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Tatula se podobně, jako Perperikon, se připomíná v souvis
losti s tráckým (viz Thrakie, čti Drakije, Dráčie) pěvcem a an
tickým hrdinou Orfeem (Orfeus). Tatula je rovněž považována za
možné božiště (svatyni, světliště, светилище), jež bylo zasvěceno
Dio_nýsovi. Zde v souvislosti s legendou o tragickém setkání
polobájného Orfea s dráckými ženami. Orfeus, Apollónův syn
(říká se, alespoň zlé jazyky tvrdí, že jen synem prostého říčního
boha Oiagra) a Múzy Kalliopé, však toto setkání do své nejdelší
smrti již nerozdýchal. Vnuk bohyně Léty (Latony), synem bájné
ho slovanského vládce Jara (Jury, Jaryly)?

Jak je to jen možné? Zdá se, že legendy a báje si dovolují až
příliš. K nesmírné nevoli strážců ideových hodnot.
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TATULA (Татулa),
asi 15 km východně od

Mamčina gradu
(Момчилград) Dráčije

(Drakije),
dnešní Bulharsko.



Legendární slovanský kníže Jaro a Apollyon v jedné osobě?
Dovoluji si poznamenat, že slovanský kníže Jaro (Jura) bývá zob
razován v povoze taženým lvi (lev / lion)

Я Р О  Л И О Н
А П О  Л И О Н
А P O  L I O N

Lev, jehož mohutná hříva značí paprsky Lady Zarjy (Záře),
jež je korunou Pěrunovou, neboť koronou samého Slunce. Krášlící,
v českých pohádkách, Děda Vševěda zlatými vlasy. A v této kon
stelaci je Jaro (Jura, Životný) Perunicem (Princem), synem Pěru
novým a zároveň vyšným vlchevcem Dažbogem (Daj_boh, Dadž
Bog).

Orfeus je zároveň známým účastníkem tisícera modifikací
výpravy Argonautů do Kolchidy. Výpravy za Zlatým Rounem.
Stále ještě v čase válečného střetu s unikátními vetřelci útočícími
proti Trojímu světu (Tro_Javi). Když po planetárním kataklyzma
tu a zničení Severije (Da Arije / Hyper Boreje) bájný kníže Jaro
(Jura, Životný) řídí záchranné akce a vede předky Vindones, Vene
dů / Slovanů z mrazivého pekla na jih. Simultánně pronásledujíce
příčinu všeho nedobrého: Černého Idola, až do jeho doupěte, kde
jej zahluší. A celé rozsáhlé oblasti dnešního Černomořského po
břeží podléhající, v jistém časovém úseku, moci kultu Černého Ha
do Draka  v Sauromatií, D(r)ákiji a Dračiji (Plazo Dračíjí), hodlá
přetvořit v Kult sluneční.

V této možné souvislosti uvážuji značné pootočení planety
při katastrofě roku 20 350 př. n. l. Tehdy se zcela změnily země
pisné souřadnice míst, tedy i myšlená poloha Slunce v zodiaku
(Zvěrokruhu). Výsledně... Pupkem světa přestal být ten původní,
aby se pro příště stalo novým pupkem světa jiné božiště  Delfy.
Tentokrát u Středozemního jezerního bazénu. Ale které „Delfy“
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zasvěcené kultu Hada Temnot, byly ty původní? Ty, pod nimiž se
svého času, ve svém doupěti skrýval nebezpečný had s dračí
hlavou  Pythón?

Kde? Při Železném lese, kdesi u Černého jezera. Připomeň
me si, že Kolchič (Kolchida), s ukrytým létajícím Zlatým be
ranem (viz kapitola Zlaté rouno), se nalézala na protějším
východním pobřeží jezerního bazénu (po zatopení slanými atlan
tickými vodami nazývaného také Černé moře). Vlastně na západ
od Kavkazu (Karpenské hory).

Proč ale stále hovořím o Zlatém rounu, létajícím přístroji
legendárního protagonisty, které hlídal nikdy nespící drak, omo
taný kolem „stromu života“ (možné „hvězdné bráně“)?

Nemohu jinak, než opakovat v této souvislosti dávnou vyše
hradkou legendu o návratu „Vítěze“. Bájný slovanský kníže Jaro
Rudé Slunce (zákrytně Lev  Lion) totožný s řeckým Apollyonem
a možná i Apollyonem, legendárním vládcem propastí z Janovy
Apokalypsy  tedy v období možného Jarova návratu v čase.

Rozhodně se přikláním k možnosti, že se jednalo o meto
dický návod, jak aktivovat (vstupními hesly a příslušnou a zcela
jedinečnou Y_DNK Haplo skupinou...) Jarův, přesněji: Rodinný
létající přístroj Titánky Lety  Lietavy. Metodický návod zapsaný
Zlatou RUNOU (RUNA / PYHA / čti RÝHA)... Zapsanou typicky
slovanským rýhováním preslovanských znaků do zlaté folie. Při
pomeňme si, že bájný Orfeus byl vnukem bohyně Lietavy, Lety
(Latony) a synem bájného preslovanského knížete Jara / Jarily
(Džarily, Žarily). Z téhož vyplývá, že byl nositelem Y_chromozó
mu svého otce Jara / Jury, tedy i stejné Haplo skupiny a zároveň,
s pravděpodobnosti 50 : 50, majitelem babiččiny mtDNK. Byl tedy
osobou nanejvýš povolanou Jarův přístroj aktivovat a podle návo
du (Zlaté Runy) snad i létat. I z téhož důvodu byl vybrán mezi
božské hrdiny, co účastník zvláštní výpravy na lodi Argo.

Zbývá odpovědět, kde bylo možné doupě Černého Idola,
o němž vypráví nejen Koledova a Velesova kniha.
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Byl jim v minulosti Perperikon, či nedaleká Tatula v Dračii,
relativně nedaleko Velkého sladkovodního jezera ( dnes Černého
moře)? Odkud Černý Idol ovládal Sauromatii (Plazo Dračiji) i roz
sáhlé oblasti dnešního Černomořského pobřeží? Když Kolchič
(Kolchida) i části Kavkazu (Karpénských hor) podléhaly, v jistém
časovém úseku, v téže moci Černého Hado Draka? Aby kněžky
Dračice / Pýthie, co Černí papežové, určovaly nerovný běh věcí
veřejných, až k uzlovitému zašmodrchání?

Orfeus, stále hluboce tesknící, nebyl zřejmě pro záchranné
přesuny preslovanských rodů prakticky upotřebitelný. Aniž vládce
Apolyon / Jaro zvažoval možné komplikace Dionýsových slavností
(bakchanáliemi byly nazvány až Donátory římských loupeživých
laptí...) pověřil Orfea vládou v Makedonie, Dračii a Sauromatii.

S cílem nenásilné proměny zde zažitého temného Pythónova
kultu v kult ryze Sluneční. A tak se i stalo. V Perperikonu zcela
určitě. Jistě k velké nelibosti na prebendách užívajících si někejší
VIP čarodějů i samotných Pýthii, co podkladek temných věků příš
tích. rozptylem dat, směrem k roku 17 570 př. n. l., do času, kdy
možná na této planetě přebýval božský Hérakles a Usirev, nebo
ještě dále, než jen k mayskému roku 14 471 př. n. l., kdy:

„Nadešel den smrti a dospělí odešli do kraje Mictlan.“

Nechám na vážených čtenářkách i čtenářích, aby volně po
soudili jeli vůbec možné, aby místa Perperikon a Tatula (v dneš
ním Bulharsku) byla, v časech Starého světa, tedy před planetární
katastrofou, středobodem uctívání a svatyní obávaného hada s dra
čí tlamou? Vybudovanou nad jeho (Pythonovou) podzemní
pevnosti. Aby i celá okolní oblast byla dodnes černými mágy do
omrzení nazývaná Dráčijí (Thrakií, Dakií) a Sauromatií, Sauro,
Had / Gad, Zmej, hadí drak)?

Výprava Argo za Zlatým Jarovým rounem (Létajícím Ja
rovým přístrojem, ale i Zlatou Runou / Rounem) musela proběh
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nout určitě až po roce 20 346 př. n. l., kdy na kdysi subtropickém
severu ještě nedávno trápily lid neustále tmy, velké zimy a nebýva
lé sněhové bouře. Když rudě prosvítající Slunce bylo možné po
prvé spatřit, mezi těžkými mračny, nejdříve čtyři roky po kosmické
havárii Země. Jakkoliv i zde brzy objevím jisté komplikace s mí
stem i časem. Jen si dovolím poznamenat, že podrobněji se za
bývám Argonauty v jedné ze svých právě připravovaných kapitol.

Nyní krátce pohovořím o návratu, Jakkoliv bych ze všeho
nejdříve rád, v souladu s časovou příčinnosti, cvičně zahájil vý
pravu za Zlatým rounem, leč v časech dávnějších, ve kterých pro
bíhal boj o Trojí svět (Tro_javi) s dopady, které se projevily ve své
tragické mohutnosti nejdříve po roku 10 463 př. n. l.

Proč se vlastně odvažuji časově řadit dávné eposy a polomý
tické příběhy i tzv. mýtické události? Pouze jsem si ustanovil
přesně nepřesný pevný bod, skrze nějž odvozuji posloupnosti
možných dějů, při porovnání s EU studií Y_chromozómu s ča
sováním Velesovy knihy, s archeologickými poznatky i údaji
slovanského kalendáře (z pera pana Levašova).

A co pak udělám s pevným bodem a ustavenou posloupností?
Ach, můj Bože...
Šťourám snad do utajovaných skutečností?
Nikoli! Hraji si na svém písečku a posuzuji, jak a zda vůbec

jej lze, byť s jistým rozptylem posouvat, či naopak skrze země
plackaře znehodnotit.

Takže se nejspíše utajeně a v dostatečně velkém časovém In
tervalu 20 346  17 500 př. n. l. vydávám (ve zcela jiném příběhu
ve stopách Argonautů. Ano přesně tam. Na cestu za zlatým grálem
té doby.

Uvažujili rychlost zvláštní reaktivní lodice Argo, řízené
nikoli kormidlem, nýbrž frekvencemi Orfeovy „Harfy“... nikoli
nižší než 50  90 km / den, navíc pochody neznámým terénem,
s lehkou lodí na bedrech cca 30 km / den, včetně vynucených za
stavení, pak lze uvažovat více než deset let potřebných k návratu
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do výchozího bodu. Přičemž čas Orfeova návratu do Perperikonu,
přesněji na Tatulu, odvozuji ze směru, kterým se zbývající Argo
nauté vydali při svém útěku z Kolchidy. Směřovali, nikoli na
Hélespont, nýbrž rovnou za nosem: Tentokráte na druhou stranu
jezera (Černého moře) k ústí Isteru (Dunaje) a po Dunaji dále na
Západ. Předpokládejme, že Orfeus, tak jako již dříve Hérakles,
opustil výpravu v ústí Dunaje, odkud se jeví Tatula „co by „ka
menem dohodil“. Aby se konečně v klidu oddal svému velkému
smutku a stezku po Eurydice.

A hle natěšené Thrácké (Drákijské) kněžky i domorodé ženy,
vítají hrdinu ve vidině spojení oslav návratu slávného pěvce s osla
vami na počest jiného božského Titána  Dionýsa...

Zatímco Argounuté již ochuzeni o Orfeovu přítomnost pokra
čovali podle jedné verze dále proti proudu Dunaje, podle jiné verze
podél pobřeží Dráčije směrem k Helespontu. kde je marné se do
mnívat hladké proplutí do Středozemního basénu.

Za Orfeovo rodiště je tradičně považováno povodí řeky Ma
ricy (Někteří ji, v zájmu své všestranné religiozní vzdělanosti, na
zývají Hebera, Heberos). Rodák z Thrákie (Drakie, Dračije,
Bulharsko) zahynul prý na mýtině v Rodopských skalách, kde jej
začaly trácké ženy kamenovat, celé vzteklé, že si jich nevšímá
a stále si jen stále zoufá po své lásce Eurydice. Avšak, když se ka
meny, samým dojetím nad Orfeovým zpěvem, zastavovaly v letu,
nezbývalo rozlíceným dračicím Pýthiím i rozvášněnému davu opi
lých žen, jej vlastníma rukama roztrhat. Jeho hlavu a lyru hodit do
proudu nedaleké řeky Maricy.

Kdo ví, jakých že oslav na počest Dionýse, či spíše
„bakchanálií“ se vlastně Orfeus zúčastnil…

Bakchanálie jsou ryze římské variace (boha Bakchuse),
páchané v souladu se vzpomínkami na někdejší řecké, ač
národopisné správné, o to nezřízenější oslavy k poctě boha
Dionýsa. Podstatou byly, mimo nadměrného požívání vína ničím
nevázané orgie vrcholící až v orgaistickou perverzi zcela opilých
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kněžek i žen z lidu, při níž se muži mezi sebou chovali o to hůře,
aniž byla zoofilie, či pedofilie výjimkou. Jak nabýval nevídaný
sexuální rej na intenzitě, byla mezi tyto „oslavující“ zhýralce
(kým?) vypuštěná zvěř. Ta byla nastalým běsněním „oslavujících“
ze své přirozenosti zděšena a snažila se uprchnout. Chycená
mláďata byla kojena lidskými matkami, ostatní zvěř, zdráhající se
prý vůli Dionýsova kultu, byla roztrhána za živa (spargmosai)
a požívaná v syrovém stavu (omofagia). Utržené hlavy, vytrhané
vnitřnosti...

Jakkoliv v časném, mám na mysli původním Dionýsově
kultu, až tolik perverznosti snad nebývalo, nedělejme si naděje, že
zdráhající se a ženám odporující Orfeus dopadl lépe, než již
zmíněná zvěř. Obávám se, že jeho utržená hlava si v proudu řeky
Maricy nebroukala ani jeden veselý tón. Pokud vůbec. Aniž tklivě
pěla ve vlnách, jak šetrně tvrdí řecká mytologie.

Lzeli z téhož odvodit, že jej (Orfea) opilé ženy, ale i mu
žové, v čilém orgaistickém reji krutostí z nějakého důvodu, snad
druhové odlišnosti, nepovažovali za lidský druh, neschopný se
oddávat se „rozpustilým“ sexuálním radovánkám, společně s opi
lým a šílícím davem. Aniž byly, kdy vzpomínány smuteční tryzny
nad jeho zbývajícími ostatky.

Snad není tajemstvím, že slavný, téměř bájný operní pěvec,
slušně prý ovládající i hru na lyru, byl ve skutečnosti Titán.
Podobně jako nedaleko bytující bůh severního větru Boreas a jeho
synové, tak jako ostatně i bůh války Áres, aniž zapomenu na
bohyni Léto, tak i Pěruna, Vesměs to byly bytosti tělesně jinak
vystrojené, k úžasu domorodého lidu. Okřídlené, v nohách méně
ohebné, nemajících kolen. Odvozeně i odlišného způsobu
rozmnožování. Když i čas pro rozmnožování mohl být přesně
vymezen časovým intervalem, podobně jako u převážné většiny
tvorů na této planetě.

Pokud se kdy něco podobného přihodilo a nejedná o poz
dější manipulace s mytologií, pak se nelze divit, že se takový tvor
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zdráhal, neboť nemohl být odvozeně mocen, aniž chuti, se spojit s
dcerami lidskými. Chtivými sexu s tak vyjímečně exotickým tvo
rem.

Nebo licoměrné pomsty Pýthií?
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Poznámky pod čarou:
Oficiální verze vypráví jiný, stejně neutěšený důvod: Příliš

prý urážel trácké (drácké) a makedonské ženy, že jej jednoho dne
rozvášněný dav opilých žen vlastníma rukama roztrhal. Zkrátka se
mu přehlížení a neustále odmítání nabídek místních krasavic, najít
si mezi nimi více, než rovnocennou náhradu za Euridiku,
nevyplatilo. Jakkoliv... Kdo ví, jakých oslav oslav na počest
Dionýse, či spíše „bakchanálií“ se vlastně Orfeus zúčastnil…

Bakchanálie jsou ryze římské variace (boha Bakchuse),
páchané v souladu se vzpomínkami na někdejší řecké, ač
národopisné, o to nezřízenější oslavy k poctě boha Dionýsa.
Podstatou byly mimo nadměrného požívání vína, ničím nevázané
orgie vrcholící až v orgaistické vytržení z reality, kterého se, nic
zlého netuše zůčastnil, co ústřední postava i Titán Orfeus? Uváží
meli, že hledání milované Euridiké v Severiji odvozuji z časového
intervalu mezi rokem planetární katastrofy (20 350 př. n. l.), zabi
tím draka „Pythóna“ božským Jarem (20 346 př. n. l.), aniž
nemohu nevzpomenout, že právě v tomtéž období, či „krátce“ před
tím končí věk Vodnáře (oficiálně 19 920  19 760 př. n. l.),

S ním vlastně končí i Jarova a Kryšnova epocha, aby začal
nový Svarogův den (viz Velesova kniha). Jakkoliv stále musíme
uvažovat i Kolchič (Kolchidu) a západní Kavkaz (Karpenské
hory).

Jeli vůbec možné, aby místa Perperikon a Tatula (v dnešním
Bulharsku) byla, v časech Starého světa, tedy před katastrofou,
středobodem a svatyní Pythonova uctívání? Vybudovanou nad jeho
podzemní pevností. Aby i celá okolní oblast byla nazývaná Dráčijí
a Sauromatií

Avšak archeologické vykopávky a objevy v Perperikonu
a Tatule o ničem, než o skalní pevnosti, svatyni zasvěcené slu
nečnímu kultu a mohylových hrobech vytesaných ve skále z mno
hem a mnohem pozdějších dob dráckých vládců, o hadím Pytho
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nově kultu nehovoří. Vycházímli z téže pracovní varianty, určující
rok katastrofy na 2 326 př. n. l., pak se nelze až tak snadno srovnat
i s příběhem božského Hérakla, toho jména prvního. Pocházející
ho z druhé generace bohů, který prý při své cestě do zahrad
Hesperidek Severiji rovněž navštívil. Podle datace, pocházející
odvozeně ze zcela jiného pramene, se tak totiž stalo někdy kolem
roku kolem roku 17 570 př. n. l. Tedy v období, ve kterém Severije
připomínala již spíše ledové království. Jakou Siberiji (Hyper Bo
reju) Hérakles tedy vlastně navštívil? Pokud vůbec. Neníli myšle
na Borea (sever), sídlo pána severního větru Borea. Které při svých
pravidelných letech Hyperboreje (Severije), čas od času navště
voval i Jaro / Apollón?

17 570 př. n. l.
Hérakles (Heřina Sláva, či Sláva Héry) byl, podle tvrzení

Herodotose (informovaného od egyptských kněží), jedním z dva
nácti starých božstev Egypta, jejichž otcové patřili naopak k osmi
nejstarším bohům egyptského Panteonu.

Původní Hérakles, z druhé generace starých egyptských bo
hů, žil 17 000 let před vládou faraona Amasida (Ahmose II. 570 až
520 př. n. l).

Ke složitě odvozeného časování legend přispěji navíc po
znatkem, že se Makedonija nazývala původně „Empatie“
(Emathia; E_mathia / * _mathia  bohů země, viz Sauro_matie).

O své původní jméno však přišla, jednou pro vždy, skrze
jméno jednoho ze dvou synů později zbožštělého panovníka Egyp
ta Usireva (Anubis a Makedon). Aby již navždy byla tato země na
zývána „Makedonie“ (Macedonie). Neboť to byl Makedon,
kterého pověřil Usirev, prý ještě za svého života, tedy po
planetární katastrofě, ovládnout tuto část planety. Jakkoliv suše
konstatuji, že se z legendy zcela vytratil (Z Esetina plodu a krve
mrtvého Usireva) vyklonovaný syn Hor. Z lidu Sokora (Sokola).

Ale není to vůbec jednoduché…
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Podle bulharských badatelů „Manethó“ časuje vládu Make
dona do období 2 326 př. n. l. Pokud by tak mělo, pak Usirev v té
době byl již jen čestný královský titul užívaný polobožskými vla
daři z lidu Sokorů (podobně jako Cezar). Neboť jsem přesvědčen,
že čas vlády Usireva a jeho božské manželky Isis musí být pod
statně časnějšího data.

Připusťme, pro tuto krátkou chvíli, že datace Makedonovy
vlády je ochuzena o jednu nulu (hned za 2); takže vročení Make
donovy vlády by pro mne vynívalo hned příznivěji. V témže
okamžiku se stává časování vlády Usireva skrze, nám neznámého
syna Makedona, velmi příjemně vstřícné. Makedon by vládl v Ma
kedonii a Dráčiji roku 20 326 př. n. l. a Orfeus téměř o jedno tisíci
letí později. Nebo naopak... Orfeus by vládl v Makedonii a
Dráčiji až v roce 2 032 př. n. l. Což je ta nejhorší varianta. Nechme
se překvapit.

Časování bulharských archeologu k roku 2326 př. n. l. se
shoduje s jinou tragedií velkého rozsahu: S blízkým přeletem, jako
samo Slunce žhnoucí a kouřící Venuše, aby i pozdější útok Érry
a něbylce Išuma popravčího, na Venušiny spojence (uctívače) bo
hyně Inanny (Ištar, Ister, Jitřenky) v pětiměstí v údolí Siddim. Ná
letem hrozného sedmera zbraní Šebettu (Šubaru), která na své
cestě tavila skály, spalovala lid a dobytek na prach a popel, aby
smetla nejen vše živé u Mrtvého moře, aley i vytvořila i trhlinu
v zemském plášti. Vedoucí až do Egypta.

Myslím, že je na čase si vyjasnit, kteří z ostatních bohů, či
Titánů v Dráčiji (Trákii) vlastně bytoval trvale:

A nevím, jak decentně oznámit, že Titáni řecké mytologie
byli okřídleni a nemajíce kolen, dolní končetiny ve spodní části
překvapivě hadí (ohebné) koexistence. Okřídleným byl nepo
chybně i Perun (Opeřený), archanděl války a ochránce práva.

Dráčie  Trákie byla domovem především pána severního vě
tru Borea. Také on, byl na nejstarších freskách vyobrazen, co
okřídlené božstvo s hadím podvozkem, jenž byl v oblasti chodidel
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rozdělen ve dví v podobě vzdáleně připomínající ploutve.
Hlášením o trvalém pobytu tamtéž by se mohl na policii Velkého
Bratra pochlubit i řecký bůh války Ares (Járes?). Diův a Heřin po
tomek, jehož nikdo z řeckých bohů neměl v lásce. Generalisimus
litého boje, žijící v Dračiji  drsné zemi, jež prý vyhovovala jeho
ostré přirozenosti svárlivého válečníka. Jak dalece můžeme Arese
ztotožnit s Jarou v jeho válečné podobě a odvozeně s Apollónem?

Připomínám, že podle Velesovy knihy někdy kolem roku
22 350 př. n. l. začíná Svarogův den a naopak právě končí Jarova
a Kryšnova epocha, jež byla věkem právě minulého znamení
Vodnáře. Jak se však srovnat se skutečností, že ideovědci označují
mnou vyznačená období rozkvětu i pádu Severije, za celo
planetární doby ledové  glaciály. Neníli sama „velká doba le
dová“ trvající prý 2 miliony let, prostým cenzorským počinem,
majícím pohřbít minulost lidstva, podobně jako, se stejným úmys
lem vytvořené směsice vzájemně si odporujících si legend, i hlu
chých scholastických náhledů na možný dějinný vývoj, aby i ča
sování objektivních událostí muselo být nebetyčným a vlastně
neřešitelného zadání?

Uvidíme...
Prozatím si vystačím s fabulací, že výprava za Jarovým Zla

tým rounem proběhla s koncem Jarovy a Kryšnovy epochy, a zá
roveň krátce po návratu Orfea ze zničené Severije, kde marně
hledal Eurydyké. Neníli zároveň možné, že ledem a sněhem skry
té podzemní prostory Severije lze zákrytně považovat za bájné Há
desovo panství. Odvozeně v souladu s legendou o Orfeovi v pod
světí. Z něhož se vrátil ve zmíněném roce 22 346 př. n. l.

Takže bych cvičně zahájil výpravu za Zlatým rounem až
krátce po roku 20 346 př. n. l. Uvažujili rychlost Argo 50  90 km
za den a pochody neznámým terénem, navíc s lehkou lodí na bed
rech cca 30 km / den, včetně vynucených zastavení, pak lze uva
žovat celých deset let k návratu do výchozího bodu. Přičemž čas
Orfeova návratu do Perperikonu, přesněji na Tatulu, odvozuji ze
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směru, kterým se zbývající Argonauté vydali při svém útěku z Kol
chidy. Směřovali, nikoli na Hélespont, nýbrž rovnou za nosem:

Tentokráte na druhou stranu sladkovodního jezera (Černého
moře) k ústí Isteru (Dunaje) a po Dunaji dále na Západ. Předpoklá
dejme, že Orfeus, tak jako již dříve Hérakles, opustil výpravu v ús
tí Dunaje (někdy kolem roku 22 340 př. n. l.), odkud je Tatula „co
by „kamenem dohodil“. Aby se konečně oddal svému velkému
smutku a stezku po Eurydice.

A hle natěšené Thrácké (Drákijské) kněžky i domorodé ženy,
vítají hrdinu i ve vidině spojení oslav návratu slávného pěvce
s oslavami na počest jiného božského Titána  Dionýsa...

Zatímco Argounuté již ochuzeni o Orfeovu přítomnost
pokračovali podle jedné verze dále proti proudu Dunaje, podle jiné
verze podél pobřeží Dráčije směrem k Helespontu. V té době
bezpečně a s velkou rezervou oddělující Středozemní basén od
Sladkovodního moře (dnes Černého).

Proč si vlastně dovoluji časově řadit dávné eposy a polomý
tické i tzv. mýtické události? Pouze jsem stanovil přesně nepřesný
pevný bod, abych skrze něj odvodil posloupnosti možných dějů,
porovnal s EU studií Y_chromozómu, s časováním Velesovy knihy,
s archeologickými poznatky i údaji slovanského kalendáře (z pera
pana Levašova).

A co pak udělám s pevným bodem a ustavenou posloupností?
Posoudím, jak a zda vůbec, jej lze posouvat, byť s jistým

rozptylem dat, směrem k roku 17 570 př. n. l., do času, kdy možná
na této planetě přebýval božský Hérakles a Usirev, nebo ještě dále,
než jen k mayskému roku 14 471 př. n. l., kdy:

„Nadešel den smrti a dospělí odešli do kraje Mictlan. Pouze
malé děti mohly zůstat poblíž stromu života.“

Připomínám, že „strom života“ je zákrytný význam pro
„hvězdnou bránu“.

103

20 346 př. n. l. TATULA  ТАТУЛА



Zda vůbec neposunu konec Severije a pootočení planety
v čase neobyčejné potopy, o které hovoří národy po celém světě,
a kterou jsem si dovolil vročit do roku 10 463 př. n. l., kdy Zemi
postihlo i náhlé ochlazení (Velká struž).

Marica  řeka v Bulharsku (Марица, řecky Εβρος, turecky
Meriç). 480 km nejdelší řekou protékající vnitrozemím Balkánské
ho poloostrova.

E_seta  Připomeňme si, že partenogneze + krev, či DNK za
bitého muže byl oblíbeným způsobem rozmnožování u bytostí
podobných vodní bohyni Derkétě z Aškalonu (s blány mezi prsty
atd...). A takovou, nebo příbuzné rasy byla zřejmě byla i egyptská
Eseta ze Siria. Božská sestra a manželka Usireva. Tatáž, jež se
dostala do českých pohádek, jako princezna se zlatou hvězdou na
čele a jejíž symbol převzali čeští Slávové v podobě zlaté šesticípé
hvězdy.

V této souvislosti připomeňme, že Esetino početí Hora
v kombinovaném oplodnění vybranou části posmrtně sestaveného
(původně Sutechem rozkouskovaného) Usireva systémem:

Partenogeneze + DNK mrtvého boha, připomíná stvoření lid
ského tvora, jenž měl po vzpouře Anunanki, převzít namáhavou
práci při kopání zavlažovacích kanálů v Mezopotámii.
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