кои никнале на таквите места, им се заканувала опасност на таложења големи количини тиња, кој е резултат тој, дека старите бреговни градови попат
на Миос, Милет, Приена и Утика денес се оддалечени 1,5- 21 км оддалечени од
морето“.
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Стр. 128: „Прединстичките камени записи од Египет покажуваат големи речни чамци опремени со знатен број весла, а и другите археолошки наоди говорат
дека Египќаните граделе бродови за долга пловидба заради патување во потрага за
железо, олово и сребро уште 3000 г. пр.н.е. Од Палермските камења се знае дека
Сенефер (околу 2750. г. пр.н.е.) изградил 60 големи бродови за една експедиција во
Сирија да прибави цердровина. Сахура (2958- 2946. пр.н.е.) испратил бродови во
Пунт (веројатно Сомалија) до донесе темјан, ароматични смоли, слоновача, злато,
рогови на носорог, кожа од пантери и ретко дрво...“.
Потврдено со кога нивото на морињата 4000 м отстапувало долу- горе 3 метра откога и се пловело, најстарите пирамиди и времето кога се пловело, Атлантида
била со бродови и градови како што било во времето кога живеел и творел Платон.
Стр. 129: „Према традицијата основан 753. пр.н.е., Рим 510. пр.н.е. се ослободил од етрурскиот тиран Тарквиниј Охол. На почетокот на III ст. пр.н.е. Римската држава ја контролирала цела централна Италија и почнала да се шири према Велика Грција. До 270. пр.н.е. целиот Апенински полуостров бил обединат. Заправо
пред што Рим се ослободил од е трурската власт, Картагина, феничка колонија, од
Тир издвојувала слобода (околу 700. пр.н.е.) наскоро воспоставила контрола над
феничките колонии во западното Средоземје...“.
Во Атлантида Платон пишел како за во градот Картагина-во неговото време.
Стр. 132: „Изгледа дека на Египќаните требало да им се одаде призание за
изумот на едрата, до кого дошло во некое време знатно пред 3000. пр.н.е. Тоа можело да се развие од обичајот дека во текот на верските обреди на мотка во малиот
чамец обесил штит. Не постој начин да се верува дали тоа е точно.
Прво едрата биле четвртасти, разапнати измеѓу два дебленки и испред прамецот подигнато на јарбол- оддалеченоста на јарболот од прамецот била еднаков
износ од 16% на неговата целокупна должина. Ова е крајно неповолна положба на
јарболот, оти допушта лаѓата да плови рамно испред ветрот. Од сликата и лончарската стока може да се запримети постепено преместување на јарболот поблиску на
средината на бродот, што е најповолна положба. Ова усовршување се збивало постепено од 3200-1600. пр.н.е. веројатно како резултат на бројните покушувања и
грешки“.
За Платоновата Атлантида не само по 4000, 3000 туку многу по 1600 г.п.н.е.
„Феничаните сигурно пред 1000 години пр.н.е. граделе бродови со ребра.
Тоа им овозможило да градат подолги, поглатки бродови со чврст труп. Нивните
бродови, снабдени со железен клун, за борба биле појачани со весла, а со јадро за
крстарење. Нивните теретни бродови биле пошироки и потешки, а користеле ветар
кога год би можеле, како за теретот би го искористиле просторот кога инаку го заземале редовите на веслачите“.
Ништо пред 1000 г.п.н.е., туку Платновата Атлантида била во негово време.
Бродот на Ное земал видови што постоеле- бродот бил како во 5 век п.н.е.
На стр. 157 има слика: „Изградена према феничкиот план, феничката лука
Аполонија бил град со две луки. Надворешната лука примала трговачки бродови,
додека внатрешната лука била изградена како градот би го заштитила од напад. Непријателскиот брод, кој би покушал да влезе во внатрешноста на луката, би морал
да помине низ спојниот канал, кој можел да се брани со војниците поставени на ѕидовите“.
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Стр. 171: „Има уште една гранка на подводната археологија која воопшто не
ја споменавме- проучување на пештерите. Иако малку е направено во тој правец, се
надевам на длабина од 46 метра или поголема ќе се најдат знаци на човеково боравење во пештерите. Некои пештери, сега се на длабина од 30 метри испод сегашната морска разина, мора од 70.000 па до 18.000 година пр.н.е. била високо на копно, и суво, те така со текот на периодот можела да биде населена...“.
Доказ дека Средоземно Море немало, а неговото денешно конечно ниво било само од 4000 г.п.н.е., е овој: „Некои пештери, сега се на длабина од 30 метри...“.
Има две слики: „Ова бронзена глава на дива свиња го украсувала грчкиот
брод пред 2000 години. Пред нејзиното пронаоѓање е един доказ за обликот на прамецот на грчките војни лаѓи се најдувал на вазно сликарство. Една таква слика е
прикажана на горната ваза“.
Глава на коњ била на врвот на феничкиот брод-коњот бил после 17 век п.н.е.
Ronald I. Currie, на стр. 242, пиши: „Од време на време се разговара за исушување на деловина морето во знатно поголем обем отколку што во тоа успеале
Холанѓаните. Германскиот инженер Herrman Sörgel (Зергел) го изнел својот Атлантропа проект, без сумливост најголем инженерски потфат за кој човекот икогаш
размислувал. Неговата замисла била да се изменат географските услови на големиот дел на афричкиот континент. Отфрлувајќи ги сите политички и технички импликации, основа на планот би лежела во изградување на брана преку Гибралтарските
врати и Дарданелите изолирајќи го така Средоземното море.
За сега размена на водата измеѓу Средоземјето и Атлантикот има како резултат само на чисто втекување на вода од Атлантикот во Средоземје. Заедно со водата која во него се влива од дождот и други извори, целокупното годишно протекување е околу 3,5 милиони тони вода, ама сè тоа се губи со интезивното испарување над Средоземјето. Со изградување на две брани протекувањето би се смалило
за околу 65%, а разината на Средоземјето би паднала. Sörgel пресметал дека таа би
паднала 1,5 метар годишно, ама поновите проценки укажуваат на брзина која е тек
половина од неговата, така би требало повеќе од 100 години разината да падне за
100 метра како тој што замислил, создавајќи нова земја за обработување. Кон тоа
кај сите речни устија би се создавале силни количини на енергија“.
Средоземниот Базен бил потопен со морска вода, како Потоп на Атлантида.
Па приказната за Атлантида била само приказната за потопот во Левантот.
ЛЕВАНТСКА БЕЛА РАСА ЕДЕН НАРОД СО СВОЈ ЈАЗИК
Х.Џ.Велс,126 на стр. 52, пиши: „Додека не преминеме на тоа како шест до седум илјади години луѓето почнале да се собираат во првите градови да составуваат
нешто повеќе отколку што би биле слабо поврзани племиња, кои дотогаш им претставувале најповеќе политички заедници, би морало нешто да се рече и за стварите
што се случувале во овие мозоци, чие растење и развиток го прателе од поламајмунскиот степен па низ раздобјето од 500 илјади години“.
Бидејќи јагулата била јагула од самиот свој почеток, дури кога немало континенти, поради што таа со милиони години патува по иста патека до Саргашкото
Море, човекот бил човек од самиот свој почеток,како и јагулата и другите животни.
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Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград.
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43: „Сите човечки остатоци во Америка очевидно се американско- индијански карактер. Пред нив изгледа дека во Америка немало никакви пра-човечки раси. Ние овде веќе сме навеле еден мал пример кој би можел да послужи како доказ
против тоа, а тоа е оној еден заб со сумливо потекло. Кога човекот дошол во Америка, претставувал веќе потполно развиен тип. На пра-човечките раси колевка била
во Стариот Свет. Пониските раси се изградувале негде таму измеѓу Јужна Африка,
Источна Индија и Средоземно Море, и тоа дека копното неизменично се дигало и
спуштало, додека шумите биле заменувани со пустари, а пустарите со шуми. Таа
колевка можда се најдувала негде таму каде е сега Индискиот Океан...“.
Бидејќи на исто место не можело да потекне белата и темната раса, белата
раса од Запад се движела кон Исток, а темната од Исток кон Запад. Бидејќи индискиот бивол до новата ера доспеал до Месопотамија, немало Индо-европјани туку
Белците од Источното Средоземје се движеле кон Индија- обратно за темната раса.
Флората и фауната од Индија и северно од неа не одговара за белата раса...
Т.Ф.Гаскел,127 стр. 14, пиши: „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 500.0001.000.000 години порано. Околу 1/10 вкупна површина на копното денес е замрзнато“.
Х.Џ.Велс,128 на стр. 29, пиши: „Според геолозите, најрани од тие еолити доаѓаат од плиоценот- то ест, пред првото глечерско доба. Можат да се најдат уште и
низ целиот прв интерглациален период. Ние, пак, не знаеме било за коски, било за
икакви други остатоци во Европа или Америка тобоже човечки битија од пред половина милион години...“.
Стр.. 30: „Кога тие први луѓе, или ‘пра-луѓе’, или ‘под-луѓе’ од еолитите од
пред четири или пет стотини илјади години ја населувале Европа..“.
Р.Ивановски129 пиши: „За еволуционистите, капацитетот на черепот е основа
за да се утврди потеклото на човекот. Од друга страна, за други автори, заради поголемиот череп, човекот се разликува од мајмунот. Затоа постојат умствени разлики. Јохен Блајкен и други наведуваат, дека постои разлика меѓу човекот и мајмунот
и тоа од времето на постоењето на најрано (до сега познато) вештачко изработено
камено орудие. Тоа е старо повеќе од милион години. Кај животните, ниту кај ‘највисоките’ мајмуни, такво нешто не е забележано. Деникен споменува прва хомоидна населба од 500.000 години кога владеело леденото доба и за него човекот бил
најинтилигентно живо суштество на планетата, со што се потврдува одвоената еволуција на човекот од самиот свој почеток“.
Ј.Т.Бошковски,130 на стр. 99, пиши: „И покрај тоа што вавилонскиот свештеник и писател Берос,напишал Историја на светот,131- целиот период, од Постанокот
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(неисторијата и предисторијата)- до големото раселување на народите од Европа
кон Азија и обратно, од Сумер- кон Медитеранот, низ Европа и кон Америка,- е обвиен во густа магла.
Од делото на Берос, се сочувани само фрагменти, во кои, тој вели дека од
својот постанок, до Големиот потоп (Ноевиот потоп),човештвото поминало 432.000
години“. (Ное + в = Нове; в=х Нохе=нох е: е + Нох=Енох=Инох=Инах, Р.И.)
Колектив автори,132на стр.202, пишат: „Во деновите на Ное...Сепак, на високите планини се пронајдени морски школки. А еден понатамошен доказ дека во не
толку далечно минато се случил потоп од огромни размери е големиот број фосили
и лешеви наталожени во заледените, каливи талози. The Saturday Evening Post забележал: ‘Многу од овие животни биле совршено свежи,цели и неоштетени и сè уште
стоеле или барем клечеле во исправена положба... Според нашиот претходен начин
на размислување- ова е една навистина шокантна слика. Големи стада од огромни,
добро нахранети животни кои не биле посебно создадени за крајно студени услови,
спокојно се хранеле на сончевите пасишта... Наеднаш сите загинале без некаков видлив знак на насилство и пред да можат дури и да го проголтаат последниот залак
храна, а потоа биле брзо замрзнати, и тоа толку брзо што секоја клетка на нивните
тела е совршено зачувана’.133
Ова се совпаѓа со она што се случило во големиот потоп. Библијата...Таму
промената на температурата би била најбрза и најдрастична. Со тоа, различни
облици на живот биле проголтани и зачувани во замрзнатата кал.Таков можеби бил
мамутот што го откриле ископувањата во Сибир, кој се гледа на придружната илустрација. Во неговата уста и желудник сè уште имало растителна храна, неговото
месо можело дури и да се јаде кога било одмрзнато“.
Милутин Миланковиќ,134 на стр. 193, пиши: „Многу понатаму во минатото...
Затоа календарот на Земјината минатост заснован на тој метод оди од 35 милиони
години пред сегашноста и достига до 1900 милиони во минатоста. За новиот век на
Земјината историја тој не ни дал никакви податоци. А тој нов век за нас е најинтересен, оти тек во него на Земјата се појавил првиот човек и во него се одиграл голем настан на леденото доба, кој оставил длабок траг на лице Земјино“.
Стр. 210: „Моите пресметки...Со текот на времето половите споро, неопишано споро поместувале...Неговото понатамошно поместување предизвикало квартарно ледено доба на Европа и северна Америја, кога големите делови на овие континенти лежеле под километарски наслаги на слој. Тогаш астрономските промени на
Земјиното патување и нагибот на нејзината оса го диференцирала тоа ледено доба
во неговите фази, а измеѓу вториот и третиот талас студ се појавил човечкиот род
во Европа“.
Стр. 213: „Не сум доспеал да ве предупредам...Неколку пати тоа се поновувало, и тие времиња на снег и лед биле оние што во науката се викаат ‘ледени доби’. Човечкиот род преживеел неколку такви ладни таласи, а годината 478.000 пред
сегашноста сосем го изгубивме неговиот траг,- или човекот уште немало или не
можевме да го разликуваме од сродните животни“.
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Има слика: „Замрзнат мамут откриен во Сибир.После илјадници години, во неговата уста и желудник сè уште имало растителна храна, а неговото месо можело да се јаде кога било одмрзнато“.
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Бидејќи човекот постоел, тој бил повлечен во Средоземниот Базен- Левант.
Т.Ф.Гаскел, на стр. 14, пиши: „Количината на вода, која во текот на некое
ледено доба ја заробува ледот, е знатна покрај огромниот волумен на океанот.
Истражувајќи ги некогашните бреговни црти најдуваме дека во минатот имало меѓуглацијални периоди, со текот на кои мора да се стопила големиот леден покривач
на Земјата. Времето на овие периоди на отопувања може да се одреди со помош на
фосилните остатоци и методот јагленород- 14, кој е точен за поблиско време (последните 20.000 години)...“.
Колектив автори,135 на стр. 96, пишат: „Пред да заклучиме дека библиската
хронологија е погрешна, земи впредвид дека методите на радиоактивното датирање
се нашле под остра критика од страна на некои научници. Еден научен журнал известил за студиите кои покажуваат дека ‘датумите одредени преку радиоктивното
распаѓање можат да промашат-не само за неколку години туку и за низа величини’.
Тој рекол: ‘Човекот, на место да одел по Земјата 3,6 милиони години, можеби бил
овде отприлика само неколку илјади години’.
На пример, да го земеме радиојаглениородовиот ‘часовник’. Оваа метода на
радиојагленородно датирање ја развиле научниците од целиот свет во период од
две децении. Таа била пошироко поздравена заради точното датирање на ракотворбите од човековата древна историја. Но, потоа во Упсала (Шведска) била одржана
една конференција на светски експерти, вклучувајќи радиохемичари, археолози и
геолози за да разменат забележувања. Извештајот од нивната конференција покажал дека основните претпоставки на кои се темелеле мерењата не се достојни за
доверба во поголем или помал степен. На пример, тоа открило дека стапката на формирањето на радиоактивен јаглен во атмосферата не била доследна во минатото и
дека оваа метода не е веродостојна во датирањето на предметите од околу 2.000 пр.
н.е. или пред тоа“.
Бидејќи Јужна Америка била заедно со Африка, во која немало пченка, поврзано и со крвната група В, никако за со 0, таа била донесена од Источното Средоземје. Следи пирамидите во Америка биле по смртта на Александар Македонски.
Милутин Миланковиќ, на стр. 196, вели: „Тек што тие мои резултати продреле во научната јавност...Кепен...со една важна расправа која во меѓувреме ја објавив во нашата Академија, сум извршил мошне тетални пресметки за тоа како распоредот на Сончевата топлина се менувал на Земјината површина во текот на последните 650.000 години. Мои пресметки говорат ова:
Во текот на проучувањата на интервалите на времињата се менувала чуствително онаа количина топлина што Сонцето ги испраќа за време на летната полугодина на северните географски ширини на нашата Земја.
Да замислиме, драга пријателке, дека едно од нив, на пример баш од географската ширина на Тронтхајм, каде сте го спровеле ова лето, го посматраме тој настан од сегашноста во минатото. Тогаш би го виделе ова:
Од столетие во столетие, со секој чекор во минатото, летата во тој крај бидуваат сè потопли. Тоа така оди сè до 9500. година пред нашата ера. Потоа тротхајмското лето е така топло како што е денес 520 километри по јужно, значи во
пределот Ставангер. Пречекорувајќи ги споменатите години, сликата се свртува,
летата биваат поново поладни. Годината 20400 пред нашата ера во Тротхајм летото
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е така ладно како на поларниот круг. Чекорејќи понатаму во минатото, би дошле
поново во период на толпи лета. Но после ова тоа би постанувало поново сè поладно и така чуствително 70000 години пред нашата ера би било во Тротхајм летото
така ладно како што е сега полни 800 километери посеверно, значи во пределот на
Тремсе. Тогаш термичката прилика поново би се поправила, годината 114000.
предновата ера да се поврати ист оној голем студ“.
Во топлите периоди Белците од Левантот талкале, а потоа се враќале назад.
Стр. 228: „Во текот на наредните 26100 години, така говорат моите пресметки, летата во нашите краишта ќе бидуваат сè потопли и потопли. Тој пораст на летната топлота јасно ќе се осети на вегетацијата на нашите краишта. Мојата смоква
во Даљ, која ретко која година можела потполно да созрее, оти не добивала доволно топлина, созревајќи за која илјада година секоја година и ќе дава сè поубави и
послатки плодови. Жалам што не ќе доспеам да се науживам, оти мошне сакам
смокви.
За време на групирањето околу годината 28000. после нашата ера ќе прима
55. степен северна географска ширина, за време на својата летна полугодина, точно
онаа количина Сончева топлина што сега прима 52. степен. Виновата лоза успева и
денденешен во Германија само до 52. степен; оние векови таа ќе успева сè до 55.
степен, то ест до самото море и до данската граница. Новите марки вина: ‘померанско’, ‘мекленбуршко’ и ‘холштајнско’ ќе се појави на пазарот, ако дотогаш не воведе во Германија сувиот режим, во што- ценејќи го високо германскиот народискрено сумњам“.
Се потврдува, преселбите биле од југ кон север: 40., 42., 45., 50., 52. степен.
И следи генетско-географска оддалеченост од југ кон север, никако обратно.
Ова се потвдува со доказот, најстари населби, најстари цивилизации... имало
само Источното Средоземје- во Левантот Белците биле за време на леденото доба.
Хорст Клин,136на 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.
Ларуса,137 том 2, стр. 733, се говори за Квартарна ера и праисторија. „Кватарната ера траела само кратко време, максимум 2 милиони години“.
Во 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.
Велс, на стр. 46, пиши: „Како што веќе рековме, уште не знаеме за оној предел во кој претците на мрките неолитќани, почнувајќи од палеолитскиот степен,
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стварале свој културен развиток. Постој веројатност дека негде во југо-западна
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. 48: „Тие го имале оној вид пченица која ја одгледувале и старите Грци,
Римјани и Египќани, а имале и еден египетски вид пченица. Према тоа изгледа дека
нивните претци ја добиле, било пренесена од југо- исток. Средиште за распростирањето на пченицата се најдува некаде во источниот предел околу Средоземно Море. Еден див вид уште и сега се најдува околу брегот на Хермон...“.
Бидејќи за пченицата во Северна Африка не се наведува, која им припаѓала
на Црнците, а во црната Африка ја немало пченицата, Белците не била Африканци.
Стр. 50: „Сите тие рани почетоци морале да се случат по времето давно, и
тоа во оние краишта на светот кои археолозите тек требале да ги испитуваат. Долго
после тие почетоци се појавиле неолиќаните, кога човештвото се најдувало само на
неколку илјади години пред зората на своето пишано предание и запамтената историја...“.
Па преданието било за потопот на белата раса, за кого се говори насекаде.
„До сега сме говореле сè за една историја на вековите, историја на раздобја
и степени на развиток. Ама, пред но што би завршиле со тој дел на човечките повести мораме да се обрнеме на нешто што е веројатно е настан од првобитна, а првенствена од трагична важност за човештвото кое се најдувало во тек на својот развиток. Тоа е пробивање на Атлантикот во голема долина и постанок на денешното
Средозено Море“.
Се потврдува,преданието за потопот,што било и за Атлантида,е за Левантот.
„Читателот не треба да заборави како ние покушуваме да му дадеме само
прости чинители, кои тој лесно ќе ги сфати...Ние не сме доволно геолози, како по
повод на тие ствари би можеле да се впуштиме во самостојни истражувања. Затоа,
како со упатствата за после-глационлната мапа и мапата од пред 13 до 10.000 години пред Христа, воглавно се држевме на извесни длабини од 73 метри и скорешни
откопини.Ама, во едно се впуштивме и вон тие граници. Сосем е сигурно дека Средоземно Море на крајот на последеното ледено или глациалното доба претставувало две-три затворени морски котлини со ништо неврзани или можда врзани со каква бујна река која од нив ја одводувала сувишната вода. Во источната котлина се
најдувала слатка вода. Во неа се вливале Нил, Јадранската река, реката на Црвеното
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Море и можда една река што слегувала измеѓу планините кои сега се грчки Архипелаг, кој доаѓал од едно многу поголемо море во централна Азија што тогаш таму
постоело. А исто така е извесно е дека во тоа доба неолитќани лутале по тоа сега
изгубениот средоземен рај.
Разлозите кои нас не наведуваат во сè ова да поверуваме се добри и јасни.
Средоземно Море сè до денес е море кое се испарува. Реките кои во него се вливаат
не му донесуваат доволно вода да го надокнадат неговото испарување од површината. Водата од Атлантикот стално се прелива во Средоземно Море, додека една
струја на водата доаѓа така исто од Босфорот и од Црно Море. А Црно Море добива
од големите реки што во него се вливаат повеќе вода отколку што е потребно; тоа е
море кое се прелива, додека Средоземно Море се секнува. Према тоа сосема е јасно
дека во она доба кога Средоземно Море било отсечено како од Црното Море така и
од Атланскиот Океан водата во него морала непрекинато да опаѓа, додека не се
спушто многу пониско отколку што била надвор во океанот. Таков случај е денес
со Каспиското, а уште повеќе со Мртвото Море.
Ако се овие заклучоци правилни, тогаш тука, каде денес се валјат валовите
на Средоземно Море, морало некогаш да се простира голема земја, и тоа земја со
мошне пријатна клима. Така тоа било за време на глациалниот век, само што ние не
знаеме баш точно колку време поминало од оние промени, кои ја навратила океанската вода во средоземната котлина. Азилијанските и неолитските луѓе зацело се
движеле по долините и шумите на тие сега потопени краишта. Мрко- белите луѓе,
средоземната раса, допирале можда во таа изгубена средоземна долина доста далеку со своите првобитни населби и со почетоците на цивилизацијата.
Неколку поттикнувачки наговестувања со повод на тоа дал У. Б. Рајт. Тој
држи дека во котлината на Средоземно Море се најдувале две езера, ‘едното езеро
со слатка вода во источното влегнување, кое истекувало во она другото што се најдувало во западнато влегнување’. Е занимливо замислата што морало да се случи,
кога след растопувањето на ледените слоеви океанот уште еднаш се подигнал, и кога неговите води стоеле да се преливаат во Средоземно Море. Тој во почетокот мал
прилив морал попозно да се подигне до огромни сразмери, и тоа нарочито воколку
каналот на одронувањето пополека се снижувал, а морето постепено се подигнувало. Дури и кога ја имаме на ум сета должина на времето што би било потребно со
каква огромна буица да се наполни една ваква котлина, ипак е веројатно тоа во секој случај би морало да се постигне. Тоа сè сега може да изгледа како некоја најдивлива претпоставка; ама, не е баш сосем така. Ако ја испитаме мапата на морското
дно од Гибралтарскиот Мореуз, гледаме дека тука се најдува една огромна долина
која се искачува нависоко од длабината на Средоземно Море, оди право низ мореузот и задопира за извесно отстојување дури и во плиткостите на Атлантикот. Таа
долина или тоа ждрело веројатно е последица на преливање на океанската вода на
завршетокот на споменатиот период на внатрешното натопување.
Ова поново полнење на Средоземното Море, што, према грубата хронологија која во оваа книга ја употребуваме, се случило негде измеѓу 15 и 10 илјада пред
Христа, мора да претставувал еден од најголемните посебни настани во претисторијата на нашата раса. Ако овој попознен датум е точен, тогаш примитивните почетоци на цивлизацијата, првите езерски населби и прва образованост веројатно ќе
можела да се најде околу она источно левантско езеро, околу тоа море со слатка во-
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да, во која се вливаат не само Нил, туку и двете големи реки што биле таму каде денес се Јадранското и Црвеното Море.
Сосем одненадеж станале окенските води да се пробиваат преку западните
брегови и да уришат кон оние примитовни племиња. Езерото кое дотогаш им било
и пријател, им постана непријател. Неговата вода почнала да се дигнува и никако
во тоа да не престанува. Населбите биле поплавени; а водата неумоливо ги гонела и
при бегството. Ден по ден и година по година водата се ширела по долините, гонејќи ги пред себе луѓето. Доста морало по каде где да бидат опколени со вода и обфатено со стално издигнување на тој слаток потоп. На сè тоа немало граница. Потопот надоаѓал сè побргу и побргу; се дигал на повр врвовите од дрвата, поврв на бреговите,додека најпосле не ја исполни сета котлина на сегашното Средоземно Море,
и не ги заплуска планинските гребени на Арабија и Африка. Мошне давно, пред но
што сванула зората на пишаната историја, се случило таа несреќа.
Спрема тоа е можно во големата драма на човечкото општество се навлекол
и еден водени вео поврв на некои од нејзините најчаробни рани појави“.
Стр.112: „Во последните четири глави го оцртавме создавањето на просветената држава од примитивната неолитско земјоделство. Тоа почнало можда пред
15.000 години, и тоа негде околу осточното Средоземно Море. Во почетокот постоела повеќе како една хортикултура отколку агрикултура. Пред плугот обработувањето се вршело со мотика, и земјоделството во прв мах служела повеќе како додаток на лов и грижење околу овците, козите и говедата, од што најпрво семејното
племе и доаѓало воглавно до своите потреби“ .
Во Левантот била создадена крвната група А која останала вегетеријанска.
Таа настанала од чумата на говедото и на грипот на свињата на Белците.
Стр. 124: „Пробавме во оваа историја...сликата за какви возбудувања и мркооките посматрачи од Крит, што, како и денес во Шпанија, се посматра борбата со
бикови, во која борците против биковите носат чакшири, а се опашани чврсто, баш
како и денешните тореадори...“.
Следи говедото од Левантот, јужно од Крит, било пренесено во ...Шпанија...
Стр. 92: „Овде би можеле да заприметиме дека во Африка сè до персиската
победа над Египет немало домашна камила. По сè изгледа дека камилата како влечечки добиток е воведена во северна Африка тек после арапската наезда во седмиот век после Христа. Затоа патот према пустињата бил многу тежок. Ама, на преодот 3000 до 2000 година пустињата Сахара не била толку сува и неплодна како денес. Според режењата по стените би можеле да создадеме теорија дека по пустињата од оаза до оаза се преминувало на воловите и воловските коли, а можда и на коњите и магарињата“.
Камилата им припаѓала на Црнците. Пак, на Белците говедата.Токму и затоа
„од оаза до оаза се преминувало на воловите и воловските коли“, но не на коњинив Хиксите ги донеле во Египет во 17 век п.н.е., а магаре во Мала Азија немало до
480 г.п.н.е. Па бидејќи коњската кола била прилагодена магарешка, сè било/е јасно.
Х.Џ.Велс, на стр. 51, пиши: „Ова поново полнење на Средоземното Море,
што, према грубата хронологија која во оваа книга ја употребуваме, се случило негде измеѓу 15 и 10 илјада пред Христа, мора да претставувал еден од најголемните
посебни настани во претисторијата на нашата раса. Ако овој попознен датум е точен, тогаш примитивните почетоци на цивлизацијата, првите езерски населби и пр-
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ва образованост веројатно ќе можела да се најде околу она источно левантско езеро, околу тоа море со слатка вода, во која се вливаат не само Нил, туку и двете големи реки што биле таму каде денес се Јадранското и Црвеното Море“.
Харалд Харман,138 на стр. 19, пиши: „Процесот на глобалното затоплување
на климата, што отприлика пред 12500 години започнало и уште некое време по потопот се задржа...Илјадници квадратни километри земја околу брегот на Црното
Море беше поплавено. Површината на водата енормо се зголеми, така да што само
исто така испарувањето многу поголемо беше отколку пред катастрофата. Како последица на големата поплава забележително се лади климата во црноморскиот регион. Околу 6200 п.Хр, настапува мало ‘ледено доба’. Ладниот период се простира
до околу 5800 п.Хр.“.
Потопувањето на Црно Море, кое било дел од Средоземно Море, постанокот
на Средоземниот Базен во море се потврдуваат со јагулата која се мрести само во
морска и тоа во Саргашкото Море,а не во Црно и Средоземно Море кои не постоеле. За потопувањето на Средоземниот Базен е доказ тунот, кој до денес не патува
низ Англискиот Канал кој не постоел пред потопите.Бидејќи околу Гибралтар длабината била мала,морската вода навлегла во Средоземниот Базен-тој постанал море
Средоземното Море останало со флората и фауната одвоено од Атлантикот:
Ристо Ивановски139 пиши: „Базенот постојано се потопувал, а процесот завршил до околу 4000 г.п.н.е. За неговото потопување најважна била Гибралтарската
Врата како широк премин од 12,8- 37 км. Тој се создал во плиоценот (до 11 милиони години). Од двете страни, теснецот е ограден со карпестиот масив Гибралтар
(424 м.) и Јебел Муса (856 м.), познати како Columnae Herculis (Херкулови столбови). Длабината расте од запад кон исток. Со ’ртот Трафалгар (300 м.-Гибралтарскиот праг, заштитник на Средоземно Море), тоа е одвоено од Атланскиот Океан
со посебен растителен и животински свет, како и со Тарифон (760 м.) на влезот на
истокот со 1.000 м. надморска висина. Постои морска струја од површината до длабина од 25 м. што е насочена кон исток и има просечна брзина од 1 м/секунда“.
Се потврдува, флората и фауната во Средоземно Море било поврзано со водотечението на Евро-азија на белата раса- Атлантида на Белците била во Левантот.
Х.Џ.Велс,140 на стр. 31, пиши: „Првите остатоци од черепот се најдени при
копање на шкунокот за друмот во Сјусекс...Го назвале еоантропус, човек од праскозорје. Во истиот мајдан од шлунокот нашле и заби од носорог, воден коњ и ножна коска од срна со некои траги на неа, што изгледа дека се засекотини. Тука е
најдена и некое чудно орудие од слонова коска во облик на батина“.
Стр. 32: „Низ таа дивина, на чие место денес се најдува голем дел на Европа,
лутале тогаш разновидни животни. Тука најпрво беа водени коњи, носорози, мамути и слонови. Тигарот со сабјастите заби веќе сè повеќе нестанувал...“.
Следи водениот коњ, носорогот... и слонот немале врска со белата раса. Тие
се од друго оддалечено генетско-географско подрачје од на животните на Белците.
Стр. 42: „На Балканското Полуострово уште се најдувале лавови, и тие тука
се задржале сè до 1000 или 1200 година пред Христо. Во тоа доба лавовите во
Виртемберг и јужна Германија бил скоро двапати толкав како денешниот. Јужна
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Русија со Централна Азија тогаш биле добро пошумени, додека во Месопотамија и
Сирија имало слонови, а во Алжир владеела тропска афричка клима“.
Бидејќи „во Месопотамија и Сирија имало слонови, а во Алжир владеела
тропска афричка клима“, наведените простори немале врска со нашата бела раса.
Следи да се потврди, Белците престојувале на просторите на темната раса.
КРВНАТА ГРУПА А БИЛА СОЗДАДЕНА ВО ЛЕВАНТОТ
Петер Адамо,141на стр.26, пиши: „Приказната за човечкиот род е приказна за
опстанокот. Понаучно кажано, ова е приказна за тоа каде живееле луѓето и со што
можеле да се хранат таму. Тоа е приказна за храна, за изнаоѓање на храна и преселување за да се најде храна. Не знаеме точно кога почнала човечката еволуција. Неандерталците, првите човечки суштества што ги познаваме, можеби се развиле
пред 500 000 години, а можеби и порано.
Меѓутоа, знаеме дека првите почетоци биле во Африка каде сме се развиле
од човеколики суштества. Раниот живот бил краток, насилен и брутален. Луѓето
умирале на илјади различни начини, од инфекции, паразити, напади на животни,
скршени коски, породувања, и умирале млади.
На првите човечки суштества им било неверојатно тешко да си обезбедат егзистениција во ваква сурова околина. Забите им биле кратки и тапи, неприспособени за напад. За разлика од нивните конкурентни во синџирот на исхраната, немале
посебни способности во поглед на брзина, сила или подвижност. На почетокот, главната карактеристика што ја поседувале човечките суштества била вродената итрина, што подоцна прераснала во рационално размислување.
Неандерталците веројатно имале доста проста исхрана што се состоела од
диви растенија, ларви и остатоци од пленовите на крволочните животни. Почесто
имале улога на плен отколку на ловци, особено кога биле во прашање инфекциите
и паразитарните заболувања. Многу од паразитите, црвите и заразните микроорганизми во Африка не го поттикнувале имунолошкиот систем да произведува посебни антитела за нив, веројатно поради тоа што првите луѓе со крвна група 0 веќе
имале заштита од нив во форма на антитела наследени од самото раѓање“.
Според флората и фауната, Северна Африка со Средоземниот Базен им припаѓала на темните раси.И следи белата раса била повлечена во Средоземниот Базен.
Следи шема на која се зацртани: Човекови предци, како што се неандерталците 50.000 г.п.н.е; Првото појавување на Kro-Magnon огромен напредок на технологијата на ловењето 40.000 г.п.н.е.; Бројот на големите пленови се означува во
Африка: огромни миграции кон Азија и Европа- 20.000 г.п.н.е.; Се појавуваат радикални варијации според географијата- 40.000-10.000 г.п.н.е.; Неолитска или аграрна
револуција: првата масовна појава на групата А-10.000-3.500 г.п.н.е.; Миграција на
номадите од степите: се појавува групата В во Европа- 3.500-600 г.п.н.е.; Првото
мешање на општества со А и В крвна група- 500 г.п.н.е.- 900 г.н.е. И се објаснува:
„Историја на антропологијата на крвните групи. Почнувајќи од најраните
времиња, шемата покажува одредени човечки развојни етапи во однос на воведувањето на нови крвни групи. Интересно е што еволутивните промени во крвните групи имаат скоро библиска временска рамка. Кога сите биле крвна група 0 (најдолги141

Петер Џ.Д’Адамо и Катерина Витни, Крвни групи и исхраната, Издавач Мак-Фит д.о.о. Скопје.

85
от временски период) и живееле на исто место, јаделе иста храна и вдишувале исти
организми, немале потреба од понатамошни промени. Меѓутоа, со зголемувањето
на бројот на населението и миграциите што следувале, варирањето се забрзало.
Следните крвни групи А и В се само 15 000- 25 000 години стари, а крвната група
АВ е уште понова“.
Крвната група А на Белците била создадена во Левантот само поради зарази.
Заразите биле од чумата и грипот на говедото и свињата, држени во Левант.
„Како што човечкиот род се селел наоколу и бил принуден да ја приспособува својата исхрана кон променливите услови, така новата исхрана предизвикувала промени во органите за варење и во имунолошкиот систем неопходни за нивниот опстанок, а потоа за напредување во секоја нова околина. Овие промени се
огледуваат во развојот на крвните групи, кои, се чини, дека се јавиле во клучни периоди во човековиот развој.
1. Искачувањето на човечките суштества на врвот на синџирот на исхрана
(целосна еволуција на групата 0).
2. Промена од ловење- берење кои домаќински, аграрен начин на живот (појавување на групата А).
3. Спојување и мигрирање на расите од првобитната татковина во Африка
кон Европа, Азија и Америка (развој на групата В). (Белците од Левантот, Р.И.)
4. Модерното мешање на различни групи (појавување на групата АВ).
Секоја крвна група содржи генетска порака за однесувањето и исхраната на
нашите предци, и сега покрај тоа што сме далеку од раната историја, нивните карактеристики сé уште влијаат на нас. Познавањето на овие предиспозиции ни помага
да ја разбереме логиката на исхраната по крвна група.
‘0’ е најстара
Појавувањето на нашите Kro-Magnon предци околу 40000 год. п.н.е.е. ја издигна човечката раса на врвот на синџирот за исхрана и со тоа станале најопасните
суштества на земјата. Почнале да ловат во организирани групи; по кратко време
можеле да направат оружје и да користат алатки. Овие клучни изуми им дале сила
и супериорност поголеми од нивните природни физички способности.
Како вешти и опасни ловци, кромагноните набргу не морале да се плашат од
животните кои им биле ривали. Бидејќи немало кој да ги лови, нивното население
бргу пораснало. Протеините- месото била нивната основна храна и во овој период
дигестивните атрибути на крвната група 0 ја достигале својата највисока точка.
Човештвото напредувало хранејќи се со месо. За многу кратко време успеале да ги истребат крупните пленови во нивниот домен на ловење. Имало сé повеќе
и повеќе луѓе за хранење и така конкуренцијата за месо станала интезивна. Ловците
почнале да се борат меѓу себе и да ги убиваат оние што им навлегувале во областа
за која тие сметале дека е исклучитечно нивно ловиште. Како и секогаш, човечките
битија открија дека тие самите за себе се најголеми непријатели. Богатите ловишта
станале ретки. Почнала миграцијата на човечкиот род“.
Следи слика: Од југо-источниот дел на Северна Африка, откај Црвеното
Море, тргнало движењето на луѓето, и тоа: запад Африканци со крак Австралијанци; од центарот на афро-австралијанците се протега еден крак во Европа како Европјани, а другиот крак на десно Монголци кои се преселуваат во двете Америки.
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„Од нивната древна татковина во Африка, раните ловци и берачи со крвна
група 0 се прошириле низ Африка и во Европа во потрага по нови извори на крупен
плен. Како што се соочувале со променливи услови во околината, почнале да развиваат модерни расни карактеристики“.
Темните раси имале заедничко потекло со животно афричко- индиско-монголски бивол- на Белците како сточари (говедото, свињата, коњот, овцата, козата...)
„Околу 30000 год. п.н.е. група ловци патувале сé подалеку во потрага по
месо. По промената на ветровите што го исушиле плодното ловиште во Сахара и
кога претходно смрзнатите северни области се стопиле, почнале да се селат од
Африка кон Европа и Азија“.
Белците се селеле само со волски коли,а говеда немало во Африка-сé е јасно.
„Оваа преселба í ја даде на планетата основната популација, која беше крвна група 0, доминантата група дури и денес“.
Белците се селеле низ Азија и Африка со двете Левантски крвни групи 0 и А
„До 20000 год. п.н.е. кромагноните сосема ги населиле Европа и Азија и ги
намалиле огромните стада на крупен плен толку многу, што морале да изнајдат поинаква храна. Претражувајќи ја секоја нова област за каква било храна, веројатно е
дека луѓето- месојадци набргу почнале да јадат сé. Имале мешана исхрана што се
состоела од ситни овошја, ларви, ореви, корења и мали животни. Населението исто
така се зголемувало крај приморјето, езерата и реките што изоблувале со риби и
други видови храна. До 10000 год. п.н.е. луѓето ги населиле сите основни копна на
земјата освен Антартикот“.
Во Европа говедото било диво-Европа била населено со балканското говедо.
Овошјата, оревите...житариците и мешункастите биле на Белците со говедо.
„Миграцијата на првобитните луѓе кои климатските услови што не биле толку умерени резултирала во посветла кожа, помали коскена структура и порамна
коса. Природата со текот на времето ги приспособила на новите предели на земјата
што ги населиле. Луѓето отишле посеверно и развиле посветла кожа што била поотпорна на студот во споредба со темните. Посветлата кожа исто така била поспособна да го метаболизира видаминот D во предели со пократки денови и подолги ноќи“.
Наспроти белата раса,темните раси биле ниски и со други заеднички одлики
Во постудени предели луѓето морале да бидат повисоки, до дивови, затоашто покрупноста има релативно помала површина на кожата, од што зависи метаболизмот на секој организам, за повод на поекономична исхрана и подолговечност.
Кога немало контиененти, имало две генетско- географски подрачја. Истите
опостоиле по нивното двоење, што важи и денес: Белци обрастени со влакна по телото и Темни необрастени. Исто се однесувало за животни на Белци со густи влакна (говеда, коњ) и на Темни со ретки влакна (слон, бивол, камила...). Истоветно
било со растенијата: на просторите на Белците имало за земјоделско производство,
што не важело за Темните. Ова било повод Белците да бидат сточари и земјоделци,
а Темните ловци и рибари. Поради говедото и свињата од Источниот Средоземен
Базен, до 4000 г.п.н.е. Средоземно Море, денес само балкански, пред 25.000- 15.000
г.п.н.е. се создала крвната група А на Белци. Бидејќи Европјаните ја немаат крвната
група 0 на домородци, што важело за Индијанците како ловци и рибари, Европјаните континентот го населиле со домашни животни од Балканот и тоа само по 4000 г.
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п.н.е. Преселбите биле по долината Вардар- Морава- Дунав, во Средна Европа, од
неа на запад. Бидејќи Алпите и Пиринеите биле замрзнати, Иберискиот Полуостров
бил населен само по 4000 г.п.н.е. Овој според растенијата и животните им припаѓал
на просторите на северна Африка. Таа била со истата генетска основа на Америка.
Островот Атлантида не можел да биде во Атланскиот Океан, и тоа на просторите меѓу Африка со Пиринејскиот Полуостров до Јужна Америка. Ова произлегувало поради тоа што наведените простори им припаѓале на Темните со свои
животни и растенија. Дури за неа се говори, на неа имало слон, кој нема врска со
Белците. Исто така, кај Гибралтар, меѓу Евро-Африка и Јужна Америка, кога тие би
се сполиле, меѓу нив нема празенмеѓупростор. Бидејќи домашните животни и растенија во Европа се со потекло од источното Средоземје, Атлантида не можела да
се најдува меѓу Европа и Северна Америка, туку само во источното Средоземје.
„Кромагноните набргу се исцрпиле; нивниот успех бил анатема. Преголемото население набргу го истрошило пленот. Некогашниот беспрекорен извор на крупен плен ненајдено се исцрпил. Ова довело до зголемена конкуренција за пространото месо. Конкренцијата довела до војна, а војната до ниви миграции“.
Со преселби на Белците тие со себе ги понеле своите животни и растенија.
„‘А’ е аграрна
Крвната група А најнапред се јавила некаде во Азија или на Блискиот Исток
меѓу 25000 и 15000 год. п.н.е. како одраз на новите услови. Се појавиле на врвот на
неолитскиот период, или новото камено време, што следувало по старото камено
време, или палеолитскиот период на ловци кромагнони. Земјоделието и припитомувањето на животните се главни карактеристики на оваа култура“.
Бидејќи Блискиот Исток немал говедо и свиња, тој не можел да учествува да
се создаде крвната група А. Па од говедото во Индија се создало зебу, кое се проширило во Месопотамија, но не и позападно. Следи зебу да има грбка полна со лој,
како што бил случај кај камилата. Ама и кај овцата на коренот на опашката и тртката да се складира лој. Дури свињата станала помала и со повеќе маст- од маста се
добива повеќе вода (однос 1 : 1), што не е случај од јагленохидратите и белковините, како неопхоност да се опстои на тие пусти предели. А и коњот станал помал.
Па крвната група А настанала во Леванот само заради говедото и свињата.
„Одгледувањето на растенијата и животните измениле сé. Сега луѓето биле
способни да го надминуваат чистото преживување и за првпат можеле да се издржуваат. Така воспоставиле стабилни општества и постојани структури на живеење.
Овој радикално поинаков животен стил и огромната промена во исхраната и околната резултирале во една сосема нова мутација на органите за варење и имунолошкиот систем на палеолитските луѓе- мутација што им овозможила подобро да ги
поднесуваат и вараат култивираните житни растенија и други земјоделски производи. Се појавила крвната група А“.
Затоа било загонетно како е можно 168 Шпанци предводени од Франциско
Пизар во 1532. година да ја масакрираат војската од 80.000 Инки ? Се објаснувало
заради подобрата наоружаност со меч и челични штит во однос на Инките со дрвени стапови. Во новата книга Вилијам Мекнил како географски детерминизам ја
нарекува „радикална новата верзија“, каде се наведува ниту господ ниту интелигенцијата тоа не го направиле. Во делото „Пушки, бактерии и челик: судбини на човековите суштества“ билогот Џард Дајмонд од Универзитетот во Калифорнија (Лос
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Ангелес) докажува дека Европјаните однеле разни бактерии како што се ситните
сипаници, со чија помош било уништено приближно 95% Индијанци. Тоа произлегувало од храната- одгледувањето на житни растенија и домашни животни. Приближно до 11000 години пр.н.е. сите во светот биле ловци и собирачи. Но набргу
потоа народите во областа на плодната полумесечина (денешен Ирак) и во Кина
почнале да се населуваат на тие подрачја и да произведуваат храна и така започнало да се складира храната. Напротив, ловците- собирачи, кои биле во движење, тоа
не можеле да го прават. Собирањето на храната значело вишок на храна. Тоа овозможувало зголемена популација од 10- 90 пати поголема отколку кај ловците- собирачи. Припитомените животни кај нив ширеле бактерии- легло на зараза.
Големите сипаници водат потекло од кравјите сипаници, малите сипаници
од говедската чума, а грипот од свињите и патките. Пак, Индијанците не биле одгледувачи на животни, а во Америка нив ги пренеле Шпанците. Значи, земјоделието и одгледувањето на животните било развиено во Евроазија, но не во АфрикаАмерика-Австралија. Во Евроазија растенијата добро раѓале, а животните лесно се
припитомувале. Во Австралија имало само едно растение за одгледување (Macademia nut). Во Америка вклучувајќи го предокот на пченката итн. имало недостатоксите биле мали, не вредело да се жнеат и предизвикувале сенска треска или алергија на кожата. Во Африка секое повредно житно растение потекнувале северно од
Сахара и ниедно не можело да ја премини пустината и да се приспособи кон јужната клима. Значи, 32 од 56 треви (овде спаѓаат оризот и пченицата) потекнуваат од
Евроазија, како што важело за домашните животни. Африка ја имала само кокошката бисерка, Америка само ламата и Австралија ниедно животно. Житните растенија и животни биле припитомени на Блискиот Исток и Медитеранот, а оттаму
пренесени во Евроазија. Пак за север- југ на Африка и двете Америки на житните
растенија од Андите и на ламите им одговарале вистинската ладна клима. Така тие
не можеле да се рашират во централна Америка и во топлите низини.
Според наводите, од Африка не можел да потекне човекот и таа била негативна варијанта за преселбите на народите во Евроазија. Тоа произлегувало од
тоа што таму немало вредни растенија и оттаму потекнувала само кокошката бисерка. Кога таму немало поволни услови за сите животни, отпаѓа можноста само таму
да настанал човекот. И да се прифати претпоставката дека од мајмун настанал човекот, таа веројатност била поголема во евро-азиските простори каде имало мајмуни. Кога во овој поглед Африка не била привилегирана, отпаѓа можноста тоа да важи дури за потеклото на Белците. Со ова се потврдува дека тамошниот човек немал
важност за Евроазија и тоа сé дотогош до кога Црнците не биле населени во Египет
сé до со Месопотамија, каде оттогаш живееле двете раси...Овде е објаснета блискоста на континентите пред тие да постанат. Значи, центар на белата раса бил Средоземниот Базен откаде биле преселбите со животни и со нив се ширеле растенијата.
Токму затоа ловечките населенија биле поштедени од болести. Напротив, Белците
како одгледувачи на животни во Средоземниот Базен биле изложени на болести,
против кои се борел организмот на Белецот и тој создал свој имунитет, што било
непознато кај Монголите. И затоа тие масовно страдале.
Крвната група А кај Белците настанала само поради мутацијата од малите
сипаници од чумата на говедото, како и грипот од грипот на свињите, кои им биле
домашни животни на белата раса-таа за време на леденото опстојувала во Левантот
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Со тоа што крвната група А настанала заради зараза од животни, таа е одбојна на исхрана со животинска храна, за што е потребно лачење на хлороводородна киселина која е неопходна да го активира пепсинот во желудникот за да се метаболизират животинските белковини. Ова било повод кај крвната група 0 се лачи
повисоко ниво на таа киселин во однос на А. Па крвната група А е вегетеријанска.
Бидејќи создавањето на крвната група А била поврзана со говедо и свиња
кои не се од исто генетско- географско подрачје со биволот, слонот, камилата, магарето...во Блискиот Исток (Месопотамија...) и Африка, таму не настанала крвната
група А туку во Левантот во Средоземно Море со водотечение од целата Европа...
Бранко Вукушиќ.142 на стр. 71, пиши: „Во книгата ‘Орион’ (1893) Тилак ја
утврдил хронологијата на создавање на ведските текстови, го поместил времето на
постанокот на овие текстови до најмалку 5. милениуми с.е. а постанокот и процветување на аријевската цивилизација во меѓугласиалниот период на старост преку
20 илјади години. Во книгата ‘Артичка прадомовина на Ведите’ (The artic homo in
the Vedas, (1903),Тилак брилијантно ја докажал тезата за северната (хиперборејска),
артичка прадомовина на Аријевците, прво-битната колевка на сите подоцнежни ариевски ограноци на аријевско етно-културно стебло. Потоа изворно ја изложил аријевската космогонија, ведската мудрост и фолозофскиот поглед на тој свет, шастре
(Srimad Bhadgvad-gita-Rahasya 1915). За таа книга Махатма Ганди рекол: ‘Неговото
ремек дело ќе остане ненадминато за уште долго време во иднината. Никој не превзел посовршени истражувања кои се издигнуваат од Bhadgvad-gita и Веда’ “. ...
Се пиши: „Индра сам господар е крава“-врска со крвна група А во Левантот.
О. Луковиќ- Пјановиќ,143во насловот „Словени на останатите им дале збор“,
пиши: „Живанчевиќ понатаму продолжува, дека во ова истражување се вмешале и
антрополози. Така Retzius Anders...Тогаш отпочнало да се расправа за тоа, каде
Аријанците живееле. Претпоставката, дека нивната постојбина е Јужна Русија, е отфрлена поради несовпаѓање на флората; во Јужна Русија, имено, не успева сé она,
за што постој назив праиндоевропски. Според другата претпоставка, првобитен
аријански завичај, би се најдувал во Индија, или пак во централна Азија. Индија е
земена во обѕир особено затоа, што и во денешниот хиндуски јазик се задржале
мошне стари јазични особини, но тоа гледиште, тврди Живановиќ, со обзир на флората и фауната, е одфрлено“.
Па белата раса немала врска со Кина, Индија и Јужна Русија, туку таа за време на леденото доба престојувала во Левантот, каде била содадена крвната група А.
Во Левантот се одгледувале говедата и свињите, од кои се дошло до зарази.
Олга Луковиќ- Пјановиќ. Во насловот Милош Милојевиќ, пиши дека на 19.
февруари 1981. г. ја донел “Chicago Tribune” следната вест за „Најстарата ‘кинеска
мумија’, од која се гледа, дека таа не преставувала жена со кинески тип, туку руса
жена на белата раса...“. Peking...6,470-year-old…Xiwiang region of norwest China…“.
Бидејќи најстара мумија на Белците во Кина била околу 4500 г.п.н.е., а Монголите од Источна Азија, откаде во Америка преминале околу 13.000 г.п.н.е., се селеле кон Запад, крвната група В била создадена некаде еден милениум после таму
пристигањето на Белци-оттаму монголската крвна група В била пренесена на запад.
Таа со преселбите била пренесена дури во Европа- со мешање со А, се создала АВ.
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П.Адамо продолжува: „Населувањето во трајни земјоделски општества поставило нови развојни предизвици. Вештините потребни за заедничко ловење сега
се запоставиле во корист на нов вид на кооперативно општество. За првпат, одредена вештина во едно поле зависело од други луѓе што се занимавале со нешто друго.
На пример, воденичарот зависел од земјоделецот да му го донесе житото; земјоделецот зависел од воденичарот да му го сомели житото. Луѓето веќе не ја гледале
храната како непосреден извор или нешто привремено. Полињата морале да се садат и одгледуваат предвидувајќи ги идните жетви. Планирњето и соработувањето со
другите станало најважно. Психолошки, ова се карактеристиките што најчесто ја
одликуваат групата А, можеби уште една адаптација кон околината.
Генот на групата А почнал да се развива во раните земјоделски опшетства.
Генетската мутација што ја произвела групата А од групата 0 се јавила рапидно, толку рапидно што степенот на мутација бил четири пати побрз од оној на Drosofila,
обичната овошна мушичка и сегашниот рекордер !“
Рапидната мутација била од смртоносните зарази на малисипаници и грип.
„Каква би можела да биде причината за ваквата исклучителна стапка на човечка мутација од крвна група 0 кон група А? Одговорот е опстанок. Опстанокот на
најсилниот во пренаселено општество. Групата А се покажала како поотпорна на
инфекции што се чести во густо населени предели. Урбаните и индустријализираните општества набргу станале група А. Дуру и денес преживеаните од чума, колера и големи сипаници се претежно од крвната група А, а не од група 0“.
Па „Опстанокот на најсилниот во пренаселено општество“ од заразите.
„Со текот на времето генот за крвната група А се проширил надвор од Азија
и Блискиот Исток во Западна Европа, пренесен од страна на Индо-европејците кои
продреле длабоко во преднеолитиските населенија. Индо-европските племиња првобитно се појавиле во јужно-централна Русија и меѓу 3500 и 2000 год. п.н.е. се подвижиле јужно кон северно- западна Азија, создавајќи ги населенијата и народите
на Иран и Авганистан. Напредувајќи, навлегле уште позападно во Европа. Инвазијата на Индо-европејците всушност е првобитна револуција во исхраната. Внеле нови видови храна и навики на живеење во едноставниот имунолошкиот систем и дигестивен тракт на раните ловци и берачи. Овие промени биле толку коренити што
создале стрес во околината кој бил неопходен за ширењето на генот од групата А.
Како одминувало времето, дигестивниот систем на ловците и берачите ја изгубил
способноста да ја поднесува предземјоделската месна исхрана“.
Никогаш немало Индо-европјани, затоашто Индијците биле темни, а Европјаните бели-Белците од Источното Средоземје стигнале во Јапонија со градежи итн.
Па „јужно- централна Русија“ била црноморски дел, наследник на Левантот.
Бидејќи инфекциите биле преку животни, животинската храна не била за А.
„Денес, крвната група А е сé уште најчесто меѓу западно Европејците. Застапениста на крвната група А се намалува како што се движиме од западна кон
источна Европа, следејќи г патеките на древните миграции. Народите со крвна група А се висококонцентрирани околу Медитеранското, Јадранското и Егејското море, особено во Корзика, Сардинија, Шпанија, Турција и на Балканот. Јапонците
имаат една од највисоките концетрации на крвната група А во источна Азија, заедно со доста висока концетрација на крвната група В. Крвната група А мутирала
од крвната група 0 како реакција на безбројните инфекции предизвикани од зголе-
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мувањето на бројот на населението и клучните промени во исхраната. Но крвната
група В била поинаква“.
Левантските народи биле „околу Медитеранското, Јадранското и Егејското
море“.Белците стигнале дури во Јапонија.Во Јапонија тие однеле градежи...писмо...
Па како што Белците од Левантот со своето Источно Средоземе стигнале во
Кина и Јапонија, потврдено и со бригиското=брзјачкото дативно у (Ману,Меру, Зебу...Бату-кан, аину + в + л + к = влакину влакнести Белци), тие го однеле истиот начин на рибарење со мандри, како во Дојранското Езеро. Таквото рибарење е со птици- преселници. Исто така, тоа постои во Јапонија, но птицо- рибарењето во Кина е
поинакво. Таму се користат корморани на чии грла се ставаат прстени така што да
не можат да ја проголтаат рибата, а самите тие се така издресирани што заедно со
рибата доаѓаат кај своите господари- рибарите.Следи Белците биле еден ист народ.
„‘В’ е урамнотежена
Крвната група В се развила меѓу меѓу 10000 и 15000 год. п.н.е. во пределот
на Хималајските планини, во денешните Пакистан и Индија.(крвна група В=Б,Р.И.)
Оттргнати од жешките, богати савани во источна Африка кон студените, сурови височини на Хималаите, припадниците на крвната група В можеби првобитно
мутирале поради климатските промени. За првпат се јавиле во Индија или во подрачјето на Урал во Азија, меѓу луѓе што биле мешанци на кавказки и монголски
племиња. Оваа нова крвна група набргу станала карактеристична за голем број племиња во степите, што во овој период го населувале евро-азиските рамници“.
Крвната група А се појавила кај Белците во Левантот, а крвната група В кај
Монголите кои кај Хималаите и во Јапонија стигнале околу еден милениум после
стигањето на Белците- денес има Јапонци бели високи и витки и Монголи ниски...
„Како што Монголците се ширеле низ Азија, така генот на крвната група В
се зацврстувал.Монголците се населиле на север, носејќи со себе култура заснивана
на одгледување и припитомување на животни- што се одразило и во нивната исхрана од месо и млечни производи“.
Монголите немале домашни животни, а коњот бил донесен само од Белците.
„Две засебни групи на крвната група В се јавиле како што навлегувале овчарските номади во Азија: аграрна, слабо подвижнаг група на југ и исток; и номадска,
воинствено општество што го освоиле северот и западот. Номадите биле одлични
јавачи и навлегле длабоко во источна Европа и генот на групата В сé уште претставува силен доказ кај многубројни источно европски населенија. Во меѓувреме, целосно земјоделско ориентирана култура се раширила низ Кина и југоисточна Азија.
Поради природата на земјиштето што го одбрале за обработка и исклучителните
климатски услови во околината, овие луѓе создале и примениле софистицирани
ирагациони и земјоделски методи што чинело чудесен спој на креативност, интелигенција и инветивност“.
Земјоделството, наводнувањето, одводнувањето... било дело на Белците.
„Расколот меѓу воинствените племиња на север и мирољубивите земјоделци
на југ бил длабок и остатоци од него постојат дури и денес во јужната азиска исхрана што се користи многу малку или воопшто не користи млечни производи. Според азискиот менталитет, млечните производи се варварска исхрана, што и не се
среќна околност, затоа што исхраната што тие ја прифатиле не е адекватна за крвата група В.
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Од сите крвни групи, В покажува најјасно дефинирана географска распростетост. Протегајќи се како голем појас преку евро-азиските рамници до индискиот
потконтинент, крвната група В има многубројни претставници во Јапонија, Монголија, Кина, Индија, па се до Уралските планини. Од таму кон запад процентот опаѓа сé до најнискиот процент во западниот дел од Европа.
Малиот број на луѓе со крвна група В меѓу старите и западните Европејци се
резултат на западната миграција на азиски номадски племиња. Ова најобро може да
се види кај најисточните западни Европејци, Германци и Австријци, кои имаат неочекувано висок процент на крвна група В во споредба со нивните западни соседи.
Највисоката концетрација на групата В кај Германците е околу реката Елба, што во
древните времиња претставувала линија на поделба меѓу цивилизацијата и варварството“.
Повисок уддел на крвната грипа В било влијанието на Монголите (Готите...)
„Современите потконтинентални Индијци, кавкаски народи, имаат една од
повисоките концетрации на крвната група В во светот. Северно Кинезите и Кореанци имаат многу висока стапка на крвната група В, а многу ниска стапка на крвната група А“.
Токму во Северна Кина и Кореа Белците стигнале во најмал број.
„Карактеристиките на крвните групи на различните еврејски населенија одамна се од интерес на антрополозите. Општо, без разлика на националноста и расата, има тенденција кон натпросечна застапеност на крвната група В. Двете главни
еврејски секти, Ашкеназите и Сефардимите, имаат високо ниво на крвната група В
и се чини дека имаат малку разлика. Вавилонските Евреи од времето пред дијаспората значително се разликуваат од арапското наеление во Ирак, кои се претежно со
крвната група 0 (место на библискиот Вавилон). Оваа крвна група Евреи главно ја
има крвната група В, со извесно зачестеност на крвната група А“.
Евреите останале верски народ, во кого имало Белци, Црнци...и Монголи.
„‘АБ’ е современа
Крвната група АВ е ретка. Се појавила со мешањето на Кавкази од крвната
група А и Монголци од крвната група В. Помалку од 5% од населението има крвна
група АВ и оваа е најнова крвна група“.
Следи крвната група била на белата раса, а крвната В на Монголите.
„До пред десет или дванаесет века крвната група АВ не постоела. Варварските орди ја пресекле сржта на многу цивилизации на прагот на нивната пропаст,
протегајќи се низ целата должина и ширина на Римската империја. Како резултат
на мешањето на овие источни напаѓачи со последните остатоци од европската цивилизавија се појавила крвната група АВ. Не постои доказ за постоењето на оваа
крва група постар од 900 или 1000 години, кога имало западна миграција на источните народи. Крвната група АВ ретко се наоѓа во европските гробови пред 900
год. н.е.. Испитувањата на ископини на предистириски гробници во Унгарија покажуваат изразит недостаток на оваа крвна група во лонгобардискиот период (4 до 7
век н.е.). Се чини дека ова укажува на фактот дека сé до овој временски период
европското население од групата А и В не контактакирале често, а ако контрактирале, тогаш не се мешале и немало мешани бракови.
Бидејќи групата АВ ја наследила толеранцијата и на А и на В, имунолошкиот систем има зголемена способност да произведува специфични антитела против

93
бактериските инфекции. Овие исклучителна карактеристика на непоседување ниту
анти- А ниту анти- В антитела ги минимизира шансите за развивање на алергии
или други автоимунолошки болести како што се артритис, воспаление и лупус. Меѓутоа, постои поголема предиспозиција кон одредени вид рак бидејќи крвната АВ
реагира на сé што е слично на А или В како да е дел од себе, така што не произведува антитела.
Карактерот од крвната група АВ е повеќестран, но понекогаш и комлициран. Ова е првата крвна група што го има усвоено спојот на имунолошките карактеристики. Некои од тие облици ги чинат лицата со оваа крвна група силни, додека
другите се во меѓусебен конфликт. Можеби групата АВ претставува совршена метафора за модерниот животот: комплексна и променлива“.
Стр. 43: „Сличен е и случајот со лектините во храната. Едноставно речено,
кога јадете одредена храна што содржи лектини кои не одговараат на антигенот на
нашата крвна група, лектините почнуваат да аглутинираат крвни клетки во пределот на одреден орган или органски систем (бубрези, црн дроб, мозок, желудник
итн.)“.
Стр. 44: „За среќа, повеќето од лектините во исхраната не се толку опасни,
иако можат да предизвикаат разновидни проблеми, особено ако се непожелни за
одредена крвна група. Најчесто нашиот имунолошки систем нé брани од лектините.
Нашето тело отфрла 95% од лектините што ги примаме преку нашата вообичаена
исхрана. Но најмалку 5% од лектините што ги внесуваме успеваат да навлезат во
крвотокот, каде што реагираат и уништуваат црвени и бели крвни клетки...“.
Па имало прилагодување- само не смее да биде еднолична храна со лектини.
Стр. 79: „Луѓе со крвна група 0 не го користат гравот толку добро, иако на
оние од азиско потекло малку повеќе им одговара, бидејќи се навикнати на него во
нивната култура. Општо гледано, гравот го попречува метаболизирањето на други
важни хранливи материи, како што се оние што се наоѓаат во месото...“.
Белците со себе ги понеле мешункастите хранива, на кои создале навика. Таков вид мешункаста храна била и сојата-таа настанала од вид грав донесен од запад
Стр. 80: „Типот 0 воопшто не поднесува житни производи и треба да ги отстрани сосем од исхраната. Содржат лектини што реагираат со вашата крв и дигестивниот тракт и ја попречуваат правилната апсорција на корисната храна. Житните производи се главна причина за здебелување на лицата со крвна група 0. Глутеините во пченицните ’ркулци ги попречуваат метаболичните процеси кај типот 0.
Кај поефикасниот или бавниот метаболизам храната се претвора во енергија побавно и затоа се наталожува во вид на сало“.
Стр. 117: „Повеќето од млечните производи не се здрави за типот А,од едноставна причина што типот А создава крвни антитела на примарниот шеќер во полномасното млеко- D- galactosamine. Како што споменавме во Глава 2, D- galactosamine е основниот шеќер, што заедно со фукозата, формира антигени на типот В.
Бидејќи имунолошкиот систем на типот А е создаден да одбива сé што е слично на
типот В, антителата што ги создава за да се штити од антителата на типот В, исто
така ќе ги одбијат и полномасните млечни производи“.
Крвната група А била создадена од инфекција на цицачи (говедо и свиња)млекото е неподобно за крвната група А. Исто така, крвната група В била создадена само со преселби на Белци со своите домашни животни и допир со Монголи.
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Стр. 120: „Типот А добро напредува на растителни протеини што се наоѓаат
во неколку видови грав и мешунки. Заедно со сојата, гравот и мешунките се одличен извор на протеини за типот А. Меѓутоа, треба да се има предвид дека не се
здрави сите видови грав и мешунки. Некои видови грав, како на пример лима, точкест и наут, содржат лектини што можат да предизвикаат намалување на производството на инсулин, што често претставува фактор и за здебелување и дијабетес“.
Со лима гравот се потврдува, Америка немала врска со белата раса и нејзината крвна група А-Америка била блиско генетско-географско подрачје на Африка.
Стр. 121: „Типот А напредува многу добро на цереалии и може да го јаде
овој вид храна неколку пати дневно. Треба да одберете висококонцетрирани цели
жита наместо инстант или преработени. Во вашата исхрана треба да воведете просо, соино брашно, брашно од пченка и овес“.
Стр. 159: „Типот В е сличен на типот 0 во реакцијата на глутенот што се наоѓа во ељда и производи од цели зрна на пченица. Глутеинскиот лектин придонсува
кон проблемите што ги предизвикуваат другите видови храна кои го забавуваат метаболизмот. Ако храната не се вари ефикасно и не согорува за да го храни организмот, тогаш се таложи во вид на сало.
Самиот житен глутеин не го напаѓа типот В толку сурово колку што го напаѓа типот 0, но ако житото се додаде на пченка, леќа, ељда или кикирики, крајниот
резултат е исто толку штетен. Луѓето со крвна В кои сакаат да ослабнат задолжително треба да одбегнуваат жито“.
Крвната група А била вегетеријанска за житарици, мешункасти хранива..., а
не крвната група В: Белците биле и земјоделци, а Монголите само ловци и рибари.
Се кажа „Самиот житен глутеин не го напаѓа типот В толку сурово колку
што го напаѓа типот 0, но ако житото се додаде на пченка...“.
Бидејќи Средна и Јужна Америка биле споени со западно од реката Рајна во
Европа и Афтика, кои биле заедничко генетско- географско подрачје, а житариците
со пченката не биле подобни со крвната група 0 и В, пченката не потекнала од Америка. Ова се потврдува со доказот, што авторите за Александар Македонски пишуваат за пченкови полиња во Азија. Аријан, во книга прва, под IV, пиши: „...едно големо поле со пченка...пченката...“. Значи, пченка постоела за време на Александар.
Стјепан Антољак, на стр. 865, пиши: „Уште во 1974 година ние ја поставивме тезата, врз основа на изворни податоци од XI и XII век, за потеклото и ширењето на пченката од Азија преку Сицилија во Јужна Италија и во нашите земји, и
тоа во прв ред во пределите што ги заплускува Јадранското Море.
Во сегашниот труд, пак, ќе се обидеме целиот тој пишан изворен материјал
да го направиме веродостоен.
Меѓу нив се истакнува таканаречениот Радованов портал на катедрата на св.
Лориенц во Трогир, кој очигледно укажува на познавањето на тоа растение од страна на градителот мајсторот на тој знаменит споменик.
Радован, по сé изгледа, бил Трогиранин, кој во 1240 година, за потребите на
тогашниот томашен бискуп Трегуан од Фиренца, го изработил тој портал, украсен
со релјефи. Притоа во него изрежал и растителни украси, меѓу кои се истакнува и
глетката на која ‘орелот убива вепар’, а под челуста и зад задната нога на вепарот
се наоѓаат релјефно изработено растение со дебели и тркалезни зрна, кои секако
прилегаат во кочани од нашата пченка“.
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Бидејќи Викинзите стигнале од истокот во Америка, а пченката ја имало во
Западна Америка, таа во Азија не стигнала со Викинзите, туку таа во Америка била
однесена само со пловење кон исток по Patifik=пат тивик=тивок- Тих Океан. Со тоа
што С- 14 не е точен, пченката од 8.000 г.п.н.е. не можела да биде толку стара. Исто
така, се пиши за градежи многу стари со милениуми, а сé тоа можело да биде само
од изчезната флота на Александар Македонски. Па се говори за египетски хиероглифи, египетско балзамирање, вадење на срце (Семирамида)..., Перу според Перу
кој бил славен вон тн.словенски простори, бог на секајцата, громот и дождот, што
било најважно за белите Индијанци со крвна група А. Не само таму да се однесени
градежи (пирамиди...), таму се однеле и други нешта, и тн.грчко писмо- пелазгиско.
Стр. 161: „Се чини дека стресот, автоимуните нарушувања и консумирањето
на црвеното месо се поврзани кога е во прашање типот В. Ова се должи на фактот
што предците на типот В подобро се адаптирале кон други видови месо (немало
многу товени јуниња во собирските тундри!)...“.
Монголите биле само ловци и рибари. Па коњите им припаѓале на Белците.
Стр. 167: „Луѓето со крвна група В можат да јадат некои видови грав и мешунки, но повеќето видови грав, како леќа, наут, индиски боб или модар грашок,
содржат лектини што го попречуваат производството на инсулин.
Општо гледано, типот В од азиско потекло полесно поднесуваат грав и мешунки од останатите луѓе со крвна група В, бидејќи се навикнати. Но дури и Азијците треба да го ограничат нивниот избор на овој вид храна на само оние групи
што се многу корисни и да ги јадат умерено“.
Белата раса од запад се селела кон исток. И затоа следи и „навикнати“. Да не
се изуми, Ведите биле Белци, кои се селеле од запад. Па Белци биле и Персијците...
Стр. 168: „Кога типот В е добро избалансиран, односно кога следи соодветната диета, житото може да не претставува проблем.Меѓутоа, повеќето луѓе со крвна група В не поднесуваат жито. Житото содржи лектин што се врзува на инсулинските рецептори во масните клетки, што го попречува прилепувањето на инсулинот. Ова резултира во намалена инсулинска ефикасност и го спречува согорувањето на масните наслаги.
Типот В исто така треба да одбегнува ’рж бидејќи содржи лектин што се таложи во крвните садови предизвикувајќи нарушување во крвотокот, при што може
да дојде до мозочен удар. Интересно е што главните жртви на васкуларните болести, што понекогаш се нарекуваат огин на Св. Антониј, претежно со луѓе со крвна
група В што припаѓаат на еврејското население од источна Азија. ’Ржениот леб е
составен дел на нивната културошка традиција.
Пченката и ељадата се главни фактори за здебелување на луѓето со крвна
група В. Повеќето од која било друга храна, овие две состојки приденесуваат за
здебелување на метаболизмот, неправилности во лачењето на инсулин, задржувањето на течност и замор. Повторно, клучот за типот В се наоѓа во рамнотежата.
Треба да јадете разновидни жита и цереали. Оризот и овесот се одлични за вас.
Исто така би ве советувал да пробате крупника, што е многу корисно за типот В“.
Стр. 356: „Има многу национални и етнички групи кои имаат свои сопствени дистрибуции на крвни групи. Кај одредени изолирани народи, се среќава очигледно преовладување на одредена крвна група. Кај други народи дистрибуцијата
може да биде поизедначена. Во САД, на пример, поеднаквата застапеност на крвна-
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та група А и 0 се должи на масовното преселување.Во САД исто така има поголема
застапеност на крвната група В отколку во западноевропските држави што е веројатно резултат на населувањето на источните народи во Америка“.
Бидејќи крвната група А во САД била со преселби на Европјани,не Северноафриканци, крвната група А немала врска со Северна Африка туку со Левантот. Со
тоа што во САД била позастапена крвната група В, таа била монголска крвна група.
„За целите на оваа анализа, човечкиот род можеме да го поделиме на две
основни раси: етиопска и палеарктичка. Палеарктичката група понатаму се дели на
Монголи и Кавкази, иако повеќето луѓе се некаде помеѓу овие две групи. Секоја раса има физички карактеристики приспособени на условите и потекнува од одредена
географска локација. Етиопјаните, Африканци со темна кожа, најверојатно се најстарата раса и живеат во јужниот дел на Арабија и во Африка, јужно од пустината
Сахара. Палеарктичкиот регион се состои од северна Африка, Европа, голем дел од
Азија (освен јужна Арабија), Индија, југоисточна Азија и јужна Кина“.
Па крвната група А не настанала во Етиопија каде живееле Црнци, туку во
Левантот, каде била повлечена белата раса за време на леденото доба со траење од
0,5-1,0 милион години.Токму од Левантот сосе Источно Средоземје таа се раселила
„Според некои проценки, човечката миграција почнала од Африка кон Азија
пред околу 1 милион години. Во Азија, најверојатно етиопјанската раса се поделила на Монголци и Кавкази, но немаме доволно податоци за да можеме да кажеме
кога и зошто се случила оваа поделба“.
Бидејќи темните раси си имале заедничко потекло од пред да има континенти, белата раса со основа на крвната група А во спротивност на крвната група В на
темните раси била одвоена од темните. Крвната група 0 била заедничка, како што
биле крвните групи на човекот заеднички со крвните групи на видовите мајмуни.
Само крвните групи кај мајмуните биле од својот почеток- кај човекот А и В нови.
„Секој од овие основни раси има своја татковина, географска област каде е
најприсутна. Татковината на Етиопјаните била Африка, на Кавказите Европа и северна Азија, а на Монголците централна и јужна Азија.
Со преселување и со вкрстување на човечките групи се јавиле подгрупи на
населенија кои живееле на границите на овие татковини. На пример, во пределот
околу пустината Сахара, Блискиот Исток и Сомалија имало мешање на Африканци
и Кавкази. Во Индија се јавило мешање на Кавкази и Монголци. Овие групи, кои
подоцна се одделиле на безбројни, понекогаш привремени подгрупи, биле изложени на влијанието на болести, исхрана и климатски услови. Подгрупите постоеле со
илјадници години во просторите меѓу древните татковини. Иако како резултат на
миграциите крвната група 0 се проширила насекаде низ светот, подоцнежните крвни групи се јавиле кај овие подгрупи на вкрстени раси“.
Црнците биле од Африка,каде дошле Белците-овие не потекнале од Африка.
„Можеби има повеќе физички разлики меѓу Африканците и другите раси, но
разликите меѓу крвните групи на Кавказците и Монголците се поистакнати, што е
одличен повод за разгледување на расните стереотипи“.
Црнците имале подебели коски, се помускулести- тркачи на долги патеки ...
„Би било погрешно да мислите дека првите луѓе со крвна група 0 биле примитивни. За време на кромањонскиот период имало поголем интелектуален развој
отколку во било кој друг период. Кромањоните ги создале првите општества и ги
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поставиле првите ритуали. Иако генетското наследство на крвната група 0 потекнува уште од раната предисторија, таа сé уште е релативно успешна, што се должи на
нејзината едноставност и голема застапеност, дури и денес, на животински протеини во исхраната. Првиот обид да се опишат расните и националните карактеристики со употреба на крвните групи бил од страна на брачниот пар лекари по име
Хирсфелд, во 1918 г. За време на Првата светска војна и двајцата биле лекари на
страна на Сојузничката војска што се наоѓала околу Солун.(Македонски фронт,РИ)
Додека работеле со мултинационална војска и многубројни бегалци со разновидно етничко потекло, Херсфилдови систематски ја внесувале крвната група,
расата и националноста на пациентите. Секоја група имала над 500 испитаници.
Откриле на пример дека крвната група В била застапена кај Англичаните со
7,2%, а кај Индијците 41,2%. Крвната група В поретко се јавувала кај западно Европејците отколку кај балканските Словени, кај кон оваа група била поретко отколку
кај Русите, Турците и Европејците, кои пак имале пониска застапеност од Виетнамците и Индијците. Дистрибуцијата на крвната група АВ имала слична застапеност, со најниско ниво кај западно Европејци од 3 до 5% и највисоко кај Индијците
со 8,5. Во Индија 8,5% од населението има крвна група АВ, што е невројатно високо за ретка крвна група која во светот е застапена со само 2 до 5%. Ваквиот висок
процент на крвната група АВ веројатно се должи на местоположбата на Индија, која се наоѓа на патот меѓу освоените западни држави и источната татковина на Монголците“.
Крвната група В била монголско- индијска; крвната група А на Белци.Со крвната група А Белците од Источното Средоземје дошле во Индија, Кина и Јапонија.
Бидејќи во Индија е највисок уддел на крвна група АВ, од запад таму дошле
Белците, каде имало „мешање“ на Белци и Темни-немало никакви Индо- европјани.
Монголско-ндијскиот биволот до новата ера доспеал само до Месопотамија.
„Случајот со крвната група 0 и А бил обратен од оној на В и АВ. Крвната
група А била застапена со околу 40% кај Европејците, балканските Словени и Арапи додека била доста ниска кај Африканците, Виетнамците и Индијците. 46% од
тестираното англиско население имало крвна група 0, додека кај тестираните Индијци оваа крвна група била застапена со само 31,3%.
Современите податоци (кои претежно се засноваат на информациите од крвните дарители), вклучувајќи анализи на повеќе од 20 милиони луѓе ширум светот.
Но овие бројки само ги потврдуваат податоците на Хирсфелдови. Во тоа време ниту едно научно списание не ги објавило нивните резултати, и во текот на повеќе од
30 години овој важен научен труд беше занемарен.
Се чини дека нема голем интерес за откривање на историјата на човештвото
по пат на анализи на крвните групи“.
Во книгата,Вилијам Бојд,144на стр.432, има табела со крвни групи- проценти:
Земја
Град
0
А
В
АВ
Азиски Индијанци Гоа
29,2
26,8
34,0
10,0
Азиски Индијанци Бенгал 32,4
20,0
39,4
8,1
Кинези
Хуанг-Хо Р. 34,2
30,8
27,7
7,3
Кинези
Пекинг
30,7
25,1
34,2
10,0
Јапонци
Токио
30,1
38,4
21,9
9,7
144

A.L. Kreber (1972), Antropologija danas, Vuk karadžić, Belgrad.
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Јапонци
Киото
29,2
38,0
22,2
10,6
Бидејќи крвната група била создадена само поради чумата на говедото и
грипот на свињата кои кај Белците предизвикале малисипаници и грип, секаде каде
што стигнала белата раса луѓето се високи, по телото обрастени, со коса со тенки
влакна, со брада со повеќе шилци (Монголите брада како на јарец со една шилка) ...
Бидејќи и дувачките инструменти им припаѓале на белата раса,и тие се како доказ...
Белата раса со крвната група 0 и А била во Левантот- потонатата Атлантида.
Х.Џ.Велс,145 на стр.124, пиши: „Пробавме во оваа историја...сликата за какви
возбудувања и мркооките посматрачи од Крит, што, како и денес во Шпанија, се
посматра борбата со бикови, во која борците против биковите носат чакшири, а се
опашани чврсто, баш како и денешните тореадори...“.
Х.Џ.Велс,146 на стр.61, вели: „Ама, меѓу многубројните препреки и прекинувања во крстувањата се најдувале и такви извесни главни препреки како што е н.
пр. Атланскиот Океан, како што се планините, сега изчезнатото море од централна
Азија и слично, кои за долго време би ги разделило големите групи на подвидови
една од друга. Кај тие подвоени групи се развиле мошне извесни широки сличности и различности. Кај повеќето човечки подвидови во источна Азија и Америка,
мада не кај сите, сега е заедничко: жолтата кожа како кај биволот, права црна коса,
и често висока коска на лицето. Повеќето вроденици на јужна Сахара во Африка
има црна коса или црнкаста кожа, сплоштени носеви, дебели усни и кадрава коса.
Голем број луѓе насеверна 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 преоѓа
скоро во неосетни степени на север, исток и југ во поодредена бела, жолта и разновидни црни групи. Црната коса кај многу од тие мрко- бели е права, ама никогаш
онака јако и без увојци како што е кај жолтиот човек. На исток е поправа отколку
на запад. Во јужна Индија луѓето со права црна коса, а сè понатаму на исток, встапуваат оние со сè повеќе со жолт свет“.
Се кажа: „Кај повеќето човечки подвидови во источна Азија и Америка, мада не кај сите, сега е заедничко: жолтата кожа како кај биволот, права црна коса, и
често висока коска на лицето. Повеќето вроденици на јужна Сахара во Африка има
црна коса или црнкаста кожа, сплоштени носеви, дебели усни и кадрава коса... Црната коса кај многу од тие мрко- бели е права, ама никогаш онака јако и без увојци
како што е кај жолтиот човек. На исток е поправа отколку на запад. Во јужна Индија луѓето со права црна коса, а сè понатаму на исток, встапуваат оние со сè повеќе
со жолт свет“.
Па следи темните раси имале заедничко потекло пред да има континенти.
Белата раса била еден народ со еден те ист јазик- Македонците се Белци.
Бригискиот=брзјачкиот говор од постледено доба, како прајазик на Белците.
МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ
Платон, во Тимај, под (22), пиши: „...Кога, меѓутоа, боговите ја преплават
земјата со воѓе, со намера да ја очистат, се спасуваат оние кои живеат на планини145
146

Herbert George Wells, Историју света, 1929, Народно дело, Белград.
Исто..
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те, пастирите и говедарите, а жителите од гра-(д) довите во нашите краишта, реките ги однесуваат во морето...“.
Се говори: „пастирите и говедарите“. Па имало само пастири и сточари.
Сточарите (говедари и свињари) биле варварите, а овчарите поморци Хелени, кои биле само пирати, запалувачи и плачкаши. Ова останало и последни векови.
Во Критија: „непроодната тиња ги спречува овде- (109) шните морнароди да
испловат во морето од онаа страна, и не одат понатаму. Што се однесува на тогашните варварски племиња и елинските народи, за нив пооделно ќе зборуваме секаде ќе имаме прилика за тоа...“.
Се истакна: „тогашните варварски племиња и елинските народи“.
Потоа и: „...сеќавањето за сето тоа што го слушав (113) како дете не ме изневери. Пред почетокот на беседата, треба накратко да објасниме од каде дошле елинските имиња кај варварите...“.
Се говори за: „елинските имиња кај варварите“.
Под (116): „...А, храмот на самиот Посејдон бил долг еден стадиј (г) и широк
три плетери. Во висина делувал складно, а во општиот изглед имал нешто варварско...“.
Херодот, Тукидид и Платон пишат, Еладците биле варвари (мало в- варварите не биле посебен народ) и Пелазги- Хелените во Јонија варвари (Херодот) Демостен Филип Македонски го нарекува варварин. Дионисиј Халикарнишки, кој живеел во Рим во 1 век нова ера, пиши Римјаните говореле варварски, пелазгиски. Јустин пиши, Македонците биле еден пелазгиски народ. Историчарот Приск (5 век),
кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) „мешајќи се со разни народи го научиле
готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу себе го говореле својот варварски јазик“
Овде варварски јазик бил склавински=тн.словенски. Се говори за латински
кој бил службен јазик, но не коине- коине не бил народен туку само христијански.
Во книгата на Квинт Куртиј Руф,147 под II- 12, стои: „Откако ги совладал теснините крај Памфилиското Море,Александар...Оттаму кралот заминал кај Сидетите што се населиле околу реката Мелана. И овие се по род од Ајолија, но зборувале
варварски јазик, зашто се одвикнале од грчкиот...“. (Грчки=хеленски јазик, Р.И.)
Овде се говори за варварски јазик, кој бил пелазгиски- тој бил тн.Платонов.
Бидејќи Балканот било мал, не можело да има повеќе неразбирливи јазици.
Страбон пиши: „Илирите, Епирците и Македонците говорат со ист јазик“.
Вотсон148 за Лудевит Гај пиши: „Во својот часопис Даница докажувал како
постој еден илирски народ со словенски говор од Алпите до Варна“.
Во преводот на предавањето на Винко Прибојевиќ,149 во Хвар од 1525 година, на стр. 168, стои: „...дека Македонците секогаш како и денес (како што сведочи
Филип од Бергам) се служеле со словенски јазик. А што да кажеме за тоа, што
Тукидид тврди, дека пространите краишта измеѓу Визант и Пула, обфаќајќи ги со
тоа голем дел на Тракија и Мизија и целата Илирија, се нарекуваат со Македонија ?
Како отворено да говори: ‘Сматраме, дека Тракија, Мизија и Илирија никако не
смее да се одели од Македонија, оти не сумњам, дека Траките, Мизите и Илирите
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се поврзани со Македонците со врска со ист род.’...“. Според Нестор (11-12 век),
Русите биле Илири.Мавро Орбин пиши: Русите или Московитите се со истиот јазик
како и античките Македонците, меѓу кои се родил Филип, татко на Александар Велики. Ова место доволно јасно го открива времето и менталитетот на писателот кој
го лансирал Еремиј Русо.
Слободан Јарчевиќ,150 на стр. 164, вели: „...Апијан, Грк од Александрија, од
I столетие после Христа. Тој запишал дека Грците ги називаат Илири народот кој
живее зад Тракија и Македонија до Панонија и од Јадранско Море до Алпите...“.
Пак, Македонија била до реката Дунав, што со Цојне од 1808 година бил
внесен поимот Балкански Полуостров, според планината Балкан, без таа да се протега на целиот Македонски Полуостров. А Домородците биле само Римјани.
Кога Џорџ Фергусон Бовен, во 1849 година, ја посетил државата Елада, во
неа имало само Ромејци- со главен град Константинопол. Од коине со реформа бил
создаден еладски државен јазик кој се викал „ромајка“(Г.Вајганд)-без ништо грчко.
Збрките се во коине- тој во старата ера бил хеленски,а новата христијански.
Х.Џ.Велс,151 на стр.194, пиши: „Занимливо е...А во светот од 300. година пред Христа немало ништо слично. Александрија тек имала да ја создаде својата прва
граматика и прв речник...“. (Па коине бил Александријски Птоломејов јазик, Р.И.)
Па следи делата на коине биле пишани и преведени само по 300-та г.п.н.е.
Египетскиот свештеник Мането, околу 280 пр.н.е., пишел на јазикот коине.
Селеуковиот историчар Берос, најважен и најдобар информиран хроничар
на стариот Вавилон, околу 240 пр.н.е. наведува дека прв раскажан еп оној за доаѓањето на Сумерите во земјата на двете реки. Од него е напишаното дело за Вавилон
на коине (тн.грчки јазик).
Стр. 297: „Наскоро...Павле...Бил добро упатен во александриското хеленско
богослужење, а се служел со грчкиот јазик...Тој не се служел со грчкиот јазик, како
што се говорел во Атина, туку Александријскиот грчки...“.
Како доказ дека коине не постоел за време на Александар Македонски се
сите антички автори- никој од нив не го наведува коине, кога тој тогаш непостоел.
Во прилог се наведува и Квинт Куртиј Руф-152 тој користел стари извори.
Стр. II: Што се однесува до личноста и времето во коешто живеел авторот
на нашето издание на ‘Историјата...’ adhuc sub iudice list est. Имено, историчарите
сè уште не можат со сигурност да утврдат кој е Квинт Куртиј Руф и кога тој живеел, зашто тој самиот за себе не ни дава никакви податоци. Сочувани се повеќе манускрипти од неговото дело, но ниеден не е постар од IX век; сите тие потекнуваат
од некој многу стар, но непотполен ракопис; имено, во сите сочувани ракописи недостасуваат првите две книги, а во останатите на неколку места имаме поголеми
или помали лакуни...“.
Стр. VIII: „Првото печатено издание на ракописот на Куртиј излегува во Венеција 1470 година, а две години подоцна 1472 година во Рим излегува второто издание. Првото издание со суплементите на Френсхајм излегува 1648 година во
Страсбург а уште едно такво издание се печати во 1670 година. Следните изданија
на латински јазик главно ги содржат дополнувањата на Френсхајм, и во преводите
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тие или се дадени целосно, во скратена форма, или се изоставаат, па се преведува
само текстот на Куртиј, онака, како што е сочуван“.
Стр. 106: II- 12: „Откако ги совладал теснините крај Памфилиското Море,
Александар, поаѓајќи на пат за Перга ги пресретнал пратениците на Аспенидите,
кои биле првенци на државата. Тие од него барале да не ги принудува да прифатат
посади и му ветиле педесет таленти за војниците, исто толку и коњи, колку што како данок му давале на персискиот крал. Оттаму кралот заминал кај Сидетите што
се населиле околу реката Мелана. И овие се по род од Ајолија, но зборувале варварски јазик, зашто се одвикнале од грчкиот, не поради долготрајноста на времето како што обично се случува туку затоа што нивните претци кога стигнале во овие
краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик, а паметеле како звучи новиот,
пред тоа неслушнат јазик. Откако ја зазел Сида, а таа била главен град на Памфилија, заминал за Синај град безбеден со природата на местото...“.
Бидејќи ракописот бил од 9 век, а книгата била печатена во 15 век, книгата
не била на антички автор. Па за коине фалсификатот бил само на Френсхајм 17 век.
Наведеното „одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик“ и одеднаш го прифатиле „новиот, пред тоа неслушнат јазик“, не е можно- на Френсхејм е без основа.
Коине станал христијански јазик. Коине бил реформиран, и од него бил создаден нов еладски јазик, кој Цариградската патријаршија го прифатла во 1868 год.
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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 90 na makedonski jazik. A i ovaa 91- 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.
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Od ovie yverovi }e ostanev bez penzija- imav pod 15 godini minal trud. Blagodarej}i ñ na Germanija, kade rabotev kako nau~en sorabotnik vo Bavarskiot zavod za sto~arstvo
4 godini (4.11.1972 do 4.11.1976), a za penzisko samo 3 godini, 3 meseci..., tolku pla}av, jas mo`ev da ispolnam 15 godina za tehnolo{ki vi{ok vo Agencijata za vrabotuvawe na Makedonija. Sledi u{te so mojata prva kniga vo 1998 godina da pi{uvam samo za Evropa- obedineta,
kako i za obedinuvawe na 100% Makedonija, da se vratat site Makedonci nazat, da se vratat
Nemakedoncite od kade {to bile doneseni, da se registriraat site predavnici, kodo{i itn.
Vo "Dnevnik" ima{e so mene intervju-toga{ soop{tiv deka jas ja tu`iv dr`avava vo
Strazburg- toga{ bev prv Makedonec. Isto taka, izjaviv, vo Sviwarskata farma ima ~uma.
Od Strazburg be{e prateno pismo so sudski materijal. Me|utoa, pismoto stignalo vo Skopje, vo po{tensko sanda~e na gospo|a-vrabotena vo ZOIL "Makedonija". Bidej}i taa za mene
pro~itala vo "Dnevnik" telefonski me pronajde- jas pismoto go zedov od nejzinoto rabotno
mesto. Vo Strazburg baraweto ne se prifati: R.Makedonija dotoga{ (april 1997 godina) ne
bila potpisnik na konvencijata, pominale 6 meseci od poslednata odluka na Vrhovniot sud.
Bidej}i ostanav bez raboten odnos moj prv bratu~ed osum godini go ubeduvav da proizveduva dobito~na hrana- 4 godini rabotev kako nau~en sorobotnik vo Bavarskiot zavod za
sto~arstvo vo Grub do Minhen i doktorirav ishrana vo Viena-mu obezbediv plasman i mnogu
ubavo rabote{a. Samo od edna farma zaraboti preku 400.000 GM-me izigra i 100% propadna.
Potoa toj samovolno von {talata izgradi objekt i silosi- tie }e ostanat grobnica.
Vo RO "Bentomak"- Kriva Palanka, so svojot aktiviran bentonit, imav proizvodi
so dodatok na urea za proizvodstvo na belkovini vo meso, mleko... kaj pre`ivni `ivotni (govedo, ovci, kozi); samo so bentonit za spre~uvawe na acidoza i zgolemuvawe na masta na mleko kaj pre`ivari; spre~uvawe na prolivi i smrdea od izmetot kaj site `ivotni..., a bea predvideni i drugi proizvodi. Duri proizvodot so urea predlo`en od Zemjodelski fakultet, a
toga{ vo nego be{e i Institutot za sto~arstvo, predizvika masovno truewe (naduv...) kaj goveda za goewe vo ZIK "Pelagonija"- Bitola- farma s. Dobromiri so preku 300 goenici samo
zatoa{to bentonitot ne be{e aktiviran, {to jas go spre~iv so aktiviraweto na bentonitot
zgolemuvaj}i ja apsorcionata sposobnost na bentonitot.A i Veterinarniot fakultet, so koj
be{e i Institutot za veterinarstvo, tvrde{e deka i koko{kite ja koristele ureata za zamena na belkovinska dobito~na hrana- napolno nepoznatost- laici. Pa taka nie od R.Makedonija i R.Srbija ja istisnavme Rafinerijata INA- oddel Kutina so svoi isti proizvodi. Bidej}i tie ne mi isplatija ni{to, samo me izigraa..., so niv prekinav- tie 100% propadnaa.
Na moj predolg Fabrikata za kvasec i alhohol- Bitola priprema{e preparat za potsiruvawe na mlekoto "Kvasko", vo pogolema koli~ina za tvrdo sirewe- masovno vo upotreba.
Navedenite institucii nemaa kadar; jas sè nivno prezemav- me mrazea i se odmazdija.
Redovno pi{uvav vo "Nova Makedonija" ... deka na nisko stru~no nivo po sto~arstvo,
veterinarstvo i polodelstvo... e nastavniot kadar od Zemjodelski i Veterinaren fakultetSkopje so svoite instituti, a kako i Vi{ata zemjodelska {kola- Bitola. Posebno za sto~arsko- veterinarnata banda koja so svoi idejni proekti za sè i se{to go unii{ti sto~arstvoto.
Sledi,prijavuvaj}i se na konkursite, samo zaradi mene, niv gi rasturaa-samovolnost.
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
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gi likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme bez kravi-do denes sé u{te kupuvame.
Se vinovni i za {irewe na bruceloza kaj ovcite, ~uma, auecki... kaj sviwite i drugi bolesti.
Tie likvidirale farma so 200 ovci frizijki i 2.000 izraelski ovci avasi. A i drugi farmi.
Tie samo za da zarobotat, iako nemale kuni}i videno, farma so 2.500 majki-rodilki vo s.Qubojno- Prespa podignale. Bidej}i ni{to neznaele, 100% porodenite im skapale, pa umrele.
Vo "Dnevnik" izjaviv, deka vo Sviwarska farma ima ~uma, i zatoa sviwite se vakciniraat.Direktorot na Veterinarniot institut se javi do vesnikot, i izjavi deka nema ~uma...
Jas isprativ predmet so kogo potvrduvav deka ima ~uma, koja e zabraneta vo Evropa, a toj so
svoite kolegi ja la`at dr`avata- za da zarabotat sviwite gi vakciniraat... Isto taka, toj vo
bitolska televizija, ~ij sosopstvenik e }erkata na "vet.lek.od VZ[", me navreduva{e i poni`uva{e sè samo za interes, a samo na {teta na dr`avava- vakvi yverovi od du{ata gi mrazam. Koga Hrvatska ja primija vo Evropa, svinsko meso od nea e zabraneto da se izvezuva. Pa
istiot problem e so Srbija. Sledi samo Makedoncite (}e) stradaat od ovie Makedonomrzci.
Pa istite se vinovni za {irewe na stafilokokozata kaj potro{a~ite preku svinsko
meso. Sledi od Sviwarskata farma vo Kumanovo vo Kvasarata- Bitola da zabolat preku 24
potro{a~i na svinsko meso i od Sviwarskata farma s.Porodin preku 100 lu|e vo ZK "Pelagonija", od koi dve `eni te{ko- uterus, a Veterinarniot fakultet redovno se slu`i so lagi.
Vo 1984 god. вo R.Makedonija od fabrikite za dobito~na hrana ima{e organizirano
masovno truewe na dobitokot so zapra{ena p~enka so `iva, a preku sto~arski proizvodi lu|eto. Jas prijaviv. Pак, пrotiv mene be{e Veterinarniot institut... i Ministerstvoto za
zemjodelstvo- vlasta. Toa se zata{ka, a po pravilo se koristi zapra{ena p~enka vo ishrana.
Skoro po pravilo ima truewe od aflatoksini i fuzarium od p~enka kupena od Srbija so dolga vegetacija sobirana vo zima i naprolet. Od fuzarium vo Sviwarska farma s. Porodin ~esto zabele`uvav kaj prasiwata doen~iwa vulvovaginitis... {to se zaskriva{e od
Veterinaraniot institut- Skopje ili toa ne go znaele. So zamena na p~enkata so na{ ja~men
i dodavawe antibiotik za 14 dena iz~eznuva{e pojavata... Bidej}i ja~menot e nezamenliv vo
ishrana na sviwite, za niv mora da se proizveduva ja~men vo dr`avava, a taa ne e za p~enka i
p~enica.Mora da se vratime na proizvodstvo na na{i kulturi (ja~men,’r`, oves...) od {to narodot `iveel, da ne postaneme zavisni od uvoz na semiwa i zabrani genetski smeneta hrani.
Ni e potrebna nezavisna kontrola,a ne zavisna-delovna od Veterinаrniot fakultet.
Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19 vek, vo nea nema reonizacija- reon najdobar za govedarstvo bil/e bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo.
Pod HMS "Stre`evo" ne se proizveduvaat visoko dohodovni kulturi so navodnuvawe ({e}erna repka, dobito~na hrana...) tuku ekstezivni mnogu nisko dohodovni kulturi bez navodnuvawe (p~enica, ja~men, maslena repka, son~ogled...), so {to sistemot se pravi neopravdana
investicijata.I na smetka na bitolsko se razvivaat drugi delovi-vkupna {teta za dr`avata.
Osven dobito~na hrana (p~enkova sila`a na celo rastenie- po ha se proizveduva pove}e energija i belkovini) da se proizveduva {e}erna repka (steblo za zamena na p~enka kaj
sviwi... i koren i list za pre`ivari) i soja koja kako i drugite kulturi zahtevaat povisoka
relativna vlaga vo vozduhot, {to postoe{e koga go ima{e Bitolskoto Blato do 1963 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.
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Taka mesto od Kombinatot da `iveat preku 5.500 semejstva kako vo 1976 godina, od nego }e
`iveat 650...semejstva. Od na~inot na privatizacija najbogata Bitola si postanala najbedna.
Pa od koga toj dojde vo Kombinatot do denes i zasekoga{ }e nema niedna investicija.
Istata grupa na veterinari,vo vrska so s.Porodin, dvapati u~estvuva{e vo podigawe
i rekonstrukcija na Sviwarska farma- podigaweto be{e so pogre{na tehnologija i bez tehnolo{ka povrzanost, a rekonstrukcija napolno proma{ena investicija... Pa novite gazdi
na akciite nea ja zatvorile i }e ja prodadat. Tie sredstva, subvencite itn. se nosat von Bitola. Akcionerite se samo pla~ka{i i zlo~inci vrz narodniot imot-}e strada samo Bitola.
Dr`avata mora da donese zakon nejzinite sredstva da se samo namenski- investicii.
Eve go i dokazot: denes ni{to nema bitolsko- sè bilo/e skopsko i na Skopjani- istoriski Skopje bil bez zna~ewe. Vo Makedonija gradovi bile Solun, Bitola (centar) i Ohrid.
Ne samo Evropjanite da ja sozdavale i pi{ele istorijata,toa go ~inat i Makedonci-zlostor.
Da ne se izumi deka na Makedoncite im e potrebno Skopsko Pole i Bitolsko Pole
za ishrana na slednite generacii, a ne za betonska grobnica Skopja i bitolski grobi{ta na
aerodrom vo Bitola, a samo toj imal drena`a- grad i grobi{ta samo na makedonski ridovi.
Skoro sekoja godina, od 1990 godina, redovno se javuvav na konkursi na Zemjodelski i
Veterinaren fakultet, so Institutot za sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {kola, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo poradi mene gi rasturale konkursite ili si izbiraa interni lica,so neobjaveni doktorati, so temi za matura,
duri bez nieden objaven samostoen trud, nitu kniga. Tie se samoupravni interesni zaednici.
Sledi Pravosudstvoto, Obvinitelstvoto i Narodniot pravobranitel so mene se ismejuvale.
Pak, izborot se vr{i na mangupski na~in- mesto da ima eden stav za izbor na docent,
von- i redovenprofesor, ima tri stava.Za podobro prestava na izborot, e slednava postapka:
vo prviot stav se bara obrazovan, vtoriot poluobrazovan i tretiot neobrazovan. Bidej}i vo
site tri stava se sodr`i obrazovan, site si gi ispolnuvaat uslovite- nie sme kako vo 19 vek.
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