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Warszawa – miasto boga czy Warszawa – miasto demona  (część 1)

Warszawa....   stolica Polski,  stolica nacji  zwanej  Polakami,  potomków innej  słynnej  nacji
zwanej  Polanami....  stolica  nacji  zwanej  też  Lachami,  Lechami  od  ich  przywódcy....
założyciela..... bo tak w historycznych dokumentach też zwano Polaków..... i niektóre narody
tak zwą i do dziś.......

Oficjalna historia brzmi tak

„Historia Warszawy – obecnej stolicy i największego miasta Polski, sięga XII lub XIII
wieku,  kiedy  to  powstał  historycznie  najstarszy  na  terenie  dawnej  Warszawy  dwór
książąt mazowieckich Jazdów (obecnie Ujazdów). 

Początki Warszawy

Miasto  powstało  najprawdopodobniej  na  przełomie  XIII  i  XIV  wieku,  uzyskując
lokację ok. 1300 roku, jednak nie zachował się dokument lokacyjny Warszawy. Istnieje
jednak  dokument  powtarzający  prawo  lokacyjne  nadane  przez  Janusza  I  Starszego
nadany w 1413 świadczący, że Warszawa była ważnym miastem. Wówczas na obszarze
ok.  20  hektarów, uformowała  się  Stara  Warszawa.  Wiadomo  również,  że  Warszawę
założono na prawie chełmińskim, a zasadźcami była grupa majętnych kupców, których
Bolesław II sprowadził najprawdopodobniej z Torunia. Do XV wieku sądem wyższym
prawa chełmińskiego dla Warszawy była rada miejska Torunia.

Nadana przez zasadźców nazwa (pierwotnie Warszowa lub Warszewa) pochodzi  od
rycerza z rodu  Rawów (Rawiczów) o imieniu Warsz (będącego skrótem od imienia
Warcisław),  do  którego  należała  wieś  z  XII  lub  XIII  wieku,  leżąca  w  obrębie
dzisiejszego Mariensztatu. Pierwotne brzmienie nazwy Warszowa, potwierdzają również
dokumenty  łacińskie  (w  których  używa  się  formy  Varsovia,  zamiast  Varsavia),  oraz
francuskie (gdzie występuje nazwa Varsovie, nie zaś Varsavie).

Pierwsza wzmianka o Warszawie pochodzi z 23 kwietnia 1313, kiedy to miejscowość
pojawiła się w tytulaturze książęcej Siemowita II.

Badacz  dziejów  Rawiczów,  Jan  Wroniszewski,  określa  imię  Warsz  jako
charakterystyczne dla tego rodu i powszechnie przez niego używane w wiekach średnich
oraz  wywodzi  stąd  nazwę  Warszawy,  w  poświęconej  Rawiczom  monografii  (Ród
Rawiczów, Toruń, 1994) napisał m.in.: W 1381 r. Goworek Kurzeski, cześnik rawski i
sochaczewski, za zgodą żony Katarzyny oraz synów Goworka i Bartłomieja, sprzedał za
115 kop groszy wieś Solec mieszczaninowi warszawskiemu Piotrowi. Przy dokumencie
wystawionym wtedy przez Goworka znajduje się jego pieczęć z herbem Rawa. (...) Solec
będący przedmiotem powyższej transakcji to pierwotnie wieś parafialna Warszawy. Fakt
posiadania  przez  Rawiczów  Solca,  obok  nazwy  Warszawa  pochodzącej  od  imienia
Warsz, wskazuje że również te druga miejscowość należała do omawianego rodu.” 

A jak brzmi ta „NIEOFICJALNA” ?    Ta WYKLĘTA, ... 
ta wraz z „chrztem” celowo....  ZAPOMNIANA ?
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Nim zacznę opowieść na początek SŁOWNIK.... żeby potem nie było niedomówień iż:
-- mylę pojęcia
-- koduje tekst .... etc....

więc żeby nie było takich gadek na początek kilka newralgicznych pojęć:

„Brzytwa  Ockhama (nazywana  także  zasadą  ekonomii  lub  zasadą  ekonomii  myślenia)  –
zasada, zgodnie z którą w wyjaśnianiu zjawisk należy dążyć do prostoty, wybierając
takie  wyjaśnienia,  które  opierają  się  na  jak  najmniejszej  liczbie  założeń  i  pojęć.
Tradycyjnie wiązana jest z nazwiskiem Williama Ockhama.

Najbardziej  znane  sformułowanie  tej  zasady  „Nie  należy  mnożyć  bytów  ponad
potrzebę” (Entia  non  sunt  multiplicanda  praeter  necessitatem)  nie  pochodzi  od
Ockhama, lecz od siedemnastowiecznego niemieckiego filozofa Johannesa Clauberga.”

Czyli  jeśli znamy zdarzenie jakiemu możemy przypisać określoną liczbę „punktów sławy”
(czyli tak naprawdę przypisać określoną ROZLEGŁOŚĆ TERYTORIALNĄ na jakiej zaszło)
to im SŁAWNIEJSZE takie wydarzenie to tym większa szansa iż – legendy ludów z różnych
stron  świata  MÓWIĄ  SWOIM  JĘZYKIEM  O  TYM  SAMYM  ZDARZENIU  niż
RELACJONUJĄ KILKA NIEZALEŻNYCH WERSJI ich RÓŻNYCH zajść.....

.... więc opisy bójki między Kargulem a Pawlakiem mają „sławę obejścia” (lokalnej burdy).....

.... ale (np.) spalenie Rzymu przez Nerona.... przynajmniej „sławę państwa” (losy kraju).....

w tym  ujęciu  WOJNA BOGÓW czyli  OGÓLNOPLANETARNY KONFLIKT na  pewno,
poza równie rozległymi skutkami „pogodowymi”, będzie opisywał TE SAME BYTY (czy to
fizyczne  czy  to  materialne)  choć  RÓŻNYMI  właściwymi  danej  kulturze  pojęciami/
nazwami...

więc można tych „różnych” bogów POGRUPOWAĆ jeśli nie do POJEDYŃCZEGO bytu to
przynajmniej do RODZIN (STRONY konfliktu)....... połączyć ich w linię.....

Drugą  ważną  kwestią  jest  CHARAKTER  tych  bytów.....  Ogólnie  znane  są  dwa  typy
BOGOWIE czyli ci jacy NAM tj. MOJEJ NACJI SPRZYJAJĄ i  DEMONY czyli ci jacy
NAM tj. MOJEJ NACJI SĄ WRODZY..... czyli SPRZYJAJĄ NASZYM WROGOM.....

Ta zasada jest  BARDZO WAŻNA by zrozumieć HISTORIĘ człowieka.....  historię  bogów
jacy wpływali na jego losy bo.... taki na przykład.....

Szatan (satan  –  ‘przeciwnik’,  ‘oskarżyciel’,  ‘oszczerca’;  gr. Satanás;  arab.  Szajtan)  –  w
chrześcijaństwie,  judaizmie  i  islamie  jest  to  jeden  z  aniołów,  który  zbuntował  się
przeciwko Bogu i  pociągnął  do  buntu  inne  anioły,  główny  sprawca zła  na  świecie.
Niekiedy bywa utożsamiany z Lucyferem lub Belzebubem. Najczęściej uważany jest za
najwyższego rangą demona, przywódcę wszystkich złych duchów. Inne imiona Szatana
to:  Mastema,  Gadriel,  Satanael,  Samaël,  Samiel,  Siegel,  Satan,  anioł  Edomu.  W
tradycji rabinicznej nosi on przydomek "szpetny".
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Słowo "szatan" (pisane małą literą)  może  też być rozumiane jako ogólne określenie
każdego upadłego anioła (diabła, demona), a nie tylko najwyższego rangą. Poza tym ten
termin tłumaczy się czasem jako symbol, personifikację zła.

 

W kulturze masowej odbierany jest jako UCIELEŚNIONE ZŁO nie ?

...ale w swojej epoce imię/ nazwa SATAN czy SZATAN... znaczyła DOKŁADNIE TO.....

„Burza w wielu dawnych wierzeniach odgrywała bardzo istotną rolę, zaś bogowie/bóstwa za
nią odpowiadające niejednokrotnie zajmowały w danych wierzeniach najważniejsze
miejsca.

W mitologii słowiańskiej piorun symbolizuje boga Peruna uważanego przez badaczy za
władcę  słowiańskiego panteonu.  Wierzono,  że  pierwsze  uderzenie  pioruna zapładnia
ziemię.  W  mitologii  greckiej  za  burzę  odpowiedzialny  był  Zeus,  władca  błyskawic.
Mitologia nordycka bogiem burzy i piorunów określała Thora. W mitologii rzymskiej
bogiem burzy  był  Jowisz,  najwyższy  władca nieba  i  ziemi,  ojciec  bogów. Mitologia
egipska za boga burzy uważała Seta, zaś mitologia celtycka – Taranisa (gromowładcę,
utożsamianego z rzymskim Jowiszem).

W Polsce – według wierzeń ludowych – w celu uchronienia się przed zniszczeniami
spowodowanymi przez burzę w oknach zapalano gromnicę (nazwa tej woskowej świecy
pochodzi od słowa grom). Zapalona świeca stojąca w oknie miała za zadanie uchronić
dom oraz  obejście  od  uderzeń  piorunów. Tradycyjnie  świece  nazywane  gromnicami
święci się w dzień Święta Ofiarowania Pańskiego, które to święto funkcjonuje także pod
potoczną nazwą święta Matki Boskiej Gromnicznej.”

...czyli  BYT  JAKI  POTRAFI  WYWOŁYWAĆ  PIORUNY  tj..  używa  ich  jako  swojej
BRONI......   bądź BYT JAKI SIĘ POJAWIA JAK SĄ PIORUNY NA NIEBIE....  które są
ZNAKIEM JEGO POJAWIENIA SIĘ..... 

i NIE MA TU NIC O TYM czy jest on DOBRY czy ZŁY..... czyli NASZ czy WROGI..... tu
Szatan występuje jako NEUTRALNE POJĘCIE...  jak (np.)  nóż jakim można kroić chleb,
użyć do oprawienia zająca czy też kogoś (innego człowieka) zabić ZARÓWNO w NAPAŚCI
na niego (ZŁO) jak i w OBRONIE (DOBRO) swojego napadniętego przez obcego życia.....
 

ale też mało kto wie iż słowo SZATAN w samym katolicyźmie jest znane też POD INNĄ
NAZWĄ..... mianowicie taką.....

Duch Święty (hebr. Ruach ha-Kodesz, gr. ‘to hagion Pneuma’ lub ‘to Pneuma to hagion’, łac.
Spiritus Sanctus) – w religii chrześcijańskiej trzecia Osoba Trójcy Świętej, równa Ojcu i
Synowi  w  bóstwie,  majestacie,  substancji  i  naturze.  Nie  jest  bytem  zrodzonym,  ani
stworzonym.  Pochodzenie  Ducha  Świętego  interpretowane  jest  zależnie  od  tradycji
chrześcijańskiej. Według tradycji zachodniej Duch pochodzi od Ojca i Syna, natomiast
w  tradycji  wschodniej  –  od  Ojca  przez  Syna  (zob.  filioque).  Według  doktryn
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antytrynitarnych  nie  jest  Osobą  Boską,  często  uważana  jest  jedynie  za  przejaw
działalności Bożej lub moc Bożą.

...więc JAKI JEST NAPRAWDĘ.... byt zwany Szatanem..... tym Dobrym, tym Złym a może
tym mającym innych w przysłowiowym Poważaniu..... 

o tym w części kolejnej tej ZUPEŁNIE „ZMYŚLONEJ”..... ANTYBAŚNI......
....i  zaprawdę  powiadam  wam...  nie  chcecie  dotrwać  do  finału  bo  PRAWDA  was....
ZNISZCZY.... 

------------

Warszawa – miasto boga czy Warszawa – miasto demona  (część 2)

Czyli o tym.... 
czym naprawdę jest Warszawa, co oznacza ta nazwa...... i dlaczego Polacy mają  nieustająco
WDRUKOWYWANE przeświadczenie IŻ MAJĄ JĄ NIENAWIDZIEĆ.......

Rysunek 1. Herb i flaga miasta Warszawa

Na początek BAZA czyli LEGENDY o niej samej..... 

1) Wars i Sawa.....  czyli „oficjalni” „założyciele” Warszawy
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Wars – postać z legendy o założeniu Warszawy,  rybak, który udzielił  gościny księciu
Siemomysłowi,  zagubionemu podczas  polowania.  Legenda mówi,  iż  książę  nadał
tereny nad Wisłą Warsowi i jego żonie Sawie. Od ich imion miała pochodzić nazwa
miasta Warszawa.

Kontrowersją  dotyczącą  tej  legendy  jest  fakt,  że  Sawa  jest  starosłowiańskim
imieniem męskim.

Dawno dawno temu nad Wisłą  stała maleńka chatka,  a w niej  mieszkali  Wars  i
Sawa. Wars był rybakiem, a jego żona miała na imię Sawa. Pewnego razu w okolicy
tej  odbywało się polowanie Ziemiomysła - pana okolicznych ziem.  W pościgu za
zwierzyną książę odłączył się od orszaku i zgubił się w kniei. Wieczór już się zbliżał,
a  książę  nie  mógł  znaleźć  powrotnej  drogi.  W końcu,  dotarł  do  brzegu  Wisły  i
zobaczył  chatkę  Warsa  i  Sawy.  Ponieważ  w  nocy  niebezpiecznie  było  samemu
chodzić  po  puszczy,  książę  zapukał  do  chatki  i  poprosił  o  nocleg.  Wars  i  Sawa
przyjęli nieznajomego bardzo gościnnie. Nakarmili go i zaofiarowali mu nocleg, a
książę przyjął to z wdzięcznością. Rankiem książę podziękował ubogim rybakom za
pomoc; powiadano, że rzekł im wtedy "Nie zawahaliście się przyjąć pod swój dach
nieznajomego  i  uratowaliście  go  od  głodu,  chłodu,  a  może  i  dzikich  zwierząt.
Dlatego  ziemie  te  na  zawsze  Warszowe  zostaną,  aby  wasza  dobroć  nie  została
zapomniana". Druga wersja mówi o tym że Sawa była syreną, którą pojmał Wars.

Sawa – postać z legendy o założeniu Warszawy. Według tej legendy Sawa była żoną
rybaka Warsa,  który  udzielił  gościny  księciu Siemowitowi,  zagubionemu podczas
polowania. Legenda mówi, iż książę nadał tereny nad Wisłą Sawie i Warsowi. Od
ich imion miała pochodzić nazwa miasta Warszawa.

Kontrowersją  dotyczącą  tej  legendy  jest  fakt,  że  Sawa  jest  starosłowiańskim
imieniem męskim.

Inną znaną legendą tłumaczącą nazwę "Warszawa" jest opowieść o flisakach znad
Wisły.  Przepływający  Wisłą  flisacy,  zbliżając  się  do  miejsca  odpoczynku,  gdzie
kucharzył(a) Sawa, wołali z daleka: "Warz Sawo!".

2)  Syrena czyli kim jest jej „patronka”......

„Warszawska Syrenka – syrena, godło herbu Warszawy i symbol Warszawy.

Pochodzenie

Najstarszy istniejący wizerunek herbu Warszawy z syreną występuje na pieczęciach
dokumentów rady  miejskiej  Warszawy  z  7  kwietnia  1400 roku.  Przez  długi  czas
syrena jednak miała zupełnie inny kształt niż dzisiaj.  Górna połowa była ludzka,
kobieca,  na  niektórych  starszych  pieczęciach  prawdopodobnie  męska,  dolna  z
rozwiniętymi skrzydłami (czasem bez), ogonem i dwiema łapami.
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Syrena  w  kształcie  półkobiety  półryby  w  oficjalnej  symbolice  miejskiej  czyli  na
pieczęciach  pojawiła  się  dopiero  od  około  połowy  XVIII  wieku.  Jednak  już  od
drugiej połowy XVII wieku spotykana była na ilustracjach do utworów literackich.

Przypuszcza  się  że  motyw  syreny  mógł  zostać  zaczerpnięty  z  popularnych  w
średniowieczu Physiologusa i bestiarów.

Jedna z legend o Warszawskiej Syrence

Legendę tę opowiadają często warszawscy przewodnicy oprowadzający wycieczki
po Starym Mieście:

Dawno  dawno  temu  przypłynęły  z  Atlantyku  na  Bałtyk  dwie  siostry  –  syreny;
piękne kobiety z rybimi ogonami, zamieszkujące w głębinach mórz.  Jedna z nich
upodobała sobie skały w cieśninach duńskich i  do tej  pory możemy ją zobaczyć
siedzącą na skale u wejścia do portu w Kopenhadze.

Druga  dopłynęła  aż  do  wielkiego  nadmorskiego  portu  Gdańsk,  a  potem  Wisłą
popłynęła w górę jej biegu. Według legendy u podnóża dzisiejszego Starego Miasta,
mniej więcej w miejscu gdzie obecnie znajduje się jej pomnik, wyszła z wody na
piaszczysty  brzeg,  aby  odpocząć,  a  że  miejsce się  jej  spodobało,  postanowiła tu
zostać. Rychło rybacy zauważyli,  że ktoś podczas ich połowu wzburza fale Wisły,
plącze sieci i wypuszcza ryby z więcierzy. Ponieważ jednak syrena oczarowywała ich
swym pięknym śpiewem, nic jej nie zrobili.

Pewnego razu  bogaty kupiec zobaczył  syrenę i  usłyszał  jej  piękny  śpiew. Szybko
przeliczył,  ile  zarobi,  jeżeli  uwięzi  syrenę  i  będzie  ją  pokazywać na jarmarkach.
Podstępem ujął syrenę i uwięził w drewnianej szopie, bez dostępu do wody. Skargi
syreny usłyszał syn rybaka i wraz z przyjaciółmi uwolnił ją nocą. Wdzięczna syrena
obiecała im, że w razie potrzeby oni też mogą liczyć na jej pomoc. Z tego właśnie
powodu Warszawska Syrena jest uzbrojona – ma miecz i tarczę dla obrony miasta.

Rysunek 2. Warszawska Syrenka
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„Faktem też jest, że syrena bardzo wcześnie pojawia się jako symbol miasta. Najstarsze
znane przedstawienia herbu Warszawy ukazują postać półczłowieka, półdziwozwierza,
wyposażonego w atrybuty gotowości bojowej, jakimi są tarcza i miecz. Stwór ten jednak
bardziej przypomina istoty znane z greckich przedstawień, gdzie pochodząca z mitologii
syrena (gr. Σειρήν Seirēn), oznaczała demona o głowie kobiety oraz ciele ptaka, potem
pół-kobiety, pół-ptaka. Do ryby mu jeszcze daleko.

Przedstawienia syreny w różnych odmianach były w średniowieczu bardzo popularnym
motywem dekoracyjnym, często udziwniane poprzez dodawanie nowych elementów, w
tym smoczych -  najlepszym tego przykładem były błoniaste  skrzydła,  oraz  mieszanie
form ptasich i rybich. Dlaczego właśnie ten motyw wybrano na symbol miasta? Może
rzeczywiście syrenka zamieszkiwała strumień Dunaj lub przybrzeżne wody Wisły. Może
też  ówcześni  mieszkańcy  Warszawy  na  fali  popularności  w  sztuce  syren,  jej
wojowniczego  charakteru  znanego  z  przekazów  antycznych,  gdzie  stanowiły
przeszkodę nieomal nie do pokonania, wybrali ją na obrończynię nowo założonego
miasta.  Wśród  pomysłodawców powinniśmy  raczej  szukać  księcia  lub  kogoś  z  jego
otoczenia,  bo  jakoś  trudno  mi  sobie  wyobrazić  biednych  rybaków  czy  garncarzy
skaczących pod książęcą siedzibą, i skandujących: syrenka! syrenka!”

„W następnych wiekach transformacje wyglądu syreny zmierzały w kierunku nadania
jej cech ewidentnie kobiecych: rysy twarzy, upięta wstążką fryzura oraz atrybut nie do
przeoczenia,  czyli  wydatny biust.  Dolna cześć postaci posiada błoniaste,  rozpostarte
skrzydła, długi, wężowy ogon oraz łapy zakończone szponami (ryc.4 i 5). Skąd to nagłe
ułagodzenie  symbolu,  ujarzmienie  jego  wojowniczego  charakteru?  Wydaje  się,  że
dobrym tropem jest  podanie o Meluzynie,  bardzo popularnego romansu rycerskiego,
który w 1569 roku został po raz pierwszy przełożony na język polski. Upowszechnienie
się tej powieści i zadomowienie w podaniach ludowych mogło mieć wpływ na tę zmianę.

Jednak  choć  XVI,  XVII  wiek  przynosi  nam  bardziej  kobiecą  postać  syreny  (ryc.6),
pozostaje  w  użyciu  pieczęć  wójtowska  Starej  Warszawy  -  w  odróżnieniu  od  Nowej
Warszawy,  czyli  Nowego  Miasta,  która  ma  własny  herb  z  wizerunkiem  panny  i
jednorożca  (ryc.7)  -  pochodząca  z  XVII  wieku,  gdzie  postać  syreny  niekoniecznie
posiada cechy kobiece. Co więcej, dolna część ciała przypomina zdeformowanego gada,
skrzydełka są małe i raczej pierzaste, a nogi zakończone płetwami. Całości dopełnia
pokrzywiona  twarz,  w  której  tylko  najbardziej  wytrwali  doszukiwaliby  się  rysów
kobiecych (ryc.8).”

„Żywot syreny w gadziej, uskrzydlonej postaci, z pokracznymi nogami, dobiega końca w
dobie renesansu i  baroku.  Sztuka tego okresu zaczyna wyobrażać  sobie syreny  jako
półryby, choć nie zawsze jako półkobiety. Pojawiają się coraz to nowe wyobrażenia, jak
to pochodzące z 1693 roku, przedstawiające syrenę o uroczej kobiecej twarzy, z dolną
częścią  ciała  zdecydowanie  lepiej  nam  znaną.  Wizerunek  ten  pochodzi  z  drugiego
wydania dzieła Jakuba Kazimierza Haura "Skład abo skarbiec znakomitych sekretów
oekonomiey ziemiańskiej" (ryc.9).

Na pieczęciach miejskich zbrojna kobieta z rybim ogonem pojawia się dopiero około
połowy XVIII wieku i utrwala w dobie stanisławowskiej. Często jest przedstawiana w
otoczeniu  ornamentu  roślinnego  -  wieńców palmowych i  girland,  a  ogon zazwyczaj
podwójnie  zakręcony.  W tym czasie  zmienia  się  również  zwrot  postaci  i  zgodnie  z
zasadami heraldyki skierowana jest w prawo, czyli dla nas w lewo.
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Ukobiecenie postaci, nadanie jej powabu, skutkuje tym, że niektóre wcielenia syrenki
mają dodane skrzydła ważki. Jakże niewiele jej wtedy brakowało do zostania słodką
fearie z celtyckich podań, choć taką bardziej krwiożerczą, z mieczem i tarczą, gotową
porąbać każdego wroga Warszawy.”
[całość  http://www.seiren.pl/Artykuly/2012/1682012a.html ]

3)  NIKE – samozwańczy symbol Warszawy

Rys  3. Pomnik Warszawskiej Nike - Pomnik Bohaterów Warszawy

Nike (także  Zwycięstwo;  gr.  Níkē,  łac.  Victoria)  –  w  mitologii  greckiej  bogini  i
uosobienie zwycięstwa, zdobiąca często pomniki upamiętniające słynne zwycięstwa
odniesione w bitwach. Przedstawiano ją jako młodą kobietę ze skrzydłami i gałązką
oliwną w dłoni. Jest opiekunką sportowców i wojowników.
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Należała do pierwszego, starszego od Olimpijczyków pokolenia bogów. Jest córką
tytana  Pallasa  i  bogini  podziemnej  rzeki  Styks.  Towarzyszyło  jej  w  boju
rodzeństwo: Zelos – współzawodnictwo, Kratos – siła i Bia – przemoc.

Jej rzymską odpowiedniczką była Wiktoria.

Postać Nike została przejęta w chrześcijaństwie. Wczesnym przykładem adaptacji
jest mozaika w bazylice akwilejskiej (około 315 r.), gdzie postać Nike stoi pomiędzy
koszem chleba i kielichem, powiewa nad nimi wieńcem oraz palmą na znak, że dary
eucharystyczne wyobrażają zbawcze zwycięstwo Chrystusa.

Atrybutem  Nike  są  skrzydła,  gałązka  oliwna  (inaczej  palmowa)  i  wieniec  na
głowie”

Tyle ciekawostek z wikipedii teraz parę „mniej oficjalnych” ze strony 
http://www.warsawtour.pl/warszawa-dla-ka-dego/dla-dzieci/warszawskie-legendy-3065.html

4)  Wars i Sawa – inna wersja tej samej bajki o „małżeństwie” 2 „panów”

„Poznajmy dwie wersje legendy:

Pewnego dnia król Kazimierz Odnowiciel, podążając z Krakowa do Gniezna, trafił do
ubogiej  rybackiej  chatki.  Głodnego  króla  przywiódł  tam  dym  i  zapach  świeżego
jedzenia.  W trakcie  spożywania pysznych ryb z  nocnego połowu,  rybak opowiedział
królowi o swojej rodzinie, która w ostatnim czasie powiększyła się o dwoje cudownych
bliźniąt.  Biedni  rybacy  mieli  jednak  niemałe  kłopoty  z  ochrzczeniem  pociech,  bo  w
pobliżu nie było świątyni. Za wspaniały poczęstunek król chciał płacić gospodarzom
złotem, ale ci, zgodnie ze starym ludowym zwyczajem, zapłaty za gościnę przyjąć nie
chcieli. Król poprosił więc o jeszcze jedną przysługę – zaszczyt bycia ojcem chrzestnym
bliźniaków  podczas  chrztu,  który  niedługo  zorganizuje.  Przed  przygotowanym  na
wzgórzu  ołtarzem  kapłan  nadał  na  polecenie  Kazimierza  imiona  Wars  chłopcu,  a
dziewczynce  –  Sawa.  Jednocześnie  król  Kazimierz  oświadczył  uroczyście,  iż  odtąd
Pietrko Rybak, Piotrem Warszem nazywany będzie, królewskim rybakiem, ojcem Warsa i
Sawy, właścicielem rozległej dookoła puszczy. A kiedy wokół zagrody rybackiej osada
wyrośnie, swoim rodowym imieniem nazwę jej nada, którą po wieki nosić będzie.

Inna wersja legendy mówi, że dawno temu nad Wisłą stała maleńka chatka, a w niej
mieszkał  rybak  Wars  i  jego  żona  Sawa.  Pewnego  razu  w  okolicy  odbywało  się
polowanie, podczas którego książę Ziemomysł, pan okolicznych dóbr, zgubił się w kniei.
Długo błąkał się po lesie aż dotarł nad Wisłę do chatki rybaka. Wars i Sawa gościnnie
przyjęli  nieznajomego.  Rankiem  wdzięczny  książę  powiedział  „Nie  zawahaliście  się
przyjąć pod swój  dach nieznajomego i  uratowaliście go od głodu, chłodu, a może i
dzikich zwierząt. Dlatego ziemie te na zawsze Warszowe zostaną, aby wasza dobroć nie
została zapomniana”.
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4)  BAZYLISZEK – potwór jakiego barwy są barwami Warszawy, dziwne nie ?

„Legenda o Bazyliszku

W  piwnicach  jednej  z  kamienic  na  Starym  Mieście  mieszkał  stwór  nazywany
Bazyliszkiem. Pilnował on zgromadzonych tam skarbów i każdego śmiałka,  który
próbował  do  nich  dotrzeć  zamieniał  w  kamień  swoim  straszliwym  wzrokiem.
Pokonał go w końcu wędrowny krawczyk, który przyszedł do potwora uzbrojony w
lustro. Porażony własnym wzrokiem Bazyliszek skamieniał i od tej pory nie zagrażał
już  mieszkańcom.  Dziś  na  fasadzie  kamienicy  umieszczony  jest  szyld
przedstawiający Bazyliszka. Jest on też godłem jednej z warszawskich restauracji.”

[ BAZYLISZEK -  „Był to niby kogut, niby wąż. Głowę miał kogucią z ogromnym
purpurowym grzebieniem w kształcie korony, szyję długą i cienką, wężową, kadłub
pękaty,  nastroszonymi  czarnymi  piórami  pokryty,  i  nogi  kosmate,  wysokie,
zakończone łapami o ostrych olbrzymich pazurach. Ale najstraszniejsze były oczy
potwora: wyłupiaste, okrągłe, do sowich ślepiów podobne, jarzące się to czerwono,
to żółto;”  ]

5)  ZŁOTA KACZKA – czyli SEZAMIE SYPNIJ SIĘ.....
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„Legenda o Złotej Kaczce

Dawno, dawno temu w lochach Zamku Ostrogskich żyła królewna zaklęta w złotą
kaczkę. Mówiono, że tego, kto zdoła ją odnaleźć, może ona uczynić bogatym. Wielu
śmiałków próbowało. Pewnego roku młody szewczyk udał się w noc świętojańską do
lochów zamku.  Szczęście  mu dopisało  i  spotkał  złotą  kaczkę,  która obiecała  mu
bogactwa.  Postawiła  tylko  jeden  warunek:  chłopiec  otrzymał  sakiewkę  złotych
dukatów, aby wydać je w ciągu jednego dnia, z nikim się nie dzieląc. Blisko końca
próby  chłopiec  złamał  zakaz:  ostatni  dukat  oddał  biednemu  żołnierzowi.  Nagle
stracił wszystko co kupił. I wtedy zrozumiał, że to nie pieniądze dają szczęście, ale
praca i zdrowie. Od tej pory wiódł dobre i spokojne życie czeladnicze, a o złotej
kaczce słuch zaginął.”

6)  KAMIENNY NIEDŹWIEDŹ – czyli NADWIŚLAŃSKA ŚLĘŻA.....

„Legenda o Kamiennym Niedźwiedziu

Z kamiennym niedźwiedziem leżącym przed kościołem oo. Jezuitów związana jest
romantyczna  legenda,  według  której  zaklęty  w  głaz  nieśmiały  książę  czeka  na
kobietę, której miłość może przywrócić mu człowiecze kształty.”

Są jeszcze te  które pewnie mówią o tym samym ale są opowiadane podczas „wycieczki”
 Jak nadwiślański lis gościł w mazowieckim zamku
 Jak jeden włos może zmienić serce złodzieja
 Komu chleb spleśniały stanie za specjały
 Legenda o Panu Twardowskim
 Legenda o nadwiślańskiej Biedzie
 Opowieść jak Maćko Kwasiżur diabła oszukał
 Biała Dama

Więc poprzestańmy na tym i podsumujmy to co wiemy czyli jakie daje nam to TROPY co do
prawdziwego pochodzenia i znaczenia Warszawy?
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Że jest związana z WOJNĄ a dokładniej OBRONĄ przed napaścią.... że wiodąca postać
z  legendy  ma  ZAWSZE  związek  z  wodą.....  albo  z  niej  pochodzi....  albo  w  niej
pracuje.... że Barwy Warszawy pochodzą od Bazyliszka czyli  potwora choć powinno
być przecież INACZEJ.... że wyobrażenia Bazyliszka, Syrenki Warszawskiej jak i Złotej
Kaczki mają nieoczekiwane CECHY WSPÓLNE.....

A tutaj ten chyba najbardziej DZIWNY TROP

Legenda o Syrence Warszawskiej

To tylko jedna z wersji, a Syrenkę każdy zna jako półkobietę – półrybę, ale czy
wiecie, że w dawnych czasach wyobrażano sobie Syrenkę jako stwora złożonego z
symboli 4 ewangelistów –  taki wizerunek można dostrzec zarówno na dawnych
pieczęciach miasta, jak również na drzwiach prowadzących do Katedry św. Jana.
Wyraźnie widać, że Syrenka ma lwi ogon, orle skrzydła, woli (byczy) tors i ludzką
głowę.
[ http://www.poznajwarszawe.com/przewodnik-po-warszawie/zwiedzanie-
warszawy/wycieczki-jednodniowe-po-warszawie/bajki-i-legendy-
warszawskie/legenda-o-syrence-warszawskiej/ ]

Rysunek 4. Warszawska Syrenka jako postać biblijna......

Bardzo niebezpieczny trop, wręcz BLUŹNIERCZY jeśli prawdziwy.... ale o tym w kolejnej
części....  jeszcze macie SZANSĘ ZAWRÓCIĆ.... ;p

[ bonus
https://pl.wikisource.org/wiki/Legendy_warszawskie 
https://pl.wikisource.org/wiki/Polski_zaklęty_świat ]

------------
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Warszawa – miasto boga czy Warszawa – miasto demona  (część 3)

Zróbmy małe podsumowanie czyli wyeksponujmy WAŻNE informacje z tych legend.

1. Warszawa jest MIASTEM SZCZEGÓLNYM a nawet że tak powiem UNIKALNYM
bo ma jako swoich „opiekunów” MITYCZNE STWORY w ilości co najmniej 3.....
Syrenka,  Złota  Kaczka  i  okryty  złą  sławą  (kościejną)  Bazyliszek  jaki  jest
„przypadkiem” też dawcą barw jej flagi. A to oznacza iż jego ODBIÓR i SŁAWA jaką
posiadał  pierwotnie  uległa  ZMIANIE  na  wręcz  przeciwstawną.....co  zapewne  jest
jednym z wielu objawów choroby voodooistycznej (bo tym jest judaizm i jego kato-,
prawo-,  protest-,  czy inne  ludobójcze  klony, zwyczajnym murzyńskim VooDoo do
dziś  praktykowanym w całej  Afryce  i  tam gdzie  murzyni  zawędrowali)  jaka trawi
Polaków począwszy od MORDU NA NIM..... o czym dalej...

2. Warszawa  była  MIASTEM  BOGATYM  przynajmniej  do  momentu  gdy  jakiś
niepełnorozumny acz wysoce „uduchowiony” jej „mieszaniec” postanowił przepuścić
to bogactwo zabijając jego ŹRÓDŁO.....  by w ten sposób zyskać..... pochwalenie od
kleryka...  i  biedę....  jak  już  ów  kler  POŁOŻYŁ  swoje  chciwe  ŁAPSKO  na  tym
skarbie....

3. Legenda o bazyliszku ŚPIĄCYM NA SKARBACH jest dziwnie tożsama z legendami
o SMOKACH PILNUJĄCYCH SKARBÓW... bez wnikania w ich istotę czyli  tego
jakiego typu  skarby pilnowały. Popatrzmy co wiki mówi o tym stworze....

Legenda  o  Bazyliszku   –  legenda  o  potworze,  który  zabijał  wzrokiem  intruzów  w
podziemiach kamienicy na   Krzywym Kole

„Bazyliszek (gr. basiliskos, łac. regulus), czasem nazywany królem węży – mityczne
stworzenie, pojawiające się w legendach, podaniach i bajkach wielu narodowości
(także w Polsce).

Bazyliszek,  wykluwający  się  z  jaj,  które  składają  siedmioletnie  koguty,  a
następnie wysiadywany 9 lat przez ropuchy lub węże, może żyć wiele wieków .
Według innych legend bazyliszek jest stworzeniem, które rodzi się raz na 100 lat
z  jaja  złożonego  przez  koguta. Wyglądem  przypomina  olbrzymiego  węża,
kojarzony jest także z jaszczurką. Może osiągnąć do piętnastu metrów długości.
Żywi się wszelkiego rodzaju ssakami, ptakami,  a także większością gadów. Jest
śmiertelnym wrogiem pająków. Jego jad, odór, a nawet spojrzenie powodowało
śmierć.  Fakt  ten  w  legendach  był  powszechnie  wykorzystywany:  bohater
podstępem zmuszał bazyliszka, aby ten spojrzał w lustro lub w inny przedmiot, w
którym może ujrzeć swoje odbicie, aby uśmiercić gada. Naturalnym czynnikiem,
który może doprowadzić do śmierci bazyliszka jest pianie koguta. Zabić mogła go
również łasica swoim zapachem.
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Pliniusz Starszy w Historii naturalnej opisywał bazyliszka jako węża z jaśniejszą
plamą  na  głowie  w  kształcie  korony,  później  uważano  również,  że  jest  to
czworonogi kogut, w koronie, o żółtym upierzeniu, ze skrzydłami, ogonem węża,
zakończonym hakiem lub drugą kogucią głową.

Ponieważ bazyliszek zabijał wszystkie stworzenia, żył na pustyni. Pliniusz twierdził
nawet, że jego spojrzenie rozsadza kamienie i wypala zieleń.”

„Ulica Krzywe  Koło  w Warszawie –  jedna z  ulic  warszawskiego  Starego Miasta,
biegnąca od Rynku Starego Miasta do ul. Nowomiejskiej.

Nazwa ulicy wynika z załamania pod kątem prostym jej biegu, warunkowanego
przebiegiem murów obronnych.

Historia

Wytyczona około 1300 i wzmiankowana jako Curvae Rotae, Curva Rota, Crzive
Colo  ulica  Krzywe  Koło  była  początkowo  uliczką  gospodarczą  dla  posesji
umiejscowionych  przy  Rynku  Starego  Miasta.  Zabudowę  jej  nieparzystej,
przyrynkowej  pierzei  stanowiły  oficyny  i  zabudowania  gospodarcze.  Tu  w
pierwszej  połowie  XIV  wieku  powstał  pierwszy  murowany  dom  w  Starej
Warszawie,  będący  zapewne  siedzibą  wójta. Jego  pozostałości  odnaleziono  w
piwnicach  kamienicy  Benońskiej  pod  nr. 6,  której  pierwszym  właścicielem  był
wzmiankowany po 1499 krawiec Biały Xiądz.

Według jeden z legend warszawskich w piwnicy jednej z kamienic przy Krzywym
Kole mieszkał Bazyliszek.”

Czyli w kamienicy w piwnicy u WÓJTA (czytaj SZEFA OSADY) mieszkał sobie
GROŹNY potwór a on z tym nic nie robił...... normalnie Bareja......

A może to ów „wójt” zwany też jako Biały Xiądz był owym Bazyliszkiem...... 

był bogaty więc był solą w oku chciwych na złoto noworeligijnych.....

wystarczyło  znaleźć  tylko  przygłupa  z  gminu,  owego  „szewczyka  dratewke”,  
jaki go uśmierci i SEZAM PEŁEN ZŁOTA ma nowych panów z krzyżami...... na
połach....  panów  z  Rasy  Panów......  od  lepszej  i  tej  „jedynie  prawdziwej”  bo
spisanej chciwością „religii”....

Kim był  „krawiec” jaki podobno „wabił się” Biały Xiądz czy to przypadkiem  nie
ten „zuch” ....  „Pokonał go w końcu wędrowny krawczyk”  „bohater” legendy o
jego zabiciu?  Czyżby i tu cenzorzy wetknęli swe szpony by ją „uatrakcyjnić” ?
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Inną NIELOGICZNOŚCIĄ w tej  legendzie jest ta iż  „PIANIE KOGUTA GO
ZABIJAŁO”. Jest to tak NIEDORZECZNE, że aż nie ma słów na to bo kilka
linijek  wcześniej  stoi  jak  byk  iż  „KOGUTY  BYŁY  TATUSIAMI” owych
stworów więc PIAŁY PRZY NICH wiele  razy....  Więc  tu też  zapewne piewcy
voodooizmu  zaakcentowali  swoje  „uszlachetniające”  legendę  „inkwizycyjne”
działanie.

Inna kryje się w jego „jadłospisie”..... ale może to był taki „gadzi” smakosz.... co
to  dla  jednego  „pajączka”  gotowy godzinami  nań  polować....  Ciekawe czy się
„najadał” taką dietą.... podobno jego ulubioną (porównaj wielkość obu stworów).
Ale za to pajączek ma nóżek 8.... i tu być może kryje się jakaś podpowiedź.... 

4. Co nam o „Legendzie o Bazyliszku” mówi za to „Brzytwa Ockhama”

Są  przynajmniej  dwa  porównywalne  znaczeniowo  wydarzenia  mogące  być  inną
wersją tej legendy..... Jedna też polska o

Smok  wawelski –  legendarny  smok,  którego  kryjówką  miała  być  jaskinia  zwana
Smoczą Jamą u podnóża wzgórza wawelskiego w Krakowie.

i druga światowa.... 

Pieśń  o  Nibelungach (niem.  Nibelungenlied)  lub  Niedola  Nibelungów  (niem.
Nibelunge  Not;  oba  tytuły  równoprawne)  –  średniowieczny  germański  epos
bohaterski,  napisany  w języku średnio-wysoko-niemieckim ok.  1200 roku przez
nieznanego autora pochodzącego prawdopodobnie z okolic Pasawy, który opierał
się  na  opowieściach  zawartych  w  Eddach,  Sadze  rodu  Wölsungów  i  Sadze  o
Dytryku z XIII w. (Dietrichsage). Wedle tradycyjnego poglądu był to rycerz z rodu
Kürenbergów.

...w jakiej występuje....

Fafnir lub Fafner – postać mitologii germańskiej/skandynawskiej (wikingów), smok
straszny,  lecz  bardzo  mądry  zarazem.  Był  synem  Hreidmara,  bratem  Otra,
Regina, Lyngheida i Lonfnheida.

Ale jest  ich dużo dużo więcej  bo całe  średniowiecze  to  era  „przypadkowych”  acz
ZAWZIĘTYCH....  POLOWAŃ NA SMOKI... I trudno sobie wyobrazić by ZIEJĄCE
OGNIEM  GADY  były  tak  popularne  jak  „jelonki”....  że  aż  powstał  cały  zawód
SMOKOBÓJCÓW.... i raczej pod tą nazwą co innego się skrywa ale o tym przy innej
okazji. Europa to nie „kraina dzika” z niedostępnymi miejscami gdzie takie gady, jeśli
by były gadami, sobie by swobodnie latały wyżerając bydło po polach.... Nie tu....
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5. Złota Kaczka – mitologiczny byt występujący tylko w Polsce. Byt jakiego dolna część
ciała  jest  także  częścią  pierwotnych  wyobrażeń  pt.  Syrenka  Warszawska.  Byt
podwójnie  wyróżniony  raz  poprzez  barwę  –  ZŁOTĄ  więc  KRÓLEWSKĄ,
dwa KORONĘ (podobnej klasy symbol)  na swojej głowie.

Co w „bajce o kaczce” jeszcze może być ważne:
 była BOGATA..... [ w domyśle „biła własne monety”.... ]
 koresponduje z  mitem o DOMKU NA KURZYCH ŁAPKACH – domkiem

Baby Jagi
 koresponduje z innym mitologicznym ptakiem Kogutem – jaki występuje i w

micie o Bazyliszku, i w mitach o Twardowskim i w mitach o Żar Ptaku i jaki
jest uważany za swojskiego Fenixa....

 jej  łapy...  sposób  ich  rysowania  tzn  w  ile  pazurów...  naturalne  to  
3 + 1 przeciwstawny.... jako SYMBOL odnoszący się do innych bytów.

6. Syrenka Warszawska – byt występujący w mitologii greckiej a więc w czasach kiedy
Polaków (wedle nauki  voodooistów od tory)  „na świecie  nie  było”....  więc czemu
sobie ją na godło Warszawy wzięli..... Przecież to nie była ich stolica w momencie
założenia tego miasta (wedle oficjalnej wiedzy), nią została całe wieki później. Czemu
akurat Warszawa, a nie Kraków czy Gniezno te „oficjalne” miejsca, ma taki herb. Nie
wydaje się wam to co najmniej DZIWNE?

Przecież to STOLICA, AKTUALNA STOLICA jako SYMBOL PAŃSTWA powinna
być uhonorowana herbem jaki wedle mitologii oznacza  NIEZDOBYWALNE bo to
wedle opisu zamieszczonego wyżej reprezentuje Syrenka i też Nike.... jakie w mowie
potocznej wyrażają przekaz : 

NIE  PODSKAKUJCIE  (do nas)  BO  I  TAK  WAS  POKONAMY.....

Sama zaś Warszawa, jej oficjalna historia nie ma w sobie takich „meandrów” które by
z  niej  czyniły  NIEPOKALANĄ  butem  agresora  TWIERDZE...   Zawsze  była
zdobywana  i  to  przy  każdej  wojnie  jaka  się  toczyła  w  Polsce....  często  też  była
WIELKIM POGORZELISKIEM....więc albo HERB Warszawy to podłej jakości żart
albo się on tyczy czasów DUŻO STARSZYCH niż data jej „oficjalnego” założenia.

7. Syrenka  Warszawska  –  sposób  jej  malowania.....  zwłaszcza  jej  malowanie  jako
chimera złożona z emblematów 4 ewangelistów czyli tych „NAUKI”  tworzą Pismo
Święte....  

„Ewangeliści –  według  tradycji  chrześcijańskiej  autorzy  czterech  Ewangelii
kanonicznych zawartych w Nowym Testamencie: Marek, Mateusz, Łukasz i Jan,
uznani  za  świętych  przez  Kościół  katolicki,  prawosławny,  anglikański,
ewangelicki, ormiański i koptyjski.
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Autorów  czterech  Ewangelii  kanonicznych  zgodnie  z  naukami  Hipolita  i
Tertuliana,  nazywano  ewangelistami  od  III  wieku  n.e..  Autorstwo  tekstów  jest
podważane.

Często w sztuce przedstawiano ewangelistów jako ludzi siedzących przy pulpitach
i piszących księgę oraz za pomocą symboli, które są ich atrybutami:

 Marek – lew, czasami człowiek
 Mateusz – człowiek (również człowiek uskrzydlony)
 Łukasz – wół
 Jan – orzeł. „

Rysunek 5. Warszawska Syrenka jako Ewangeliści......
(od lewej 1 i 2 => http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IS/leksykon_sztuki_chrz_26.html
3 => http://fra3.ceti.pl/Symbole-Ewangelistow,a,24195)

Nie czujecie się tym ZSZOKOWANI..... więc co powiecie na to....

„W Apokalipsie  św. Jana cztery  istoty  -  anioł  (człowiek),  lew, byk  i  orzeł  to
czterej strażnicy Bożego tronu, a także symbole czterech ewangelistów. Cztery
istoty  mogą  występować  jako  symbole  ewangelistów  lub  pojawiać  się
samodzielnie, zastępując ich: człowiek (anioł) za św. Mateusza, lew za św. Marka,
byk  za  św. Łukasza  i  orzeł  za  św. Jana.  Przedstawienia  symboli  ewangelistów
wywodzą się z opisu czterech strażników Bożego tronu w Apokalipsie: mają oni po
sześć skrzydeł, mają skrzydła pokryte oczyma i każdy z nich bez ustanku wychwala
Boga.  Te cztery istoty  odpowiadają cherubinom z wizji  Ezechiela  -  w czterech
postaciach (gr. tetramorph) zgromadzonym przy tronie. Prorok Ezechiel opisał ich
podczas  babilońskiej  niewoli  Żydów.  Wygląd  tych  istot  wzorowany  jest  na
kosmicznych,  babilońskich  postaciach  baśniowych,  które  według  wiary
babilońskiej były strażnikami nieba.”
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... tudzież to...

„Choć  wszyscy  Ewangeliści  opisywali  życie  i  nauczanie  Jezusa  Chrystusa,  to
każdy z nich robił to w inny sposób. Tworzyli dla rożnych odbiorców (nawróceni
Żydzi,  poganie,  etc.)  i  dobitniej  podkreślali  różne  aspekty.  To  właśnie  na
podstawie"charakterystyki"  poszczególnych  ksiąg  Ewangelii,  przypisywano  ich
autorom symbol.

Dumny król  zwierząt  to  "logo" świętego Marka. W kulturze  europejskiej  lew
symbolizuje, między innymi, Boga, moc Boską, potęgę, majestat, dumę, zwycięstwo
i  zdrowie.  Okazałego  lwa,  często  także  uskrzydlonego,  przypisano  autorowi
najstarszej, i jednocześnie najkrótszej Ewangelii,  ponieważ to on zaczyna swoją
relację od historii  pobytu św. Jana Chrzciciela, ostatniego proroka, na pustyni.
Marek  pisze  na  początku  o  działalności  "głosu  wołającego na puszczy",  który
zapowiadał przyjście Chrystusa. Jezus jest, z kolei w Apokalipsie nazwany "lwem
zwycięskim z pokolenia Judy" (Ap 5,5).  A lew to,  jak już wspomniano, symbol
zwycięstwa.

Celinkowi  z  Kafarnaum,  czyli  świętemu  Mateuszowi  przypisano  symbol
człowieka. Często przedstawia się go ze skrzydłami, ale owego "herbu" nie należy
mylić  z  aniołem.  Historię  Jezusa z Nazaretu Mateusz spisywał dla wyznawców
judaizmu  oraz  dla  chrześcijan,  którzy  nawrócili  się  z  judaizmu.
Najprawdopodobniej  dlatego,  na  początku  Ewangelii  swojego  autorstwa
przytacza cały wywód dotyczący drzewa genealogicznego Chrystusa. Nawrócony
poborca podatkowy udowadnia, że Jezus jest potomkiem Abrahama. Miało to duże
znaczenie  dla  ludzi  wychowanych  w  tradycji  żydowskiej  -  wykazanie  się  jak
najstarszym rodowodem świadczyło o wielkości danej osoby. Mateusz - historyk
rodu  Syna  Bożego,  otrzymał  symbol  człowieka  na  znak,  że  dużą  wagę
przywiązywał do ludzkiego wymiaru pochodzenia Chrystusa. Dla Mateusza Jezus
był lwem z pokolenia Judy.

Wierny towarzysz i współpracownik Pawła Apostoła, któremu towarzyszył w wielu
podróżach misyjnych, czyli  święty Łukasz otrzymał symbol woła. To zwierzę od
najdawniejszych czasów mordowano ku czci bóstw w wyjątkowych momentach.
Stało się, więc symbolem ofiary i kapłaństwa. Swój zwierzęcy "herb" św. Łukasz
otrzymał,  ponieważ w swojej  wersji  Ewangelii  bardzo często podkreśla,  że  Syn
Boży Jezus Chrystus został złożony w ofierze za grzechy świata. Marek rozpoczyna
swoją  historię  od  przytoczenia  opowieści  o  Janie  Chrzcicielu,  którego  poczęli
rodzice w późnej starości.  Bardzo słusznie  przypisywano św. Łukaszowi symbol
wołu;  oba  rogi  bowiem  oznaczają  Stary  i  Nowy  Testament,  a  kopyta  cztery
Ewangelie.

"Umiłowany Uczeń", czyli święty Jan w symbolicznym przedstawieniu figuruje
jako orzeł. Ten  królewski  ptak,  według mitów, jest  jedyną istotą,  która  może
spoglądać  wprost  w  słońce. Badacze  i  znawcy  uznali,  że  ze  wszystkich
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Ewangelistów,  to  właśnie  autor  Apokalipsy  ma  najbardziej  przeszywające
spojrzenie.  Otrzymał  dar  patrzenia  w  przyszłość.  Był  także  najbliżej  słońca  -
Jezusa.  To on  wytrwał  pod  krzyżem,  to  jemu  Syn  powierzył  swoją  Matkę  w
opiekę.”

Co ma wspólnego (miasto) Warszawa z Apokalipsą ?

I to tą ODBYTĄ bo przecież nie nadano jej symbolu na zaś... na tę nadchodzącą....

....bądź w innym ujęciu Warszawa jako BOŻY TRON.....  bo to literalnie kryje
się pod symboliką Warszawskiej Syrenki..... w jej elementach.... wedle Apokalipsy
św Jana a to chyba JESZCZE GORZEJ....... wręcz BLUŹNIERCZO.....

[ Opis znaczeń symboli wedle religioznawców czyli cytaty pochodzą: 
1. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IS/leksykon_sztuki_chrz_26.html
2. http://fra3.ceti.pl/Symbole-Ewangelistow,a,24195 ]

8. Warszawa – czyli „co piszczy” w jej nazwie......

Naturalnym i oficjalnym sposobem rozczytywania nazwy Warszawa jest to związane z
legendą o Warsie i Sawie.... którzy są

 heteroseksualnym małżeństwem – oficjalna legenda
 homoseksualnym małżeństwem – słowiańskie znaczenie słowa Sawa

Jako że jest sprzeczność znaczy iż któraś strona zwyczajnie kłamie a ponieważ jednak
słowiańska tradycja nazewnicza wydaje się być WIARYGODNIEJSZA (czyli „Sawa
to  facet”  przeważa  bo  jest  BARDZIEJ  PRAWDOPODOBNE)  i  ponieważ
„małżeństwa” typu homo-homo to wynalazek 20 wieku to oni PARĄ NA PEWNO
NIE BYLI. Ich „małżeństwo” to mem czyli pojęcie jakie ma TUSZOWAĆ ich INNE
wzajemne POWIĄZANIE. Pytanie oczywiście JAKIE.

Przypomnijmy sobie co o nazwie „wiemy”....

„Nadana przez zasadźców nazwa (pierwotnie Warszowa lub Warszewa) pochodzi od
rycerza z rodu Rawów (Rawiczów) o imieniu Warsz (będącego skrótem od imienia
Warcisław),  do  którego  należała  wieś  z  XII  lub  XIII  wieku,  leżąca  w  obrębie
dzisiejszego  Mariensztatu.  Pierwotne  brzmienie  nazwy  Warszowa,  potwierdzają
również dokumenty łacińskie (w których używa się formy Varsovia, zamiast Varsavia),
oraz francuskie (gdzie występuje nazwa Varsovie, nie zaś Varsavie). „

i podążmy tropem „warsza” czyli „warcisława”.....
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„Warcisław,  Warcsław,  Warsław –  staropolskie  imię  męskie.  Składa  się  z  członu
Wroci- ("wrócić, wrócić się, przywrócić") w formie Warci- i -sław ("sława"). Może
zatem oznaczać "ten, który przywróci sławę". Od skróconej formy tego imienia,
Warsz,  w  formie  dzierżawczej,  pochodzi  nazwa  miasta  Warszawa,  dawniej
Warszewa.

Innym staropolskim wariantem tego imienia jest Wrocisław, i od niego pochodzi
nazwa miasta Wrocław.

Warcisław imieniny obchodzi 1 listopada.”

I mamy kolejne tropy
 WOJNA – bo WAR dla mnie jest od WAR-CZEĆ / WAL-CZYĆ  (->SWAR)
 SŁAWA – w domyśle wojenna – więc ZWYCIĘSTWO (patrz NIKE)
 PRZYWRÓCIĆ SŁAWĘ znaczy ODBIĆ/ ODRESTAUROWAĆ/ ODNOWIĆ 

I taki tyci tyci „Warszewa”jako Wojowniczy Szewc od wawelskiego owcożercy.

Kolejny trop  „Varsovia” („Varsovie”) dziwnie  korespondujący z  frazą WOJENNA
SOWA czyli  ATENA i  kolejny z  SOFIĄ takim pra-ezo-bytem – matką wszelakiej
kreacji.

Kolejny trop czyli kolejne sposoby rozczytania nazwy Warszawa -> WARSAWA:
 WAR  S-ł-AWA
 s-WAR  SAWA
 WAR  SWA / sWAR SWA -> Pani Swa/ Pani Siwa

9. Warszawa – czyli sekrety legendy o jej założeniu...

Tutaj narracja przebiega w oparciu o jeden schemat – wersja pogańska

Była sobie PANI W POTRZEBIE – jaka została PODSTĘPEM UWIĘZIONA – i jaką
uratował..... (Wars) RYBAK 

...wersja dla „ureligijnionych”.....

Było sobie królestwo (król) w potrzebie i został też przez owego rybaka uratowany....

...i tu i tu AKCJA dzieje się W NOCY, w DESZCZU/ BURZY/ NIEPOGODZIE.....
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i tu i tu WSZYSCY ŻYJĄ dalej WOLNI I SZCZĘŚLIWI bo „RYBAK” SPEŁNIŁ
SWOJĄ ROLĘ.....  

uratował króla/ królestwo/ syrenkę od NIECHYBNEJ ŚMIERCI..... za co 

ZOSTAŁ SZCZODRZE WYNAGRODZONY...  i

PRZYJĘTY DO KRÓLEWSKIEJ RODZINY.....  i

JAKI OBIECAŁ ZAWSZE PRZYBIEGAĆ NA RATUNEK.

Kolejne  rzeczy  jakie  pachną  i  biblią  i  PONOWNYM  POWROTEM.....  tyle  iż
Chrystusa.....

Tyle tytułem wstępu.... pora na prawdziwy HORROR.....zwany PRAWDĄ.... 

----

PS.
[ cytaty jeśli nie podano inaczej pochodzą z polskiej wiki, podobnie rysunki
   istniały w dniu pisania.... niekoniecznie zaś będą w dniach kolejnych.... 
   Polakożerstwo jak obłęd nadważności i nieposkromiona chciwość trawi wielu....
   zwłaszcza trawi tzw „polskie” „autorytety”, „nałukowych” opiekunów wiki ]
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