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ВОВЕД

Hugh Seton- Watson, “Nacije i države”1 пиши за „Испитување  и потекло на
нацијата и политика на национализмот“.  Dilectissimae laborum et gradiorum participi

На почетокот, стр. 9, стои Збор на издавачот: „Британскиот историчар Hugh
Seton- Watson, професор на високата школа ‘School of Slavonic and East European
Studies’ во Лондон, се бавел во својот долгогодишен труд на проблемите на Средна
и Источна Европа, а со тоа во врска, меѓуостанатото, и со проблемите на форми-
рање и развојот на нацијата во тој дел на Европа. Последните десетина години го
проширил своето проучување на националните проблеми на цела Европа ...“. 

Стр. 13 е Предговор на југословенското издание: „...Книгата нас не упатува
на сфаќање  дека нациите, сфатени како народни заедници, се  главно субјекти  на
борба и војни во светот на социо-политичко-економска разина, и секако, во својата
народносно- културна димензија...“.

Стр. 19 авторот го почнува својот Вовед- насловите ќе останат исти...
Јас пренесував цели и делови на книги на автори. И во оваа го продолжувам.
„Оваа книга е резултат не само на неколку години интезивно проучување да

се сфати онаа снага на национализам која непрестално го потресува светот во кој
живееме. Затоа морам да започнам со нешто автобиографија.

Во мошне раното доба постанав свесен на постоење на нација. Мојот прв на-
ционален симбол бил кралот Роберт и пајакот од приказната за него. Кога сум  го
почнал школувањето во француската школа, собрав нешто митологија на Vercingé-
torix, St. Luis и Chevalier Bayard пред него што во својата прва англиска школа се
запознав со кралот Алфред и неговите легендарни колачи. Мојот татко бил прили-
чно ангажиран во создавањето на нови држави во Средна Европа, па не само ими-
њата туку и некои учесници на тие настани ми биле заправо стари познаници. Уџе-
бниците од кои учев од современата европска историја ја пишеле луѓе кои во тоа
раздобје на  Wilsonовиот либерализам верувале и се надевале дека се слободата на
државјаните и слободата на нациите нераздвојни.

Година дена пред него што сум ја завршил школата, Адолф Хитлер постанал
канцелар на земјата која подоцна ќе се вика Трети Рајх. Непосредно после средна
школа доживеав вистинско искуство на Третиот Рајх и Германците како народ. Ид-
ните години сум ги посетувал земјите јужно и источно од Германија, и што повеќе
сум гледал, тоа помалку ми се чинело веројатно дека захтевите на националистите
и вистинските поединци лесно можат да се измират. Уверен дека национализмот,
кој створил чврсто јадро на фашистчките движења што никнувале во тие земји во
тоа доба, се закана и слобода и на мирот, и сум ја поклонил цела своја вера на инте-
рнационализомот, и очекував подобра иднина од социјализмот. Ни попаметниот ни
побудалестиот од илјада моји сонародници, иако загрижен поради договорот  Rib-
bentrop- Молотов, му се дивев на Советска Русија, и како сојузник кој го понел гла-
вниот терет на битката после 1941, и како на социјалистичка држава.Заправо, ме-
ѓутоа, веста од ‘ослободената’ Источна Европа после 1944, и особно проматрањето
на сите импликации на ‘ослободувањето’ на лице место 1946. и 1947. ја уништиле
таа илузија, кои биле еднакво далеку од стварање како wilsonовски илузии што им
претходеле. Во последните триесет години, луѓето кои историските социјалисти со

1 Hugh Seton- Watson, NATION AND STATES, 1977 Hugh Seton- Watson, 1980, Globus- Zagreb.
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гнасење би ги одбиле да ги признават за своите ученици, извршиле мноштво зло-
чини во име на социјализмот. (Историја=и стори=стори, созрее, заврши..., Р.И.)

Кога продолжив да го проучувам национализмот и сум патувал од време до
време по Европа, исламскиот свет и Северна Америка, уз повремени излети и пона-
таму, ми постанувало све појасно и дека неправдите и судирите измеѓу класите и
измеѓу нациите остануваат горка стварност, и дека све до сега ни национаслисти ни
социјалисти- а заправо ни било кој друг- на нив не пронашол одговор. Нациите по-
стојат; судирите  измеѓу нациите постојат; националистите на власта  често вршат
насилие над човечките права над своите поданици; а покужувањата да се докини
националната лојалност, дури  и кога на изглед се спроведува  во име на поголема
солидарност, не ја постигнуваат својата цел, туку навистина придонесуваат на вку-
пната количина на експлозивното човечко мразење во светот.

Све тоа ме уверило да со пуките проповедања против национализмот не мо-
жеме многу да помогнеме на човечкиот вид. Сега ми се чини на попожелно да се
штеди на оптужбите,  и порано да се настојува  суќути  и разбирање за чезнеење и
слабоста на човечките поединци, еднакви како и нација. (Пуки=народни, Р.И.)

Национализмот во текот на целиот мој живот бил и уште секогаш е силна и
опасна снага; ама тој свои корени влече од историските процеси кои достигаат да-
леку во минатото. Да би се проучувал национализмот, човек мора да се занимава за
политика, социологија и историја. Дојамот кој сум  го стекнал уште како студент,
дека не е можно строго да се разграничат ‘социјалните’ од ‘националните’ или ‘на-
ционалните’ од ‘интернационалните’ проблеми, и дека минатото и сегашноста се
потполно не раздвојни поврзани еден со друг,е појачан готово со сите што до денес
сум научил или видел. Кога социолозите истакнуваат потреба да се споредуваат по-
јавите во кои има некои сличности; и кога историчарите инсистираат на апсолутна
единственост на секој историски настан, се затекнува во ситуација да се сложувам
и со едните и со другите. Стојалиштето или-или,кое догматски ја отфрла секоја сп-
оредба, или кое единствоста ја дискфалифицира како неважна, ми се чини својство
на вавари; а варвари можат да се најдат внатре во сите академски ‘дисциплини’. И
споредиво и единствено постојат: трагателот на вистината мора секогаш да се бори
да ги одржи во равнотежа, свестен дека тоа никогаш не ќе му успее. Кога тоа би
било општо прифатено, можда себе би заштеделе добар дел adium academicum.

Не сум настојувал во овој дел да разработувам некоја генерална теорија на
национализмот. Многу сум научил од современите пионири на тоа подрачје, како
што се  Anthony Smith  и Karl Deutsch; ама не сум  покушал  да појдам по нивните
стопи. Исто така не сум настојувал ни да го анализирам нациоинализмот како до-
ктрина, или да принасоберам примери на национлната реторика. Мојата преокупа-
ција заправо е создавање нација, до делување  на националистичките движења, те
начинот на кој тие влијаеле на родување, создавање и распаѓање на државата, одно-
сно како тоа влијаело на нив. И на тоа подрачје веќе постои голема литература; и
должувам повеќе отколку што икогаш ќе можам да се заблагодарам на своите број-
ни претходници, меѓу кои посебно би го истакнал Hans Kohn и Eugen Lemberg, ме-
ѓутоа, точно да не го следам патувањето ни на еден од нив. Се впуштив во нешто
многу поскромно отколку што е создавање на општата теорија; сум покушал наиме
да ги разложам и споредам примерите од различните раздобја и различите делови
на светот.
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Националистичките движења во мојата доба се истакнати карактеристики на
интернационалниот крајобраз, и тоа веројатно ќе остане уште многу години. Тие се
светски појави. Мојата цел била да придонесам на нивното разбирање- то ест, и да
ја протолкувам таа појава на моите современици кои одвај се свесни дека таа за нив
се однесува, и да пружам нешто материјал и некои смерници на оние кои намеру-
ваат таа појава подлабоко да ја истражат. Во оваа книга е изложен низ историски
примери, од кои некои покриваат неколку десетлетија, а други достигаат наназад.
Чинителите кои се задржани во моите кратки историски поедини случаји лесно мо-
жат да се откријат и другде, ама досега не биле поредени едни крај други во една
книга.Сврха ми е на луѓето некои или многу од тие случаеви познати,да им овозмо-
жам, па дури и да ги наведам да размотрат други кои им не се познати. Чинителите
се одбрани затоа што мене ми се чинело најзначајни од стоајалиште на процесот со
кој се бавам: формирање на националната свест, движење за националната незави-
сност, движење за национално единство и создавање на нација со делување на др-
жавата. Секој дел на секое поглавје се бави со еден или неколку тие процеси во од-
нос на нација или држава која ја посматраме. Ни еден поедин дел не е, ниту била
намера да биде, краток приказ на историјата на било која нација или било која др-
жава.Секој друг освен мене би вклучил многу штошто што јас сум испуштил, а ис-
пуштил многу штошто што јас сум вклучил. Ама човекот мора да направи сопствен
избор.

Длабоко уверен,  како што сум,  дека модерните националистички движења
се светски појави, сум  осетил дека не можам да ги избегнам обврските да ги по-
сматрам движењата во целиот свет. Тоа значи дека не можам да се ограничам на
нациите чии земји, јазици и култури ми се познати. Сопственото искуство како чи-
тател на туѓи книги ме уверило дека методата симпозиум, во кој поедини стручња-
ци за одредени аспекти на некој проблем или одредени подрачја на светот учеству-
ваат со посебни поглавја, малкунекогаш успешни; и стојалиштата на едниот един
ум, па дури и ако непотполно и искривено, може понекогаш да се истакнат со вр-
лина единство. Се надевам дека моите напори можда донекаде придонеле на разби-
рањето на појавата на нацијата, државата и националистичките движења и дека мо-
жда ќе поттикни други, чија особна комбинација на исуство и знаење се другчии од
моите, да од своја страна покушаат во еден свеопшт приказ од стојалиште на еден
ум, и така да го исправат и подобрат моето дело да би поново би ги предизвикале
други да ги исправат и подобрат нивното.

Иако оваа книга е опсежна, настојував да не ја оптеретам со зборови. Се тру-
дев да изнесам свои аргументи, чинители и хипотези без разубувања. На читателот
мое приповедување можда ќе му се учини сухопарно, ама се надевам и неуверливо.
Го уверувам читателот, или читателката дека чуствата кои се кријат под тие тексто-
ви не се ладни. За цело време на трудот бев и те како свесен на луѓето и жените, зе-
мјите, предметите и културите кои оставиле длабок траг и во моите запазувања  и
во моите мисли, без обѕир дали тоа во моите зборови е видливо. Призорите и разго-
ворите, гомилата и осаменоста, свртен коб на некои пријатели и спас на некои дру-
ги, древни рушевини на четири континенти, средновековни градови на три и пла-
нини и прашуми на пет континенти, се натискуваат во моето мислење и се скриени
под мојата суморна проза, да би можда тек повремено избиле како пламен јазик низ
пукнатината  во нејзината  равна површина. Да  ги изразам  сите тие чуства,  забла-
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годарам  за све што сум  видел, слушнал, научил,  заборавил или запамтил, ја пре-
минува  мојата можност. Нешто од расположенијата од кои све тоа резултирало е
содржано во стиховите на  Hug von Hofmannstahl  кои се осудив  да ги цитирам на
по-четокот на книгата“. (Еве ги стиховите на Хуг фон Хофманштал: , Р.И.)

Ganz vergessener Völker Müdigketen
Kann ich nicht abtun von meinen Lidern
Noch weghalten von der erschrockenen Seele
Stummes Niederfallen ferner Sterne
Нема  „Сосема  заборавени  народи...“, затоашто народите не изумреле,  туку

со текот на времето им се променало името, биле уништувани од дивите Континен-
талци, Монголи... Меѓутоа, нивно најголемо зло било еднобожеството=еврејството
кое сé напредно од повеќебожеството уништило-повеќе во моите претходни книги-
како и одродување на Белците од својот варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик
со повеќерасните јазици. Ова беше говорено во моите претходни книги, а и во оваа.

„Ја проучував  доволно историјата да знам колку извонредно и бескрајно е
разнолика меѓусобната игра на личности, институции, идеи, имперсонални снаги и
пук случај, и тоа ме навело со неповеревување да се однесувам спрема наводно се-
обфатните и научни теории. Исто така болно сум бил свесен на чинителот дека на
историјата, уште повеќе отколку на природните науки, е потребна стална ревизија,
те таа и ја добива. Доволно е тешко да се биде со тие ревизии дури и на сопстве-
ните подрачја на специјализација: да се биде во тек во размерите на времето и на
просторот со кои се бави оваа книга би ја преминувала можноста дури на генијата.
Мнозина мои читатели затоа мошне лесно на овие страници ќе најдат застарени ин-
терпретации. Покрај тоа, малку скептицизам во врска со ‘револуциинарното’ откр-
итие во хисториографијата добро дошло: често, после што поминало неколку годи-
ни од таквите епохални продори, историскиот крајобраз проматрен од одредена од-
далеченост одеднаш наликува на крајобраз кој го опишале застарените претходни-
ци.И дали постои воопшто ‘исправна’ оддалеченост за поглед на историјата, еднак-
во како и за поглед на град- на Париз, од разина на оние оптимистички рибици на
брегот Seine,или bouquinistes,изнад оние, или од торањот на Notre Dame,или од ска-
лите на Sacré Coeur, или со млазњакот кој надлетува на висина од 10 000 метри ?

Моите извори биле различни. Првиот е печатен збор- историски документи
и интерпретативни дела, убава книжевност и часописи. Во библиографијата сум на-
вел некои од тие дела кои ми биле најкорисни и во кои читателите можат да најдат
обилни понатамошни информации, ако тоа го сакаат. Вториот извор бил разговор,
кој обфаќа најмалку четириесет години и готово исто толку земји. Индивидуалните
разговори можда пружаат помал број информација од масовните одговори во слу-
жбените анкети, ама оставуваат живи успомени, и уз малку среќа и упорност при-
лично често можат да се споредуваат и проверуваат, или меѓусебно или со испра-
вите. Третиот извор е патување, кога за тоа се пружала прилика, во мир и во војна,
вклучувајќи  ги  земјите  во  кои  не  сум  го  познавал  домашното  население,  ниту
умеел  да читам  новини. Видени  со  родени  очи  не само зградите и  сликите, туку
исто  така-  можда  уште  повеќе-  крајолики,  мора  исто  толку  да  продонесат
разбирање колку и читање на книги.

Пренесувањето на латинското писмо на имиња на личности или места на не-
латински јазици секогаш преставува непромостива тешкотија и веројатно не е мо-
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жно да се задоволат сите стручњаци. Некои имиња веќе стекнале англиска ортогра-
фија која, иако неточна, е широко прифатена: во таквите случаи се служев со таа
ортографија. Во мнозина примери на источноевропски јазици ги освоив нагласките
или седиите кои се употребуваат во тие земји, освен некои изнимки кога претставу-
вале посебна тешкотија. На најголеми запреки наидував кај арапските и кинеските
имиња. Да се употребат сите дијактрички знакови на ориенталистите ми се чинело,
оправдано или неоправдано, неприкладно за книгата која се повикува  на некакво
место во стручната ориенталистичка литература.  Ad hoc компромиси измеѓу стру-
чната употреба на популарната ортографија и здравиот разум со кој сум ја избегнал
на подложната секако неоспорната критика. Ипак се надевам дека личностите и ме-
стата ќе бидат претпознатливи, и го молам читателот да ми  опрости  со обѕир на
страховитата замршена задача.

Мошне сум заблагодарен на Rockfellerовиот завод за неделите кои ги прове-
дов во  Villi Serbelloni  во Bellagi  во рујан 1971, кога сум го започнал пишењето на
книгата, и на господинот William Olson и госпоѓицата, што осигурале така соврше-
ни услови за почеток на тој потфат. Еднаква благоданост му должам на советот на
School of Slavonic and East European Studies, која ми одобрила студискиот допуст во
текот на есенскиот семестар 1975. (Серб..., за Серби=Срби, Р.И.)

Моите пријатели Stephen Clissold и Peter Lyon го прочитале целиот текст; и
нивните примедби, базирани на долготрајно искуство и темелно знаење, ми биле од
голема  помош. Многу колеги  широкоградно ми  го ставиле на располгање  своето
време, а и студенти како и други слушатели во текот на годината ме поттикнувале
и охрабрувале. Со посебна нежност се сеќавам на своите колеги и студенти на Све-
училиштето Индијана и Свеучилиштето Washinton. Би сакал исто така да ја изразам
захвалноста на своите издавачи,а особна благодарност на Antony Forster и Frederick
Praeger за подршката и поверувањето во доба кога тие ми биле и те како потребни.

Од овие два најголеми долгови, еден му го должам на својот татко, на кој
поголемиот дел од активниот живот бил определен со тие проблеми и кој ги потти-
кнал, поддржал  и го  пробудил  моето занимање  за нив; вториот е  прибилежен  на
една од првите страници“.

НАЦИЈА И НАЦИОНАЛИЗАМ

„Намера на оваа книга е да ги испита процесите со кои нациите се одлику-
вале, типови на политички движења кои покушувале да ја оствараат националната
цел, ма што со тие во одредениот трен се сматрало, те како внатрешната политика
на државата и односите измеѓу државите влијаеле и влијаат на тие движења, или
тие движења на нив.

Разликување измеѓу држава и нација е битно за целата моја тема. Можат да
постојат држави чии државјани не ја творат ни една нација, или ги творат неколку;
а нацијата може да биде истозначна со становништвото на некоја држава или може
заедно со другите нации да биде вклучена во една држава, или може да биде поде-
лена на неколку држави. Државите постоеле давно пред нациите, а постојат нации
кои кудикамо се постари од многу денешни држави. Уверувањето дека секоја др-
жава е нација, или дека сите суверени држави се национални држави, наголемо го
замаглило поимањето на политичката збиља. Државата е законска и политичка ор-
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ганизација која поседува власт од своите граѓани да захтева послушност и лојално-
ст. Нацијата е народна заедница чии членови се поврзани со чуство на солиданост,
заедничка култура, национална свест. Ипак, во секојдневната јазична пракса, и во
англискиот и во останатите модерни јазици, тие двата различни односи често се за-
менуваат.

Во Соединетите Држави израз со ‘дел на нацијата’ значи напросто со ‘дел на
цела држава’. Во најважните европски јазици зборот ‘односот меѓу нациите’ и ни-
вните еквиваленти обично служат за опишување на односите меѓу државите. Орга-
низацијата втемелена поткрај на втората светска војна, во надеж дека ќе спречи во-
јни и ќе го зачврсти мирот меѓу државите, е наречена United nations (Обединети на-
роди), а нејзината претходница се викала League of Nations (Лига на народите). Ама
членовите и во една и во друга организација воглавно е ограничена на влади на по-
едини држави. Во доба на претседателот Wilson се претпоставувало дека државата
ќе ја обфаќа нацијата; да населението на секоја држава ќе ја твори нацијата; и дека,
после, во златно доба на самоопределување кое заправо свитало, секој народ ќе има
своја држава.Секако, 1918. било многу такви држави: израз ‘национална држава’ во
таквите  околности  ја одразувал  стварноста.  Меѓутоа,  било многу држави, од кои
некои постанале членки на Лигата на народите, за кои тоа не можело да се устврди.
Wilsonовата  фразеологија  се  задржала  и  во  Roosveltовото  раздобје  (Roosvelt  бил
втемелувач на Обединетите народи, иако не го доживеал нивното делување). Мно-
гу од првите членки, и многу кои на таа организација и пришле подоцна, биле на-
ционални држави, ама многу, и од една и од друга категорија, тоа не биле. Заправо,
се  покажало дека Обединетите народи се тек состојалишта на претставниците на
‘разединетите држави’. Често споменувана фраза како да ‘живееме во доба на на-
ционалните држави’ во најдобар случај е полувистина. Би можело да се устврди ка-
ко да живееме во раздобје на суверените држави. Многу веруваат дека државниот
суверенитет е главен разлог на меѓународните напнатости, и потенцијален узрок на
идните војни; те валјда да се превземат чекори да се смали.Исто така често се тврди
како ‘раздобје на националната држава завршува’. Вистината е многу позамршена:
проблеми на суверенитет и национализам, држава и нација, не се истоветни. Биле
тренови кога постоењето на современи држави предизвикало војна, и трен кога до
војна довело  настојувањето  на нација. Во  поново време  има примери  дека  држа-
вниот суверенитет се смалува,  и е можно дека таа тенденција и ќе ојача. Ама не-
станокот на државниот суверенитет не предизвикал нестанок на нацијата, баш како
што ни создавање на нови независни држави не било доволно за создавање на нови
нации. Дали нацијата воопшто може да биде уништена, тема за која би можело да
се расправа. (трен=тренуток, миг..., Р.И.)

Уште поголема збрка предизвикува зборот ‘национализам’, кој често се упо-
требува како назив за секој облик колективна себичност или агресивност што пи-
сателот и говорникот не го одобрува. Постанала погрден израз како спротивност на
угледниот збор ‘патриотизам’. Заправо: ‘Јас сум патриот, ти си националист’.

За владите често се говори да водат ‘националистичка’ политика, ако ги сле-
ди сопствените интереси на штета на останатите влади. ‘Економскиот национали-
зам’ ест делување во корист на наводно економски интереси на населението на не-
која земја,без обѕир на интересите на другите народи во останатите земји. Меѓутоа,
себичното застапување на сопствените интереси отсекогаш била карактеристика на
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политиката на безбројни влади во текот на историјата, давно пред него што икој го
споменувал  национализмот  или  нацијата.  Друга  злоупотреба  на  тој  збор  ‘нацио-
нален’ и ‘национализам’ се однесува на колективистичката политика на владите на
поедини држави. Во текот на последната половина на столетието владите, или како
резултат  на војниот или  финансискиот притисок, или  идеолошките  уверувања  на
своите  политичари,  сé повеќе  се  мешаат  во  економското  делување  и  приватниот
живот на своите државјани, сé повеќе да се мобилизира приватната личност и при-
ватната сопственост. Таа тенденција е опишана во францускиот јазик со корисниот
збор  étatisme,  која нема точен еквивалент во англискиот јазик. Појавата државата
да го превзема сопствеништвото или работните претпријатија (étatisation) на англи-
ски неточно се преведува како ‘национализација’, и тој збор преминал и во францу-
скиот и останатите јазици. Таа наведува на погрешно толкување, бидејќи превземе-
ниот имот заправо не е предаден на располагање на нацијата, туку на владејачката
бирократска каста.

Оваа  книга се бави со нациите и државите, а само помалку со национали-
змот. Покрај тоа, зборот и феномен на ‘национализмот’ често ќе се сретнува на на-
редните страници, те е потребно на почетокот барем да се предупреди на тоа што
таа мене ми значи. Спрема мојот суд, зборот ‘национализам’ има два темелни зна-
чења. Наголемо би придонела јасноста на мислењето, и  на поединците и на јавно-
ста, кога тој збор би можела да ги лиши сите додатни значења и да се ограничи са-
мо на таа два. Едно од тие значења ест доктрината за карактерот, интерсите, права-
та и должноста на нацијата. Второто значење ест организираното политичко движе-
ње, на кое е сврха да подпомогни на наводните цели и интереси на нацијата.

Два  најголеми  истакнувани  цели  на таквите движења  ест  независност  (со-
здавање суверена држава во која е таа нација доминантна), и национално единство
(вклопување  внатре на границата на таа држава на сите групи  кои спрема мисле-
њето на нив самите, или оние кои во нивно име говорат, припаѓаат на таа нација).
Во многу, иако не сите нации, пред националистите се поставува уште една задача:
да се изгради внатре на независната држава, ширејќи го меѓу сите слоеви на населе-
нието уверувањето во постоење на нација на кое, пред него што е стечена незави-
сност, било свесно само малцинство.

Во оваа книга ќе се бавам најповеќе со движењата. Не намерувам строго да
се ограничам на расправање за движењата за постигнување на трите цели: незави-
сност, единство и изградување на државата, ама мојата позорност, воглавно, ќе би-
де усредочена на нив. Оваа книга воопшто готово не се бави со доктрина или идео-
логија: на таа тема веќе постојат низ добри книги, постар и понов датум. Како до-
ктрина, таа сама по себе не е посебно занимлива, бидејќи во бит е варијанта на до-
ктрината за народниот суверенитет од осумнаесетиот век, од половина соџвакани
парчиња на социјализам кои на таа супа и се додадени во текот на времето. Таа ги
надахнала и поттикнала големите реторички искази, од кои секој вид се истакнува
со посебни својства; понекогаш, мора да се признае, и со сликовити, иако се лите-
рарни квалитети и убавина на одликите кои не би им без резерва припшал. Припре-
ма на антологијата на националистичката реторика не е дел на задача која сум се
прифатил; ама такви антологии постојат, некои од нив се опремени со оштроумни
коментари, и на читателите кои се занимаваат баш за тоа подрачје зацело ќе се ко-
ристи ако ги проучат.

9



Све што досега е речено претпоставува употреба на зборот ‘нација’, а неа е
многу  потешко да  се  протолкува.  Било безброј покушаји  да  се  дефинира  нација,
ама сите одреди останале безуспешни. Недвојбено е најпознато настојувањето на
Јосиф Сталин, чие дело е,  Марксизам и национални прашања, настанало на темел
на членкот кој го напишал на Лениновиот захтев 1913, подоцна објавено на десети-
ци јазици и во десетина милиони примероци: заеднички јазик, заедничка територи-
ја, заеднички стопански живот и заеднички менталитет. Ни една група  која не ги
поседува сите тие четири својства нема право да биде сметана нација. Четврта од
тие карактеристики, секако, е прилично неодредено. Е можно, наравно, со право да
се устврди како неодреденоста е својствена на самата појава. Ама Сталин не се по-
служил со тој аргумент; напротив, се чини дека верувал, барем тоа во негово име го
тврделе неговите ученици, дека неговите четири точки јемчат потполна научна де-
финиција. Сталин не споменувал ни вера ни историска традиција. Чинителот дека
Сталиновиот членок не е напишан како труд од подрачје на општествено- полтичка
анализа, туку како удел во полемиката- настаната во условите 1913. против жидо-
вското социјалистичко движење,  Бунд- со намера да докаже дека Жидовите не се
нација“. (Жидови=Евреи: Јудо=Јидо=Жидо, како Мурат=Мират=Мирот, Р.И.)

Секој народ е еднорасен со свој јазик-еврејството како верско е повеќерасно.
„Мнозина дефиниции, заправо, и настанале со сврха да докажат како, за ра-

злика од заедницата на која создавачот и припаѓа, некоја друга група нема право да
се нарекува нација. Разликувањето измеѓу ‘културната нација’ (заедница обединета
со јазик, или  вера, или  историска митологија, или културни  спони) и  ‘политичка
нација’ (заедница која уз културна спона поседува и легална државна структура) се
покажало корисно во поедините раздобја, ама исто така премногу често се злоупо-
требуваат заправо во веќе споменатата сврха“.

Народот е еднорасен со еден јазик кој до денес меѓу себно се разбира. Таков
бил и останал само тн.словенскиот народ, но не другите одродени Белци со повеќе-
расни јазици.Авторот,и како него слични,го оправдуваат одродувањето на Белците.

„Во централна Европа во деветнаесетото столетие се разликува ‘нација’ од
‘националност’, со тоа првата група е супериорна. ‘Мојата заедница е нација: тво-
јата е народност’. На таа разлика се темелеле цели теории, на кои сврхата била на
другите да им го оспори статусот нација. Во подоцните поглавија за таа разлика оп-
ширно ќе расправам.  Освен  веќе споменатото значење,  зборот  ‘nationality’  на ан-
глиски јазик (често во британската отколку во американската варијанта) значи ‘др-
жавјанство’  (Staatsangehörihkeit  е  прецизен  германски  израз).  Кога  на  наредните
страници кога би дошол во прилика да ја споменам таа законска категорија, ќе упо-
требам недвосмислен збор ‘државјанство’.Ама постои и трето значење во кое може
да се употреби и зборот ‘националност’: како неутрален и апстрактен збор, кој оз-
начува својство на припаѓање на нацијата. Тоа понекогаш е корисен поим, а воедно
и едино значење во кое тој збор без наводник ќе го употребувам на наведените стр-
аници“. (Толкувањата на поимите мора да се само истогласни- тоа признавам, Р.И.)

Од изложеното се потврдува дека тн.словенски јазик бил најстар јазик во ко-
нтинентот Европа, кој им припаѓал на Белците, а во него имало навлегувања и на
Монголи, како што биле Готите=Татарите со Асен, што важи и за Џингисханови. И
па следи: народ кој се народува, со своја држава,која си ја држи, со свои државјани.

Библијата на тн.старословенски јазик на Методиј ја разбирале и Франките.
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Франките преведувале од латински на тн.словенски јазик- друг јазик немале.
„Втора разлика се  чини на прв поглед мошне прифатлива: разлика  измеѓу

‘народ’ и ‘племе’. Зборот ‘племе’ обично се применува на размерно мала група на
луѓе, на прилично ниска културна разина. Такви биле племињата кои Римјаните ги
затекле во Галија и Германија (не постоел галски или германски ‘народ’), или гру-
пи, предводени од различни водачи, кои говореле со разни балтички,или словенски,
или турски јазици, и се судрувале со Светото Римско, Византиско и Абасидско Ца-
рство. Други  примери  можеме  да најдеме во разни  освојувачи  на Индија и Кина.
Шкотските кланови и  септи на кои се делеле, исто така можат да се сметаат ‘пле-
миња’; а нешто слично можело да се најде и во Ирска. Во деветнаесетото столетие
европските истражувачи и европски чиновници кои оделе по нивните стопи често
го употребувале зборот ‘племе’ за афричките народи. Мнозина на тие заедници, ра-
сеани во текот на историјата по земјината топка, биле поврзани со огнените чуства
на оданост, и спрема поглавицата, и спрема останатите припадници на својата за-
едница. Ама е тешко да се утврди во кој трен ‘племенската свест’ постанува ‘наци-
онална свест’. Оние кои соседната заедница ја нарекуваат со ‘племе’ обично се уве-
рени како сами припаѓаат на повисока култура, и како им се обраќаат на луѓето со
пониска култура. Такво недвојбено стојалиште било на Римјаните и Кинезите, а во
модерно доба на европските колонијални службеници. Ипак, таа произволна разли-
ка измеѓу ‘нација’ и ‘племе’ мошне е налик на расправање, те воглавно се сведува
на разликување измеѓу ‘моја заедница’ и ‘твоја заедница’. Во независните нови аф-
рикански држави ‘трибализмот’ постанал општ термин кој обфаќа, односно се осу-
дува, секој вид движење кое захтева автономија, а посебна државност и не се спо-
менува. Меѓутоа, големи разлики во културната разина отсекогаш постоеле, посто-
јат уште секогаш, и лесно се препознатливи. Дали валја, значи, да се устврди дека
Jorube годината 1900. биле народ, а Dinke племе ? Како е можно да се мери разли-
ката во културната разина, и кој ќе биде непристрасен судија ? Бидејќи на тие пра-
шања нема јасни одговори, валја да се биде опрезен при употреба на зборот ‘народ’
и ‘племе’; разлика ипак постои, баш како што во спектрот постојат разлики измеѓу
модар и зелен, иако се боите се претопуваат во човечкото око кое замјеќува долго“.

Контниненталците говореле само со тн.словенски јазик, а ваков бил на Бри-
гите, чии биле Келтите=Галите.Исто така,Бриги биле во Мала Азија, види Херодот.

Римското не било Свето Царство, затоа што тоа не било христијанско- не се
бавело и бави со христијанска догма туку со Дарвинизам и астрономија. Исто така,
тоа е неморално и отстапничко со Семирамида, која била проститутка,како и денес.

„Така сум присилен да заклучам  како не е можно да се постави ‘научна де-
финиција’ на поимот нација, а ипак феноменот постои и ќе постои. Едино што овде
би можел да речам ест дека нацијата постои кога знатен број луѓе во некоја заедни-
ца смета да се твори нацијата, или се однесува како да се твори. Не е нужно тоа да
го чуствува целото население, или така де се однесува, и не е можно догматски да
се пропише минимален постоток на население кое со тоа мора да биде обфатено.
Кога некоја позначајна група го прифаќа тоа уверување, таа поседува ‘национална
свест’. Здравиот разум нам ни говори дека воколку таа група е изузетно мала (да
речеме, помалку од еден посто население) и не поседува  голема  пропагандна ве-
штина, или снажна дисциплинирана војска која ќе ја подржуваат додека не се успее
да пренеси  националната свест во широките слоеви, таа национална свесна елита
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не ќе можи да успее да создаде нација, и по своја прилика не ќе може неограничено
да остане на власт на темел на фиктивната нација“.(Елита=елета=е лета, влета,Р.И.)

Бидејќи никогаш немало континентални народи со  еднорасен јазик, сосема
друго во споредба на тн.Словени, авторите пишаат за поимот нација- на свој начин.

„Се надеваме дека ова воведна примедба ќе биде доволно да ја назначи при-
родата на моите теми; и дека таа ќе постане уште појасна во наредните поглавија“.

Бидејќи континентот бил мал, биолошки не можело да има повеќе народи,
со повеќе јазици, меѓусебно не разбирливи, а тие народи сите биле само Белци.Пак,
нивните јазици биле повеќерасни: западно дворасни и источно трорасни- смешно. 

„Доктринатат на национализмот потекнува од раздобјето на француската ре-
волуција, ама нациите постоеле пред него што доктрините се формирани. Чим до-
ктрината е формирана, послужила како оправдување  за создавање  на национални
движења, а потоа суверени држави кои ќе ги обфатат земјите настанени, како што
се тврдело, заправо со тие нации. Француските револуционери и нивните следбени-
ци вон Франција ревно ги ширеле поедноставната верзија на поедини идеји на про-
светителското доба. Во тоа револуционерно раздобје човекот, кој стекнал станови-
то оскудно образување и така се издигнал изнадмнозинството, верувал дека е спре-
мен и морално и обврзано да ги пренеси своите начела во политичката акција. Вла-
дата од тогаш повеќе не смеела  да се темели на случајности  на повеста и повла-
стиците, на институциите и хиерархиите настанати во минатото, туку на национал-
ните начела, разработени во програмите и плановите. Национализмот како доктри-
на се развивал од идејата за народниот суверенитет, типично за осумнаесетото сто-
летие. Кога во Франција е отфрлен омразениот стар режим, власта му припаднала
на народот, или на оние кои тврделе дека настапуваат во негово име. Било очигле-
дно што е француски народ: Франција била населена со Французи, а вон Франција
нив не ги било, иако неколку илјади луѓе кои говореле со француски јазик живееле
на границите на Швајцарија и Белгија. Од онаа страна на Рајна и Алпите ситуација-
та не била така јасна.Непријателот, стариот режим, било лесно да се идентифицира,
ама не било очигледно кои се тоа заедници во кои би се можело да се изрази народ-
ен суверинитет. Све често месните обратеници на новите идеји одговорале дека тоа
би морало да биде германска нација, или италијанска- а не само становниците на
Hesse-Kassel и Luccae“.(Македонски Италија=и Талија хрватски:тал=дал=дол, Р.И.)

Стои за „француска револуција“ со национализам, со околу 50% Французи. 
„Националистичката доктрина во облик во кој се развил во напалеоново до-

ба имала уште еден извор, култ на индивидуалноста, и лични и културни. Герман-
ските филозофи  Fichte  и Herder ја истакнувале важноста на јазикот како темел на
народите.  Herder  ја нагласувал боженската разноликост на обителите на народите,
осебујни на каквоќата на секоја култура. Неговото одушевување никако не се огра-
ничило на Германците: во прочуеното  поглавје  ‘За  Славените’ тој ги  идеализира
нивните морални и културни одлики. Хердеровите идеји се прошириле меѓу обра-
зованото малцинство и на заостанатите народи на средна и источна Европа. Секоја
од тие групи за себе све повеќе доаѓала до уверување дека заедницата со која се по-
истоветува нацијата,односно валја во неа да се претвори“.(Авторот навредува, Р.И.)

Германците биле повеќе народи кои со своите јазици меѓусебно не се разби-
рале,што важи и денес.Наспроти нив,тн.Словените биле и се еден народ-еден јазик.

Германците да постанат еден народ од 19 век се обединувале со германски.
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„Не  ќе  ни  покушам  накратко  да  ја  изложам  идејата  втемелена  на  нацио-
налистички доктрини, ни да го истражувам нивното потекло во филозофијата. Со
тоа се бавеле многу писатели, можда најуспешен автор на недавно објавеното кра-
тко ремек-дело. Ама е важно да се разликува две категории нации, кои ќе ги наре-
чеме стари и нови. Стари нации се оние кои националниот идентитет или национа-
лната свест ги стекнале пред него што е формирана доктрината на национализмот.
Нови се оние нации во кои истодобно се одвивале два процеси: формирање на на-
ционална свест и создавање на национални движења. Двата процеси се дело на ма-
лкубројно школовани политички елити“.

Народ-нација може да е само еднорасна со еднорасен јазик,само тн.Словени.
„Во стари нации во (Европа) 1789. вбројуваме Англичани, Шкоти, Холанѓа-

ни, Кастилијанци и Португалци на запад; Данци и Швеѓани на север; те Унгарци,
Полјаци и Руси на исток. Освен три изнимки, сите тие нации живееле во државите
на чело со владетел на својата националност, те затоа не постоела потреба за дви-
жења на национална независност; што, секако, не значи дека тие народи не трпеле
различни облици на политички и општествен притисок, те да, спрема судот на ра-
дикалите  и  револуционерите,  ослободувањето  не  било  ‘потребно’. Изнимки  биле
Шкотите, кои од 1707. живееле во иста држава со Англичаните и Велшаните, при
тоа ги задржале своите поважни институции; те Унгарци и Полјаци, кои напросто
биле подвргнати на страна власт. Унгарците некое време биле поделени на три др-
жави  (Хабсбуршка  Монархија,  Отоманско  Царство  и  Војводина  Трансилванија),
ама поткрај осумнаесетото столетие сите веќе биле поданици на Хабсбуршката Мо-
нархија; додека Полјаците од 1795. биле поделени измеѓу Пруското Кралство, Ру-
ското Царство и Хабсбуршка Монархија. Така, иако националната свест на Унгар-
ците и Полјаците постоела неколку години пред тоа, континуитетот на полската и
унгарската современа држава е прекинат“. (Во преводот стои Маџарска, Р.И.)

Наведените не биле национални  држави- само  семејни  држави. Ова  се  по-
тврдува со тоа што народ-нација е со еднорасен јазик, освен тн.Словени кои биле и
се еден народ со еднорасен јазик, другите се раснонесвесни- со повеќерасни јазици.

„Во тоа доба биле и останале заедници во кои во школуваните слоеви посто-
ела недвојбена свест за културното заедништо и долготрајна историја, ама во ним
формирањето на националната свест,  дури  ни меѓу таа елита, не било довршено.
Тоа може да се речи за Гермамците и Италијаните; можда и за Ирците, Каталон-
ците и Норвежаните.

Во останатиот дел на Европа  готово воопшто не било знак на национална
свест. Во тие земји новата нација се одликувала во текот на наредното столетите, и
тој процес потоа се  раширил, со посредство на образувана  елита на кое влијаеле
европските идеји, на исламските земји, јужна и источна Азија и супсахарска Афри-
ка. Нацијата на европското се појавува, исто така, во колонијалните населеници во
Америка, Јужна Африка и Австралија.

Разликата измеѓу старите и новите нации се чини  се поважна од разликите
измеѓу ‘историските’ и ‘неисториските’ нации, кои почнале да се споменуваат во
средна Европа поткрај деветнесетото столетие. Секоја нација има историја. Некои
заедници во кои 1789. уште не постоела национална свест, или била уште слабо ра-
звиена, веќе за себе имале долга и сјајна историја- не само Италијани и Германци,
туку и Грци, Чеси и Срби. Ама континуитетот е разбиен со освојувањата. Темелна
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разлика, значи, постои измеѓу старите трајни нации и новите нации;таа разлика има
одредена важност за нашата тема“. 

До 1830 година имало држава Србија и Грција,но не Германија за Германци.
„Процесот на создавањето на националниот идентитет и националната свест

во старите нации е пополека и неразјаснет. Течел спонтано, без свесно наметнува-
ње, иако во становити случаеви големите збивања очигледно ги забрзало.

Во средновековната Европа зборот natio била во нормална употреба, ама не
значело исто што и модерната ‘нација’. Многу средновековни свеучилишта ги при-
влекувало студентите од останатите земји, кои потоа се разврстувале во  naciones,
викани  спрема  подрачјата  од кој потекнал најголемиот број поединци, иако меѓу
нив можело да бидат и студенти од останатите земји.2

Во Трансилванија во петнаесетото столетие постоеле три naciones признати
со  закон,  застапени  во  Трансилванскиот  собор:  унгарска,  секлерска  и  саксонска.
Унгарската  nacio ја обфаќала само населението од благородничко потекло, ама не
исклучиво онаа која говорела унгарски. Секлерите3 и Сасите, за разлика од Унгари-
те, во своите заедници немале кметови, па така донекаде биле застапени цело насе-
ление. Иако значењето на поимот  natio така варирало, самиот збор и неговите из-
веденици во модерните јазици обфаќале ограничени категории. Постоеле посебни
називи за целокупното население: populusa, peuple, people, popolo и pueblo. Поната-
му на исток, со ширење на просветителните идеји, разликите меѓу значењата се из-
бришале. Volk- на германски и народ на словенските јазици наскоро во себе го спо-
иле значењето и на поимите  nacio и  populus,  а изведениците како што се  Nation и
нација често не се уоптребувале“.4 (Трансилванија=тран силван=силаван, Р.И.)

Volk=фолк=полк=полка; волк=волг=волгар- волгар(народен)латински.
„Во ‘старите нации’, како ги нарекувам,се одвивал процес кој е тешко точно

да се подели на раздобја, ама резултат на кој е очигледно стварност. На пример, го-
дината 1200. не постела ни француска ни англиска нација, но 1600. двете веќе се
неизбежен  чинител. Околу првиот од тие посве насумице  одбрани датуми, на зе-
мјите сега познати под името Франција и Англија владеале кралеви и благородници
кои говореле ист јазик, отприлика имале исти назори, и меѓусебно војувале судру-
вајќи се поради територијалните интереси, или се здружувале во борба против му-
слиманите во крстоносните војни. Им биле поданици, воглавно, кметовите кои не-
мале никакви удели во јавниот живот, говореле низ различни јазици во двете земји,
и  имале  одредени  обврски  спрема  своите  феудални  господари  и  црквата.  Околу
вториот датум, тие традиционални обврски не изчезнале, ама разликите измеѓу на-
селението на една и друга земја силно се зголемила, додека и во едната и другата
земја се ојачало и проширило чуството на заедништво. Англичаните се чуствувале

2 Во Парис биле  naciones  Франција, Пикардија, Норманија и Германија: норманска вклучувала  ли-
чности  од разните  северни земји, а германска во  некое доба и Англичани.  Во Праг поткрај  чети-
ринаесетото столетие биле чешка, баварска, саска и полска naciones, ама и нивниот состав бил при-
чилно измешан.
3 Секлерите биле народ од степите кој изворно се разликувал од Угрите (или Маџарите), ама во тек
на времето културно се асимилирале со ним. Сасите биле Германци кои кралевите во Угарија ги на-
селиле во тринаесетото столетие. (Угри + н = Унгари; Угарија=Унгарија, Р.И.)
4 Изнимок е унгарски, во кој различни зборови nezmet и nép равно се сочувани: тоа е резултат на до-
лга и трајна политичка власт на благородништвото. Систематска компаративна студија за развојот и
употребата и смислата на тие зборови во Европа уште не е учинета: би била непроценлива вредност
на историчарите, па дури и на социјалистите.
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Англичани, Французите Французи; ги прифаќаат своите обврски спрема суверени-
от и допуштаат суверениот да положува право на нивната лојалност барем делими-
чно затоа што владетелот ја симболизира цела заедница, значи ја претставува Фра-
нција,  односно Англија.  Биле,  секако,  и изнимки.  Во  некои  подрачја  или  опште-
ствени слоеви та тенденцијата готово воопшто не се чуствувала, ама во нејзиното
постоење нема двојба. Во тој временски распон поголемите делови на населението
се вклучува во јавниот живот, а свеста за припаѓањето на заедницата се проширува
во неговите пониски слоеви. На тоа, воглавно узрок се стопанскиот и општестве-
ниот развој, процветување на трговијата, специјализираната манифактура, успонот
на градовите и богатењето на трговците. Школата и науката почнале да цветат (иа-
ко е со формалното школување уште секогаш било опфатено малцинство) а фран-
цуски и англиски јазик се одредедени со све поопсежната книжевност,со верската и
световната. Тоа било, да се послужиме со современиот израз, развојот на комуника-
цијата, иако со ограничен опсег. Во тој процес одиграла своја улога и географската
положба, и стопанството, и јазикот, и верата, и моќта на државата. Последната на
крај била најважна, оти заправо развојот на монархиската власт- војна, финансиска
и бирократсака контрола поврзана со неа- ги одредила границите во кои ќе се раз-
вија чуство на припадност на заедницата“.

Авторот пиши за национална свест, но не раснасвест- со повеќерасни јазици.
„Во новите нации тој процес полесно се појми, оти се одиграл во многу кра-

тко раздобје и обилно е документиран. Водачите на националните движења после
француската револуција веќе биле по своја функција личности вешти на изразува-
ња со зборови, и нивната пропаганда меѓу сопственото население, смислено да му
всади национална свест и желба за политичко делување, иако претежно умствено, и
тоа доба често и бележи. Ширењето на новите модерни средства приопштувањето
помогнало тој процес во дваесетото столетие бил побрзо отколку во деветнаесето-
то. Во новите европски нации на деветнаесетото и дваесето столетие, главен чини-
тел во создавање на националната свест е јазикот“. 

Се говори за „доба често и бележи“. Вакво било до со 15 век, кога постоело
Источното Римско (Ромејско) Царство, со свои  Ромејци, а на Балканот Ромејците
опстоле и во 19 век. Тогаш биле создадени балкански држави, кои биле само ро-
мејско наследство. Пак, во континентот Карло Велики не бил писмен, следи и кани-
бализам, до 14 век не се знаело за лајца и вилушка, а авторот говори за нација итн.

„Во обликувањето на прекуморските нации со европско потекло, најбитни
биле географскиот и еконимскиот фактор. Во колонијална Африка, државните гра-
ници кои колонизаторите самоволно ги зацртале воглавно ги одредиле единиците
внатре во кои се јавуваат покушаји на создавање на модерни нации. Во Индија и
Кина, покушувањето на изградување на современите национални движења е наме-
тнато со древните цивилизации во кои европските категории на националност има-
ле само ограничено значење“.

Па на континталците им требало нивно значење за нација и си го напишале.
„Категорично за сите тие движења во прв ред е националната елита можела

да смета само на подршката на селаните, трговците, обртниците и творничките ра-
ботници, оти многу припадници на тие различни општествени слоеви биле незадо-
волни на тренутните политички и општествени услови. Би можело прилично увер-
ливо да се потврди како тоа незадоволство се темелло на економските узроци. По-
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крај тоа, националната елита го усмерувала тоа незадоволство спрема национални-
те движења, а не спрема економските промени. Затоа можеме да речеме дека маси-
те го прифатиле националистичкото, а не социјалистичкото револуционерно вод-
ство. Бидејќи оваа книга се бави со националните движења, позорноста неизбежно
ќе биде усредрочена на делувањето на политичките цели и општествениот состав
на националните елите,а не на природата на економските незадоволства на нивните
следбеници. Да не биле незадоволства, не би било движења; ама да не било наци-
онални елити, тие движења не би биле национални.

Од време до време ќе бидам принуден да споменуван мошне различни вер-
ски и световни култури, економски проблеми, облици на владеење, надворешна по-
литика и дипломатски и војни збивања; ама тие за мојата тема се исклучиво од пер-
фирното значење. Тие перфирни настани сами по себе се неизмерно важни, ама не
се моја тема.

Во процесот на формирањето на националната свест, и во движењата за со-
цијална независност и единство, во секој од нив сме сведоци на разлилните удели
на некои снаги кои секогаш се назочни: државна власт, вера, јазик, социјалното не-
задоволство и економски притисок. Кога политичката и општествената моќ е усре-
дотечена во група која и по вера и по јазик се разликува од мноштвото население
меѓу кои живее,а кога од тоа становиште се родува образовна елита, тогаш постојат
оптимални услови за нагли развој на националното движење. Таму каде се неколку
мали елитни групи со различни јазици се појавиле внатре на некоја држава, или ка-
де жителите со  владетелите е заедничка или верата или  јазикот, ама  не и едно и
друго, ситуацијата е замршена, и задачите на националните водачи се потешки.

Моја прва намера била да изработам група типологија на националните дви-
жења, групирајќи ги спрема релативната важност на главните сили кои веќе ги на-
броив, посебно државата, верата и јазикот, при обликување на националната свест
во народот. На пример, може без оклевање да се речи дека француската нација из-
раснала заедно со француската монархија; дека верата одиграла одлучна улога во
создавање на ирската нација; и дека словачката и украјинската национална свест се
темелела на јазикот. Ама, најдов неколку примери во кои било неможно да се даде
одреден приоритет на еден чинител пред другите, вместо на одлучив да ја распоре-
дам граѓата спрема конвенционалните регионални поделби. Тоа не значи дека спо-
редбата на тие главни снаги е занемарена: напротив, тие чинители непрестано се
истакнувани, и сличностите и разликите истакнати, иако исто така сум претпоста-
вил дека моите читатели и самите можеле да откријат одредени обрасци на наста-
ните“. (Најстари и најдолги биле Македоците=тн.Византијци- нашата нација, Р.И.)

Словачката и украјинската свест се темела на тн.словенски јазик на Белците.
„Секое движење  е размотрено од историско стојалиште.  Не чуствувам  по-

треба да се извинувам  поради хронолошките приповедувања  кои со тоа е импли-
цирано.  Човекот  кој  озбилно  ги  проучува  националните  движења  не  може  да  ги
игнонира  нивните  минатости,  еднакво  како  што  лекарот  не  може  да  ја  игнорира
историјата на болестите на своите пациенти. Покушав да ги одберам оние тренови
во времето кои по мојот суд биле одлучни за обликување на националната свест и
борба  за  независност  и  единство.  За  ‘новите’  нации  тие  процеси  се  добро  доку-
ментирани, а задачата- која во пракса секогаш не е ни лесна ни едноставна, иако во
начело очигледна- се истакната битни показатели и тенденции и ги извлеков од ма-
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сата на хронолошките детаљи. За ‘старите’ нации задачата е многу потешка,  оти
историскита документација од која мора да се одбере или одфрли е многу подолга
и побогата, и достигнува  наназад све до древната култура  чија бит не би можела
накратко да се изложи во делот на овој вид, дури и кога  per impossibile  на светот
воопшто би постоела личноста кадра да го сфати битот на сите тие култури. Друга
тешка запрека е тоа што во доба на оние фази на нивните истории во кои се фор-
мирал националниот идентитет и самосвест на тие ‘стари’ нации, поими на ‘нацио-
налната свест’ и модерниот поим ‘нација’ не постоеле. Водачите ни слутеле дека
работат на создавање на нацијата. Тоа е темелна разлика измеѓу ‘старите’ нации и
‘новите’ нации од раздобјето после 1789: водачите на последните мошне добро зна-
еле за што настојуваат- што, наравно, не сначи дека навистина и го постигнале она
што одлучиле да постигнат. (Patient-н=патиет=патит-и, е=и; Station=стати он, Р.И.)

Не е можно да се избегне инхерентен анахронизам применувајќи ги на ми-
натост ‘старите’ нации на категории изведени од историјата на ‘новите’. Како втор
пат нема, мораме  да ги  споменеме  аспектите на пораните култури,  институции  и
настани од средновековното, а можда дури од старото доба, кои некако се поврзани
со создавање на национална свест. Можда на читателот ќе му се учини необично да
на неколку страници говорам  за испитниот систем за време  на династијата  Sung,
побуната во Taiping и Mao Ce-Tung; или надоместување на пиктискиот јазик со ир-
скиот гелски во Шкотска, постапно одфрлување на книжевниот јазик на низински-
те Шкоти, после што дворот на Јаков VI го прифатил јужниот англиски, и открити-
ето на нафтините извори крај брегот на Северно море во Шкотска. Понатамошното
размислување можда ќе го наведе читателот да се согласи со мојето уверување како
е неможно да се избегне блискоста на таквиот вид.

Голем простор му посветив на развојот и реформата на јазикот. Морав да се
ослонам на трудовите на историчарите на јазикот, ама при тоа се послужив и со со-
пственото познавање на говорните и пишаните јазици, ма како она било аматерско
и нестручно. Заправо затоа што историјата на јазикот во нашето доба, воглавно ка-
ко круто, се одвојува од вообичаената политичка, економска и општествена исто-
рија, ми се чинело пожелно овде да ги поврзам дури  и под цена на помала стру-
чност.

Три  поглавја  се  бават  со  Европа:  второто  поглавје  говори  за  ‘класичните’
нации, третото за движењата за остварување на националното единство, а четврто
за ‘нови’ нации кои настануваат внатре во повеќенационални држеви. Понекогаш е
тешко да се одлучи во која категорија да се смести некоја нација. Полјаците можат
да се третираат како стара нација, или Срби и Хвати како нови нации кои настану-
ваат внатре на Отоманското и Хабсбуршкото Царство. Ми се чини најзанимливо за
мојата тема полското движење за обединување на нацијата која веќе била поделена
на три царства; а потоа движењата на Србите и Хрватите за создавање на заедничка
југословенска држава и нација и запреките на кои при тоа наидоја. (Хабс-бург,Р.И.)

Петто, шесто, седмо и осмо поглавје се бават со движењата за независност
на  народите  на  колонијалните  царства,  со  појавата  на  новите  држави  која  потоа
следела, со покушајите во ним да се создадат нови нации, и со еден пример каде си-
те такви напори се осуетени-со СССР.Подрачјата на кои тие проблеми по ред се ра-
змотруваат се европските населби на останатите континенти,западниот дел на исла-
мскиот север, Источна Азија и Африка. Темата на деветтото поглавје е односот из-
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меѓу расизмот (белиот, црниот и црвениот) и националните движења во една и дру-
га Америка и во Јужна Африка. Десетото поглавје се бави со нацијата во дијаспо-
ратата, те. нациите кои се  распрснати  по меѓусебно мошне оддалечени  заедници.
Најочигледен таков пример се Евреите, ама и Кинезите и Индијците на воназиските
континенти“. (Дијаспора=дија спора=с пора- секоја спора е со пора=отвор..., Р.И.)

Кинезите се Монголи, а Индијците Темни.Пак, Евреите се од сите раси луѓе.
„Мошне е занимлива и важна улогата на различните општествени класи во

националните движења, а посебно во водство на тие движења. Единаесето поглавје
е посветено на таа тема. Дванаесето поглавје се бави со односот на останатите по-
големи движења, темелени на идеологиите спрема националната, те со опсегот на
нивните меѓусебни влијанија. Воопшто не сум се впуштал во филозофската анализа
или создавањето обрасци,ниту покушал да дадам некој систематски краток преглед
на тие идеологии: све тоа може лесно да се најде во обилната (иако противречна и
не секогаш разбирлива) литература. Мојата намера не е да покажам дали тие идеи
се валјани или логично сувисле, туку дали и колку влијаеле една на друга, и дали и
колку тие кои ја исповедуваат некоја идеологија во праксата ја следела другата. По-
ради тоа, секако, е нужно од време до време да се расправа за некои од тие идеји;
ама моја цел била да ги промотрам либералните, социјалистички, фашистички и ко-
мунистички движења како политичка збилја и историјата на одредените случаеви
(откаде  смееме  да  се  одважиме  на  некои  условни  воопштувања)  а  не  апстрактни
тврдења.

Националистичката доктрина како и секоја друга идеологија, тешко ќе ја из-
држи критичката анализа а ипак тоа никогаш не спречило да го зароби човечкиот
дух. Национализмот е одговорен за поплава на реторика и за понижување на чове-
чкиот јазик.Национализмот покажува презир на незналиците спрема институциите,
обичаите и верувањата кои со столетија ја докажувале својата вредност, и ги надо-
местуваат со крхки структури и празни пароли. Екстремниот национализам поста-
нал груб надоместок на верата, надоместувајќи внел побожност на фанатичната ом-
раза.Премногу често неговите водачи фрустирани типови,неприлагодени општест-
ва, и надувани полуинтелектуалци. Во сите најгори облици, екстремните национа-
листи доведуваат до покољ и насилен изгон на милиони, воглавно, недолжни луѓе.

Нацијата е нешто што се формирало, барем во многу земји, со долги истори-
ски процеси, со процеси кои би било глупо и дрско да се презираат. Во годината
после 1789. вистински проблем било да се најде заедница во која ќе може да се ис-
кажи народен суверенитет, и нација, која обично се темели на јазикот, во тоа време
било одговор. Нетрпливост и илузија на национализмот се дел на нетрпеливост и
илузија на демократијата. Ако доктрината на национализмот може да се разори со
анализа, иато може да се рече и за доктрината на народниот суверенитет. Е спорно,
а секако и неможно непобитно да се оповргни дали луѓето биле посреќни во голе-
мите деспотски царства или во ситните феудални државички отколку под владеење
на модерната масовна демократија или во националните држави, иако во оние при-
митивни режими немало телевизори ни комјутери. Така мудроста е бескорисна во
светот кој се разделил на масовно општество, во кои суверените држави чврсто се
вкорениле и во кои нема никаква перспектива за повраток на минатото“.

Се говори за 1789. година. Таа не била историска=завршена,таа е до денеска.
ЕВРОПА: КЛАСИЧНА НАЦИЈА
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Од царство до суверена држава

„Долгиот процес со кој во Европа настанале суверени држави и се обликува-
ле нациите има извори во пропаста на Римското Царство, со покушаји да се оживее
моќта на една империја, со пополека пропаѓање те обнова и уште пополека умира-
ње на митологијата на царствата.

Историјата, секако, не започнува со Римското Царство, ниту тоа царство на-
просто било  наследник  на  Римската  Република  или  италијански  племиња  од кои
нејзините втемелители поникнале. На сите им е познато дека на баштината на Рим
најпрво придонела Грција а потоа христијанството; ама во хеленистичката тради-
ција на Рим бил содржан и персиски елемент кој, поново, недвојбено потекнал со
дел од Египет и Сумер. Римскиот цар му бил поблизок на Големиот крал, Кралот
на  кралевите  Шахиншах,  отколку на  Платоновиот  филозоф-крал;  римската  влада
му должела исто толку на Ксеркс колку и на Темистокле“.(Христос македонско,РИ)

Очигледно никаде ја нема Македонија, возобновеното Македонско Царство,
Источно Римско (Ромејско) Царство, кое било Македонско=Православно Царство.

„Ваварите зад границата го проматрале царството со дивење ама и со непри-
јателство. Владетелите на варварските кралства, кои се створиле кога царството се
распаднало, драговолно сочувале  нешто од неговото устројство  и превзеле некои
од неговите вредности, а римскиот бискуп и понатаму тврдел како неговиот оронет
град е средиште на христијанството. Во другиот главен град, Цариград, се задржале
институциите на царството, и  неговата власт  и  понатаму го обфаќало Источното
средоземје. Првите покушаји на препород на тоа царство под Јустинијан (владеел
од 527. до 565) потраело тек неколку години. Ни стотина години подоцна подрачје-
то на Источното средоземје делумно го завзеле Персијанците- династијата Сасани-
ди- а потоа потполно исламски  снаги  кои провалиле од арапската пустиња.  Веќе
после пола столетие царскиот град морад да ја издржи опсадата на арапската мор-
нарица“. (Јустинијан бил само за едно Римско=Ромејско Царство, а не за две, Р.И.)

Христијанството започнува во Македонија, Библијата била преведена и пи-
шана на македонскиот Птоломејов Александријски јазик. Христијански центар бил
само Цариград, а Рим во 750 година направил фалсификат, тн.Константинова даро-
вница за примат на Рим.Па ништо не било пред 750. година-сé било во Македонија.

А за Континталците, по пракса, никаде ги нема Македонија со Македонците.
„Второто покушување  на обновата  на царството потекнало  од Запад,  како

заеднички подвиг на франачкиот крал и римски бискуп. Папата го кринисал Карло
Велики за свет римски цар на Божиќ 800. Супарништвото меѓу неговите наследни-
ци го свело тоа царство на мит. Кога Otto I (владеел од 936. до 973) успешно го об-
новил, неговата вистинска снага не се темелела на земјите во кои латински јазик и
понатаму преовладувал во неколку ‘романски’ варијанти- на Франција и Италија-
туку на Германија. Од тогаш па понатаму,  Западното Царство во бит е германска
институција, иако царевите отсекогаш тврделе како поседуваат становита власт над
останатите владетели на западното христијанство; и неколку столетија тие владете-
ли отворено не го оповргнувале тоа тврдење, иако во пракса следеле сопствени ди-
настички интереси. Исто вреди за односот на владетелите спрема папата, вториот
моќник кој повикувал на свој свеопшт авторитет. Можда заправо тој огорчен и че-
сто обновен судир измеѓу царот и папата, кој доведувал до непрестални војни из-
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меѓу италијанските градови и измеѓу германските велможи, те да чести инвазии на
германските трупи на Италија, кобно го поткопал авторитетот на едниот и другиот
и ја ојачал власта на световните владетели, посебно на кралот на Франција и Ан-
глија. Грабнувањето на папата Бонифациј VIII 1303. кој го извршиле војниците на
кралот Филип IV и кој предизвикал голем раскол во римската црква е користен си-
мболичен милјоказ во тој процес“.

Се користи само една римска историја,која била и останала антимакедонска.
„Слични тенденции можат да се воочат и во Источното Римско Царство. Ин-

ституците на царот потекнале изравно од Константин, иако на претстолот уз  или
без сила се сменувале многу поединци и династија. Цариградската црква све повеќе
се оддалечувала од римската црква: се сменувале раздобја на оштри размирици од
раздобјата на помирување, ама тие заправо веќе во единаесетото столетие се одво-
ени цркви,меѓу историчарите општо е познато како ‘католичка’ и ‘православна’ цр-
ква. Во тоа царство световната и духовната власт останале многу присно поврзани
отколку на Запад: судирите измеѓу поедините источни цареви и црковни главари не
попримале онакви размери како судирите измеѓу западните владетели и папата“.

Врз православието владеел само царот, а под него биле цариградскиот патр-
ијарх и архиепископот на Охридската архиепископија- постоеле црковни народи.

Никаде ги нема Македонците со својата македонска династија и ренесанса.
Токму македонската ренесанса била пренесена во Италија- таа станала италијанска.

„Владетелите на варварските кралства вон границата на царството, обратени
во различни раздобја на источни облик на христијанството- Бугари, Руси  и Срби-
се однесувале спрема царството со иста онаа мешавина на дивење и непријателство
како некогаш обратени варвари на Запад спрема Римското Царство. Бугарскиот кр-
ал Симеон (владеел од 893. до 927) сакал да постане совладател во Цариград, доде-
ка  владетелите  на  второто  бугарско  царство  (1185-1393) покушале  во  војните  со
франковските владетели на Цариград после 1204.5 сами да заседнат на престолот.
Уште подоцна српскиот владетел Душан Силни (владеел од 1331. до 1355) дал да
се круниса за цар на Србите и Грците 1345. Ни српски ни бугарски Карло Велики
никогаш не седнал на престолот во Цариград. Пред него што до тоа можело да до-
јде, Монголите го освоиле руското кнежество во раздобје измеѓу 1237. и 1241, а Бу-
гарија и Србија паднале поткрај на четириаесетото и во петнаесетото столетие под
власт на Отоманското Царство. Самиот Цариград се одржувал, под обновената грч-
ка династија, све до 1453. Кобната отоманска инвазија така го спречила процесот
со кој можеле да настанат источни еквиваленти на суверените кралства на Франци-
ја и Англија“. (Не грчка династија, таква не е позната, туку само македонска, Р.И.) 

Никаде го нема Цар Самуил,кој бил Бригиец=Брзјак а во врска со Василиј II.
Пак, Василиј II бил само Македонец, од македонската династија, што сé се кажува.

Видливи се годините на крстосносци, со посебни цркви и нејзини владетели.
Цар Душан бил македонски, а на Пеќката и Цариградската патријаршија. 
Само Македонија имала многу земји, што пиши и Марин Барлети (16 век).
Никаде ја нема Охридската архипепископија,која владееле и во Италија итн.

5 Годината 1204. четвртата крстносна војна е на поттик на Млечаните го освоиле Цариград, вместо
да се бори со муслиманите, и го встоличила франачкиот војвода чие потомци ја истиснале грчката
династија на Палелог 1261. (Поимот Грци го внеле Латините од 800. година за Македонците, Р.И.) 
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Македонија се протегала до реката Дунав, што било променато со Цојне ду-
ри во 1809 година, со својот предлог Балкан... Со крстоносните војни Рим го рушил
Македонското Царство, кое било православно, а од него произлегле други владете-
ли. Кај нив царски јазик бил само еден, македонскиот Птоломејов Александријски
јазик коине, а црковен македонскиот тн.старословенски јазик. До со 19 век граѓа-
ните биле само Римјани=Ромејци, никако инаку. Повеќе во моите претходни книги.

„Родувањето на централизираните суверени држави на Запад е попратено со
појава на нови општествени групи. Жителите на градовите, световните и државни-
те службеници  и  средните земјопоседници  стекнале  нешто од онаа  власт  која  во
пораните  столетија  била  монопол  на  големите  земјопоседници.  Тие  нови  опште-
ствени групи често се подпирале на монархиите, кои често радо ги прифаќале како
сојузници, или ги употребувале во своја сврха како политичко орудие. Интересите
на тие групи биле и понатаму спротивни, ама истодобно е поврзувана све поголема
лојалност. Ојачале хоризонталните врски измеѓу поданиците, уз вертикални врски
измеѓу владетелите, феудалци. Интересите и желбите на народот почнале да го тво-
рат темелот на законитоста на власта.

Важно е да се спознае не само дека модерната нација, која во тоа раздобје се
појавува, нешто различно од средновековното  nacio-  збор кој има различно значе-
ње во различните раздобја и места- туку и дека процесот на обликувањето на моде-
рната нација не делувал во сите суверени држави кои се појавиле после петнаесето-
то столетие. Две истакнати суверени држави- Франција и Англија- можат со право
да  се  наречат ‘национални  држави’. Во ним формирањето  на државата  и форми-
рањето на нацијата се одвивало наспоредо: нацијата се формирала внатре на грани-
цата на државата  и оние кои живееле  вон  тие граници  не припаѓале  на нацијата.
Ама зборот ‘суверена држава’ и ‘национална држава’ немаат исто значење: и многу
истакнати историчари, посебно во Британија и Америка, се во жалосна заблуда ко-
га така ги употребуваат. Шкотска, Холандија, Кастилија и Шведска постанале и су-
верени држави и национални држави. Тоа не важи за шпанското кралство, а уште
помалку за бројни кнежевства (од кои многу во друго раздобја имале делотворна
независност, знатна моќ и влијание) кои настанале на земјоописните подрачја оби-
чно познати како Германија и Италија: дали мошне двојбено може изразот ‘нацио-
нална држава’ да се употреби за Полска или за Унгарија, иако двете биле суверени
држави по некои податоци веќе во единасетото столетие, а недвојбено во четирина-
есетиот. (За Холандија во преводот стои само Низоземска, Р.И.)

Покрај големите регионални разлики, главни карактеристики на политички-
от  и  општествениот  поредок  во  средновековната  католичка  Европа  биле  мошне
слични. Битно својство на тоа потекло е постоење на взаемни обврски измеѓу оп-
штествените групи, зајамчено со законот и институциите. Повисоката класа посе-
бно имала становити права кои владетелот морал да ги признава. Измеѓу центра-
лната власт и оштествената елита со столетија се водела огорчена борба, те сега ед-
ната сега другата ја губела битката, се воздигнувала или доаѓала во потчинета по-
ложба, понекогаш и на подолго раздобје. Ако од стојалиште на модерното доба се
осврнеме на повеќе столетија во минатото, ќе воочиме дека секогаш постоело ра-
внотежа измеѓу монархијата и благородништвото. Тој состав на равнотежа бил фе-
удализам, збор кој, заправо, би валјало да се употребува како назив за таа појава, а
не напросто како назив на сите типови на прединдустриско стопанство во која зе-
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мјата, воглавно, е во рацете прилично мал број земјопоседници кои богатството го
стекнуваат на темел кметство, или на некој друг облик зависност на селското мно-
зинство.  

Во средновековната Европа во таа равнотежа се појавил и трет елемент, ор-
ганизирани трговци  и обртници во градовите, кои исто така стекнале право и ин-
ституциите зајамчени со закон.Феудалниот поредок потрајал уште долго после што
градското население се намножило и обогатило. Капитализмот коегзистирал со зе-
мјоделството, кое се темелило на работа на кметовите или на сиромашните и зави-
сните најманици. И едно и друго  припаѓало на феудалниот поредок. После некое
време во севреозападна Европа урбаниот капитализам превладеал во стопанството,
а земјоделството во рацете на земјопоседниците добиле секундарна улога,додека во
деловите на источна Европа урбаниот капитализам се повлекол после раздобјето на
растот (такавикано ‘друго кметство’ во Полска и Пруска). Во целата католичка Ев-
ропа феудализмот оставил трага во политичкото и етничкото мислење“.

Видлива е блискоста на Полска и Прусија (=п Русија) со тн.словенски јазик. 
„Процесот со кој елитните општествени слоеви еден за друг ги стекнувале

тие повластици, што потоа секогаш уз  огорчени борби се ширеле и се на пониска
разина на општествената пирамида, бил предуслов за развој на индивидуалното ми-
слење и за раст размерно на големиот, политички свесен горен слој, меѓусебно по-
врзан со хоризонтални спони на солидарност, а не повеќе исклучиво на вертикално
хиерархиска  подложност.  Индивидуалистичкото  размислување  и  хоризонталната
солидарност се почетни точки за развој на национлната свест. Погрешно е да се пр-
ипишуваат тие појави исклучиво на настанување на капитализмот и буржоазијата:
нивните корени достигаат многу подлабоко во феудалниот поредок. Ама, тоа многу
помалку вреди за Византиското Царство (иако донекаде постоеле сите елементи на
феудализмот), а посве е непознато во Московска Русија (иако можда не и во Киев-
ска Русија пред Монголите)“. (Бурж=бург, бурговци=народ на тврдина, Р.И.)

Никогаш немало Византиско Царство, в=б, туку Источно Римско Царство.
„Друга карактеристика на средновековна Европа го спречила развојот и су-

верената држава и национлната свест. Тоа била тенденција на монарсите кои завла-
деале со големо подрачие како тоа подрачје би го поделиле меѓу наследниците така
растело големо средиште на политичката власт и да го одложат развојот и државата
и нацијата. Тоа било очито во англосаксонската и анжувинска Англија, во одвоју-
вање на Бургундија од Франција, што го учинил кралот Иван 1360, во парчењето на
Полска во тринаесетото столетие, и во успонот и падот на христијанските кралства
на северна Шпанија. Истиот феномен се појавува во Киевска Русија. Во исламските
држави и во Кина, после Првиот цар, нема толкава важност. (Бург=булг,Р.И.)

Третата тема која заслужува краток коментар ест информацијата. Отфрлува-
њето на папиниот авторитет во црквата делимично е последица све поголема наоб-
разба и индивидуалното религиозно размислување (и во Wycliffeовата Англија и во
Хусовата Чешка); делимично е све поголем понос на световниот јазик кој почнува
да се развива; и, потоа, отпорот на монархот, на световните службеници па дури и
бискупот на истакнување на правата на папата од далечниот Рим да се меша во ни-
вните работи. Економските и општествените снаги густо се испреплетиле со вер-
ските, и во земјите во кои е протестантизмот преовладеал ќе го очиме најголемиот
раст на приватната инцијатива и политичкото влијание на капиталистите- иако тек
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многу подоцна. Расправа за тоа дали капитализмот, можеме да го оставиме на оние
кои  се  специјализирале  во  одредување  на  првенства  измеѓу кокошката  и  јајцето.
Доволно е да се забележи различното влијание на реформацијата во различните зе-
мји, со обѕир на развојот на суверените држави и националната свест.

Реформацијата  претставувала  долго раздобје на латентната или отворената
граѓанска војна во  поголемиот дел на Европа, ама  резултатите се  разликувале  од
земја до земја. Во Шпанија, Португалија и Италија реформаторите се поразени. Во
Англија,  Шкотска и  Скадинавија преовладале.  Во  Ирска  помалото малцинство  ја
наметнала власта на католичкиот народ ама не ја наметнала и својата вера. Хола-
ндија и Германија се поделени, после повеќе десетлетија војна, која на првата и до-
нел економскли просперитет, а на другата катастрофални пустошења. Во Франција
половина столетие на окрутната граѓанска војна завршило јачањето на национална-
та свест и единството, така да таа најјака единствена држава во Европа било помо-
ќна отколку икогаш, Во Полска протуреформацијата победила најпрво на успешни-
те реформари  без  крвопролевање  или  окрутни  прогонувања.  Во Унгарија нелаго-
дната  коегзистенција  на  христијанската  вера  била  можна  само  затоа  што  е  ката-
строфалниот пораз на Мохачкото поле 1526, довело до нејзина поделба на три вла-
детели- католички цареви од куќата Хабсбург, турскиот султан, равнодушно спре-
ма карањата меѓу христијанските пси, и калвистичките кнезови на Трансилванија.

Овде валјда да се додаде и неколку збора за Англија, Франција и Германија.
Во Англија почетниот поттик го дала кралската желба да посттане незави-

сен. Хенрик VIII уживал знатна подршка во својот отпор на папата, ама поради по-
стапокот спрема Катарина Ароганска наголемо ја изгубиол популарноста. Конфи-
скацијата на самостанските поседи му прибавиле подршка на групата која очекува-
ла финансиска корист за себе, ама истодобно предизвикала отпор на голем број ка-
толици кои се побуниле и доживеале пораз. За наредните владетели, верските су-
коби  постанувале  све  поотворени и све  поогорчени. Протенстантизмот стекнувал
упориште, иако старата вера уште секогаш била снажна, и незадоволството кое не-
престално тинјало би избило од време до време во заговорите или оружаните побу-
ни. Со десетлетија Англија живеела во латентната граѓанска војна. Зависноста на
католиците за подршка од иноземство ојачувало  со поврзаноста на протестантиз-
мот со англиската независност и поткрај владењето на Елизабета, процесот на од-
ликување на англиската национална свест бил практично завршен. Граѓанските во-
јни во седумнаесетото столетие не го издрмале“.(Елисавет=ели савет:Х-ели-ос,Р.И)

Европјаните говореле со тн.словенски јазик. Се дополнува: Катарина=к атар
ин а; атар=атер=а тер, ветер=в етер; театер=те атер=а тер; катар=ка тара=дара-чист.

Јас признавам само истогласно: Јаков=јак ков, Јосиф=ј осип, Мојси=мој си...
„Во  Франција  верската  раздвоеност  се  претворила  во  отворена  граѓанска

војна во која и една и друга страна барале подршка во иноземство-гизовци во Шпа-
нија, а хугоноти со помалку успех во Холандија и Англија. Веќе поткрај петнаесе-
тото столетие националната свест длабоко продрела во францускиот народ. Испрво
неделиво се поистоветувала и со монархијата и со католичката црква. Како проте-
стантската хереза ојачала, католиците во неа виделе закана и нацијата и монархија-
та. Бидејќи Хенрик III бил против нив, протестантите покажале тенденција на сво-
јата лојалност вместо на кралот да ја усмерат на нацијата; кога кралот се свртел пр-
отив гизовците, се свртиле и католиците. Така, кога на престолот дошол Хенрик IV,
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и католици и протестанти тврделе дека се борат за нацијата: националното един-
ство го држеле со повеќе вредност од верската вистина. Хенрик  IV како да го по-
тврдил тоа стојалиште, присуствувајќи на мисата со која го придобил Париз: гизо-
вците сместо постанале противнародна странка, служени од Шпанија.На крајот Фр-
анција,заблагодарувајќи на своето бројно население и големите богатства, постана-
ла појака отколку икогаш до тогаш и сите Французи ја исповедале на оданоста на
француската нација. Тоа, секако, не значи дека постоело единство на верските и по-
литичките мислења, или во земјата повеќе не било гложења меѓу странките. Од то-
гаш па натаму сите странки во судирите ќе тврдат како настапуваат во име на фра-
нцуската нација: како ни во Англија во седумнаесетото столетие не се трагало воз-
вишење на жариштето на лојалноста. (Престол=пре стол: а+по+стол=апостол, Р.И.)

Во Германија реформацијата наголемо било движење све појако од национа-
лната свест, усмерено против италијанскиот папа, движењето кое го истикнувало
германскиот јазик како равен на латински во можност на изразување на библиската
вистина. Не било германска суверена држава која би можела да захтева лојалност
на Германците, оти авторитетот на царот бил тек сенка на некогашната големина, а
снагата на Хабсбурговците не се чуствувало толку во Германија, колку во Холан-
дија и Шпанија. Националната свест во Германија која се развивала истодобно со
реформата, како во Англија, не го усмерувала  централистичкото единство на мо-
нархијата,  нити таа,  како и  Франција, се  развивала  внатре  на границата  на  един-
ствената, моќна држава. Германските протестанти зависеле за да ги заштитат број-
ните локални владетели, а таа заштита била појачана поради стравот кој завладеал
меѓу трговците и малцинството на земјопоседниците после селската буна  1525. и
испаѓаат анабатистите. Војните измеѓу германските владетели, во кои Хабсбургов-
ците  настапувале  како  заштитниците  на  католичката  црква,  завршиле  со  мир  во
Аугсбург и со прифаќањето на начелата cujus region, ejus religio,кое било прилично
поволно за протестантите. Шеесет години подоцна, триесегодишната војна, потти-
кната  со  буната  на  чешкото  протестантско  благородништво  1618,  започнала  со
успешната  контраофанзива  на  Хабсбурговците  и  нивните  баварски  сојузници  во
Германија. Тоа предизвикувало интервенција однадвор и војната се претворила  во
борба на шпанските и австриските Хабсбурговци против Шведска, Франција и се-
верна Холандија. Кога завршила, снагите кои требале да придонесат на германско-
то единство и единствената германска национална свест биле фрлени барем стоти-
на години наназад“. (Аугсбург=ауг с бург: ауг=а уг=ог=ок=око; бург=бург, Р.И.)

Никогаш немало некаков германски народ, туку само верски народи: право-
славен, католички и протестантски. И тие меѓусебно само верски војувале а и пла-
чкале... и убивале. Бургас градот во Бугарија не бил германски, туку бург бил коин-
ски, се чита и кај Тацит: Бург=булг-ар-вулг-ар, вулгарлатински=народенлатински.
Да не се изуми дека Герман бил тн.словенски бог, а Теути според Теута- Илирка...

Класична нација

„Ова поглавие се бави со некои народи во кои, барем во една битна поли-
тичка класа, веќе пред многу столетија развила национална свест која надворешни-
те удари никогаш не ги уништиле. Два такви најстари народи се Французите и Ан-
гличаните. Обликувањето на националната свест секого поединечно од нив недели-
во е поврзано не само со развојот на две суверени држави туку и кинење на нивни-
те заемни спони настанати со положување право на францускиот крал на поклон-
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ството на англискиот крал, а англискиот крал на територијата на францускиот крал.
Развојот на двете нации е истодобен со развојот и консолидацијата на тие две др-
жави;  ама  во  тој  процес  голема  улога  одиграла  еволуцијата  на  францускиот  и
созда-вање на англискиот јазик, еднакво како и раскинување на англиската црква
со  па-пата  и  устрајност  на  француската  црква  во  оданоста  на  Рим.  Англиската
нација  жи-вееле  на  Британските  острови  со  две  други  нации.  Една  од  нив,
Шкотите,  постанала  нација  во  процесот  на  одбрана  на  властитата  држава  пред
англиската наезда. Дру-гата, Ирците, иако Англичаните ги покориле, тврдоглаво ја
бранеле својата култура  и во бесконечната  борба исковала  сопствена национална
свест.  Третиот  народ,  Вел-шаните,  никогаш  не  поседувал  сопствена  држава,  ама
исто  така  го  сочувал  својот  национален  идентитет.  Франција  е  изградена  со
освојувањето  на  подрачјата  мошне  со  различни  култури.  Централистичката
француска монархија, како и нејзините на-следници, централистичките републики,
на  изглед  успеале  на  сите  да  им  ја  наме-тнат  единствената  француска
националност; ама  во втората половина на дваесетото столетие по некои знакови
може  да  се  заклучи  дека  тој  процес  не  е  баш  така  пот-полн  како  што  испрва  се
чинело. Сложените односи  на четирите нации на Британ-ските острови  захтеваат
на тие нации да им се посвети повеќе простор отколку на Французите; тоа не значи
дека историјата на Франција е помалку сложена или по-малку богата, и малку кој
повеќе  е  уверен  во  спротивно  од  писателот  на  овие  ре-дови.  Меѓутоа,  не  се
впуштам  во  свеобфатната  политичка,  културна  или  опште-ствена  историја  на
францускиот или британскиот или бил кој друг народ, туку на-кратко покушувам
да го интерпретирам процесот на формирање на нацијата“.

Се говори за Англичани (според англ=ангел=ангел=а н гел=жел), Скоти од
скот=скот, Ирци од Ир=Ил,Велш (ш=с, Велс=)Велес,кој бил тн.словенски бог, како
што бил Герман, а и Теути од Теута Илирка=Ил-ир ка. Значи, сé само тн.словенско.

„Еднаква  е  сложеноста  карактеристична  за  развојот  на  Иберискиот  полу-
остров, на кој некое време се најдувало една држава, во последните три столетија
две, ама  кои многу подлабоко од тоа се  наставиле неколку нации. Скадинавија е
уште  едно  природно  одредиво  подрачје  на  кое  излегле  три  нации,  неизменично
сло-жни или несложни, додека на периферија настанале уште две, Финци на исток
и Исландци на северозапад.

Формирањето на холандската нација се покажува како се разделила заедни-
цата која, по стопанство и култура се меѓу најнапредните во Европа, се развивала
во единствена модерна нација; ама верската раздвоеност, страната војна сила и но-
вите економски можности на далечните мориња непрестално се раздвојувале нејзи-
ните две половини,  претворувајќи  ги  едно во нација, додека  статусот  на другите
останал неодреден.

Швајцарците биле и останале единствени во светот по своите осебујни сло-
бодни институции, на својата неутралност и уште осебујна каквоќа на повеќејази-
чна и повеќеверска нација.

Последниот пример кој ќе го размотриме во ова поглавие ест Русија, нација
која е стара барем петсто а можда и повеќе од илјада години: расправата за таа тема
не само да е набиена со политички емоции, туку понајпред зависна за тоа која заед-
ница валја од стојалиште на историјата да се опише како руска нација“.
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Руската нација е двојно македонска: според јазикот тн.старословенски и пр-
авославието бригиската Охридска архиепископија со Цариградската патријаршија.

„Морам уште еднаш да го потсетам читателот дека наредните одломци не се
историја-  ни  хронолошка,  ни  политичка,  ни  општествена,  ни  културна,  иако  од
време до време ќе биде дотакнат елементите на секој од тие аспекти. Тие се прегле-
ди и толкувања на процесите на формирање на нацијата. Тие моменти во времето
кои на писателот му се чинат важни со нето се споменати, а се протегаат од девет-
тото столетие  до дваесето  столетие, додека  снагата  или  струјањата  кои  биле нај-
успешни- држава, јазик, вера, општествена класа- се менуваат од раздобје до раздо-
бје“. (Наведеното е негов став, што важи и за други Континенталци, Р.И.)

Секој народ може да има само еден јазик, и тоа еднорасен, а и без промени.  
Нација на Британија и Ирска6

„Британскиот остров го населувале во првото столетие пред новата ера на-
родите собрани под различните територии на владетели, кои говореле со јазиците
на келтската група. Почнувајќи со инвазијата на Јулие Цезар 55. година пр.н.е., ри-
мската војска освоила поголем дел на островот и поставил низ утврдувања измеѓу
заливите Forth и Clyde, ама продрела и во Fife и Highland, понекогаш дури и до кра-
јниот север. Римската власт и мешањето на латинско-келтската цивилизација потр-
аела во поголемиот дел на Британија околу четири стотини години; дури и во напо-
далечните делови на Wales и Шкотска, во кои Римјаните никогаш не владееле, и во
Ирска која никогаш не ја нападнале, се чуствувало влијанието на нивната култура“.

Валес=Волес, Велес=Волос,само тн.словенски бог,како Герман- Тракиецот...
„Педесетина години после одењето на Римјаните,Англите, Сасите и Келтите

се отимале за јужниот дел на островот, додека на северозапад ирските освојувачи
се населиле во Argyll и на Хебриди. Во деветтото столетие, а потоа поново поткрај
десетото и на почетокот на единаесетото, завојувачите од Данска и Скадинавија го
пустошат брегот на Британија и Ирска и во голем број се населиле на некоеи под-
рачја. Не е потребно да се понови таа добро позната приказна, ама не е можно да се
избегнат неколку зборови за настанување, спојување или распаѓање на државите.

Англосаксонската држава Кент на југоисток била во прилична тесна врска
со Европа, и годината 597. нејзиниот владетел го прифатил христијанството од ри-
мскиот поданик Константин: втемелена е надбискупијата Canterburyja. Уште помо-
ќната  англосаксонска  држава  настанала  во  Northumbrij.  Таа  држава,  воглавно,  се
протегала од реката  Humber до Forth, и населението претежно говорело на јазикот
на Англите. Нејзините граници се менувале поради честите војни и не е точно по-
знато каде поминувала во последната половина на првиот милениум на новата ера.
Христијанството  во  Northumbrij  стигнало  на  почетокот  на  седмото  столетие  од
Ирска преку Шкотска. Годината 664, меѓутоа, пратениците од Canterburyja  го наго-
вориле кралот на Northumbrij својата црква да ја подреди изравно на Рим. Northhu-
mbrija, која постанала една од главните средишта на знаноста и културата  во  За-

6 Изборот на  насловот за овој отсек ми задал  голема потешкотија. „Нацијата  на  Британија“ би  ги
исклучила Ирците. „Нација на Британските острови“ да Ирска е британски остров, што би мирисало
на империјализам. Верувам дека одбраниот наслов задоволува: и Англичани и Шкоти и Велшани се
британска нација- то ест нации, кои живеат на островот Британија. Употребата на плурал пред “Бри-
танија и Ирска“ остава отворени прашања дали постои или непостои британска нација, и дали по-
стои една или две ирски нации. Оние кои ги застапуваат овие различни мислења можат да го при-
фатат мојот наслов, икако ќе го одбијат моето мислење. 
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падна Европа, била изложена со непрестални напади на Кралството Мерција во ср-
една Англија, чии главни владетели биле паганин Пенд (630-655) и христијанин Off
757-795; Мерција војувала и против келтските народи на  Wales, кои успеале да ја
сочуваат независните кнежества. Northumbrija и Мерција после подлегнале на напа-
дите на Викингите, и данската држава наскоро го обфаќал поголемиот дел на исто-
чна Англија. Кралството Wessex, на југ и запад, се задржале како утврдување на са-
ксонската Англија. Од неколку дијалекти кои во Англија се говореле, заправо дија-
лектот на Wessex прв се утврдил во прилично опсежната книжевност, заштитено со
подршката на кралот Алфред Велики  (871-899) на школите и знаноста. Неговиот
внук  Едгар (957-975) го обединал поголемиот дел на подрачјето подоцна познато
како Англија, иако границите на север и запад биле неодредени. Четириесет години
подоцна данскиот крал Кнут Велики постанал владетел на Англија од 1017.до 1035.
Подоцна неговата смрт готово сите англосаксонски земји прв пат се обединале под
кралот Edward (од 1042. до 1066). Тој успех бил краток век. Размириците околу на-
следството му овозможиле на нормандискиот војвода Вилим Освојувач (скадинав-
ско потекло, ама Француз по одгледување) да ги порази сите сопарници и ја освои
Англија све до northumbrijските, cumbrijските и велшките гранични подрачја. Цвр-
стата англиска монархија датира во бит од норманското освојување 1066“.

Значи, христијанството било под Цариград, а тек подоцна под Рим. Следи
врската од старата ера, кога Македонците биле населени, продолжиле до со 7 век.
Ова се совпаѓа со 8 век, кога Бонифациј го шири католицизмот источно од реката
Рајна, кој говори за одврата и најгадна склавинска=тн.словенска раса. Со наводот
се потврдува сите простори источно од реката Рајна биле склавински. Токму затоа
Цариград оттаму ги испраќа Солунските Браќа со своите ученици во своја мисија.

Јазикот бил само венетски=тн.словенски, со руни=рецки, и на тн.Германи...
„Во меѓувремено, неколку држави се појавиле и во северниот дел на остров-

от. Најголем на тоа подрачје била државата на Пиктите, чиј јазик уште секогаш е
предмет на полемика.Пиктското кралство ги обфаќало Highland и источното подра-
чје све до Firth of Tay. Јужно од кралството на Пиктите, во земјите измеѓу Solway  и
Fife, живееле други келтски народи на кои јазикот припаѓал пред на велшката (P-
келтска) отколку на ирската (Q-келтска) варијанта.7 Најважната држава која на тоа
подрачје се појавила викана е  Strathclyde. Таа територија бил познат и под името
Cumria, со  кој  се  нарекува поголемиот  дел  на  подрачјето  измеѓу  Clyde  и Solway
Firth, а понекогаш и земја зад Firth, подоцна позната како  Cumberland. Христијан-
ството до тој крај допрело во петтото столетие; неговиот пионир бил св. Ниниан кој
делувал на подрачјето Solway, ама опсегот на неговата работа уште точно не е ут-
врдена. Во Argyll е создадено Кралството Далриад од неколку племиња кои говоре-
ле со ирски гелски,8 а латински писателите ги нарекувале Scoti. Преку нив христи-
јанството појако се проширило, во првиот ред со настојувањето на св.  Columb кој

7 Постарите имиња кои се употребуваат за тие два облици се гоиделички (“P”)  и британски (“Q”).
Од ова другото е изведено латинското име Britannia. Со обѕир на јазикот, едино „Британците“ кои
до денес се одржале ест Велшаните. Galoway, југозападниот агол на Шкотска, имал другчие  насе-
ление, веројатно со потекло од Ирска, кое говорело “Q-” а не “P-келтски“. (За Скоти мои книги, РИ)
8 Келтски јазик, кој после тоа се говорел на шкотската западана висоравнина и островите,одавно по-
знат како гелски, се развивал другчие од книжевниот јазик. Во модерно доба називот „гелски“ често
се употребувал и за ирска и за шкотска варијанта: контекст во која зборот се употребува обично го
објаснува неговото значење. (Келтите била Бриги, а Скотите Македонци од по пораз на Рим, Р.И.) 
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делувал во своето стално седиште на островот  Iona од 563. до 597. Во последната
држава на југоисток, Lothian, населението претежно се состолело од Англи.

Nothumbrijското кралство можда би ја задржало својата граница на  Firth of
Forth, да не ги загрозиле најнапред Мерциите, а потоа Данците. Раната историја на
тие народи уште секогаш е нејасна и полемична, ама сојузот на Пиктите и Шкотите
под  Kenneth McAlpin 1018.  може да послужи  како датум  втемелен на Шкотското
Кралство.Годината 1018. тоа кралство се проширило и го обфатило Strathclyde. Ама
на север не било  можно  да  се  одупре  на наездата на Скадинавците. Кога  Норве-
шкото Кралство  успешно  се  организирало,  својата  власт  ја  проширило  на Запад-
ните острови, Orkney и Shetland, те на копнениот дел на Caithness“.

Русите биле Венети и Варези. Пак, Варезите биле Викинзи. Само едно исто.
„Островот западно од Британија на крајниот раб на Европа Римјаните нико-

гаш не го освоиле, иако знаеле за неговото постоење. Ирските Келти- кои биле пр-
ви населници на островот, веќе први за кои имаме писмени докази- го посетувале
или  плачкале  брегот на Британија  и, како што веќе  сме  споменале,  го втемелиле
Кралството Далриад во оној дел на Шкотска кој подоцна се викал Agryll.

Христијанството допрело до Ирска во првата половина на петтото столетие.
Првиот христијански мисионер св.Патрик бил римски поданик од Англија. Во ше-
стото столетие цела Ирска веќе го прифатила христијанството. Нејзината црква би-
ла  другчие  организирана  од  римската,  оти  самостаните  имале  поголема  власт  од
бискупот. Ирските редовници го ширеле евангелието не само во Шкотска и северна
Англија, туку и на европскиот континент. Ирска имала важна улога во обновата на
Европа  после  пустошењето  со  германските  инвазии  и  муслиманските  напади;  те
втемелување на средновековната христијанска цивлизација“. 

Царевите биле од Балканот, кои го возобновиле Македонското Царство. Тоа
владеело и во Англија. Следи Константин бегал кај татка си, кој бил во Триер... Тој
бегал по долините Вардар-Морава-Дунав-Рајна. Тој во писмата никаде не говори за
Словени, ниту Склавини=тн.Словени. Во тоа време немало народи со разни јазици.

Значи,  Диоклецијан престолнината Рим ја преместил на Балканот...Конста-
нтин Велики го подигнал Цариград, кој бил царски и црковен центар. Со Рим се за-
вршило со Готите. Следи во петтото столетие, што важи и за во шестото, христија-
нството било од Балканот, а центар бил Цариград, никако Рим. Тогаш сите биле Ри-
мјани. Папите се назначувале од Цариград, што било и за време на цар Јустинијан.

„Во тоа златно доба на Ирска, со островот владеел голем број на помали и
поголеми  териоторијални  поглавици,  чии  ирски  називи  на  англиски  одвајкаде  се
преведувале како ‘крал’. Во деветтото столетие се појавила функцијата врховен кр-
ал, кој имал становито ограничено право да говори во има на сите останати. Ирска,
исто така, имала своја интелектуална елита: паралелно со црквата и редовниците,
претопени во нова христијанска култура, постоела световна професија чие потекло
се протегало во претхристијанското минато; тоа биле фили, или традиционални пе-
сничари и мудреци. Ирскиот јазик се развил во совршено средство на изразување
на поезијата и верските мисли: ирската цивилизација се разликувала од цивилиза-
цијата на латинскиот запад, ама не била на иста разина“. (Фило=пило=пиро, Р.И.)

Се говори за „претхристијанско минато“, кога Македонците биле колонизи-
рани низ континентот, како што било за Меровинзите, во мои претходни книги. Ко-
га историски се појавуваат Меровинзите со верски правец од Цариград, се појавиле
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и Баските. Следу пуч на Рим кај Меровинзите.Значи, 4, 5 и 6- то столетие. Тие биле
фили=пили.Врска со Хомер... со говедско месо, а говедото и коњот биле балкански.

А „се разликувала од цивилизацијата на латинскиот запад“,како македонска.
„Од средината на деветто столетие Ирска е изложена на низ удари од над-

вор, и незгодите кои се наставуваат све до најново време. Првите освојувачи биле
Викинзите кои харале по сите нејзини брегови, ама трајно се населиле долж на ис-
точниот и јужниот брег. На крајот на десетото столетие, Ирците, под власта на вр-
ховниот крал Бриан Бору (кралот на Мунстер од 976, а врховен  крал 1002-1014),
успеале  да  ја заустават  таа наезда;  викиншките колонизатори  се  задржале  на ме-
стата каде веќе биле населени, ама ирската култура воглавно ги апсорбирала“.

Метежи се вриежи, вриани=бриани (Бриан), а во борбу Бору со у=бригиско.
Денес наследниците на Викинзите ги носат роговите на бригиското говедо.
„Англија  е  под  норманската  власт  постанала  снажно  средновековно  крал-

ство. Кралевите и повеќе благородништвото говореле француски, го вовеле фран-
цускииот тип на феудалниот состав и постанале равноправни судиници на све по-
голема севернофранцуска култура, која потоа се проширила меѓу главното саксон-
ско население. Во исто време се одржал англосаксонски јазик, некои саксонски ин-
ституции и начин на мислење. Тие две општества коегзистирале, едно накалемено
на друго, и можда тесно поврзано во црквата отколку во световниот апарат на вла-
датата. Готово не е можно да се говори за англиска или француска нација пред три-
наесетото столетие: пред би можело да се речи дека постоеле два крала кои говоре-
ле француски јазик, од кој еден имал престолнина во Париз а другиот во Лондон, те
знатен број великаши кои исто така говореле француски, меѓусебно биле обврзани,
взаемно ги признавале и кршеле туѓите закони, и се здружувале или сукобувале ка-
ко веќе приликите захтевале“.

Значи, не се говори за нации со свои јазици, туку со Франков дворасен јазик.
„И во шкотската монархија после победата на Malcolm Canmore над Macbeth

1507. се појавил снажен норманско-француски елемент на дворот и меѓу благоро-
дништвото на кое  Malcolm му дал земја и моќ. Границата на земјата и законските
односи измеѓу двата крала биле непрестални повод на несогласувања и чести војни.
Шкотскиот крал ја држел англиската земја на кралот на Англија, поради кои бил
обврзан  со  заклетва  на  владетелот,  ама  не  го  прифаќал  тврдењето  на  англиската
круна за вазалството за своја целокупна територија, што Шкотска би ја претворил
во колонија на Англија. На тој захтев воглавно успешно се спротиставиле, во што
исто така многу му помогнала булата на папата Celestin III Cum universi од 1192, во
која се објавува дека шкотската црква е непосредно подвргната на Светата столица,
со што се укинати правата на надбискупијата на York над Шкотска. Почнало обли-
кување на шкотската држава и шкотската лојалност спрема властиот крал. Кралска-
та власт над подрачјето  Highland било двојбено, и тек 1266. норвешкиот крал (по-
сле неуспешниот поморски поход на  Firth of Clyde 1263) ги препуштил Западните
острови и Caithness на Шкотска. На островите галски и норвешки јазик и културата
коегзистирала,  а  делимично  се  и  измешале,  што  покажува  мешавина  на
земјописни-те  називи  кои  се  одржале  до  денешните  времиња.  Orkney  и Shetland
останале  нор-вешки  уште  полни  две  столетија.  Во  Шкотска  уште  секогаш  се
говореле  четири  ја-зици:  француски  на  дворот  и  во  повисоките  класи;
англосаксонски  во југоисточни-те  подрачја;  гелски  во  Highland  и  на островите; а

29



келтски  јазик  на  Strathclyde-Cum-brij  на  све  помали  подрачја  на  југозапад“.(тек:
а+по+тек=апотек а=женски род,Р.И.)

Значи, се говорело на дворасниот Франков јазик и говори на пелазгиски=тн.
словенски јазик, а ваков бил бригискиот- Бриги биле Келтите: страт=с трат, б(в)риј.

„Поткарј тринаесетото столетие нестанокот на машката лоза на династијата
Malcolm Canmore се подудира со доаѓањето на изузетно способен и агресивен вла-
детел Edward I (1272-1307) на англиски престол. (Едвард=е д вард- е да варди, Р.И.)

Кога изравно лозата на шкотската кралска куќа изумрела 1290, сопарниците
претенденти на престол,  John Balliol и  Robert Bruce, двајца потомци на внуката на
Давид  I,  се обратиле за помош на англискиот крал.  Edward го избрал Balliol 1292.
ама захтевал шкотскиот крал да постане негов вазал. Balliolовите малодушни поку-
шаји да го избетне вазалството потполно се осуетени 1296. Ама, Balliolовото пони-
жување предизвикало оружен отпор на Шкотите. Уследил седумнасесет години во-
јна, воглавно герилска, која најнапред ја водел William Wallace, а потоа Robert Bru-
ce, внук  на неуспешниот претендент од 1292.  Bruce  е  крунисан  за крал 1306. кај
Scone, ама морал да се крие две години пред него што поново ќе поведе борба. Тр-
иумф доживеал  поразувајќи  го кај Bannock Burna  1314. големата  англиска  војска
која ја водел Edward II и со англиското признание на шкотската независност со ми-
ровен договор во  Northumpton 1328. Покрај тоа, во текот на четиринаесетото и пе-
тнаесетото столетие Англија и понатаму претставувала опасност за Шкотска. Шко-
тска успеала да преживее не само заблагодарувајќи на напорите на својот народ и
владетелите (кои биле знатно ометани со караниците на бунтовните великаши, што
меѓусебно што со кралот) веќе и со зафатеноста на англиските кралеви  со Фран-
ција- поврзани со Шкотска често се обновувал ‘Стариот сојуз’ (Auld Alliace)- те ан-
глиските граѓански војни поткрај петнасетото стоетие“.(Давид=Давит=давити, Р.И)

Стои поимот Бурна=бурана, а секоја борба=бура е бурна. И Балиол=Валиол,
бал=вал, тал=талас. Токму од талас следи Атлас=а тлас=талас. Ама и Аулд=а улд...

„Покрај тоа, може мирно да се устврди дека раздобјето на  Bruce во таа си-
ромашна и повеќе јазична земја почнала да се создава шкотската нација. Најважно
поединчено влијание на тој процес е влијанието на монархијата и институцијата ко-
ја таа ги створила. Со зборовите на истакнатиот понов историчар, ‘таа хомогеност
не се темели на расата или јазикот, туку на феудалното устројство и власта. Најја-
сно се очитувала во вообичаената заедничка феудална верност на снажната монар-
хија, и во почитување на знатниот број на прифатени закони и обичаји ’ “.

Значи, немало врска со јазикот народниот=тн.словенски, никако службениот
дворасен Франков јазик. Па Франковиот јазик подоцна во Франција не го разбирале
француските свештеници, како спротивност на цариградските-стручњаци за јазици.

За доказ дека македонски е еднорасен јазик, толкувам само со истогласност.
„Создавањето на шкотската нација е пропратено со големи страдања и окру-

тност, ама ипак поминало по среќно од создавањето на ирската нација. Воочлив е
парадоксот дека Шкотите, хетерогено повеќејазично население на прилично ниска
културна разина, се развила во нација кога е кадра да ја осигура својата политичка
независност, додека Ирците, хомоген народ со повеќе и постара култура, останале
победена нација. Можда разлогот треба да се трага во тоа што владетелите на Шко-
ска, кои се опкружени со норманското благородништво владееле со Англите, Кел-
тите и Скадинавците и уживале на почитувањето на норманските владетели на Ан-
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глија, кои биле во слична ситуација; и дека до одлучен судир измеѓу тие две мона-
рхии не дошло све додека шкотската држава доволно не ојачала и стекнала достат-
на  морална подршка на  папата  и  неизравна  физичка  подршка  на Франција  да се
спротистави на тој удар“.

Не се работело за етнички народи, туку владетелски држави, и ништо друго.
Му се посветувам на јазикот- за Македонците говорите биле мајчини јазици.
„Ирците ги немале тие предности. Не постоела единствена ирска држава; и

заправо караниците  измеѓу претендентите  на положбата  на врховен  крал на нор-
манските завојувачи им дозволиле да се истоварат во Ирска 1169. Годината 1171.
со ним дошол самиот крал Хенрик II, кој воспоставил суверенитет над цела Ирска.
Хенрик го подржувал папата на кого му било посебно важно ирската црква да се
реорганизира на темел на бискупската хиерархија која по неговото мислење било
едино исправно, те да биде практично подложна на Рим. Одма од почетокот, англи-
ската круна се однесела спрема Ирците како спрема пуки поданици те не ги почи-
тувала ни нивните институции ни нивната култура. Ама во пракса норманската, од-
носно подоцна англиската власт била ограничена на исток и југозапад. Англо-нор-
манските благороднички семејства  стекнале големи имоти на дел на југ  и југоза-
пад, ама заправо во тие земји Англичаните мошне често се претопувале во ирската
култура; а на север и северозапад на Ирска не дошло готово ни до какви промени“.

Значи, црквите во 4, 5 и 6 столетие биле под Цариград. Истото останало и во
7 и 8 столетие сé до Бонифација кој од 8 век вршел покатоличување на Склавините.
Следи 9 век со Браќата Кирил и Методиј... во Моравија итн. Се појавиле Викинзите
кои имале врска со Цариград-тие пловеле по венетските=руските реки до Цариград.
А овде се говори веќе 12 столетие, на кого му претходеле Крстоносниците. Сé ова
Рим конечно сакал да го заврши со Македонците=Православните со свој Цариград.

„Годината 1315.  Edward Bruce  покушал да ја прифати понудената положба
на врховен крал на Ирска со помош братот, кралот Роберт Шкотски;ама тој потфат,
во далечната ретроспектива му е мошне привлечен на заговорниците на келтското
единство, пропаднат поради неразмуната стратегија и недоволната подршка. Во др-
угата  половина на столетието англиската монархија покушала  да ги притегни  уз-
дите. Војводата од  Clarence  1366. го наметнал  Statut Kilkennyja на кој сврха била
строго да ги одели Англичаните од Ирците, да го ограничи допирите и врските на
тие две заедници и да го осигура подредениот статус на Ирците, кои ги презирале
англиските советници на англискиот крал.  Richard III  подоцна го воспоставил ан-
глискиот ‘резерват’, отприлика измеѓу Дундалка и Waterford, додека изворното ви-
киншка  населба  Dublin  постанало средиште на англиската  власт. Во текот на пе-
тнаесетото столетие англиското племство во Ирска било вмешано во војните на ра-
злични претенденти на англискиот престол, воглавно на страна на  York.  Конечен
победник во Англија, Хенрик Тудор,одлучил да ја учврсти својата власт над Ирска.
Неговиот гувернер, сир Edward Poynings, го провел во англискиот парламент 1495.
такавиканиот ‘Poyningsов закон’, според кој свикувањето на парламентот во Ирска
захтевало посебна согласност на кралот на Англија, со цел да се осигура трајна по-
дложност на ирските интереси со англиските. Заправо, новата политика не била ус-
мерена толку против ирското население во целина, колку против големите англо-
ирски семејства, такавикани Geraldina, потомците на Maurice Fitzgerald, еден од ве-
ликашите завојувачи од 1169“.
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Значи, се работело за семејства, а не етнички народ со тн.словенски јазик.
Само со тн.словенски јазици на Белци истогласно се одгонетнуваат поимите.
Се говори за Дундалка, кој е тн.словенски  поим, и  Dublin=дуб  лин  + ка =

Линка на Викинзите, кои кај Русите биле Варези=ва рези=рецки- венетско писмо.
„Велшаните  имале  дури  помалку  единствена  држава  од  Ирците.  Говореле

различно  ‘P-келтски’ или британски дијалекти, и попат на Ирците биле организи-
рани со поглавици. Како и кај Ирците, песниците и музиката уживале голем углед
во нивното општество; и мошне рано се појавила велшка книжевност, по вредноста
равна на ирската.  Племињата  Wales  заправо биле ограничени  на три главни  под-
рачја-  Gwynedb на север, Powys во средиште, и  Deheubarth на југ. Истотобно мно-
зина Велшани  биле свесни  на припадноста на истата заедница под името  Cymry,
што отприлика значело ‘земјаци’.

Првите нормански кралеви, насобрани со наметнување на феудалните мона-
рхии  на  Англосаксонците  и  со  своите  настојувања  и  права  на  француско  копно,
многу не се обрнувале на Wales. Норманските великаши (‘кралски велможи’) ја во-
споставиле власта на граничните подрачја и уз јужниот брег: во Chester, Hereford  и
Pembroke.Заправо гроф од Pemboroke,Richard ‘Strongbow’, ја предводел норманско-
англиската инвазија на Ирска 1169.

На почетокот на тринаесетото столетие најјакото кнежетство во Wales се на-
јдувало во Gwynedb каде од 1200. до 1240. владеел LIywellin ab Iorwerth. Успеал да
се одржи во непознати војни со кралските благородници, а од време до време и со
англискиот крал, и постанал водач на велшките поглавици.  Неговиот внук  LIywe-
llyn II ја потврдил дваесет години после неговата смрт превласта на Gwynedb,те ан-
глискиот крал Хенрик  III  со мировниот договор во Montogomeryj 1267. го признал
како наследен Принц од Wales. Меѓутоа погрешил што Edward I кога стапил на пр-
естолот го одбил поклонството, кое кралот го сматрал свое право. Во летото 1277.
Edward го нападнал Wales и LIywellyn морал да прифати понизок статус и помала
територија, ама и понатаму го третирал како Принц од Wales. Новата англиска вла-
ст предизвикала незадоволство кое избило на површина во буната 1282. Самиот LI-
ywellyn е убиен во помал окршај, а велшкиот отпор е совладан. Последната велшка
побуна е загушена 1295, а наследникот на англискиот престол му е доделен 1301,
наслов Принц од Wales, те обичај се задржал све до денес. Wales е припоен на ан-
глиското кралство, иако уште  долго време  месната  управа  останала  во рацете  на
Велшаните и не било составно ометување на велшкиот јазик или културта“.

Меѓутоа, она што се говореше за англиски јазик, не бил англискиот јазик.
„Во четиринаесетото столетие пополека избил на површина факторот кој од-

лучно и битно влијаел на англиската национална свест: настанок на англиски јазик.
Испрво во Англија постоеле два јазици. Освојувачите говореле некој прови-

нцијски облик француски. Англосаксонците, припадниците на вишите класи и сите
кое настојувале спрема повисока положба или повисок општествен статус под ос-
војувачите, го научиле тој нормански француски. Мнозина население се служело со
разни англосаксонски дијалекти: поранешната премоќ на дијалектот на Wessex не-
станал,  бидејќи  не била  позначајна англосаксонска  книжевност. Многу Нормани,
поново, исто така научиле некое англосаксонско наречје да би можело да разговара
со своите поданици. Доаѓањето на Хенрик  II  на престолот 1154. со себе повлекол
голем број Французи од средишната Франција или Provence, кои биле под влијание
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на книжевната ренесанса, на Париз и Languedoc. Од тоа доба, културната врска на
горните општествени класи на Англија со Франција повеќе не одело преку Норма-
ндија. Во текот на наредните две столетија, иако повеќе француската култура пре-
овладувала во дворските кругови, благородништвото на Англија све често говорело
на јазикот на својата земја. Ама самиот јазик брзо се менувал. Во раздобјето од от-
прилика  1250. до  1400. јазикот  бил  преплавен  со  француски  зборови:  отприлика
10.000 зборови влечат корен од тоа доба. Во четиринаесетото столетие наречјето на
подрачјето  североисточно  од  Лондон,  најгусто  населен  и  економски  најнапреден
крај, ги надвладал останатите наречја, и од него се родил јазикот на престолнината.
Годината 1362. ест датум со симболично значење: тогаш англискиот го надоместил
норманскиот француски во судовите, и тогаш парламентот прв пат е отворен на ан-
глиски јазик“.(Само едно: во 15 век биле 10.000 коински зборови во латински, Р.И.)

Се истакна: „Ама самиот јазик брзо се менувал“. Вакво нешто никогаш не
било можно, доказ говорите=јазиците во Македонија. Бидејќи тие биле еднорасни,
тие до денес не се менале, туку од слоговни само се надградувале: Ма-јка, Ма-тер...

Се наведе: „постоеле два крала кои говореле француски  јазик, од кој еден
имал  престолнина  во  Париз  а  другиот  во  Лондон“...„Во  раздобјето  од  отприлика
1250. до 1400. јазикот бил преплавен со француски зборови: отприлика 10.000 збо-
рови влечат корен од тоа доба“. Значи, се говори само за еден: Франковиот јазик.

Се говори за Франков јазик, со свои 10.000 зборови, а за една книга да се на-
пише биле потребни околу 3.000 зборови. Значи, тогашниот јазик бил трокнижен. 

Самите Франки Франковиот јазик не го разбирале. На него говореле поимо-
тните а и свештениците. Пак, тн.византиски свештеници како стручњаци за јазици
Франковиот подобро го разбирале од Франковите свештеници. Значи, народот си
говорел само со склавински=тн.словенски јазик,таков бил случај и на Отон I со два-
та синови (Самуил со друг брат) на македонскииот гувернер Никола.Франките пре-
ведувале од латински на склавински јазик.На ваков јазик говорел Кирил и Методиј.

Авторите избегнувајќи ја вистината говорат за одвикнување, научување итн.
Ваков фалсификат во 15 век н.е. се прави во книгата „Историја на Алексан-

дар Македонски“ на Квинт Куртиј Руф  (Quintus Curtius Rufus), каде  се  говори  за
одвикнување од мајчиниот јазик, настапување на нов јазик- коине, а тој никогаш не
бил за време на Александар Македонски, туку тој бил Птоломејов Александријски
јазик. Фалсификатот лесно се открива затоа што поимот Епир го внесол Нерон, по-
имот Грци не бил во употреба сé до 800. година за Македонците со македонската
династија и ренесанса...и самата книга била печатена само во 15 век,никако порано.

Сé она што важело со постледениот јазик на Бригите не важело само за Кон-
тинталците, кои се одродиле од јазикот на Белците- тн.словенски.Па денес тие се со
дворасни јазици на Белци и Семити западно од Германија а источно од Франција со
трорасни јазици-дополнително уште со готски. А Готите биле Татари со бог Асен.

А што континталските автори не пишат за Готи=Татари,ги плаши вистината.
„Тој процес обично го називаме надоместување на стариот англиски (англо-

саксонски од преднорманското раздобје) со средноанглиски јазик. Секако, постои
континуитет и врска измеѓу англосаксонскиот и англискиот јазик. Темелната стру-
ктура  и синтаксата е содржана, а темелните зборови кои ги употребува  обичниот
пук останале изворни англосаксонски зборови, понешто измешани. Затоа може да
се рече дека тоа бил процес во кој англиски јазик е обогатен со додавање на фран-
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цуски зборови. Ама, тој опис очито не е адекватен. Очигледно не е збор за процес
кој е тек аквизиција на странски позајмици- како што латинските зборови по пат на
црквата влегле во германски и полски јазик, или како арапски преминале во шпа-
нски. Повеќе би можелода се рече дека двата јазика, англосаксонски и француски,
се стопиле, и дека од нив настанал нов јазик, кој не е ни англосаксонски ни фран-
цуски,  туку  англиски. Како англиски  под водство на  Wycliffe, Chaucer, Spenser  и
Shakespeare, се развил во модерен, богат, еластичлен јазик, безбројни појмови сега
можат да се изразат со синоними на англосаксонско или француско потекло. Најдо-
бра европска паралела за тој процес, кој во бит останал скриен на историчарот, ест
појавата на романскииот јазик, во кој еден романски говор настанал на темел на ла-
тинскиот стопен со словенскиот. Во двата процеси постоело раздобје на составното
посудување, со поинтезивно во романскиот (кој бил побрз, посвесен и повеќе ве-
штачки) отколку во англискиот“. (Пук=полк-а, волк=Volk=фолк=полк=народ, Р.И.)

Дали имало англиски јазик, доказ бил Вилијам Шекспир (23.04.1564 до 23.
04.1616). Па тој работел кај својот татко и потоа учел латинско училиште- само тоа.

„Затоа можеме да се изложиме на опасноста на упатување и утврдување ка-
ко, иако Англија била земја на човечка цивилизација од времето на Јулија Цезар, па
дури и порано, англиската нација и англиски јазик почнале да постојат тек во че-
тиринаесетото столетие. Тек од тоа време датира историјата на Англија, за разлика
од историјата на Британија. Во Шкотска разноликоста на народите и јазиците по-
трајало и понатаму: останува спорно дали обликувањето на шкотската нација е до-
вршена пред шестнаесетото столетие.

Англиската национална свест и поносот на образованите Англичани на соп-
ствен јазик ојачале во долгите војни со Франција; припомогнало на тоа и честото
незадоволство на црковните достојнственици поради захтевот на страна на хиерар-
хијата и црквата растргана со раскол. Во шеснаесетото столетие различити снаги се
здружиле во создавање на снажното чуство на националниот идентитет. Реформа-
цијата претпоставувала и идеолошко движење и одфрлување на страната домина-
ција. Англиските преводи на Библијата, верската полемичка книжевност на англи-
ски, го обогатиле јазикот и се подудирале со големата процветена поезија. Деспо-
тизмот на  Тудор  рачунал  и  на похлепа на земјопоседниците  и трговците  за благ
самостан и на отпор против странците- и Французите, кои биле непријатели на Ан-
глија полни двеста години, и Шпанците, чии бродови со благото биле чест плен на
англиските  гусари.  За  власта  на  кралицата  Елизабета,  процветување  на  книже-
вноста, бујење на верските и политичките идеи, израстувањето на нови општестве-
ни знаги и свеста за опасноста и кризата придонеле за сите поданици на круната,
лојалноста сега повеќе не се искажувала  само со на феудалниот господар, или на
црквата, или на далечниот суверен, туку на нацијата: спони кои го поврзувале насе-
лението не биле само вертикални, туку и хоризонтални.

Јачењето на Англичаните за Велшаните имало добри и лоши страни. Во ру-
јан 1400. велшкиот земјопоседник  Owain Glyn Dwr (или Glendower) дигнал воста-
ние на север. Повод на таа буна, барем со поголем дел, биле Owainовите особни пр-
итужби и размириците околу земјата, ама набрзина се претворило во востание на
Велшаните против Англичаните, кое се проширило на голем дел на војводството.
Побунетите имале прилично успех све до 1406. кога Англичаните поново успеале
све да повратат што изгубиле годината 1410.Буната е готово посве угушена,а Owain
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тајнствено нестанал. Доаѓањето на Хенрик  VII, на Велшаните, на англискиот пре-
стол, побудил некои надежи во Wales, ама заправо баш кралевите од лозата Тудор
успешно ја централизирале владата и инсистирале на статус на англискиот јазик ка-
ко единствен службен јазик, додека велшкиот и понатаму се употребувал исклучи-
во меѓу ниските класи во меѓусебните контакти“.

Значи, се работело за службен повеќерасен јазик, а не за народен еднорасен.
„Во Шкотска јазикот исто така се развил со стопувањето на саксонскиот и

францускиот, иако можда со нешто помалку примеси на францускиот, а нешто по-
веќе од келтските и скадинавските извори отколку на југот. Со тој јазик говореле
не само на исток на Шкотска туку и во северниот дел на Англија. Шкотскиот не са-
мо на исток на Шкотска туку и во северниот дел на Англија. Шкотски или ‘северни
англиски’ се говорел на шкотскиот двор и меѓу општествената елита (која можда
понекогаш говорела гелски) како и општо меѓу населението на равницата. Тоа било
јазик на песникот Robert Henryson и Willliam Dunbar. Можда во модерно време би
се развил во посебен книжевен јазик, да сојузот на круната 1603. со себе не понел
превласт на јужниот англиски кој се проширил на дворот, чиновништвото и повеќе
на школската класа“.

Се говори за „келтските и скадинавските извори“...„Шкотски или ‘северни
англиски’ се говорел на шкотскиот двор и меѓу општествената елита (која можда
понекогаш говорела гелски) како и општо меѓу населението на равницата“.

Келти=Гали биле Бриги. Гревс пиши: „... Древната ирска азбука, како и таа
на Друидите во Галија, сета била именувана спрема дрвото (бреза, јасен). Таа била
со фригиска потекло и се сложува со пелашката и латинската...“. Во прилог е што
се истакна делото “Историја од Мала Бретања или Бритања- Аморик, од првите по-
знати жители“ од Манет Господар, најстар шеф на Институтот во Свети Мало, член
на Здружението на земјоделците, Здружение на Трговци и Уметници од Свети Бриг
и на Заедницата од Франција за универзална научна статистика во Парис, 1833...

Кристофер Најт и Робери Ломас, на стр. 64, говорат за скадинавско преда-
ние Один. Меѓутоа, Скадинаците се обратиле во христијанството после 1000. годи-
на. Па тие говорат за Торовата мајка..., „како што е Фреја или Фриг“. Значи, Один,
Фреја, Фриг...биле бригиски, тн.словенски,со Скадинавците,што важи за Друидите.

Значи, Бриги.И Викинзи со бригиско говедо и бригиска змија на лаѓите, итн.
„Реформацијата во Шкотска  довела  до подводување  кое  потраело  подолго

отколку во Англија. Диктатурата на Хенрик VIII го загушила востанието од 1536, а
доаѓањето на Елизабета на престол овозможило да се остранат последиците на ре-
акцијата на власта на кралицата  Mary  без  поголеми  потреси, иако побуната  била
поштедена на граѓанските војни кои ги опустошиле Франција и Германија.Во Шко-
тска реформата поминала во знак на добро познатото сопарништво измеѓу францу-
ската и англиската странка. Првиот пораз реформаторите доживеале од француски-
те трупи кои, стационирани кај Leitha од 1550. до 1560, го подржувале режимот на
Mary de Guise.  Бурната властна Марија Стуарт (1560-1567) завршила со победата
на реформаторите кои зависеле за подршката на Англичаните“.

Во претходните книги пишувам дека Скотите, според скот=скот, се со бри-
гиски (пелагонски) фустанчиња (ф=п), со бригиска овца и гајда, дури со македон-
ски ритам седумосмини.И симболи:јарец, лав...Кај Викинзите лаѓа гла лав на змија.
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„После што Јаков VI постанал вистински владетел на Шкотска, и кога моќта
му пораснала после што постанал и Јаков I Англиски, покушал да го реконструира
строго епископалното устројство на протестантската шкотска црква, да би била по-
дложна на неговиот облик на кралскиот деспотизам. Карло I продолжил со тој пат
и  предизвикал снажна реакција. Шкотскиот национален  собор 1638. ја установил
демократската структура  на црквата која била неускладена со кралскиот деспоти-
зам. Римокатолицизмот постанал помалку важна снага во Шкотска, ама шкотските
протестанти  биле  огорчено поделени  на епископалци  и  презбитеранци. Тоа  било
прашање на мошне чврсти верски уверувања, ама истодобно и политичка поделба
која би можела да се опиши (иако се само зборови на анахронизам) како борба из-
меѓу диктатура и демократија или измеѓу општествениот конзерватизам и опште-
ствените промени. Секако дека тоа било посреди и во англиската граѓанска војна.
Презбитеријанците и Cromwell биле неволјни сојузници од 1643. до 1648, ама Cro-
mwellовата одлука да се погуби Карл  I  предизвикало непријателство на Шкотите.
Резултат  била  војната во  која победил  Cromwellовиот  војсководач,  и од 1652. до
1660. Шкотска се најдува под англиска власт. Иако власта била размерно хумана, и
иако Crowellовата верска политика наголемо не се разликувала од шкотските цели,
ипак била омразена. Рестаурацијата на Карл II одвај е дочекана, ама зад неа не сле-
деле  одмазнички  репресивни  мерки  (погубување  на Грофот од  Argull  24. свибањ
1661) и прогонување на презбитеријанците. Шкотите уште секогаш биле поделени
на верски табори, кога Холанѓанецот Вилим Орански го истерал Јаков  VII (II)  од
Британските острови“. (Јаков=јак ков- во прилог е хималајското тн.говедо јак, Р.И.)

Се говори само за владетели, никако за етнички народи со еднорасен јазик. 
„Во Ирска реформата имала посве другчии, катастрофални последици. Ир-

ците не сакале да ги прифатат протестантските начела, а обичниот пук се опирал
уште  повеќе отколку племството. Англиските протестанти готово воопшто не по-
кушале  да ги обратат теолошките аргументи  и со интелигентна пропаганда; иако
поради  занемареното  ирско  школство  и  световната  култура  ирскиот  народ  бил
многу приемлив за пропагандата од повеќето останати. Англичаните порадо се ос-
лонувале на груба сила, што само ја зачврстила ирската оданост на старата вера и
се вродило мразење против Англија. Англиските владетели ги сматрале варварски
и помалку вреден народ, кој во секое доба е склон да бара помош од страните не-
пријатели на Англија, те затоа валја будно и сумничаво да се надѕира и да се приси-
ли на покорност. Како што често се случува во таквите историски процеси на еска-
лација, секоја страна све повеќе се однесувала онака како тоа другата страна го оче-
кувала. Тоа е битна карактеристика на односот измеѓу Ирска и Англија од крајот на
шеснаесетото столетие па све до половината на дваесетото и понатаму. Иако готово
во секоја доба во текот на тие трагични столетија постоеле Ирци, Англичани и Ско-
ти, и католици и протестанти, кои искрено ја сакале својата и соседата земја, кои ги
познавале и разбирале двете култури и верувале дека ирската, англиската и шкотс-
ката култура можаат и мораат да коегзистираат во мир и взаемното почитување, па
можда дури и плодоносно да влијаат една на друга, чинител дека на двете страни
преовладувало мразење и неповерување. Ирското национално чуство и националн-
ата омраза биле неделиво поврзани со верски раскол“. (Пук=полк=полковник, Р.И.)

Не се говори за етнички народи туку христијански: католици и протестанти.
До денес во Ирска има борби меѓу два христијански народи, но не етнички.
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„Главните настани  во таа долга приказна добро се познати. Во војната која
почнала 1595. не се водела борба само за одбрана на старите вери туку и одредени
интереси  O’Neillови, O’Donnelови и нивните следбеници. Шпанската помош била
недостатна.После поразот на востанието,кое не било ограничено на север, уследило
населување на Улстер, и шкотски и англиски протестанти се населени на до тогаш
најирскиот дел на Ирска. Четириесет години пороцна, Ирска се нашла на страна на
Карл I во англиската граѓанска војна. Ирските католички одличници основале своја
конфедерација Kilkenyja во надеж дека барем ќе се оконча протестантско прогону-
вање на старите цркви. Ама, Карловиот пораз и Kromwellовата окрутна репресалија
во раздобје 1649. до 1652. ја разориле надеждта, предизвикале понатамошна строга
законска дискриминација на католиците и довело до понатамошно опсежно насе-
лување на Англичани и Шкоти во Ирска. Рестаурацијата на династијата мошне ма-
лку ја изменила субината на Ирците. Карло II  бил преслаб и премногу во страв од
англиското противпапско расположение нешто озбилно да би превзел; ама и през-
битеријанци во Улстер биле жртва на дискриманација. После, во кризата 1688, по-
голем дел на Ирска застанал на страна на католиците на Јаков II против Холандиј-
ците на Вилим  III.  Католиците уште еднаш се поразени, овој пат воглавно поради
храбрата и успешната опозиција на улстерските протестанти, за кои одбраната на
Londonderry и битката кај Boyne (14. липањ 1690) засекогаш останале поносни бор-
бени симболи“.

Значи, не биле етнички  народи со еднорасен тн.словенски јазик (Улстер=ул
стер=с тер-а: Ул=Ил=Ир=Ирска; Лондонбери=лон дон бери, Бојн=Бојана)- во прет-
ходните книги за балканските имиња во Британија, Ирска, Скадинавија итн. Следи,
сé што на тие простори било само христијанско.Меѓутоа,се одбегнува православно.

„Веќе во шеснаесетото столетие е завршено обликувањето на англиската на-
ционалнма свест, и огорчените политички општествени и верски судири и граѓан-
ска војна во седумнаесетото столетие не го разориле англискиот национален иден-
титет; еднакво како ни што ни чврстиот француски индетитет не бил разорен со ве-
рски војни или Frondom. Пример Шкотска околу 1700. е многу позамршена.

Мнозина Шкоти биле обединети околу презбитеријанската црква, а готово
сите Шкоти ги негувале традициите на шкотската независнос, која се достигала пр-
еку Bruce и Wallace све до средновековното кралство и древното келтско минатост.
Мошне добро знаеле дека не се Англичани. Истодобно, оштри граници ги делеле
жителите на висоравнината од жителите на низината,  Gele  од Sasa, а непомирени
верски малцинство постоеле и понатаму. Тие различни проблеми се изразиле во ла-
тентниот судир измеѓу јаковлевците и whigoвците.

На англиските државјани во доба на владеењето на кралицата Ана и нивните
пријатели во шкотската влада најдобро решение им се чинело спојување  на двете
кралства во една држава. Принцот од лозата Хановеранци кој имал да биде крали-
чин наследник во Лондон тогаш не би морал да стравува дека соседното кралство
на истиот остров на темел на уставот  ќе мора да го прифати неговиот сопарник.
Економските услови  на Законот за сојуз  кој шкотскиот парламент го изгласал  на
16. сјечањ 1707. биле поволни; е сочувано цело устројство на шкотското правосуд-
ство и шкотската правосудна надлежност, а со посебни закони била зајемчена пре-
моќта на шкотската црква во нејзиниот презбитеријански облик, настанат од соју-
зот 1638. и 1643. За заузврат, шкотскиот парламент престанал да постои, а крал-

37



ството на Шкотска и Англија се споиле во Обединато Кралство Велика Британија.
Државата морала да биде една, ама останале две нации, Шкоти и Англичани“.

Авторите говорат за изчезнување на народи. Тоа не важи за Англи и Шкоти.
Значи, сите протестантски нации без католичката ирска нација. Сите три се

само со трорасен јазик и тоа на Белци (Пелазги),Црнци (Семити) и Готи (Монголи).
„Сојузот немал многу приврзаници и е остварен барем делимично со коруп-

ција, односно со притисок на членовите на шкотскиот парламент. Не ја спречил бу-
ната на јакобитите 1715. и 1745, која започнала во Шкотска; после долга буна до-
шло до безобѕирно крвопролевање после битката кај Culloden, и повеќегодишното
прогонување на жителите на висоравнината. Ама, гледано во подолго раздобје, со-
јузот ипак бил прилично успешен. Шкотите и Англичаните заедно преживеале стр-
ахоти и победа на индустриската  револуција: се создало Британско Царство и  со
него владееле, а потоа го расформирале; и се бореле во две светски војни, во кои
данокот во крв бил размерно поголем од доприносот на Англичаните. Цело тоа вре-
ме, шкотската црква, правосудството и школите останале во шкотски раце, Шкоти-
те останале нација а Шкотите и Англичаните меѓусебно воглавно се почитувале, па
дури и сакале“.

За да се научи повеќерасниот службениот јазик било потребно да се подига-
ат школи, а тоа било можно само со индустријализацијата. Само оттогаш може да
се говори за континтални нации со повеќерасни јазици, но не етнички со еднорасен
јазик.Етнички еднорасен народ со еднорасен јазик опстоиле само едни: тн.Словени.

„Англиската и шкотската нација настанале во историските процеси кое на-
кратко е изложено на почетокот, и двете постоеле давно пред него што се формира-
ни модерните доктрини на национализмот. Англискиот национализам никогаш не
постоел, бидејќи не било потребно ни за доктрината ни за борбата за независност.
Англиската национална свест зацело постоела полни пет векови, а можда повеќе;
ама можноста да во деветнаесетото столетие нестанла, претопувајќи се во британ-
ска национална свест, која Англичаните радо ја прифатиле за себе. Многу Шкоти и
Велшани, исто така, стекнале британска национална свест; ама некои и понатаму се
сметале припадници на шкотската и велшката нација, иако и една и друга биле ло-
јални на британската држава, на Британското царство, и иако биле зафатени со бри-
танското родољубие, со британскиот империјализам и (после 1947) со британското
одрекување на империјалзмот. Ипак, меѓу Шкотите и Велшаните не постоела само
национална  свест  туку  и  национализам,  бидејќи  е  променлив  ама  знатен  број  на
жители кои ја творат шкотската и велшката нација чуствуваат потреба да го бранат
својот национален идентитет внатре во британската држава, или дури да захтеваат
независност- потреба која припадниците на англиската нација не можела да ја чу-
ствува“.

Авторот се труди да докаже за поединечна и заедничка британска нација со
своја свест. Но таа била и останала како во СФР Југославија, која се распаднала на
своите единки со свои јазици, иако тие биле на ист народ со повеќе еднорасни јази-
ци, тн.словенски. На сите им пречел српскиот јазик, но на никој тн.старословенски.

Повикување на некаква британска нација со векови наназад дури до Римја-
ните не држи, затоа што за нејзините автори не постоело Македонско Царство и во-
збновено Македонско Царство (тн.Византија) со свој еднорасен народен тн.словен-
ски јазик, а таков бил и македонскиот тн.старословенски јазик. Тој бил од 9 век во
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употреба, а во Русија опстоил до крајот на 18 век кога од него бил создаден нов ру-
ски јазик. Потоа со него со Вук Караџиќ следи и српски јазик. Значи, немало ника-
ква постара нација од македонската=тн.старословенска и тоа од 9 век на новата ера.

„На Велшаните реформацијата прераснала помала отколку на Англичаните
или Шкотите: тие подлабоко останале одани на старата вера, и со помалку непри-
лики преминале на новата. Тек во осумнаесетото столетие се појавила озбилна вер-
ска разлика измеѓу Велшаните и Англичаните, заблагодарувајќи на наглото шире-
ње на методизмот.Методистичката црква постанала како симбол на велшката наци-
онална равна на шкотска црква.Борбата да се свргне службената велшка црква, која
потраела све до воочи на првата светска војна, го насобрала велшкото национално
чуство. Уште поважно бил препородот на велшкиот како книжевен јазик кој, попат
на методизмот, датира од осумнаесетото столетие.Годишните свечености eisteddfod

се втемелени 1789, а главен зачетник бил Thomas Jones од Corwen. На почетокот на
деветнаесетото столетие голем дел на населението те уште секогаш воглавно на зе-
мјоделските покраини говорело велшки. Опасноста за велшкиот јазик се појавила
со индустриската револуција, која се темелела на богатите јужни наоѓалишта на ја-
глен. Индустријата на Велшаните, како и на останатите народи и пред и после тоа,
им донело и богатство и беда, ама исто така во Wales довело река на англиски на-
селеници, додека истодобно ги одвекла Велшаните на разни работи во Англија. На
почетокот на дваесетото столетие помалку од половина население на таа покраина
говорело со велшки јазик, а околу средината на седумдесетите отприлика само пет-
тина. Големата невработливост 1930- ти години вродила масовна подршка на соци-
јализмот; ама веќе 1960-те стравот за иднината на јазикот и отпор на еднообразо-
вната бирократија под англиска контрола (која не се смалила кога на власт дошле
лабуристи) и помогнала на националистичката странка на Plaid Cymr, кој намерно
со неодредени изрази захтевал велшко самоопределување.

Во Шкотска различноста на јазикот била размерно неважна. Околу осумде-
сет илјади луѓе 1970-те години уште секогаш говореле гелски, и дошол до вистин-
ски препород на гелската поезија. Ама иако тоа поттикнало надеж во спас на тој ја-
зик, не можело озбилно да се очекува дека навистина ќе постане и главен јазик на
Шкотска. Се јавуваат и покушаји да се развија книжевен јазик кој не бил келтско
потекло, Lallans,продолжувајќи ја во таа смисла традицијата на Henryson и Dumbar.
И тоа вродило со низ изврсни песни на Douglas Young и останатите; ама шкотскиот
политички препород во дваесетото столетие не можело да се темели на јазик оно-
лку како велшки. Во Шкотска индустрискиот развој предизвикал слични последи-
ци како во Wales, пораст и на богатство и на сиромаштво, и знатно населување; ама
меѓу населениците било помалку Англичани отколку Ирци, од кои мнозина дошле
од материјалните прилики полоши него што биле шкотските. Шкотската индустри-
ја, попат велшката, била погодена со поголема невработливост отколку англиската
индустрија триесетите  години на овоа  столетие, и  повеќе страдала  од губиток  на
извозниот пазар после 1945; и како во Wales, незадоволството кое со тоа се предиз-
викало, воглавно, се изразило во социјализмот или комунизмот. Ама уверувањето
дека Шкотите како нација мораат да имаат не само сопствена црква, правосуство и
школи, туку и сопствени политички институции, трајно се одржале и после 1707.
Тоа уверување е подржано со ирското движење за независност, и се ојачало во ме-
шавина со еконимските оскудици и културниот препород триесетите години и по-
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доцна. Седумдесетите години, Шкотската национална странка одлично ја искори-
стила надежта поттикната со трагање  нафта во Северното море, бидејќи мнозина
бушотини биле во шкотските, а не во англиските води. Ама чуството на национал-
ното незадоволство меѓу Шкотите било многу пораширено отколку подршката на
Шкотската национална странка на изборите, а активното членство во странката и
да не го споменуваме. Јасно се чуствувал отпор на стојалиште на многу Англичани,
кои, иако искрено се уверени дека ни во кој смисол не се англиски империјалисти,
ипак одбивале да ја признаат посебната националност на Шкотите, тврдејќи како
иднината на Шкотска е исклучиво  проблем на децетрализација.  Све повеќе, исто
така, се чуствувало дека Британското Царство не само да престанало да постои, ту-
ку и дека озбилно и потенцијалната влада на Британија (ма која политичка опре-
делба) ја изгубила секоја вера во себе. Можда тие стојалишта се погрешна, ама ан-
глиските политичари околу средина на седумдесетите години на ова столетие не се
потрудиле да го докажат спротивното“. (Лала.. и Думбар се тн.словенски, Р.И.)

Значи, отсекогаш имало недоразбирања, еконимски заостанувања итн.
„На пример Ирска, во која национализмот постанал мошне моќна сила и до-

вел до огорчени и на изглед нерешени судири, захтева поопсежна расправа.
Во Ирска, во осумасетото столетие, во поднебјето на верскиот скептицизам,

законите на кои се темели дискримнацијата била уште секогаш легално на снага,
ама  мошне  благо  применувани.  Dublin,  како  и  Edinburgh,  постанал  средиште  на
идејата и културата на англискиот јазик кој ипак е различит од јазикот на Англија.
Меѓу англоирската горна класа, која себе се сматрала Ирци, почнала да се јавува
настојување  за поголема  независност.  Примерот на американските  колонии  јасно
предупредувал на опасноста, додека доброто држење на ирските доброволци во во-
јна со Америка го подржала захтевот на дублинските водачи. Резултат бил воспо-
ставување на независен ирски парламент во свибањ 1782, те. напуштање на Poynin-
gsовите закони. (Единбург=един бург, Р.И.) 

Во парламентот биле застапени само образованите англоирски протестанти.
Деломично влегување на католиците 1793. многу не ја изменало ситуацијата: гла-
внина на ирската нација била вон тековите на политичкиот живот. Наскоро почна-
ло да се чуствуваат радикални идеји, посебно после 1789. Во листопад 1791. Wolf
Ton и негови неколку пријатели го основале Друштвото на обединетите Ирци.

Припадниците на тоа друштво биле радикални демократи, одани на слобо-
дата и напредокот на ирската нација, без обѕир на вера. Во почетокот нивните нај-
јаки снаги биле насобрани во Улстер, посебно меѓу презбитеријанците- кои уште
секогаш биле извргнати со граѓански неправди- ама надошле на подршка и меѓу ка-
толиците. Годината 1795. Тон од Ирска отпатувал во Америка, а наредната година
во Франција, каде покушал да побара помош за востание во Ирска. Во свибањ 1798.
дошло до побуна; француската помош стигнала предоцна и побуната е загушена.
Wolf Ton Англичаните го фатиле на францускиот брод, те подоцна се убил, додека
уште неколку побунети, поапсени пред побуната, се погубени. Таа буна го убедила
William Pitta како ирскиот парламент треба да се укини, и како Ирска мора да биде
застапена во англискиот парламент во  Westminster.  Сојузот е изгласан во ирскиот
парламент 7. липањ 1801. Епилог била побуна која Robert Emmet ја подигнал 1803,
а завршила со неговото погубување.
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Ирската политика во деветнаесетото столетие се водела пред две различни
публики: пред британскиот парламент и пред населението на Ирска. Водечка ли-
чност во првото раздобје бил Daniel O’Connell. Заправо неговиот говорнички и ор-
ганизатортски талент ги вклучувал ирските католици во ирската политика. Негова-
та победа на изборите во грофовијата Clare 1828, дури и со неповолното ограниче-
но бирачко право на тоа доба, го навело парламентот да изгласа закон за еманципа-
ција на католиците 1829; ама другиот дел на O’Connellовата кариера, е посветен на
масовната кампања за укинување на сојузот, бил изразит неуспех.

Во раздобјето измеѓу 1845. и 1848. Ирска била опустошена од глад, која на-
станала како последица на лошиот род на компирот. Гладот фрлил повеќе од тре-
тина на население на просјачки стап, уз отприлика милион мртви, и покренала ма-
совно иселување преку океанот кој заедно со драстично смалената стопа на ната-
литет го свело бројот на населението на Ирска измеѓу 1845. и 1880. од приближно
осум  милиони на пет милиони. Тек после 1870. ирската политичка елита доволно
се опоравила од таа катастрофа да поново да ја прифати парламентарната борба“.

Ваков глад никогаш не можел да се појави во питомата Македонија=Балкан.
„Голем водач се појавил во  Charles Stewart Parnell, протестант, земјопосед-

ник од грофовијата  Wicklow.  Тој успеал да го искористи незадоволството на ирс-
ките селани во своето движење за ирска независност, и ги поврзал ирските членови
на парламентот во Westminster така да играат, со преговорање или опструкција, од-
лучна улога во сопарништвото измеѓу Конзервативната и Либералната странка во
Westminster. Покушал еднакво разбирање и за парламентарната и за арграрната бо-
рба, и еднаква способност да со ним управува, и јавно не се извинувал за употреба
на сила, ниту ја осудувал. Успеал да го наговори Гладстоне да ја прифати ирската
независност.  Расцепот  во  Либералната  странка  1886,  вештина  со  која  конзерва-
тивците го искоростиле неповерењето на улстерските протестанти, и спосовност на
Горниот дом да го оневозможи мнозинството во Долниот дом претставувале знатна
препрека; ама конечниот удар на ирската борба задала скандалозниот Parnellов ра-
звод на брак 1890. кој довел до расула ирска националистичка парламентарна гру-
па. Во наредните години на некои подрачја во Ирска дошло до подобрување: посе-
бно е унапреден системот на земјопоседништвото и каквоќата на ирското земјодел-
ство. Ама тоа за Ирците го учиниле службениците одговорни на англиската влада,
а не само народот на Ирска“.

Не се говори за етнички, етнос=еднос=едност, еднорасен народ со еднорасен
јазик: Виклов=виклов, гроф=граф, Гладстон=глад стон: глад=г лад, стон=с тон...

„Во текот на сите тие години биле Ирци кои не мареле ни за општествени
реформи ни за било какви нови федерални односи измеѓу Ирска и Англија, веќе на-
просто сакале потополно да се решат од Англичаните. Ирска по нивното мислење
морала да биде самостална, макар да била слаба и сиромашна, и та тоа валјда се на-
стојувало со сите средства па и со физичка сила. Во нивниот пристап се чуствувало
влијание на европскиот револуционерен национализам (италијански, полски и унг-
арски); покажале  романтично занимање  за келтското минато,  како и  балканските
националности за византиска; и го идеализирале побожното ирско селство, тврдеј-
ќи дека истодобно како ирската нација ги обфаќа протестантите еднакво како ка-
толиците. Првата значајна група, Млада Ирска, покушала да дигне воружено воста-
ние во коловоз 1848. кај Ballingarryja во грофовијата Tipperary; востанието заврши-
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ло така да неколку водачи е отпремено во Австралија. Важна била улогата на тај-
ното друштво кое 1858. го втемелиле,меѓу останатите, James Stephans и John O’Ma-
honey; ирската организација на тоа друштво било познато под името Ирско репу-
бликанско братство (ИРБ), а американското како Фенијско братство. Католичката
хиеархија го отфрлила тоа друштво; неколку водачи се поапсени и поминале низ
години во затвор. Во ожујак 1867. дошло до оружано востание на мал број завере-
ници во  Dublin, Cork, Tipperrary  и Limerick, кое мошне брзо е загушено. Еден од
најуспешните организатори на тоа востание, John Devoy, побегнал во Америка, от-
каде ги финансирал и организирал ирските завери уште полни педесет години.

На  преминот  на  столетието,  ирскиот  национализам  попримил  и  културна
ди-мензија.  Неколку  најблистави  умови  на  Ирска  се  посветиле  на  создавање
односно  оживување  на  ирската  култура,  што  повеќе  е  можно  различни  од
англиските. Околу 1830. во Ирска ирски јазик го говореле околу два милиони луѓе.
Наставата во ја-вните школи, кои од тоа доба па натаму знатно напредувале,била
на  англиски  јазик.  Гладот  му  задал  страшен  удар  на  јазикот,  оти  и  смртноста  и
емиграцијата  биле  нај-високи  во  подрачјата  во  кои  се  говорел  гелски.  Поткрај
столетието незнатно мал-цинство говорело ирски, а неговотиот број непресално се
смалувал. На тоа да се спротистави, е основана Гелска лига 1893, на кое чело биле
Douglas  Hyde  и Eoin  MacNeil. Години  на  напорна  работа  вродиле  со  успех  те
наставата на ирскиот јазик е воведен во основните школи, а донекаде проширена и
на  школите  на  вториот  сте-пен  те  на  свеучилиште.  Истите  години  се  појавиле  и
првите делови на големиот пе-сник William Butler Yeats и казалишни парчиња на J.
M. Synge, како и многу пома-лку познати книжевни дела, напишани на англиски
јазик,  ама  под  снажното  влија-ние  на  ирската  традиција  и  обичаите  или  барем
озбилните  напори  да  се  откријат  и  сфатат.  Тие  напори  нужно  биле  во  знак  на
разочарување  и  полемика.  ‘Англоирски-те’  стојалишта  биле  изложени  со  чести
напади- на англиски јазик-како разорна сна-га. Ама кои се заправо Англоирците ?
Кој  се  Ирците  ?  Имаат  ли  само  католици,  или  само  селани,  или  само  оние  кои
говорат  гелски, право  на тоа дично име  ? Може  ли  книжевноста  и  уметноста  да
постане  надоместок  за  политиката,  и  да  го  одржат  ир-скиот  национален  дух  на
снажниот во мигот кога политиката во Ирска очигледно е осудено на стагнација ?
Или  книжевноста  мора  да  биде  подредена  на  политиката  ?  На  тие  прашања  не
можело да се најде одговор, ниту Ирците можеле да ја избегнат судбината која ги
фатила во клопка на јазикот на новните освојувачи“. 

Стои за Стефан=Степан, Мак...основа на Македонија итн-само тн.словенски.
„Доаѓањето на либералите на власт 1905. и  нивниот судир со Горниот дом

им дале на ирските членови на британскиот парламент нова шанса. Под водство на
John Redmond упорно захтевале независност, и британскиот претседател на влада-
та Herbert Asquith после опрезно пристанал да го исполни тој захтев. Ама на патот
на независноста се испречила све појако опозицијата во Улстер, потпомогната со
Конзервативната странка, уз изразита подршка на британскиот чесничкиот збор. Во
таква ситуација поново се појавил некогашен отпор спрема соработката со Англи-
чаните било кој вид. Најуспешен застапник на таа струја бил  Artur Griffith,  кој од
1899. бил уредник на листот  The United Irishman, и 1905. ја лансирал крилатицата
Sinn Fein  (Ние сами). Griffith го заговорувал потполно воздржување од парламен-
тарната политика и бескомпромисното првенство на ирските национални интереси
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на сите подарчја, посебно на економските. Прилично е необично како узор за свое-
то делување да ја прифати политиката на унгарските родољуби од шеесетите годи-
ни, која довела до компромис 1867. Уште една важна појава во тие години ест све
повеќе активната работничка класа, иако уште секогаш во мали размери, во која ка-
ко авангарда настапувале борбени транспортни работници на Белфаст и Dublin. Од
тоа движење израстел водач на необичен талент и со изворен, социјалистички и ма-
ркисистички дух, Jammes Connolly.

Кризата околу независноста достигнала врв во летото 1914. Улстерските до-
броволци на север се спротиставиле на ирските доброволци на југ; и едни и други
од Германија потајно набавиле оружје кое ќе се употреби во меѓусебна борба. По-
четокот на борбата во коловоз ја одгодил кризата. Редмонд го прифатил Asquithов
предлог предложениот Закон за независност од 1912. да се внесе во статут и да ста-
пи на снага поткрај војната, кога парламентот би дискутирал за амандманите во ск-
лад со желбата на Улстер.

Војната, меѓутоа, неизбежно ги натерал некои Ирци да се вратат на старата
политика сојуз со непријателите на Англија. Германците, кои се затекнале во улога
на Шпанците од 1601. и Французите од 1798, прилично млако реагирале на поку-
шајите на строго американскиот ирски ветеран  Devoy и сир Roger Casement. ИРБ
успешно се инфилтрирал во ирските доброволци, ама заверничката збрка во после-
дните фази го оневозможила мобилизирањето на поголемиот број на луѓе за оружа-
но востание. До него дошло 24, травањ 1916. Во Dublin во востанието учествувале
околу 1600 луѓе, и недела дена држеле неколку делови на градот; исто така дошле
до мали оружени судири во грофовиите Wexford и Galway. James Connolly и песник
и учител  Patrick Pears  очекувале смртна казна: помалку им бил важен успехот от-
колку да постанат крвни жртви. Се нашле меѓу петнесетмина погубени после заду-
шеното востание. Како воен потфат, востанието било дирливо неуспешно, ама ро-
мантичката околност, и способност на Ирците да се одушеват со паднатите маче-
ници, замалку го претвориле во победа. Сите револиционерни движења ги величат
своите маченици, ама непрестално повикување на славните мртовци, со кое така се
склони екстремистите на ирскиот национализам, далеку ја надминало необичната
пракса и се претворило во таенствена религија на некоја езотерична секта.

Во текот на наредните две години очигледно постанало дека либерализмот
на движењето за независност во Ирска  е окончен, а да  Sinn Fein победил. Под тоа
име се собрале сите бескопромисни националисти, а им се придружила цела ирска
нација освен Улстер. На изборите за британскиот парламент 1918. Sinn Fein ги до-
бил готово сите гласови кои не пропаднале на улстерските приврзаници на сојузот.
Седумдесет и три избрани припадници на Sinn Fein се конституирале како привре-
мен парламент на Ирска Република, Dail Eireann, во сечањ 1919.Следела готово три
години војна против Англија во име на  Dail,  со кој на чело стоеле најистакнатите
преживеани учесници на востанието од 1916.  Eamon De Valer,  и бескруполозниот
герилски водач Michael Collins. Борбата не се водела со вообичаената војна такти-
ка, туку со препади, експлозии, убивања и репресалии, при што нередовните трупи
на Црните и Смеѓите, кои Англичаните ги регрутирале како свои помошници, со
сите  сили  настојувале  во  окрутноста  да  не  заостануваат  за  републиканците.  Во-
јната завршила во просинец 1921. со компромисното решение по кое дваесет шест
грофовии воглавно добиле независност по цена на отцепување на шест грофовии и
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е прифатен статус доминион и врска со британската круна.  De Valer на тоа не мо-
жел да пристане, па следела уште една година граѓанска војна; уште низ уморства и
одмазди, со кои како жртва паднал и  Michael Collins.  Војната е завршена со дого-
вор за престанок на непријатествата во свибањ 1923.  De Valer одлучил да ја при-
фати стварноста и да се врати во политички живот, ама непомирливо ја продолжил
војната како Ирска републиканска армија (ИРА). Барајќи помош од непријателите
на Англија, потпаднале после 1930. под фашистичкото движење. 

Ирската слободна држава размерно добро напредувала, и британската влада
се трудела со неа да воспостави добри односи. Годината 1938. Neville Chamberlain
пристанал на евакуација на ирските луки, кои со мирот од 1921. им припаднале на
Британците. Год. 1939. пристанал на ирска неутралност во втората светска  војна,
иако тоа озбилно ја воздрмала британската одбрана. Ирската влада се пронашла ка-
ко вистинска неутрална влада, ама 50.000 Ирци се бореле во британската војска пр-
отив Хитлер- што било повеќе отколку успешна противтежа на спорадичните иста-
пи на ИРА во Хитлерово име. Годината 1948. Ирска постанала потполно независна
република, уз британското пристанување“.

Католичката црква била носител на комунистите во Русија и фашизмот.
„Ситуацијата имала и негативни аспекти. Ирска и понатаму останала мошне

сиромашка, со примитивни  социјални  служби.  Со интелектуалниот живот, вогла-
вно владеела католичка црква, и од време до време, во некои делови на земјата (иа-
ко не секогаш и секаде) таа доминација била мрачна. Искрени и енергични настоју-
вања на ирската влада да го оживее ирскиот јазик не дала готово никакви резулта-
ти. Многу не помогнало ни тоа што ирскиот јазик се поучувал во сите школи и што
знаењето на ирскиот јазик бил услов за наместување во државната служба. По слу-
жбените статистики годината 1961. ирски јазик говорело 716.420 жители (27,2 по-
сто население), ама спрема службената стручна процена 1951. е заклучено дека са-
мо 35.000 луѓе се служат со ирскиот како вообичаен говорен јазик, а само 3000 луѓе
воопшто не знаа англиски. Тие големи разлики, секако, е последица на различните
поими за тоа што значи да се говори ирски. Напорите на ревните знанственици и
родољуби биле осуетени со равнодушноста на милиони кои на зборовите ја славеле
некоја ирска култура,  ама заправо ја игнорирале, те привлечноста на потрошните
добра кои меѓуедноставниот пук го пропагирала телевизијата и туризмот. Ипак, ир-
ски останал жив јазик, и све додека е жив постоела надеж дека ќе се одржи.

Најголем удар на ирските родољуби им задал поделбта на островот.Од 1921.
унионистите  преовладувале  во  Улстер.  Католичкото  малцинство  имало  право  на
социјална служба и било застапено во Westminster, ама е држано понатаму од поли-
тичкиот живот. Тоа било желба на поголемиот дел на протестантите. Надежите де-
ка развојот на лабуристичкото движење го премостил јазот измеѓу тие две заедни-
ци се изјаловиле: за повеќето улстерски работници папата бил поголема неволја от-
колку директорот. Капетанот  Terenc O’Neil,  кој постанал министер претседник на
Улстер 1963, се прифатил на задачата дека ќе ги поправим односите со Република
Ирска.  Закаснетите  покушаји  на  реформите  предизвикале  големо  незадоволство.
Здружението за граѓански права во зимата 1968-1969. организирало демонстрација
која довело до насилие. Набрзина потоа борбата ја презела ИРА. Нејзината полити-
чка ориентација била другчие отколку 1930-те години: Хитлер бил мртов, фашизм-
от дискредитиран, а комунистичките држави се потпирале на антибирократска ак-
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ција. Поткрај шеесетите години, во водство на ИРЕ све поуспешно се вклучувале
комунисти, а таа ја прифатила марксистичката, односно квазимарксистичката тер-
минологија. Тука довело до расцепување во организацијата: додека ‘Official IRA’ ја
подржувала новата струја, ‘Provisional IRA’ го отфрлувала советскиот облик на др-
жавата и била склона на неограничени убиства, и палежи, поновувајќи ја паролата
под све појако влијание на троцкистите. Заправо провисиналците биле најактивни
на почетокот на седумдесетите години“.

Католичката црква била носител не само на фашизмот, туку и пораните ко-
мунисти во царска Русија, која била феудална, а не капиталистичка за да следи со-
цијализмот. Тоа на Рим му било потребно да го уништи македонското православие,
зашто без прекин се бори од 1071 година. На Рим сојузник му останал исламот, кој
бил негов- мои книги. Рим создава и дворасен исламски=турски тн.албански народ.

„Ама сега повеќе не се захтевало улстерските католици да добијат полни и
еднакви права, туку во Улстер насилно да се вклучи во Република: секако, дубли-
нската влада службено не го изнела тој захтев, ама претерано одушевено ни поби-
јала јужно од границите. Било неизбежно да се доведе британски трупи за одржу-
вање на ред. Нивната назачараност донекаде се смалила, ама не можела потполно
да ги елиминира уморствата, употребата на бомбата и насилието на Ирците над Ир-
ците. Испрво католиците како и ИРА ги поновувале оптужбите, напаѓајќи ја брита-
нската војска како страни завојувачи и потчинители, а потоа и некои протестанти
почнале  во британските војници  да  гледаат  непријатели,  затоа  што ги  ометувале
нивните покушаји на атентати и насилија. ИРА се надевала дека на Британците то-
лку ќе ја замразат Ирска, по што ќе ја присилат британската влада да ја повлече вој-
ската, и така ќе отвори преспектива на нова граѓанска војна која воопшто не ќе би-
де ограничена на Улстер, бидејќи ќе се вклучат доброволци од Шкотска и од Репу-
бликата кои ќе се борат и за една и за друга страна, што веројатно би предизвикале
репресалии против стотина илјади ирски работници вработени во Англија и Шкот-
ска. Ако Британците останат, ќе бидат омразени. Ако се насоберат, и поново ќе би-
дат омразени, оти издајството при таа заедница која им е полојална и поодана од
било која на светот вон Британија. Една страна тврдела дека со насилието се поку-
шува да се присилат две третини народ на слободната земја да ја прифатат дикта-
турата на една третина. Тоа не е вистина, говореле противниците, туку насилето го
користи една третина на населението на еден остров да се натера да ги прифатат
желбите на двете третини. Расправите продолжувале, додека акцијата не го превзе-
ла оружјето. Од Yeatsовата стравична убавина останала само страв.

Одма од почетокот, сврхата на ирското национално движење била да се пре-
мостат верските разлики; ама чинителот дека постоеле две верски заедници и по-
натаму претставувале срж на проблемот. На југ католичката црква ја држела во ра-
цете културната и политичката власт, во све полиберален дух, ама не можела да го
надвладее неповерувањето на протестантите на север. Не можела да ги придобие со
обеќавање за новото социјално законодавство во Републиката: без обѕир дали веру-
вале или не во тоа обеќавање, судирот измеѓу нив и Републиката не се темелел на
социјалните служби.

На почетокот на седумдесетите години на ова столетие Ирска не била држа-
ва на две нации. Во Ирска постои нација: таа го обфаќа населението на Република-
та, заедно со неколку преостанати протестанти и мнозина улстерски католици. Пре-
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останатите милион луѓе се Ирци, ама не припаѓаат на ирската нација ниту самите
обликуваат нација. Се склони на сојуз со Британците, ама не се ни Англичани ни
Шкоти. Нивните потомци можда еднаш во иднина ќе постанат дел на ирската наци-
ја, ама за тоа треба време и повеќе отколку неколку политички или социјални зако-
ни во Dublin“.

Никаде не паѓа збор за етнички народ со еднорасен јазик, туку верски народ.
„Годината 1976. Обединетото Кралство повеќе не било обединето, а Велика

Британија повеќе не била велика, и тоа не поради делување на непријателите, туку
поради делување на сопствените поданици.

Во првата половина на дваесетото столетие се чинело дека повеќестолетни-
от процес со поврзување на саксонско-данска, англо-келтска, и келтско-викиншка
територија во едно кралство било прилично успешно. Исто така се чинело дека ке-
лтските Велшани го прифатиле; и дека раните, кои останале после расцепување и
раздвојување на Ирска, пополека зарастуваат.

Четвртина столетие подоцна  све се  променило. Ама лојалноста на заедни-
чката британска домовина, оданоста на британската круна и поносот на британски-
от облик на цивилизацијата не изумреле, ниту се ограничиле на луѓе на средна доба
или средната класа. Тоа е вистина покрај тоа што политичарите или манипулатори-
те на медијите малкукога предизвикале такво чуство. Вистина дека тие четири на-
ции се поврзани, им се допаѓало или не, и дека да им било подобро заедно мирно да
живеат во некој вид сложна конфедерација, отколку да се мразат и раздират едни
други. На англиските и ирските политичари им преостанува да се покажат не само
како кадри да бидат великодушни и еден спрема друг и спрема Шкотите и Велша-
ните,туку доволно да им стало до Британија и до Ирска на животите на луѓето кои
живеат на тие острови да дадат предност пред своите догми, таштини и стравови“.

Добри примери биле Чехословачка, СФР Југославија и СССР- повеќе нации.
Французи

„Французите се прв европски народ кој се обликувал во нација, и францус-
ката влада била пионер на европскиот облик на централизирана управа и еднооб-
разна национална култура. Тоа не значи дека хомогеноста на француската национа-
лна свест и култура била апсолутна, дури ни седумдесетите години на ова столетие;
ама било тешко да се порече дека не била чврста отколку во било која друга нација.
Процесот со кој тоа било постигнато било долг и пропратен со страшни страдања,
ама ипак во целиот последен милениум течел со непроменлив смер. Заправо затоа
сме установиле како размотрување на францускиот пример може да биде многу по-
краток отколку размотрувањето на британскииот; а не затоа што француската исто-
рија и култура била помалку занимлива или помалку вредна за човечката раса од
британската.  Секоја  иола  интелигентна особа  која  го  познава  основниот чинител
тешко би можел да подржи такво стојалиште, а најмалку авторот на овие редови.

Земја која во модерно доба ја познаваме како Франција, во првото столетие
пред новата ера била, воглавно,населена со народите кои говореле келтски, органи-
зирани во неколку племиња или сојузи. Таа земја ја покориле Римјаните и таа по-
станала позната под името Трансалпинска Галија. Во неа живееле и народи кои го-
вореле латински и народи кои говореле келтски, ама во текот на четири стотини го-
дини на римската власт латински се наметнал на поголемиот дел на земјата. Пре-
останатите острови на келтскиот јазик, посебно во Бретанија, на северозапад; а на
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западниот дел на Пиринејите, потоа понатаму на север во низините и уз брегот, се
говорел некелтски и нелатински баскијски јазик“. 

Латински јазик никогаш не бил народен туку само службен. Тој бил нов ја-
зик и тоа дворасен, како наследство на Птоломејовиот Александријски јазик-коине.

Бидејќи латинскиот јазик народот не го разбирал се направил Франков јазик.
„Мораме накратко да се осврнеме на темелниот чинител на создавањето на

државата во Франција во половината на првиот христијански милениум. Народната
хронологија е добра позната, ама научниците темелно се разминуваат во дебатите
за нејзината општествена и културна содржина. Поткрај петтото столетие поголем
дел на Галија дошол под власт на Франките, народ со германски јазик кој некогаш
живеел во долината Рајна и на подрачјето на денешна Холандија, измеѓу Вердун и
Тоурнаи, те го дал на земјата името по кое тогаш била позната: Франција. Нивниот
поглавица, Clovis, постанал христијанин 496. и бил основач на такавиканата Меро-
виншка династија. Германските Франци и Галороманите живееле заедно со новото
кралство; Галороманите воглавно биле вешти чиновници на црквата и државата. Во
текот на времето, локална варијанта на латинскиот, ‘романски’ јазик, превладувал
на франковиот, превземајќи во својот речник само неколку германски зборови. Со
времето  исто така, како резултат  на карањето измеѓу сопарничкото христијанско
кнежество, меровиншките владетели ја изгубиле власта над големото подрачје. На
средина на осмото столетие поново е воспоставено единство кога папата го устоли-
чил Пепин, синот на моќниот војсководител и ‘мајордом палата’ за крал во Rhems,
те со тоа ја втемелил Каролиншката династија чиј најистакнат припадник бил Ка-
рло Велики (Charlemagne), втемелувач на Светото Римско Царство 800. година. Ка-
рло Велики полагал право на власт над целокупното христијанство на западна Евр-
опа. Поделбата на царството на сопарнички наследници 843. вродила со поново со-
здавање на посебно кралство Франција, при што бил исклучена широка териотори-
ја, од брегот на Холандија све до долината  Rhône, подоцна позната под името  Lo-
rraine.9 Каролинзите често биле жртва на напади на Скадинавците на бреговите на
La Manche. Год. 912. скадинавскиот водач Rollo му е препуштена голема територи-
ја на север, која постанала земја на северникот или Нормандија. И овде,како четири
стотни години пред кај Франките, романскиот јазик, набрзо го надвладеал јазикот
на освојувачот и Норманите поткрај десетото столетие веќе говореле француски“.

Кловис бил со христијански правец од Цариград. Тој подоцна го примил хр-
истијанскиот правец од Рим. А авторот и други Контненталци ја кријат вистината.

С.Антолјак,10 на стр. 166, вели: „...Па сепак останало извесна трага кај фра-
нечките писатели. Така,  уште тн.Фредегаровата хроника (VII век) пишува за исто-
чноготскиот крал Теодорих Велики (493-526), дека родителите му биле Македонци
и дека е тој ‘natione Macedonum’ и ‘ex genere Macedoum’ “. Значи, тој иако бил Гот,
Монгол, тој со христијански правец од Македонија бил Македонец. И следат збрки.

Меровингите биле населени на тие простори пред новата ера. Тие биле од
македонските колонисти, види мои претходни книги. Пак, според Фредегар (7 век),
Франките и Македонците имале заедничко потекло, од Пријам- Тројанско потекло.

Германски народ со јазик никогаш и немало. До реката Рајна биле склавини.

9 Името е изведено од називот Lotharingija, дел кој со Вердунскиот мир му е доделен на Lothar, еден
од трите раскарани внуци на Карло Велики.
10 Стјепан Антолјак, „Средновековна Македонија“, Том прв, Мисла, Скопје, 1985.
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„Годината 987, после што згаснала Каролинската династија за крал на Фран-
ција е избран Хуго Капер; Тој ја втемелил династијата која е потрајала три и пол
столетија. Неговата  власт во  пракса  била  ограничена на подрачјето околу Париз,
познато како Ile de France. Од тоа средиште француската држава се ширела, покрај
повремените застоји, све додека не допрела до денешната граница на Пиринеите,
Алпите, на двете мориња и делови на Рајна. Со француската монархија и францу-
ската држава се развивала и француската нација. Тоа бил болен процес, остварен со
помош на крв и железо, во размери  спрема  кои  зборовите подоцна им се  припи-
шани на  Bismarck звучат како чаврлање уз чај. Ама тие жртви се неизбежни. Про-
цесот захтевал покорување на подрачјето еднакво големо како Il de France, со вла-
детели еднакво моќни и даровити, со сопствени култури кои исто така биле кадри
да процветат како и париските. Историјата за вклопување и поврзување на тие те-
ритории твори поголем дел на развојот на француската нација. 

Нормандија е соединета со Кралството Англија после 1066, уз изнимок го-
дината 1079. до 1106, кога со неа владеел младиот син на Вилим Освојувач. Кога
англиската круна 1154, преминала на Хенрик Анжувински, кој веќе порано стекнал
територија на југозапад со женидбата со Eleanor d’Aquitaine, е создадено големото
анжувинско царство од двете страни на La Manche, кое по моќ го надминувало Кра-
лството  Франција.  Меѓутоа,  француските  кралеви  тврдокорно  се  опирале,  со  ди-
пломатска и економска вештина, и сила. Годината 1204, Филип II Аугуст ја освоил
Нормандија, а после победата кај  Bouvines 1214. успеал да го смали францускиот
посед на кралот на Англија на југозапад. Нагодбата од 1259. (Париски уговор) из-
меѓу Луј IX (Луј Свети) и англискиот Хенрик III донеле становити промени, ама не
се зачврстила власта на англискиот крал на француско тло.

За владеењето на Филип Аугуст француската држава исто така се прошири-
ла на југ. Зад Лоире се најдувала Окцитанија во која живеел битно друг народ, дру-
гчија култура и другчиј јазик (langue d’oc, за разлика од langue d’oil). Медитеран-
ската  култура  на  југ  со  својата  трубадурска  книжевност,  со  рафинирани  опште-
ствени односи и лагодни однесување, со својот douceur de via и непрекината врска
со римскиот свет предизвикала и љубомора и преѕир на војноборните и пуритански
настроени северњаци. Желбата на северните владетели да ги освојат тие земји по-
примиле одредени морални размери заблагодарувајќи на тоа што на југ почнала да
се шират доктрини кои не биле толку христијанска хереза, колку другчија вера: ма-
нихејство, кое започнало во Иран илјада години пред тоа, и кое заред се прифаќани
во Ерменија, богомили на Балканот и катари во Италија. Нивните следбеници во
Languedoc се познати под името албигензи, спрема градот Алби на поседот на гро-
фот de Toulous. Заканата од Рим не можеле да ги натераат грофовите да постапува-
ат против своите поданици онака како тоа го захтевало папиното правоверие. Годи-
ната 1209. папата Inocent III објавил крстоносна војна против албигензите. Војната
ја водел францускиот благородник  Simon de Montfort.  Инвазијата од север довела
до сојуз  измеѓу  Raymond de Toulous  и Petеr II, кралот арагонски. Ама тие се по-
разени во битката кај Мурет во рујан 1213“. (Катара=ка тара=дара, чисто, Р.И.)   

Се говори за богомилите на Балканот, кој до 1809 година бил Македонија.
Всушност, богомилите биле Бриги, а Бриги биле и Анадолците со Ерменците итн.

Да не се изуми дека поимот Бриг постои: Бриг=Бриж=Фриж...Brighton итн.
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„Таа битка може да се сматра историски милјоказ кој може да се спореди со
Bannockburn едно столетие подоцна, ама со спротивен резултат. Можело да се слу-
чи да се формира држава втемелена на медитеранската поморска власт, која се про-
тегала од Каталонија до Rhône и ја вклучувал Beleare, и таа можност не е ништо по-
малку веројатна од чинителот дека независната Шкотска се одржала четири стоти-
ни години. Да до тоа дошло, историјата и Франција и Кастлија би биле другичие.
Ама северот преовладал. Грофовите de Toulous постанале понижени вазали на Све-
тиот крал Луј  IX, чии војници 1244. го освоиле последното утврдување на албиге-
нзите Монтесгур, и на страховитата ломача на лице место ги спалиле сите заробе-
ници, и мажи и жени. Год. 1251. мнозина поседи на Toulous преминале во Алфонс,
помлад брат на француски крал, и дваесет години подоцна Toulous постанал дел на
кралството.(Спалувањето на мртви било балканско, а до мртовец со спалување,Р.И)

Војводината Бургундија, во која биле вклучени делови на средишното крал-
ство  Лотарингија,  обединето  со  француското  кралство  во  единаесетото  столетие,
ама кралот Хенрик I му го дарувал 1031. на својот брат Роберт, чии потомци владе-
еле во неа како во посебна кнежевина до 1361, кога поново се вратила француската
круна. Во тоа доба францускиот крал Иван бил зафатен со војна со кралот на Ан-
глија; бил такавикана стогодишна војна, која започнала како резултат на тврдењето
на Едвард III тој, а не Филип Валоис, има правода да го наследи францускиот пре-
стол 1326. Валја да се има на ум дека таа војна започнала како борба измеѓу двата
француски монарси, кои ја подржувале хетерогената група помалку или повеќе ло-
јална на француските великаши. Не само војската на кралот на Франција, туку и кр-
алот на Англија, се состоеле наголемо од војници кои говореле француски, како и
од војници  чии  јазик бил бретонски, баскиски  или  холандски. Војната испрво  се
водела против францускиот крал и на север и на југозапад.Ама Иван одлучил Бур-
гундија да му е даде 1363. на својот син Филип Храбар, те таа под неговите насле-
дници и понатаму останала посебна кнежевина“.(Иван,и=й,Јван=Јован-в=Јоан,Р.И.)

Поимот Бургундија е со основа бург, кој е и германски, значи, тн.словенски:
р=л, Григор во охридско и Глигор во битолско. Следи булг, булгар=вулгар=народ,
или вулг=волг=волгар. Татарите со богот Асен на Балканот биле наречени Булгар.

Бург постои како Бургас, а и каде што биле Македонците, во ...Арабија... 
Тацит во „Германија и Агрикола“ напишал: „Споменуваат дека кај нив пре-

стојувал и Херкул“...„И Одисеј, за време на неговите долги и славни скитања, бил
донесен и во овој океан, па ги посетил германските земји; се мисли, исто така, дека
од него бил основан и именуван Аскибургиј, сместен на брегот на Рен, кој и денес
постои. И уште велат дека на тоа место некогаш бил откриен жртвеник посветен на
Одисеј, на којшто е впишано и името на татко му Лаерт, и дека на границата меѓу
Германија и Раетија сé уште можат да се видат некои споменици и гробови со гр-
чки натписи“.Значи,ова тн.Хомерово наследство било по смртта на Александар Ма-
кедонски,  кој  ги  почитувал  делата  на  Хомер.Рим  таму  Македонците  ги
колонизирал

„Во последните десетлетија на четиринаесетото столетие борбата продолжи-
ла измеѓу монархијата на Плантагенет и Valois; и наското почнало да поприма об-
лик на борба измеѓу Французите и Англичаните. И Франција и Англија биле растр-
гани на сопарништво на великашите и со огорчени класни судири, а ипак во двете
земји почнала да се развива и национална свест.Во Франција прашањето кој ќе вла-
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дее место кралот Карл VI постанало предмет на размирици измеѓу војводата на Ор-
леанскиот и војводата Бургундски. Годината 1407. приврзаниците на Филип Бургу-
ндски го убиле Луј Орлеански, а 1419.Иван Бургундски го убиле Армагнаците (име
под кое орлеанстите постанале познати, бидејќи во нивните настапи се истакнувал
борбениот гроф од Армагнац). Франција така била растргана со граѓанска војна во
миг кога го нападнал Хенрик, крал на Англија“.(Валои.=валој, валови=талови, Р.И.)

Само истогласно: Плантагенет=план та генет=женет, Орлеанс орле ан=он с.
А и: Арм=а рм=раме, арам... Carl, Рен; Раетија=рает=рајет=рајат=рај ат, Рајн=Рајна.

„Во таа друга фаза на стогодишната војна, Англичаните победувале не само
поради својата војна вештина, туку и затоа што со ним се здружил нов војвода на
Бургундија, Филип Добри. Тој сојуз може да се протолкува и со страстите на фран-
цуската граѓанска војна, и со тоа што бургундската држава, која силно ојачала со
тој сојуз, поради низа државни венчавања со благородниците на Холандија, главно
со трговскиот ортак Англија, имала заеднички економски интереси со Англија, пр-
отив француските. Под притисок на Бургундците Карло VI 1420. му ја обеќал фран-
цуската круна на Хенрик  V. Кога Карло  VI умрел 1422, неговиот законит наслед-
ник е dauphin, кој постанал крал Карло VII, тек заправо бил пуки минорни терито-
ријален владетел (кои неговите непријатели го презирале ‘roi de Bourges’). Ама, ср-
еќата се свртела; а тоа (ма што најнови и идни научни истражувања би откриле) би-
ло и веројатно секогаш ќе биде симболизирано со ослободување на Orléans, послед-
ен важен град кој бил лојален на  dauphin, од англиската опсада; за тоа е заслужна
Jeanne d’Arc, како и за крунисувањето dauphin за Карло VII во Rheims 1429. После
тоа, снагата на Карло VII почнала да стекнува предност; Бургундија се помирила со
Франција со мирот во Арас 1435;е формирана француска војска која 1450. ги пораз-
ила Англичаните во битката кај Formignya;набрзина потоа,целиот југозапад е осло-
боден.(Jeanne d’Arc=Јана д’Арк:Јана де Арк=арка;дебре=де бре;девтер=де втор,РИ)

Во другата половина на петнаесетото столетие била и премногу ослабена со
граѓанска војна да би можела озбилно да ја загрози Франција. Луј XI (1461-1483),
прв од модерните кралеви централисти, го зачврстил војното, финансиското и ад-
министративното устојство на Франција, те со вешти дипломатски потези го над-
мудрил војводата на Бургундија и кралот на Англија, кои здружени би биле многу
помоќни од него. Годината 1477, кога Карло Бургундски е убиен во борбата против
Швајцарците кај  Nancyja,  поголемиот дел на Бургундија засекогаш му припаднал
на Франција. Синот на Луј XI, Карло VIII, се оженил со Ана, наследницата на Бре-
тања, па таа вредна стратешка територија потпаднал под изравната јурисдикција на
круната. Бретонците и понатаму говореле со својот келтски јазик и ги задржале не-
кои институции и обичаји, ама ипак постанале Французи и придонеле наголемо на
снагата на француската држава, можда најповеќе на морнарицата“.

Се истакна Арас=а рас, рас=раса=рашка, таква имало на Балканот, Раси=Ра-
ши биле Етрурците со свој Перун, како што биле Русите=Венетите со руни=рецки.

Поимот Луј, од Лу=човек (луѓе=луѓе),наспроти друг говор Ман (мина=луѓе).
„Околу 1500. веќе постоеле битни елементи за создавање на држава и фра-

нцуска нација.Дошло до понатамошното територијално ширење, источно од Rhône,
спрема Алпите, во  Lorrain  и до горна Рајна, иако покушувањето на експанизијата
во Холандија пропаднал; ама, покрај на крвта и на благото кое било на цена на тие
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успеси и неуспеси, тие ипак имаат второразредна важност во споредба со поране-
шните припојувања на Нормандија, Бретанија, Аквитанија,Languedoc и Бургундија.

Франција  била  најјака  христијанска  земја,  со  најплодна  земја  и  најголеми
стопански резерви и богатство. Ама нејзината превласт во шеснаесетото столетие е
загорозена со појавата  на хабсбуршката  сила, која се  темелела  на Шпанија, тога-
шната Холандија, Германија, Италија и Америка; а уште повеќе последните рефор-
мации.(„Најплодна земја“ и најтопло до Рајна со преселби:според лоза Лозана,Р.И.)

Ширењето на калвинизмот околу средината на столетието ги  вознемирило
монарсите;  иако  дочекан  наизменично  трпеливо  или  со  репресалии,  калвинизмот
не  зауставувачки  напредувал;  одредени  компромиси  се  остварени,  ама  воглавно
биле  краткотрајни.  Од  1562.  до  1598.  Франција  се  најдувала  во  отворена  или
латентна  верска  граѓанска  војна.  Неизбежно  во  игра  се  нашле  политички,
територијални, со-цијални и економски проблеми. Останува спорно дали со размер
на  успехот  хуге-нотски  (протестантски) начела  на  југ  припомогнал  на  вековниот
отпор против севе-рните католици, врежен во народот уште секогаш се темелел на
задоената  стара  ју-начка  култура,  вклучувајќи  дури  и  нешто  наследство  на
албигенезите. Малото кра-лство Navarra, во покраината Béarn под власта на Jeanne
d’Albert, било навистина калвинистичка држава во која се говорело со окцитанско
наречје;  Jeannin  син  Хен-рик  IV  француски  го  говорел  тој  јазик  поприродно
отколку француски“.

Се говори за некакви јазици, кои никогаш и не постоеле. Тогаш имало само
латински, вулгаренлатински Фраков и говори=јазици: Béarn=Бер н; Алберт=а л бе-
рт=верт=верта, верата; Navarra=н а вара=бара...;Jeann in=јан ин=само тн.словенско.

„Во текот на граѓанската  војна се  појавиле нови  филозофски  и политички
идеји, кои ги изразувале Бодин, Montaigne и некои нивни помали важни следбени-
ци. Све повеќе преовладувало чуството дека Франција е поважна од специфичните
теолошки  доктрини,  нацијата  е  поважна  од  сектата.  Испрво  католиците  уживале
предност на почитување кое народот му го искажувал на монархијата, симболот на
единството  и  големината  на  Франција: хугенотите  биле  побунети.  Подоцна,  кога
законитиот крал постанал хугенот, а екстремните се католици, странката на гизо-
вците, се поврзала со Шпанија, одеднаш хугенотите,или les politiques средна струја,
се  сметани  родољуби.  Хенрик  IV,  прифаќајќи ја старата  вера 1593, е свесен  дека
‘Париз валјда вреди една миса’, ги обединал мнозина Французи. Во подоцнежните
години, Франција изврсно се опоравила од своите маки, недвојбено затоа што неј-
зиниот народ и понатаму бил најброен, најинтелигентен и највешт во Европа; а Хе-
нрик се задржал во сеќавањето како еден од најголемите француски кралеви, пому-
дри и повеликодушни од Филип Аугуст, можда дури равен на Светиот Луј. Ама за
окцитанските родољуби на денешно доба Хенрик  IV е подвоена појава: бил голем
водач и владетел, ама последица е неговата победа на стопување на окцитанијската
култура со француската“.

Како што била врската на Русија со семејството на Самуил, овде се среќава
и Бодин. Следи Ѓорѓи Војтех бил крупен феудалец од Скопје, кој кренал востание.
Бидејќи се барала „царска крв“, бил повикан зетскиот кнез Константин Бодин. Тој
по баба бил од царско семејство на Самуил. Него го нарекле Петар. Токму Самуил,
како Бриг=Брзјак, имал војници богомили, кои биле Бриги, со бригиска Богомила...
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Бидејќи се говори за Бриги и Македонци, Французите и другите Континтал-
ци, не случајно, го имаат масовно името Филип и Александар, но никако Еладците.

„Франција  така помала од Англија во седумнаесетото столетие била жртва
на внатрешните раздори.  Richelieu, Mazarin, Luj XIV и Colbert инсисирале на цен-
трализација, што предизвикало отпор на подрачјето со сопствена традиција, трену-
тно толератни ама несигурни хугеноти, и благородништвото. Во долготрајната бор-
ба  преовладала  централизацијата.  А  процесот  продолжил  во  целото  осумнаесето
столетие. Во револуционерното превирање после 1789, све повеќе се истакнува за-
хтевот за децентрализација, со федералната Франција во која становниците на ра-
злични подрачја ќе имаат своја култура, и во која јазиците кои се одржале ќе најдат
свое место. Тој захтев најпрво го отфрлиле јакобинците, а потоа Напалеон. Во по-
мали  револуционарни  кризи 1851. и 1871, поново во окцитијанските земји се по-
јавува захтев за федерализација. Ама секогаш преовладува централизам. Сфаќање-
то по кое секој регионализам е ‘реакцинерски’ постанува  неделив дел на револу-
ционарното и републиканско правоверие. Револуционарите еднакво како и монар-
сите давале изнад сé првенство на војната моќ на Франција. Франција со централи-
зацијата навистина ојачала, ама за тоа платила висока цена, не само со чести војни
во иноземство и финансиската испреплетеност, туку и со прогонување на таленти“.

Се наведува бригиското у, маза, Луј и Колберт=кол берт-како Колумбо кол...
„Веројатно главно орудие на централизацијата и националната големина бил

францускиот јазик. Веќе сме споменале како настанал тој романски јазик, изведен
од латински, со мошне малку позајмици од келтските, франачките и скадинавските
извори. После освојување на Languedoc, северната варијанта постанала едини јазик
на политичката и културната елита, иако неколку покраини на југ го задржале свој-
от  различен  говор,  па  населението  со  него  се  служело  и  во  локалните  и  јавните
установи. Ама централната влада све повеќе ја увидувала важноста на јазикот како
политичка сила. Годината 1539, со едикт во Villers-Cotterets, Фрањо I француски го
прогласил един службен јазик. Тоа значело дека јужниот говор, иако и понатаму се
употребувал во секојдневниот живот, ја изгубил секоја службена основица. Ренеса-
нсата довела до процветување на француската книжевност во која делот на јужна-
ците бил мошне плоден. За време на Хенрик IV е задржана предноста на северниот
француски.Во седумнаесетото столетие Француската академија (Académie français),
која е втемелил кардиналот Richelieu, постанува моќно оружје за обликување и ко-
нтрола на јазикот. И академците и големите писатели заеднички придонеле на тој
процес, создавајќи од францускиот јазик најсовршен инструмент на човечкиот го-
вор  и  јазик  на  сите  цивилизирани  луѓе  во  раздобје  од  отприлика  триста  години.
Ширењето на францускиот јазик и француската култура  по целиот свет постанал
мошне специјализирана работа, облик на дипломатијата кој ја одржал француската
моќ во светот уште долго после што нејзините битни темели ослабиле. Тоа бил ве-
личествен подвиг, кој може да се мери со изумот на кинеското писмо: не делувало
така долго, ама го зафатил поширокото подрачје“. (Академи=а каде ми=ние, Р.И.)

Значи, француски народ=нација со службен јазик немало сé до 16 век.
„Француската нација попат англиската се формирала со историски процес, и

неа не и била потребна ни доктрина ни движење за независност да би се афирми-
рала. Она што ја поттикнало експанзијата на револуционерната војска не бил наци-
онализам,  туку повеќе одушувачка  желба новите ослободувачки  идеји да се  про-
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шират и на останатите народи, што подоцна се претворило во желба на тие народи
да  им  се  наметне  француската  империјалистичка  власт.  Во  годините  после  1870.
постоело нешто што можело  да се нарече  француски  национализам, или  naciona-
lisme intégral, како што проповедал Charles Maurras, уште некои; ама тоа во основа
била политичка идеологија наменета на интерна политичка борба меѓу Французите.
Мнозина Французи ја одфрлиле; ама националната свест, чуство за културен иден-
тите на француската нација, била заедничка на мнозина Французи, дури и ако исто-
добно ја негувале својата локална традиција, и се опирале на страствената склоност
спрема еднообразноста, типична за париските бирократи.

Во дваесетото столетие во Франција се говореле и други јазици освен фран-
цуски: холандска на границата на Фландрија, германски дијалект во Алсаз, талијан-
ски на Корзика и во Ница, каталонски во  Roussillion,  некои облици на  langue d’oc
на подрачјето Лимогес до Provence, баскиски на западните Пиринеји, бретонски во
Бретанија.  Седумдесете  години  на  ова  столетие  се  појавиле  неколку  милитантни
групи кои захтеваат почитување на своите јазици и ги подржуваат своите захтеви
со насилие. Тие групи уште се периферни во однос на францускиот политички жи-
вот отколку шкотско и велшко национално движење во однос на британското; ама
нивната потенцијална важност за иднина не може да се занемари“. 

Стои германски дијалек=диа (дво) лект, л=р, рект, но не германски јазик.
До денес Германците со своите јазици не се разбираат-тие се повеќе народи.
Иберска нација

„Хиспанија е име кое Римјаните му го дале на целото Ибериско полуостро-
во: од неа се изведени  Espãna  и Шпанија. На тоа полуострово  во прадавно време
живееле разни келтски народи, а долж северноисточниот Атлански брег и од двете
страни на Пиринејите Баските, кои говореле со јазик потполно другчиј од келтски,
латински или германски јазик. На средоземниот брег била фенички и грчки насел-
би; а голем дел на тоа подрачје поткрај третото столетие пред нашата ера дошла на
власт Картага. Римските освојувања започнале после што Картажани отишле 206.
година пред новата ера, ама со столетија не завршиле. Римската власт потраела го-
тово седумсто години и за тоа време мнозина жители почнале да говорат латински
дијалект, со изземање на Баските“. (Баски=ба ски, б=в: ва с ки; с=Σ=сила, Р.И.)  

Иберија била  на Кавказ,  нејзин сосед  била Албанија.  Поимот Иберија бил
балкански, што важи со Пан-пастирски бог, кој до денес е чешки, словачки и пол-
ски- господар. Денес македонски пан=пан=пањ (н + ј) трупец. Следи фамили=фам
(пам) мили (милет): стебло на луѓе, фамилија. Од с (со) + Пан = Спан, с=ш, Шпан

Баските се со македонски слоговен јазик и акцент, македонски традиции...
„Во текот на петтото столетие н.е. неколку германски народи го поминале

полуостровот или на него се населиле. Од нив настанало кралство на Визиготите.
Германските  освојувачи  биле  малкубројни,  те  латинскиот  говор  и  понатаму пре-
овладувал.  Чинителот дека визиготските владетели  биле следбеници  на аријската
хереза11 ги  довело не само  до судир со католичките владетели, туку и ја одвоиле

11 Редовникот  Ариус  ја  изложувал  доктрината  која ја одрекувала  боженската  природа  на  Христо.
Мисионерот кој ги обратил источните германски племиња (кои често општо се нарекуваат Готи) во
четвртото столетие, Улфила, бил следбеник Аријев, и затоа Визиготите, Остроготите, Вандалите и
Свевите постаналеАријци.(Поимите визи и остро биле тн.византиски на тн.словенски јазик. Улфила/
Валфила, у=в, тн.византиски=тн.словенски, а тој го создал вулгарнокоинскиот готски јазик. Готите
преминале преку Дунав на Балканот, се префрлиле во Италија итн. Тие како Монголи го имале свој-
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Шпанија од католичка Европа на раздобјето отприлика две столетија и со тоа при-
донеле на јачењето на шпанскиот културен идентитет. Обраќањето на кралот Reca-
reda на католицизам, веројатно 586. го окончал тој расцеп и овозможило јачање на
латинското чуство. Долго не потрајало и Визиготите се претопиле во остатокот на
римската култура која успеала да се одржи, и нивниот јазик поклекнал пред лати-
нски“.(Без латински туку само тн.словенски:Рекареда=река реда;Ерека=е река,Р.И.)

Готите не биле Белци, туку Монголи, а со цариградски правец како Кловис.
„Годината  711. првата  исламска  војска  навалила  на  Шпанија  и  во  рок  од

неколку години готово го освоиле целото полуострово. Исламските владетели ис-
прво биле подложни на калифи од родот Умајад во Дамаск, ама се осамосталиле
после победата на Абасидите над Умајадите; и во десетото столетие владетелот на
Cordoba се прогласил калиф“.

Се говори за наметнување на латински, но не арапски.Па никогаш латински.
„Во исламската Шпанија, на арапски позната под името Al-Andalus, која нај-

високо степен на цивилизација достигнала во десетото столетие, големиот дел на
населението биле потомци на предисламските жители кои понатаму говореле рома-
нски дијалект изведен од латински, иако многу научиле и арапски. Меѓу нив живе-
ело и многу нови населеници кои дошле со освојувачите. Населениците со арапско
потекло биле заправо во малцинство, иако ја твореле политичката елита и со себе
донеле не само типичен арапски понос на својата раса, туку и благороднишко со-
парништво и омраза на Арабија.Многубројни биле Бербери од Северна Африка кои
уживале статус  mawalija- обратеник на ислам, који некој арапски заштитник би ги
ослободил од положба слуга, додека тие не би зеле арапско име, мошне често баш
име  на  својот  заштитник.  Подоцна  поклониците  го  напуштиле  својот  берберски
јазик и го прифатиле арапски. Меѓу шпанското населени исто така биле многу об-
ратени во ислам. И тие ги прифатиле арапските имиња и постепено се разликувале
од останатите елементи на исламското население“. (В + Андал = Вандал, Р.И.)

Латински јазик бил вештачки, а не народен. Во Италија се говорел венетски
=илирски=тн.словенски.За Себастијан Долчи (18 век н.е.):„До денес во Апулија по-
стојат цели градови, основа на најстарите населеници, кои се служат со илирскиот
јазик“. Ваков опстоил и 19 век. Значи, латински бил службен јазик, но не народен.

Народен венетски јазик имал темен вокал,како што денес е португалскиот, и
во говорите во Франција.Португалските имиња крајното е го изговоруваат во темен
вокал. Бидејќи Арапите, исто како Берберите, биле Белци, имале темен вокал. Сле-
ди поимот mawalija=мавалија да е тн.словенски. Бидејќи именките се правеле со в-
н-т, следи: мава=мана=мата. Па се добива манат=удрен. Па преобратениот е удрен.

„Оние кои останале христијани уживале права што исламските владетели им
ги јамчеле на ‘луѓето од книгата’. Нивните врски со католичкиот свет биле неиз-
бежно спорадично, те и црквата затоа наголемо била независна, задржувајќи посе-
бни ритуали различни од римските. Тие христијани биле познати под името mozá-
rabes. Тие им дале многу на двојазичните научници кои ги преведувале од арапски
јазик (вклучувајќи и некои делови на класичната грчка книжевност, кои Арапите ја
превеле), и тие преводи постанале мошне познати во католичка Европа. Во ислам-

от татарски бог Асен, своите господари ги закопувале со своите коњи, јаделе коњи и други животни,
што било несфатливо за Македонците- до денес не јадеме коњско млеко и месо, куче, мачка..., Р.И.) 
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ска Шпанија постојала мошне напредна жидовска заедница, чии водачи добро по-
знавале неколкју јазици и знатно придонеле на заедничката култура“.

Се говори за посебни ритуали, кои биле повеќебожни. Во македонското пр-
авославието биле внесени посебни ритуали, кои не се и во католичкото верување.
Врската на коине и арапски била иста, двата се дворасни јазици: коине од старо-
египетски, а арапски од арамејски. Само арапски како исламски јазик бил нов. Пак,
врската на коине со арапскиот била двојна: повеќе пелазгиска а помалку семитска.

„На  север  преостанатата  христијанска  територија  се  свела  на  Астурија  и
Галиција, земја измеѓу планините и Атлантик. Годината 718. христијаните ја пора-
зиле исламската војска во борба кај Covadongе, после кое се создава организирана
држава. На источниот раб на Пиринејите Франките ја втемелиле ‘шпанската кра-
јина’ на каталонскиот брег. Таа се претворила во грофовија барцелонска со среди-
ште во тој град, кои муслиманите поново го освоиле 801. година. Поткрај деветото
столетие грофовите кои владееле со поголемиот дел на каталонската земја све до
Tarragone се осамостоиле и постанале независни од своите франачки господари.  

Во  десетото столетие,  главниот  град  на  Астурија  Овиедо  морал  да  се  по-
влече пред León кој го надминал и му го дал името на целото кралство. Кралевите
León се сметале наследници на визготските кралеви и полагале право на титулата
emperadora (императора), како симбол на својата превласт над останатите христи-
јански  владетели  на полуостровот.  Источни  сосед  на  Leóna  била  Navarra,  која  во
бит се темели на подрачјето населено со Баски. Тие две кралства биле неизменично
сопарници  и  сојузници,  нивните  династии  биле  тесно  поврзани,  и  се  изменувале
владетелите и териториите во склад со мошне замршен состав на наследство. Од
Leóna се развила грофовија, подоцна кралство Кастилија. Во текот на единаесетото
и дванаесетото столетие Кастилија постепено со вистинска моќ го надминала León.
Династички  след  доведувал  до  непресталното  поврзување  и  раздвојување  на  тие
две кралства, све додека после конечно не се обединале 1230, под Фердинант II од
Кастилија.  Navarra  во единасетото столетие се проширила на исток да би ја вклу-
чила грофовијата Арагон. Годината 1134. Арагон се одвоил од Navarra, а 1137. гроф
од Барцелона, кој се оженил со наследницата на Арагон, ги обединал каталонската
и арогонската земја во едно кралство. Арогонската и каталонската институција и
понатаму биле одвоени. Секако на запад, поткрај единаесетото столетие, е воспо-
ставена грофовијата Португал како посед подложен на Кастилија. Годината 1139.
прв грофов наследник, Alfonso Henriques, се прогласил за крал на Португалија. Не-
говата положба е зачврстена со одлука на папата годината 1179. ја признал Порту-
галија како независно кралство“. (Барцлона=Барселона=Бар селон а, Р.И.) 

Не се говори за етнички народи, туку верски. Такви биле Готите, иако Мон-
голи, биле со христијански правец од Цариград. Бидејќи Готите биле малкубројни,
тие со себе носеле балкански преселници.Следат поими Тарагон=т арагон=а раг он:
Тара), Леон + в = левон=лавон...За Макс Фасмер Галица бил тн.словенски поим итн

„Големината и моќта на кралството Астурија пораснале после наводното от-
критија на гробот на св. Јаков апостолот на Галиција. На земјиштето на кое е најден
гробот настанало светилиште Santiago de Compostela, и постанала стечиште на хо-
дочесниците од цела католичка Европа. Уз ходочесничките патови изразнале гра-
дови и трговачки средишта. Ходочесниците со себе донеле економски просперитет
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и  уметнилчко  влијание,  привлекувајќи  ги  редовниците,  градителите  и  добровол-
ците за војни против муслиманите“.

Толкување на јазикот преку поими: Сантиаго=санти аго- Ксантика=к санти
ка=тн.словенско, а тн.словенски јазик бил и санскритски=сан с крит: сан=сон=сонт,
т=ц, сонце. Тој во Индија бил службен сé до новоперсиски, кој бил заменет со ан-
глиски. И следи Компостел=ком=кон постел=постол=по стол: а + постол (Постол
била Пела столица- престолнина) = апостол. Пак, кон бил само едно: тн.словенски.

„Христијанските држави се ширеле на југ во три смера: од Кастилија, од Ка-
талонија и од Португалија. Тој процес, познат како reconquista имал становити од-
лики на некоја крстоносна војна, и потраел отприлика двесто години. Пропаста на
калифот во Кордоба, после смртта на големиот исламски државник Al Mansur годи-
ната 1002, на христијанските владетели  им дала прилика многу малите исламски
кнежества да ги сведат на вазалска положба. Прв низ христијански успеси кулми-
нирал со освојување на Толедо 1085; ама среќата се свртела кај Алморавиди, бер-
берска династија од Мароко, годината 1086. довела свежа крв против христијаните.
Христијаните поново почнале да напредуваат во дванаесетото столетие ама поново
ги сузбиле уште поопасните Алмохади, кои со полн жесток религиозен жар дошле
зад Атлас и од границата на Сахара. Во првата половина на тринаесетото столетие
reconquista влегле во одлучна фаза. Кастилијанците на Фердинант II (1217-1252) го
завзеле Кордоба 1236, а  Sevill  дванаесет години подоцна: за власта Фердинантова
современикот  Jaimea II  од  Арагон  (1212-1276),  Каталонците  го  завзеле  Балеар  и
1238. ја освоиле Валенција. Португалците го освоиле Лисабон 1147. и околу среди-
ната  на  тринаесетото  столетие  го  разчистиле  југ.  Под  исламската  власт  на  полу-
островот останал само грандски емират, каде династијата Насрида издржала уште
двеста години. 

Односите измеѓу христијанската и исламската држава  во доба на  reconqui-
stите не биле секогаш и без разлика непријателски. Постоело подлабоко раздобје на
мир, и на секоја страна биле поединци кои ја сфаќале и почитувале  културата на
другите.  Тоа  вреди  за  Кастилија  можда  повеќе  од  León.  Mozarabes и  Жидовите
имале  улога  да  ја толкуваат  не  само  во  дословен  смисол,  како преведувачите  на
книгите, туку во поширок смисол, како култутни посредници. Со поновите освоју-
вања  голем  број  муслимани  потпаднал  под  христијанската  власт.  Шпанците  тие
муслимани ги нарекувале mudejares, и во првите стотни години уживале заштита и
верска трпеливост. Исламските, жидовските и христијанските заедници коегзисти-
рале во градовите како што бил Толедо или Замора под христијанската власт, една-
кво како порано во Кордоба или Валенција под исламска власт. Доприносот на mu-

dejarите на обртот, архитектурата и кипарството мошне е значајно. Све тоа нагло е
изменето поткарј петнаесетото столетие, кога на целото полуострово, ама посебно
во Кастилија, завладеал нов дух на фанатизам во католичката хиерархија.

Од  почетокот  на раздобјето  на reconquistiте,  три  делови  на полуостровото
почнале да се развиваат во различни смерови. Тоа посебно вреди за јазикот. Пот-
крај  единаесетото  столетие  говорните  романски  облици  све  повеќе  се  употребу-
вале во книжевноста. Од тие раздобје, исто така, потекнува све поголема помош на
наречјата на средишното подрачје (кастилиско) над наречјата на северозапад (гали-
циските и леонските) кои биле поважни во постарата книжевност и во јавната упо-
треба.  Песната за Cid, напишана отприлика околу средината на дванаесетото сто-
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летие, која го опишува подвигот на пустоловот на војникот Родриго Диас де Вива-
ра, познат под името Cid Campeador,  било прво големо дело на световната книже-
вност на кастилијски. Во тринаесестото столетие, под влијание на трубадурот Lan-
guedoc, прицветела каталонската поезија, и делата на големиот христијански фило-
зоф Ramon Lull (1232-1315) пишани на каталонски и на латински. Португалски ја-
зик, кој се развил од галициски дијалект, веќе посве е формиран во четиринаестото
столетие, кога со него се пиши поезија и историски хроники“. 

Значи, се говори на латински и вулгарен латински (шпански и португалски).
„Географската положба, војните и економските прилики предизвикале раз-

личит политички  и  општесвен  развој на народите на тие три подрачја.  Кастилија
останала во прв ред континентална држава и нејзината снага била усредточена на
централниот висораван, иако на север имала пристап на Баскискиот залив а на југот
и Атлантик и, од Севила низ Гибратлтарски теснец, на Средоземно море. Војното и
верското влијание отсекогаш биле мошне снажни. Експанзијата била усмерена спр-
ема југ, со христијанската мисија се окончала исламската власт на полуостровот, а
можда и во Северна Африка.Португалија повеќе била ориентирана спрема Океанот.
Со својат  долг брег, Португалците биле  најповикани  да бидат поморци и  управо
тие поткрај петнаесетото столетие постанале пионири на европските прекуморски
истражувања. Каталонците биле свртени на Средоземјето и од најстарите времиња
се занимавале за трговија. Нивното влијание се чуствувало во тринаесетото и чети-
ринаесетото  столетие  кога  се  истакнале  не  само  како  трговци,  туку  и  поморски
освојувачи, од Сицилија и Напулија све до Егејското море. Тие прекуморски пот-
фати биле дело на градските патриции во Барцелона и благородниците на земјопос-
едниците.

Сите тие разлики, секако,се приближни. И Кастилјанците, исто така, суделу-
вале во прекуморските истражувања, од базата во Севила, и нивните откритија во
Америка ги надминале откритијата на Португалците во Африка и Азија: додека по-
ново Португалците, еднакво како и Кастилијците, настојувале, со еднаква кратко-
трајни  успеси,  да се  превземи  делот на Северна  Африка на муслиманите.  Покрај
тоа, стереотипот на буржујскиот трговец на Каталонците, хиерархискиот војник на
Кастилијците и поморскиот истражувач на Португалците не е далеку од вистина.

Може  да се  рече  дека  во петнаесетото столетие  на  полуостровот  постоеле
три христијански нации- три шпански нации, не една- уз исламскоти население на
гранадската држава. Зборот Шпанија била повеќе географска отколку национален
поим. Таа  заправо во плурал  les Espanas се  употребувала  уште  во  осумнаесетото
столетие. За Португалците и Каталонците зборот Hispania ја вклучувала и нивната
домовина, и тие зацело не би се сложиле со тоа Кастијлците да го сфатат тоа име
исклучиво за себе. Најпосле, во аглот каде Пиринејите се составуваат со Атлантик
преостанува уште и баскиски народ, кој живеел на дел во Арогон, со дел во новото
мало Кралство Навара, кое било посед на Франција, а со дел во Кастилија.

Четирнаесетото и петнаесето столетие е раздобје на внатрешна борба во Ка-
стилија, а донекаде и во Арагон. Годината 1383. португалската династија се угасила
и крал на Кастилија, на која последниот крал Фердинанд  I  е признат како наслед-
ник, се повикал на свое право на португалскиот престол. Му се одупрел португал-
скиот предентдент Јуан од Авиз и следеле години на војна во која Кастилијците до-
биле оружана подршка на Франција, а Португалците Англија. Битката кај Aljubaro-
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tte,14. коловоз 1385,завршила со голема победа на Португалците, и после уште нек-
олку години војна на Португалија и е призната независноста под династијата Авиз.
Граѓанската војна во Кастилија од 1467. до 1469. завршила кога кралот Хенрик IV
(1454-1474) ја прифатил својата сестра Изабела за наследница. И со Арагон харала
граѓанска војна во раздобје измеѓу 1461. и 1472. И тој се водел околу наследството
на  престолот,  ама  истодобно  била  огорчена  борба  измеѓу  општествените  класи.
Кралевната Изабела се мажила 1469. за Фердинант, наследникот на арагонскиот пр-
естол, и двете кралства се обединале 1479. Од тој сојуз поникнало Шпанското Кра-
лство кое под хабсбуршките владетели  со  Карло  I  (1516-1556)  и Филип  II (1556-
1598) постанала  најголема  сила  во  Европа.  Годината  1580. Филип  II  успешно  се
повикал на свое право на наследство на португалскиот престол, и така еден монарх
завладеал со целото полуострово.

Годината 1492. престанало да постои исламско Кралство Гранада. Reyes ca-

tolicos, Федрдинант и Изабела, на муслиманите им обеќале слобода на верата и по-
читување  на  нивното  сопствеништво,  облека,  обичаји  и  сопствена  месна  управа.
Веќе за неколку година тие обеќања се прекршени и во подрачјето на Alpujarras во
студен 1499. избила побуна. После што е загушена, е прифатена службената поли-
тика  на  обраќање  на  муслиманите,  ама  заправо  доследно  не  се  спроводела.
Moriscos (Маури),  како  се  викале  тие  наводни  обратеници,  биле  номинални
христијани,  ама  во  пракса  живееле  и  верувале  како  порано.  Таа  мртва  точка  е
разрешена 1568. кога се нагомилани верски и економски отпори.  Moriscите нашле
одушок во оружаното востание кое траело две години. Кога востанието завршило,
населението на некога-шното Кралство Гранада насилно е депортирано и раселено
по Кастлија.  Последно-то поглавје на  таа трафична приказна  се  збило 1609, кога
владата  на  Филип  III  од-лучил  да  ги  протера  сите  Moriscos од  Шпанија.  Тој
драстичен  чекор  бил  последица  на  желбата  еднаш  засекогаш  да  се  елиминира
опасниот  потенцијал  сојузникот  на  исламскиот  непријател:  дури  и  после
загушувањето на востанието од 1568, Маури-те останале поврзани со отоманските
и  маурските  гусари  од  северниот  брег  на  Африка.  Е  можно,  исто  така,  дека
истерувањето било делимично замислено како гест со кој ќе се продбие јавноста во
доба  кога  шпанската  влада  била  принудена  да  склопи  примирје  со  успешните
холандски  херетици.  Таа  судбина  ја  претрпеле  око-лу  275.000  луѓе.  Нивното
прогонство, и прогонството на околу 150.000 Жидови пр-отерани од Шпанија 1492,
ја ојачала  националната  и  културната  хомогеност на Ка-стилија, ама под цена на
губиток на бројни економски важни граѓани“.

Се говори раја католичка,наспроти раја муслиманска. Тогаш имало само два
верски народи, што опстоило на Балканот, до 1809 година Македонија, и во 19 век-
имало само две раји: турска=исламска и православна.Значи,никако етнички народи.

„Иако сега постоел само еден крал на Шпанија, поранешните земји- Порту-
галија, Арагон и Каталонија- ги задржале своите посебни институции. Филип II бил
должен да ги почитува правата на Арагон. Во седумнаесетото столетие, кога на по-
луостровот почнало да се чуствуваат последици на војната во далечните земји и ло-
шата стопанска и надворешнотрговинска политика, се чинело све попожелно да се
централизира и поедностави управата, веќе и затоа, ако ништо друго, на сите под-
рачја им се давало примерен воен и финансиски допринос на заедничката цел.
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Тоа била намера на  Conde-Duque de Olivares,  кој од 1621. до 1643. бил нај-
моќен министер на кралот Филип  IV.  После почетокот на војната со Франција го-
дината 1635. е појачан притисокот посебно на Каталонците: резултатите биле ката-
строфални по него. Трговската класа и селаните се опирале на порезите и наметите,
жителите и покрајините и градовите се опирале на сместувањето на кастилјските
трупи во своите куќи, свештениците го подржувале тој отпор, а благородништвото
и образованите слоеви се загрижиле за поради очигледните намери на Оливарес да
се меша во каталонската уставна слобода. Поедини оружени судири и непромисле-
ниот покушај да се апси членот на изабраниот  Diputació на Каталонија довело до
оружана буна во свибањ 1640. Во просинец 1640. востаничките водачи ја прогласи-
ле Каталонија независна република под заштита на Франција: а кога установиле де-
ка тоа за Французите не е прифатливо, се изјасниле за поданичка верност на Ката-
лонија на кралот на Франција. Дваесет шести сечањ 1646. здружени каталонската и
француската снага ја поразиле шпанската војска кај  Montjuich  недалеку од Барце-
лона. Каталонија девет години била одвоена од Кастилија. Уз тоа, Каталонците би-
ле разединети, анархистичката тенденција на барцелонските радикали вознемиру-
вала све повеќе слоеви, а над сé, наскоро се востановило дека француската власт
еднакво е самоволна како кастилјската. Барцелона 1652. се покорила на снагите на
Филип IV и објавена општа амнестија, те понатамошните години повеќе не било ни
говор за поновно укинување на каталонските права.

Истата година, 1640. донела и отцепување на Португалија. Како мнозина тр-
упи на мадридската влада била ангажирана на други фронтови, војводата од Braga-
nçe успеал да се прогласи за крал. Општо рестаурацијата на португалската незави-
сност е прифатена подобро отколку можноста на сојуз со Кастилија. Подржани со
своите  прекуморски  резерви,  и  уз  помош  на  Франција  и  Англија,  Португалците
успеале да издржат. После што Шпанија склопила мир со Франција 1659, Филип IV
одлучил поново да ја освои Португалија, ама неговата војска заказала: поразена во
битката кај  Vila Viçose во липањ 1665, повеќе не успеала да се опорави. Шпанија
формално ја признала независноста на Португалија во вејача 1668. Тоа отцепување
се покажало трајно.

Каталонскиот  проблем  поново  искрсанал  во  војната  за  шпанското  наслед-
ство.  Францускиот  кандидат Филип  V  одлучил  да  го  модернизира  кралството  на
принцип на централизација, по узор на бурбонската монархија. Опетовано одбијал
да ја признае традицијата на каталонската слобода, те Каталонците затоа го подр-
жувале австрискиот кандидат, хабсбуршкиот надвојвода Карло. Каталонската буна
во  годината  1705, уз  подршка  на  британската  морнарица  и  австриските  копнени
снаги,  испрво  била  успешна.  Набрзина  постанало  очигледно  дека  занимањето  на
сојузникот за Каталонците само е привремено. Кога Карло 1711. постанал цар, мо-
рал да се врати во централна Европа, а кога ториевците дошле на власт во Англија
одлучиле  брзо  да  склопат  мир. Во  дипломатските  преговори  кои  се  завршиле  со
мир во  Ultrecht (1713), Англичаните и Австријците pro forma побарале заштита на
каталонските права; ама како Филип V на тоа не сакал да пристане, Каталонците се
препуштени на својата судбина. Покрај тоа, градот Барцелона одлучно се спроти-
ставувала,  и  после  херојската  опсада  на  Филиповите  снаги  конечно  на  уриш  го
освоиле 11. рујан 1714.
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Под бурбонската монархија, шпанската државна власт била централизирана
како никогаш до тогаш. Управата во земјата веројатна била подобра, како резултат
на  реформите  на  Карло  III  (1759-1788),  ама  недвојбено  постоела  намера  иденти-
тетот на Каталонија да се претопи во поголема заедница. Ипак, разликите се заджа-
ле, и кога Шпанија ослабила поради војна против Напалеон, губитокот на амери-
канските колонии, револуцијата од 1820, која Французите ја загушиле 1823, те по-
сле поради незгодите на карлистичката војна од 1833-1840, и каталонскиот и баски-
скиот национализам поново искрснале како закана на шпанската држава. Двата до-
биле на значајност со све поголемиот индустриски развој (текстилна индустрија) во
Барцелона од половината на деветнаесетото столетие, металургијата во подачјето
на Билбао на почетокот на дваесетото); ама во двата случаји тој развој бил истодо-
бно извор на слабост на тој национализам, бидејќи и капиталот и работната снага
се слевале во Каталонија од останатите делови на Шпанија, а целите на каталонски-
от и баскискиот национализам често се сукобувале со целите на шпанскиот капита-
лизам во целина, те пошироко на шпанското социјалистичко движење. 

Препородот на каталонскиот јазик датира од трисетите години на деветнае-
сетото столетие со објавувањето поезија на песникот Арибау, а потоа свештеникот
Вердагуер.  Веќе седумдесетите години доаѓа до големо процветување  на книжев-
носта на каталонски, од поезија до журнализам: прв редовен дневен лист на ката-
лонски  јазик,  Diari Catald,  почнува  да  излегува  1879. Неуспешните  покушаји  во
Шпанија да се воспостави сојузна република во тек на пет немирни години после
исфрлање на монархијата 1868, надошле на јака подршка во Каталонија. Водечките
Каталонци на кралот Алфонс  XII  годината 1885. му предале  Memorial,  во кој за-
хтевале  политичко  устројство  на  државата  која  не  ќе  се  темели  на  централизам
туку на автономија на поедини делови,величејќи ја при тоа надмоќната виталност
на Ка-талонците. Годината 1894.  Prat de la Riba објавил  Katekizam во кој захтевал
‘ката-лонска  држава  во федеративен  сојуз  со останатите нации  во Шпанија’. Тоа
стојали-ште е изразено во  Bazama Manrese,  кое ги изнело захтевите на умерените
каталон-ски националисти за самоуправа внатре на Шпанија. Наредната фаза било
форми-рање на политичка странка,  LIiga Regionalista 1901. Десет години подоцна,
LIigaта суделувала во коалициската влада во Мадрид, и остварила одреден остапок
во об-лик на Mancomunidad, службено призната културна автономија со становити
овла-стувања  над  четири  покраини  со  каталонско  население.  Ама  тоа  уште  од
далеку не одговарало на оној вид самоуправа на која настојувале националистите.
Годината 1906. пропаднал покушајот да се обликува единствен каталонски фронт,
Solidaried-ad Catalana; а 1922. е створена нова странка  Acció Catalá која ја водел
полковникот  Francisco  Macia.  Додека  водачите LIige,  Prat  de  la  Riba  и Francisco
Cambó  биле  кон-зервативни  настроени  и  приправни  да  соработуваат  со
монархистичките  политича-ри  во  Мадрид,  Macia  и  неговиот  соработник Luis
Compañys биле посклони на сојуз со републиканците.

Во меѓувремено све појаката работничка класа на Барцелона постанала ва-
жна политичка снага. Пополнувана не само со селски деца од пренаселената ката-
лонска провинција, туку и со бројните населеници од Андалузија кои не говореле
каталонски, е организирана под синдикалното и анархистичко водство во моќен си-
ндикат Confederacion Nacional del Trabajo (CNT), кој бил ривал на социјалистички-
от Union General de Trabajadores (UGT). Иако CNT не бил против каталонската са-
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моуправа, морал да води сметка за членовите кои не биле Каталонци, да се стават
работничките интереси на прво место, и да се сумња во намерите на големите ин-
дустријалци како што бил Cambó.

Баскискиот национализам бил оптеретен со поголема разлика на баскискиот
од било кој останат јазик. Да се развие модерна книжевност на тој јазик се покажа-
ло мошне тешка задача.  Друга  потешкотија била тоа што Баските биле претежно
селски народ, а со мошне малкубројна средна класа. Од нејзините редови изникна-
ле многу истакнати интелектуалци, ама често ги апсорбирала шпанската култура,
те пишеле на кастилјски. Покрај тоа, меѓу становниците на баскиските земји, ма со
кој јазик говореле, се чуствувала снажна желба за самоуправување. Со поврзување
на Баските со поразените заговорници на карлистичките цели довело до губиток на
нивните средновековнажи локални слободи, и нациналистичкото движење заправо
изникнало од захтевите тие да се обноват. Втемелувач на тоа движење бил  Sabino
de Araña,  Partido nacional vasco (PNV).  Неговата цел била обединета баскиска до-
мовина. Euzkadi, кој би ја обфаќала шпанската покраина Vizcay, Guiupuzco, Alav,
дел на Navarre и подрачјето на француската страна на Пиринејите во кои се говори
баскиски. Странката со сите сили настојала не само да го оживее занимањето за ба-
скиските традиции и обичаји, туку и да ја унапреди книжевноста на баскискиот ја-
зик, и да се одупри на продорот на кастилјскиот на сметка на баскискиот по пат на
индустрија и школи.

Неуспешни  изгреди во Барцелона 1917, и диктатура на генералот  Prima de
Rivere од 1923. до 1929. придонело јачање на радикалните снаги. Maciина Каталон-
ска левичарска странка (Esquerra) се здружила со шпанските републиканци и, кога
1931. е втемелена република, се наградени со основање на каталонска регионална
влада, Generalitat; таа влада го припремила нацртот за каталонската автономија кој
му е предложен на уставнотвирното собрание во Мадрид и прифатен уз мала изме-
на. Се чинело дека после извојуваните права е победа на каталонскиот национали-
зам; ама таа долго не потрајала. CNT одбивала да соработува со Esquerra и во Бар-
целона дошло до штрајкови и нереди кои придонеле на поразот на умерената леви-
ца и победа на десницата во Мадрид. Кога уште поизразитата десничарска влада е
формирана во листопад 1934, дошло до побуна во Барцелона, Мадрид и рударските
градови на Астурија. Барцелонското востание го загушила војската одана на мадри-
дската влада, а работниците на  CNT не го ни подржале. Каталонската автономија
потраала две години. 

Републиката 1932. им понудила автономен статус на Баските, кој Наварците
уште  секогаш склони на карлизмот го одбиле, ама три други  покраини го прифа-
тиле. Баските не се побуниле 1934, ама не биле склони на победничката десничар-
ска влада, затоа што таа очигледно го заговорувала централизмот.

Годината  1936. е  основа  народен  фронт  на  странките  на  левицата  која  ги
вклучувала  и  каталонска  Esquerrе.  Баските  не  му  се  приклучиле,  иако  му  биле
склони отколку на центраталната десница. Не му се придружиле ни  CNT ни анар-
хистите, ама покажале размерна доброхотност која ги навела многу негови членови
да гласаат за фронтот, така да на изборите 16. велјача 1936. победил. За владењето
на Народниот фронт Cortes почнал да го разматра статутот на автономија за Гали-
ција, ама законите уште не се спроведени кога со војната побуна 17. српањ запо-
чнала трогодишна граѓанска војна.
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За време на војната Каталонија била тврдина на Републиката, ама нејзиното
население било мошне разединато, така да односите со владата, порано во Мадрид,
а потоа во Валеција, не биле најсреќни. Поново е оживеан Generalitat, и шест месе-
ци (од студен 1936, до свибањ 1937) CNT не само да соработувал со Compañysom,
втемелител  Esquerrе, бидејќи извлекол поука од катасрофата 1934, туку суделувал
во мадритската коалициона влада. Ама све тоа е окончано поради размириците из-
меѓу све повлијателната и поуспешна Комунистичка партија (која успеала да ги пр-
евземи Partido socialista unificadi de Cataluna (PSUC) и троцкистичката група позна-
та под името  Partido obrero de Unifivacion Marxista (POUM).  Нивниот сукоб не се
темелел на каталонските или шпанските проблеми туку на одјеците на фанатизмот
на советската внатрешна политика. POUM покушал да подигни востание кое одма е
загушено, те неговите членови, комуиистичките водачи и водачите на PSUC после
тоа безобѕирно и окрутно ги прогонувале уз  стручна помош на советските агенти
службата на сигурност кои за таа сврха биле испратени. Тие настани предизвикале
непријателство и омраза на CNT и анархистите спрема каталонските националисти.
За појмовите на конзервативните републиканци тие очигледно помагале и го поду-
пирале насилието на анархистите, додека шпанските социјалисти поново сматрале
тврдокорно да ги поставаат каталонските интереси испред заедничките цели. Кога
генералот  Franco ја добил војната, каталонскиот национализам испрво прогонуван
еднакво е безобѕирен како социјализам.

И баскиските покраини ја потпомогнувале Реубликата, со изузеток на Nava-
rre.  Републиката донела статут  за баскиската автономија годината 1936. Изразито
католичко ориентирани, општествено конзервативни, ама уз  демократска изразена
јака подршка на народот Баските храбро се бореле, почовечно од своите истоми-
сленици републиканци; ама  Franco го довршил освојувањето на баскиските земји
1937. После тоа, попат на Каталонците, ја изгубиле автономијата.

Во првите години на  Francoвиот режим била забранета јавната употреба на
каталонскиот и баскискиот јазик, а личностите за кои се знаело дека се национали-
стички  расположени биле изложени на прогонување  на најразличен вид: нивните
водачи или побегнале или се поапсени.

Дваесет години на стопанското опоравување и индустриски напредок дове-
ло до становито ублажување на режимот. Баскиските и каталонските земји најпове-
ќе напредувале и живееле повисок животен стандард од Кастилија (со еден изним-
ок Мадрид). Просперитетот не можел да ја надомести националната независност:
напротив, како и во многуте други примери за кои во овој дел ќе се раправа, повеќе
би можело да се рече дека ја поттикнувала националната свест и незадоволството.
Големиот прилив на кастилјската работна снага и во Барцелона и во Билбао придо-
несло на каталонскиот и баскискиот животен стандард, ама е сфатен и како нова за-
кана за каталонската и баскиската култура.  Во исто време,  средишната власт  по-
чнала да покажува поголема трпеливост спрема националните култури. Е допуште-
но одржување на фолклорни фестивали, објавувања на часописи и на каталонски и
на баскиски, и на тие јазици се доделени неколку часови на радио, иако не и на те-
левизија. Една школа во Сан Себастиан го вовела баскиски како наставен јазик. Не-
задолжителни долнителни школи, викани  Ikastolas,  основани со помош на приват-
ни средства да ја унапредат употребата на баскиски и во говор и во пишење; мошне
важна  улога  во ним играле свештниците. Сите тие органичени мери  на напредок
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(што, се чини, во такви ситуации е вообичаено) не побудиле захвалност,туку отпор.
Каталонците и Баските имале дојам дека богатството кои тие го произведуваат го
трошат помалку марливите и подузетни Кастилијци, и додека стопанството напре-
дува заблагодарувајќи на нивниот труд, Кастилјците за себе осигуруваат најдобри
места во владата и оружаните снаги, а најдобрата можност на школување и кариера
им се пружаат на кастилјските деца.

Водачите  на  PNV биле  во  егзил  во  Франција,  и  импресивниот  генерален
штрајк 1947. покажало дека нивното влијание на Баските во завичајот е знатно. Таа
демонстрација на баскиската солидарност не дала опипливи резултати. Веројатно
PNV уште секогаш уживал пасивна подршка на образовање на елитата која творела
потенцијално водство на баскискиот национализам, вклучувајќи добар дел на като-
личкото свештенство. Шеесетите години се појавува нови тип на национализам, кој
претставува заверничка група определена за оружена борба и атентати, ЕТА  (Euz-

kadi ta Azkatsuna или ‘Баскиска домовина и слобода’). ЕТА, втемелена 1959, е одго-
ворна за бран насилија, кој кулминирал со убиството на шпанскиот претседател на
владата 20. просинец 1973. ЕТА како организација и претело не само полициското
прогонување,  туку  и  неслогата  и  секташтвото  во  сопствените  редови.  Нејзиното
делување ипак привлекло внимание на целиот свет на проблемот на Баските и оја-
чала националната свест на баскискиот народ во Шпанија, а донекаде и на францу-
ската страна на Пиринејите“. 

Та било македонско...коинско:Тасалоника=Тесалоника, тој цар=тцар=Цезар.
„Каталонскиот национализам се служел со помалку сензационални методи,

ама  бил  потенцијално  поопасен  на  шпанската  држава.  Навистина,  жестоката  ре-
акција на мадридската влада на баскискиот тероризам зацело наголемо била пред-
извикана со  страв од нејзиниот  неизравен  одек во Каталонија. Најважни  настани
тие години во Каталонија ест Народното собрание на Каталонија, кое се одржало
илегално  вон  Барцелона  во  студен  1971. и  на  кој  биле  назочни  претставници  на
PSUG,  Esquerre и  неколку нови  националистички странки. Сите се  сложиле дека
валја  да  се  захтева  на  обновување  на  статутот  од  1932,  со  потполна  политичка
амнестија, те политички и граѓански права. Во Каталонија уште секогаш постојат и
анархисти, иако било неможно да се оцени нивната снага. Демонстрациите во Бар-
целона во доба на првите посети на кралот  Juan Carlos  после  Framcoвата смрт се
покажала дека каталонскиот национализам уште секогаш живее. Во каталонскиот и
баскискиот национализам морал да се соочи не само со непријателското хранење
на стариот режим, туку и дека сигурно, ма какви биле нивните непосредни заедни-
чки интереси. Нужно ќе се сукобат, како што се сукобиле 1936-1937, со свешпан-
ските социјалистички, комунистички и анархистички движења.

Во седумдесетите години на ова столетие постоењето на шпанската нација
било прашање за кое можело да се расправа како и со столетијата пред тоа. Недво-
јбено мнозина жители на шпанската држава се сматрале Шпанци, а мнозина нив се
поистоветувале со ‘шпанската’ со ‘кастилјската’. Останатите се чуствувале и Шпа-
нци и Каталонци и Британци и Шкоти, или Британци и Велшани. За нив Шпанија,
попат Велика Британија за Британците, било име на државата и културата повеќе
отколку име на нацијата. Некои поново се чуствувале само Каталонци или само Ба-
ски, и не можеле да се задоволат со никакви други решенија освен со суверена др-
жавност.
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Хабсбуршките владетели не се називале кралеви на Шпанија туку кралеви
Шпанија (Las Espanas), како што владетелите од лозата Романова се називале царе-
ви на ‘сите Руси’. Во таа смисла Португалија била едно од Шпанија, иако конечно
се отцепила 1640, лишувајќи го со тоа шпанското кралско право да се сматраат вла-
детели на сите на Шпанија- како што истакнале португалските делегати на миро-
вната конференција во  Ultrecht 1713.  При крајот на дваесетото столетие нема по-
веќе говор дека Португалците ја одрекле својата независност. А ипак и Баските и
Каталонците  исто  толку се  разликуваат  од  Кастлијците  како  и  Португалците.  Се
поставува прашање на Галицијците, соседи на Португалците на север, кои говорат
со јазик мошне налик на португалскиот ама кои нити захтеваат соединување со По-
ртугалија, нити Португалците ги својатајат, а ипак недвојбено исто така се различ-
ни од Кастлијците. Можда некои проматрачи ќе устврдат како притисокот на со-
времените масовни медији е така јак на сите нужно мора да им се наметне кастилј-
ската култура и централизирината шпанска национална свест. Други ќе одговорат
како националните јазици и култури не можат така лесно да се абсорбираат и како
подобар одговор на проблемот на Шпанија би била федерална држава, можда дури
федерација на целиот Ибериски полуостров“.

Холандијци

„Веќе краткиот преглед на земјовидот ќе покаже дека земјата Холандија е во
средиште во делтата Рајна, откаде се пружаат на запад до теснецот измеѓу Англија
и европскиот континент и на север до точката на која европскиот брег оштро и де-
финитивно скренува спрема исток, запремаат положба која има мошне големо стр-
атешко и комерцијално значење. (Во преводот место Холандија е Низоземска, Р.И.)

Во пораните времиња, подрачјето на Холандија далеку е гранична предстра-
жа. Тек кога е зачврстено средновековното Германско Царство, и кога во Франција,
Англија и Скадинавија се воспоставиле размерно стабилен општествен и политич-
ки услови, можел да се развие нивниот економски и духовниот потенцијал. Во еди-
наесетото столетие трговијата од Британските острови и од Балтичките земји ја по-
минувала Холандија, потоа Рајна и преку Алпите во Италија, додека проиводите на
Средоземјето одело со обратен пат. Холандија, а посебно Фландрија, постанала не
само трговско туку и индустриско средиште. Изникнале напредни градови, со бур-
жоаска и обртничка класа, како први- Bruges и Ghent. (Бругес=Бригес, у=и, Р.И.)

Тек подрачјето било поделено на низ суверени територии, па Фландрија би-
ла подложна на кралот на Франција а  останатите  земји  на Германското Царство.
Градовите произведувале на само материјална добра туку во ним се стварала еди-
нствена култура, вклучувајќи ја световната книжевност на посебен германски јазик
- dietsch, како што го називал песникот од тринаесетото столетие Jan Maerlant. Рамо
уз рамо со традиционалните феудални господари, и градовите постанувале терито-
ријални и војни сили. Управо пешачите плебојци ја поразиле војската на францу-
скиот крал во битката кај Coutraija 1302.

Поткрај четиринаесетото столетие Фландрија и Артоис преминале со венча-
ње во посед на бургундскиот војвода Филип Добри (1384); а неговите наследници
го стекнале Hainault, Холандија,12 Зеланд (1428) и Брабант (1430). Иако биле пото-
мци на француската кралска куќа, бургундските војводи се претвориле во незави-
сни суверени, па дури и огорчени сопарници на француските кралеви. Бургундски-

12 Во книгата на авторот Вотсон за прв пат се наведува името Холандија- инаку е името Низоземска.
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от и низоземскиот дел на нивната територија никогаш не бил поврзан со заедничко
родољубие. Главни дворјаници, војници и политичари биле личности Бургунѓани,
додека Низоземците имале главна улога во стопанството. Француски бил јазик не
само на Бургундија туку и на Артоис, Hainault и јужна Фландрија. Меѓутоа главна
подвоеност не се чуствувала измеѓу јазичните групи,туку измеѓу Бургундија,со неј-
зиниот феудален општествен и политички поредок,и све повеќе на буржоаското оп-
шетство на Низоземска.Внатре на останатите подрачја на Низоземска постоеле раз-
лики. Север веќе се специјализирал за поморство и поморската трговија, а југот се
бавел со индустрија и копнена трговија. Народот на Фландрија на темел на долго-
годишни искуства бил мошне непријателски расположен спрема Франција, додека
народот на Холандија за тоа немал разлог“. (Зеланд=зел ланд=ленд-н=ледина, Р.И.)

Континентални народи никогаш немало. Тие биле само семејна сопственост.
Континенталците заборавиле,сé до со 15 век била држава само тн.Византија.
„Кога бургундскиот војвода  Карло Храбри е убиен во битката со Швајцар-

ците 1477, мнозина бургундски земји преминале во посед на Луј XI француски, ама
Карловата ќерка Марија, која се мажила за хабсбуршкиот надвојвода Максимилиј-
ан  (подоцна цар), ја задржала Низоземска. Нивниот син Филип  се оженил со на-
следницата на шпанскиот престол. Бидејќи умрел млад, неговиот син Карло во една
личност ја обединал сувереноста на Низоземска и Шпанија, те е избран за цар 1519.

Управо во време на Карло  V13 во земјите на Низоземска почнало да се чу-
ствува влијание. Духот на тие најинтилигентни и најкултурни Европјани, кој можда
најдобро го симболизира големиот Erazmo Rottendamски, бил добро примен за нова
идеја. Од Германија најпрво се проширило влијанието на  Martin Luther, потоа на
баптистите, а нешто подоцна Calvinoвата доктрина од Женева и Франција. Управо
тие доктрини на крајот се покажале како најуспешни. Повисоката класа на Низозе-
мска толерантно се однесувала спрема реформаторите, ама истодобно сакала да го
избегне раскидот во новите идеји. Цар Карло V бил одлучен непријател на херезата
и се борел против неа со декрети, ама кои здушно не се применувале. Карло по во-
спитување  бил  повеќе  Низоземец  отколку  Шпанец  и  премногу  не  го  потлачувал
својот народ“. (Мартин Лутер се тн.словенски поими, како декрет=де крет..., Р.И.)

Идејите биле од Исток. Меѓутоа, Германија и Швајцарија не биле источни
туку само тн.Византија со македонска династија, македонска ренесанса- сé се крие.

„Све тоа се изменило со доаѓањето на Филип  II  на шпанскиот престол. Тој
инсистирал на централизација на владата и државата и на искоренување на хереза-
та. Годината 1567. во Низоземска го испратил војводата од Алба со шпански трупи
да ја загуши опозицијата. Тој постапок го натерало дури и умереното настојување
на буна. Движењето имало три различни аспекти, тесно испреплетени: не е можно
потполно да се раздвојат ни точно етикетират. Тоа било побуна на благородниш-
твото заради одбрана на своите политички права против автокрацијата на Филип II;
побуната на големо мнозинство на народот против превласта на охолните странци
од Шпанија; и побуната  на протестантите (кои и сами  биле поделени на неколку
подвидови и секти) против инквизициските прогонувања.

Испрво Алба успешно ја обавил својата задача и неговите непријатели биле
немилосрдно  поразени.  Ама  год.  1572.  калвинстичките  избеглици  од  Англија  го
освоиле островското утврдување  Brill  и воспоставиле власт на ‘Морските просја-

13 Петти како цар, ама прв како крал на Шпанија.
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ци’,  контролирајќи  го  устието  на  реката  и  пристапот  на  морето.Ги  ослободиле
Зела-нд и Холандија и со сила ја наметнале својата калвистичка власт. (Брил=Врил,
Р.И.)

Другата фаза настапила кога водачите на југот и северот, исцрпени со стра-
отната војна и репресалиите, се здружиле во опозиција со шпанската влада и скло-
пиле мировен договор во  Ghent 8. студен 1576. Тоа било поделба на територијата,
така калвинизмот останал премоќен на север, а католицизмот на југ.Ама, договорот
не потраел. Екстремните реформатори кои биле и социјални радикали ја приграби-
ле власта  во  Ghent  и  останатите градови  на Фландрија во  кои се  говорел  dietsch.
Вилим Молчелив, кнезот Орански, со сите сили настојувал да го сочува сојузот: до-
следно се борел и работел на единство на земјите на Низоземска против Шпанија,
без  обѕир на верските разлики.  Ипак не успеал  оти  благороднишвото на јужните
покраини, кои говореле  воглавно француски,  преплашено на социјалниот радика-
лизам на реформаторите а донекаде поттикнати и со антипатијата на населението
кое говорело dietsch, со договорот во Arras се предало на Филип II. Во сечањ 1579,
е створен Utrechtски Сојуз кој се состоел само од северните покрајини. 

Трета фаза на борбата почнала со големите победи на шпанскиот војсково-
дач Alessandr Farnese, војвода од Парма. Во летото 1584. го завзел поголемиот дел
на Фландрија; а 10. српањ 1584. е убиен Вилим Орански и Низоземците останале
без голмиот водач. Ама ипак успеале да се опорават, делимично затоа што шпан-
ските силе морале најпрво да се усредоточат на борба со армадата против Англија,
а потоа на војна со Хенрик  IV  француски; а делимично затоа што Низоземска во
Вилмовиот наследник,  Maurice од Nassau, добил сјајен војсководач. Наредните го-
дини  Maurice поново ја освоил  Friesland, Groningen  и Gelderlan, додека Парма  го
довршил  освојувањето  на  југот.  Годината  1609.  е  потпишано  дванаесетгодишно
примирје.  Границите  кои  тогаш  се  установени  како  привремени  се  покажале-  уз
помалку измени- мошне трајни. (Орански=оран...;Фризланд: Фризија=Бригија, Р.И)

Последица на тоа четириесетгодишното војување било значи територијална
поделба на Низоземска. Процесот на стварање на една низоземска нација, кој запо-
чнал во дванаесетото столетие, ако и не порано, бил зауставен. Подвојноста на две-
те половини на низоземска сега се темелат на вера: калвинизмот постанал еден од
темелите на новата севернонизоземска нација, додека народот јужно од Низоземска
останал католички. На почетокот на војната различните верски групи биле расејани
по целата земја. Ама, војната снага на протестантите пополека се усредоточила на
север; а границите кои после некое време двете страни ги прифатиле одговоруваат
воглавно на текот на големите реки. Донекаде тоа биле стратешки граници, иако и
тоа валја да се сфати условно: за време на војната реките, посебно се замрзнати во
зима,  не покажувале  значајна  препрека за војската  на двете  страни.  Последицата
била дека Низоземска сега  била поделена, и дека народот на север,  во кој проте-
стантите бројно преовладувале и во рацете ја имале сета политичка власт, израстал
во нова нација, додека населението на југот останало подложно на странската власт
и го изгубил оној елемент на национален идентите кои некогаш го поседувале“.

Никогаш немало етнички народи,тие само верски војувале,и денес се војува.
„Подвоеноста  не  била  така  едноставна.  Протестантите  од  југот  побарале

уточиште на север и многу придонеле со подоцнежните економски, културни и по-
литички успеси, новата држава- службено викана Обединетите Покрајини (биле се-
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дум), ама во иноземство, воглавно, била позната под името најјака од тие покраји-
ни, Холандија.На север уште секогаш останало многу католици; тие твореле отпри-
лика мнозина население и биле толерирани, иако им се ускратувани  политичките
права. На југ протестантите биле оневозможени. На север јазикот на целиот народ
и јавните служби бил низоземски. На југ голем дел на населението говорело фра-
нцуски (иако тој однос се смалил кога француски крал Луј  XIV во седумнаесетото
столетие на Франција изравно и се припоил Artois, Cambrai и делови на Франдрија
и Hainault) а француски бил и јазик на јавната служба.

Во текот на седумаесетото столетие на север дошло до буен процвет на еко-
номската моќ, ликовната уметност и книжевноста те до експанзија во прекуокеан-
ските земји. Тоа било големо раздобје на низоземскто сликарство, и раздобје во кое
е втемелено низоземското поморско царство од Бразил до Молучките острови. Не
може да се рече дека југот стагнирал. Неговото стопанство било поуспешно и пона-
предно отколку стопанството на поголем дел на Европа, и протуреформацијата ис-
то така вродила со уметнички успеси. Ипак, југот подалеку заостанал од северот“.

Сé напредно било само во последните векови- до 15 век била тн.Византија.
„Верата во единствената низоземска нација, и со горко жалење поради неј-

зината раздвоеност постоела со години, ама поткрај столетието готово изчезнала.
Воглавно затоа што Низоземска постанала светска сила, со интереси во многуброј-
ни далечни земји, а и затоа што се измениле нејзините односи со многу европски
сили. Две држави кои во борба за независност изравно или неизравно и помогнува-
ле на северна Низоземска- Франција и Англија- неа и постанале сопарници или не-
пријатели, додека нејзиниот стар непријател- Шпанија- повеќе не била опасна. Ан-
гличаните се натреварувале  со Низоземците на светските мориња. Па дури  и вза-
емната  симпатија  на  Cromwella  и de Witta (кои  двајца  биле  протестанти  и  репу-
бликанци) не можела да претставува противтежа на сукобите на државните интере-
си. Французите сметале со јужна Низоземска и им предлагале на Холанѓаните, до-
дека уште биле сојузници, нацрти на поделба. Холанѓаните ги отфрлиле оти не са-
кале  да  доспеат во  изравен  физички  контакт со  Франција: им се  чинело  дека  ју-
жниот дел на Низоземска, тампон-држава под шпанска власт, подобро им одговара
на холандските интереси. Годината 1672. започнало долго раздобје на војна против
Луј XIV во кое Холанѓаните од време на време биле во смртна опасност, ама од кој
на крајот, иако ослабени, излегле како победници. Со Utrechtскиот мир 1713. јужна
Низоземска преминала од Шпанска Австрија, ама поделбата останала.

Во осумнаесетото столетие француските и британските интереси се сукобу-
вале во низоземската политика. Тоа сопарништво донекаде се подударало со долго-
трајните сукоби (кои исто така преовладувале во седумнаесетото столетие) измеѓу
републиканците и приврзаниците на оранската куќа. Годината 1787. пруските снаги
уз  одобрување  на Британците насилно го рестаурирале оранскиот војвода против
волјите на профранцуската родољубива странка.Истите години,реформите на Јосип
II предизвикале отпор на побожните католици во австриската Низоземска, а уз тоа
ни го задоволиле одушевувањето на следбениците на европското просветителство.
Буната на јужна Низоземска против Австрија 1789. повел несакан сојуз на конзер-
вативците и радикалите. Во просинец бунтовниците ја прогласиле Соединетата Др-
жава  на  Белгија.Година  дена  подоцна,  австриската  војска  поново  ја  освоиле
земјата,  а  во  травањ  1792.  се  вмешала  војската  на  француската  револуција,  и
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Dumouriez ги поразил Австријанците 6. студен во битката кај Jémappers. Во велјача
1793.  австри-ската  Низоземска  е  припоена  кон  Франција,  вклучќувајќи  го  и
населението  на  би-скупијата  Liėge,  во  која  се  говорел  француски  и  која  се
приклучила на Белгија 1789. Во Холандија се задржала длабока подвоеност измеѓу
конзервативците  и  радика-лите.  Кога  Французите  ги  нападнале  Обединетите
Покрајини  во сечањ  1795, родо-љубите  со одушевување  ги  дочекале,  а  војводата
орански морал да оди во прого-нство. Уз искрена подршка на големите делови на
населението  е  прогласена  Бата-вијска  Република.  Годината  1806.  Напалеон
одлучил  својот брат Луј  да  го прогласи  за крал на Холандија, и  1810. Холандија
изравно е припоена на Франција. Така це-ла Низоземска се обединила после двеста
години, ама под француско власт“. 

Се говори само за верски разлики и војни. Па без никаква национална свест.
„Напалеоновиот пораз довел до рестурација на оранската лоза. Големите си-

ли посебно Британија и Прусија, кои сакале да изградат чврсти држави на граница-
та на Франција, заклучиле дека Низоземска мора да постане единствено кралство.
Иако разлогот за неговото остварување се криел во стратегијата на големите сили,
можело  од  преспектива  на дваесетото  столетие  да  се  очекува  дека тој  потфат  ќе
успее  и  дека населението на двата  дела  на Низоземска,  кои  говорат  со ист низо-
земски јазик, ќе биде среќно што поново е обединето. Ама тоа не се случило. Се
покажало дека верската разлика е многу поважна од единствениот јазик. Дури и тоа
единство било несовршено, бидејќи стандаризираниот книжевен север се разлику-
вал од говорниот јужначки или Фламенски. На југот горните и средните класи пре-
тежно говореле француски, а териоторијата на која преовладувал француски јазик е
зголемен со припојувањето на подрачјето Liėge. Покушувањето на југ да се воведе
многу посовремен ама световен состав на холандското школство предизвикало не-
пријателство. Во бит, католичките уверувања на големо мнозинство на југот биле
повредени со холандските начела и политиката; поличката класа, францускиот ја-
зичен израз, биле непријателски расположени; а мнозина кои говореле низоземски
било сувишне пасивно и премалку вклучено во политичкиот живот да би дала при-
мерна подршка.Последицата била дека Обединетото Кралство траело само од 1815.
до 1830. При крајот на тоа раздобје, успешната српањска револуција во Франција ја
поттикнала буната во јужна Низоземска; во долготрајната дипломатска криза завр-
шила со основање на ново Кралство на Белгија,додека Низозмското Кралство е све-
дено на старите седум покрајини“. (Фламенски,ф=п,пламенски, од пламен, Р.И.)

Дека верата е побитна од народот, а нациите се од крајот на осумнаесетиот
век со Франција, е доказ што на Балканот имало само два народи: Православни и
Турци.  Следи сите муслимани во 20 век од СФР Југославија како Турци се селеле
во Турција, што било по 1950 година. Исто така, еден ист народ верски се поделил
на три  народи: Срби  (Православни), Хрвати  (Католици) и  Босанци  (Муслимани),
дури тој на крајот на дваесетиот век меѓусебно се истребувал.Удел имал и има Рим.

„Во Белгија постењето на два јазика набрзо довело до сукоб. Како стопан-
ството постанувало све покомлексно, и школството се усовршувало, голем број де-
ца од плебејските семејства говореле низоземски (или фламенски) влегле во трго-
вијата и разни звања, и све повеќе јачал захтевот двете заедници да стекнат еднакви
можности  во фламенско-низоземски  јазик равноправен  статус  со францускиот  во
јавниот живот и школството. Тоа движење ојачало со развојот на фламенската кни-
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жевност во другата половина на столетието; и фламенските захтеви постанале по-
упорни  после  законот  за  изборите  1892, што  масата  која  говорела  фламански  го
внела  во  политичкиот  живот.  Фламенското  непријателство  спрема  Белгијците  со
француски јазик (или Валонци) било така огорчено дека во текот на првата светска
војна  германските  окупациони  снаги  успеале  меѓу нив  да  најдат  прилична  подр-
шка. На нивен поттик е формирано фландриско веќе (Raad van Vlanderen) кој се со-
станал во Bruxelles, во велјача 1917. Во просинац 1917. веќето го отфрлил автори-
тетот на белгиската влада (која уште секогаш била сојузник на Франција и запове-
дала со белгиската војска која се борела против Германија) и го прогласила терито-
ријално автономно фламенско подрачје. После војната, Белгија поново е обновена;
војните успомени ипак не биле така тешко да би оневозможиле поновен заеднички
живот на двете национални групи. Покрај тоа, во раздобјето измеѓу војните, фламе-
нско- валонскиот сукоб наголемо влијаел на белгискиот политички живот, и не ги
елимирале ни вообичаените демократски поделби на конзервативни, либерали и со-
цијалисти. Втората светска војна нанела помалка штета отколку првата, бидејќи по-
делбата на членовите на движењето на отпорот и на ‘колаборационистите’ не се по-
клопувале со јазичната поделба: меѓу Валонците не било ништо помалку фашизам
отколку меѓу Фламенците. После војната сукобот продолжил, иако во помирен об-
лик. (Валонци=Валон..=валон=вал он: вал=бал, в-н-т, тал=талас=тлас=Атлас, Р.И.)

Спрема  податоците од  1974, во  ‘подрачјето  на  низоземските  говори’ биле
5.527.094 жители; 3.142.378 во ‘подрачјето на француски говор’; и 1.054.970 во Br-
uxelles, кој се сматрал двојазичлен.

Карактеристично е за фламенскиот национален проблем дека претежно мно-
зина население на Низоземска не покажало никаква желба за обединување со Фла-
манците: или, најповеќе, се  покажало  умерено  разбирање  за нивната борба. Исто
така,  ни  фламанските  националисти  не  покажувале  занимање  за  обединување  со
Низоземска. Како да помислата на единствена држава со дваесет милиони Низозе-
мци не го привлекувало народот ни од една ни од друга страна на границата. Тоа
можело да се протолкува исклучиво со верскиот фактор, оти околу 40 посто Низо-
земци биле со католичка вера и веќе одавно ни со законски мерки не биле исклуче-
ни од политичкиот живот на земјата“.(Швајцарија и Белгија без народна свест,Р.И.)

Значи, немало национала свест која би ја потисната верската- верски народи.
„Односите измеѓу тие две држави после 1830. во нормалните прилики биле

добри. Двете земји ги подржувале европските движења педесетите години на ова
столетие и двете добро се вклопени во Европската економска заедница. Затоа се чи-
нело дека фламенско-валонскиот сукоб предизвикале само непрестално преговору-
вање и оштро политичко ценкање, ама ништо поопасно од тоа. Зацело е вистина де-
ка верата е најбитниот чинител во историскиот процес на создавање на низоземска
нација,  иако  знатна  улога  одиграле  и  стратешките  и  економските  чинители,  што
морало да биде очигледно од овој краток приказ. Нема двојба дека во годините по-
сле 1970. постои низоземска нација. Белгијанците, напротив, не пристојат во кате-
горија ‘нација’,ама,несумливо,мошне се успешна заедница“.(Се призна верата,Р.И.)

Значи, држава со нација,иако со различни народи=јазици, дури повеќерасни.
Скадинавци

„Историјата  на  народите на  Скадинавското полустрово  озбилно  започнува
со наездата на Викинзите во Европа на почетокот на деветото столетие. Разлозите
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на таа човечка ескплозија, која ги довела Норвежаните низ надворешниот брег на
Шкотска и Ирска све до Гибралтарскиот теснец, а Данците на источниот брег на
Англија, во северна Франција и северна Германија, и понатаму се нејасни. Е можно
дека  дошло  до  големо  зголемување  на  бројот на населението  од  раздобјето пред
тоа, кое во земјите со ограничени земјоделски резерви и со население навикнато на
пловидба лесно можело да ги натера луѓето на прекуморски истражувања. Разми-
рувањата  меѓу сопарничките водачи  во  мали  заедници, меѓусебно  оддалечени  со
планински венци, веројатно исто така одиграле одредена улога. Недвојбено, секако,
дека Норвежаните проектирале, и во голем број производеле, нов и извонреден ус-
пешен тип брод, кој можел да ги носи окупациските снаги на голема оддалеченост
преку отворено море. Зошто до тој технолошки скок дошло баш во Норвешка, а не
негде на друго, исто така е нејасно“. (Скок не бил можен- сé само постепен, Р.И.)

За Велс, Данците и Норманите (Норди), кои ги споменува англиската исто-
рија, овие Англосаксонци се многубожци од копно. Ги нарекувале Викинзи. Плове-
ле со долги црни галии. Во текот на петото и деветото столетие тие се усовршиле
како поморци, продирале понатаму до Гренланд и во Америја. Во Исланд биле во
десетото и единаесетото столетие. Во нивните легенди голема улога играл големи-
от град на југот, некој вид мешавина помеѓу Рим и Цариград- „Миклагард“ („Ми-
хајло- двор“). Тој поново влечел потомци Нормани во Средоземно Море и тоа пре-
ку Балтичко Море и Русија. (Велс пиши, и Русите се разбирале со Викинзите, Р.И.)

„Народите  на Скадинавија,  меѓусебно  мошне налик  по јазик и култура,  се
организирале во три држави, и во сите христијанството службено се зачврстило по-
крај долготрајните жестоки  опирања, додека  политичките установи  се  нашле  под
снажно влијание на сличните установи на германско- латинскиот запад. Тие проце-
си во бит биле окончени на почетокот на дванаесетото столетие. Секако од тие три
држави, под влијание на географски фактори, се развивала во другчиј смер.

Данска, најнапатена меѓу нив, најбогата и најприкладна за земјоделство те
најблиска на христијанството била свртена спрема Северното море и западниот дел
на јужниот балтички брег. Прва дански бискупии се основани околу средината на
десетото  столетие;  кралот  Харалд  Модрозаб  е  обратен  960, а  надбискупијата  во
Лунд е втемелена 1104. Кралот Кнут Велики ја обединил Англија, Норвешка и Да-
нска под својата власт,  ама  после неговата  смрт 1035. кралството се  распаднало.
Ама Данска и понатаму останала јадро на снажна држава, која се такмичила со гер-
манските ханзеатски градови за трговија на Балтикот, во сојуз или во судир со гер-
манскиот цар.

Норвешката држава се најдувала за југозападната ‘избочина’ на Скадинав-
ското полуострово, со главно средиште Осло, Берген и Trondheim. Далечниот север
бил мошне ретко населен. Прв христијански владетел бил Olaf Tryggvason, кој 995.
се вратил од Англија како побожен христијанин. Тој е поразен и убиен во битка кај
Солд годината 1000. и Норвешка дваесет години живеела под данската власт. Сле-
ден норвешки владетел  Olaf Haraldsson, подоцна канонизиран како св. Олаф, воју-
вал против Данска а со променлив успех, а истодобно насилно ги покрстувал соп-
ствените поданици. Во битката кај Stiklestad, 29. српањ 1030, го убила четата на по-
бунетите селани. Тој настан може различно да се протолкува: како мачеништво на
светец и народен јунак, или како победа на побунетиот народ над викиншкиот вла-
детел склон на лична одмазда, на владетелот кој се служел со данските и шведските
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трупи да ги оствари своите захтеви, уз подршка на помали благородници похлепни
за земја на поголеми. Неговиот наследник Магнус (1030-1054) поблаг со методите
го довршил обраќањето на Норвешка и настојувал да ги помири владетелите и на-
родот. Норвешка во бит била отворена спрема океанот и го испраќало своите луѓе
во далечните земји. Така е населен Исланд и Гренланд, а норвешката власт се од-
ржала на Хебридите до 1263, и на Orkney и Shetland до 1450. Шкотската и ирската
нација воглавно потекнале од Норвежаните, чија улога во историјата на човештво-
то по тоа многу поголема отколку што можело да се заклучи по службеното минато
на норвешката држава, најслаба од трите скадинавски држави“. 

Се говори за покрстување. Значи, покатоличување на неговите поданици.
Викинзите имале балкански симболи, а Шкотите македонска гајда со ритам.
„Шведската држава настанала со сојуз на два народи, Све и Готи, под кралот

Сверкер 1134. Средиште неа и било подрачјето околу езерото Mälar, Väner и Vätten.
Југот е на Скадинаското полуострово (покрајина Skania и Halan), освен во неколку
кратки раздобја, бил дел на Кралевината Данска; додека далеку на север бил ретко
населен  со  Финци  и  Лапонци.  Христијанските мисии  се  појавиле  во Шведска  во
единаесетото столетие, ама старата вера, со светиште во Uppsala, се одржал уште и
во дванаесетото.  Uppsala постанала средиште на надбискупот шведски тек 1164, а
првиот шведски крал на кој го окрунил надбискупот бил Erik Knutsson 1210. Шве-
дска била преку Балтикот свртена спрема исток, а реката чиј тек водел до развод,
откаде многу поголема река се спуштала низ Русија до Црно и до Касписко море.
По тие речни патишта се одвивала трговијата со Византија, Дамаск и Багдад: на ос-
тровот Готланд е најдена кована пара на династијата Умајадите и Абасидите. Све-
ѓаните одиграле одредена улога (подоцна често оспорувана поради националисти-
чките страсти на некои историчари) во втемелување на руската киевска држава. Во
тринаесетото столетие, шведските владетели напредувале и понатаму на југ, преку
Ботничкиот залив во Финска, називајќи ги своите походи на непокрстениот фински
народ со крстоносни војни. Отпорот на руските кнезови е совладан, и со мир во Nö-
teburg 1323. поголем дел на Финска постанал шведски посед. Народот преминал во
христијанство, ама го заджал својот потполен различен јазик. Шведските благоро-
дници добиле големо подрачје земја, а трговците во малкубројните градови вогла-
вно биле Швеѓани или Германци. Главни непријатели на шведските средновековни
владетели на Балтик се покажале Руси. Односно со германските ханзеатски градо-
ви, кои во  Visbuj  на островот Готланд имале едно од најважните трговски среди-
шта, малкукога биле срдечни; ама ипак, иако неволјни, се здружувале против заед-
ничкиот, сопарник, кралот на Данска“. (Викинзи=Варези Швеѓани...=Руси, Р.И.)

Се пиши за Шведи=Сведи=све (Све) ди: Сведи=с Веди + н = Венди=Венеди.
Со Mälar=малар или мелар; Väner=ванер или венер, за ван=вен=вон Венети.
Исто така, и Готи без да се наведе за Татари. Упсала со Готите од Цариград.
Готски=татарски бог бил Асен. Готските владетели се погребувале со коњ.
„Во четиринаесетото и петнаесетото столетие се чуствува  влијание на сна-

ги, од кои некои делувале во корист на сојузот на скадинавските кралства, а некои
против него. Амбицијата на поединците и кликата се испреплетиле со променлив
политичко и општествено незадоволство, кое е зафаќало и пошироки слоеви на на-
селение. Норвешка и Шведска се нашле 1319. под еден владетел, ама сојузот е ра-
стргнат 1363. Данската принцеза Маргарет се мажила за кралот на Норвешка, и по-
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сле смртта на мажот и синот го наследила престолот и на Данска и на Норвешка.
Годината 1388. бунтовните шведски благородници на Маргарет и понудиле да по-
стане и суверена на Шведска. Собирот на претставниците на сите три кралства во
Калмар 1397. пристанал на сојуз на Данска, Норвешка и Шведска, ама уз услов се-
кој  да  ја  заврши  својата  институција.  Маргаретиниот  наследник  предизвикал  не-
пријателство на истакнатите Швеѓани поради тоа што се ослоновувал на данските и
германските сојузници, дури  и во управуање  со Шведска; додека неговото вовле-
чување на Шведска во граѓански војни ги штетил пошироките шведски економски
интереси. Год. 1434. и 1436. рударите и селаните на подрачјето Даларн, уз помош
на дел на благородништвото, се побуниле против кралот и тој 1439, е свргнат. Така
во третата четвртина на петнаесетото столетие Шведска заправо постанала незави-
сна држава, иако данскиот крал уште секогаш се повикувал на својот суверенитет,
и уште секогаш уживал подршка на снажните фракции во Шведска.Формалната ре-
стаурација на Калмарскиот сојуз во 1483. набрзо се покажал фиктивен. Шведска е
под  регенството  на  тројца  членови  на  ариостократското  семејство  Стуре  поново
постанала независна држава. (Стуре=с туре; Стуре=Штуре-штурец..., с=ш, Р.И.)

За тие долготрајни борби биле карактеристични три различни ама ипак сро-
дни аспекти. Еден бил настојување на делови на шведското благородништво и сло-
бодното селанство да стекнат уставно право, наспроти покушајите на данските кра-
леви  уз  помош  на  другиот  дел на благородништвото да воспостави  облик  на це-
нтралистички кралски апсолутизам. Во тоа настојување важна улога имало опште-
ственото настојување и економските незгоди на селаните и граѓаните. Истодобно,
посебно во средишните покрајини на Шведска, све повеќе растела свеста за разли-
ките  измеѓу  Швеѓаните  и  Данците,  и  отпор  спрема  власта  на  данските  монарси.
Трето, тие години  незадоволството поради  злоупотреба  на власта  на католичката
хиерархија, кои се појавиле на европско  копно, се проширило и на Скадинавија-
посебно на Данска,  помалку Шведска,  а најмалку на оддалелечената  Норвешка и
Исланд. 

Све тие три тенденции се споиле во кризата 1518-1523, кога Кристијан II Да-
нски, енергичен и даровит владетел со јаки апсолутни склоности навлегол во Шве-
дска со голема војска во намера поново да ја освоји својата баштина, уз подршка на
омразениот надбискуп упсалски, Gustav Trolle. Кристијановата цел била да створи
единствена централизирана монархија на целото подрачје на Скадинавија, која та-
ка би постанала голема европска сила. Испрва неговите покушаји биле неуспешни.
Го освоил  Stockholm  и  дал да се  погубат  осумдесет  истакнати Швеѓани, оптужу-
вајќи ги  за хереза, што очигледно било политичко мотивирано. Ама Кристијанов
триумф бил краткотраен. Истакнатиот шведски благородник Густав Васа подигнал
востание во Даларн во кое суделувале илјада Швеѓани и, уз помоќ на ханзеатскиот
град Lübeck, данските снаги се истерани од Шведска“. (Густав=густ ав; Васе, Р.И.)

Се говори за германскиот „ханзеатски град Либек“.Според Макс Фасмер, тој
во 15 век бил склавински,со говор како на Склавините на Пелопонез-без германско.

„Ама  тоа довело до тоа дека Кристијан  II  го свргнале  неговите сопствени
поданици. Во наредните десетлетија и Данска и Шпанска биле жртви  на борбата
околу наследството, странчарења меѓу благородниците и жителните востаници. Во
двете земји преовладувал протестантизам, со делот од верското уверување, а со де-
лот поради жебата на владетелите да се дочепкаат до бискупското благо, те благо-
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родниците да завземаат самостански поседи. Од тоа раздобје на општествен, поли-
тички и верски превирања изникнале не само две држави, туку и различна шведска
и данска национална свест која никако не била ограничена на повеќе слоеви,туку се
проширила и на граѓаните и селаните.Двете држави постанале огорчени сопарници,
за превласт на Балтикот. Во краткото раздобје при крајот на шестнаесетото столе-
тие- додека германските градови биле во опаѓање, Низоземците се бореле на живот
и смрт против Шпанија, а Шведска и Полска проживувала династичка борба- Дан-
ска била главна балтичка сила.Ама кога династијата Васа еднаш се зачврстила, кога
е проведена реформа во војската и изградена снажна индустрија на оружје (уз по-
мош на економските напредни Низоземци) Шведска далеку ги  надминала својата
сопарница и влегла во ред на големите европски сили.

Норвешка останала обединета со Данска. Покушајите на Кристијан  II  1531.
да послужи Норвешка како база од која поново ќе го поврати своето кралство уз
помош на норвешката хиерархија и неколку шведски католички избеглици, вклу-
чувајќи Gustav Trolle, е осуетен, и победникот окрутно се одмаздил на Норвежани-
те. Кристијан III (1535-1559) прогласил 1536. дека Норвешка ‘од сега па натаму не
ќе биде нити ќе се вика посебно кралство, туку засекогаш ќе биде посед на дан-
ското кралство и круна’. Таа закана само деломично е испоплнета. Норвешка и по-
натаму го задржала своето старо правосудно и управно устојство, ама народот го
опседнале роеви на данските земјопоседници и чиновници. Протестантизмот во неа
напредувал поспоро отколку во Данска или Шведска, а на Исланд најспоро; вогла-
вно ипак се врежило поткрај столетието. Год. 1660. положбата на Норвешка доне-
каде се поправила во однос на Данска, оти е воведувањето на кралскиот апсолути-
зам во Данска и на едното и на другото кралство им дало равноправност под истата
влада.  Дошло  до подобрување  на материјалните услови  на селаните  и  граѓаните.
Норвешката национална свест била помалку развиена од данската или шведската,
ама се одржале во помал пасивен облик.

Вклучувањето и на Данска и на Шведска во тринаесетгодишна војна од стр-
ана на протестаните, шведска територијална експанзија на јужниот балтички брег,
и сукобот измеѓу Шведска и Русија под Карло XII и Петар Велики не се вклопува
во главната тема на оваа книга. Е потребно ипак да се спомене непресталната борба
измеѓи  Шведска  и Данска за најјужниот крај на Скадинавското полуострово и за
островите на западниот Балтик. Шведските трговачки интереси не можеле да бидат
сигурни све додека двете страни на Сунд (теснец кој ги поврзува Балтичко со Севе-
рно море) биле под дански суверенитет. Поткрај шестнаесетото столетие едини пр-
истап на Шведска со Северно море бил тесното делче на брегот измеѓу норвешка и
данската територија, и на тоа делче е изградена луката  Göteborg.  Главната цел на
шведската политика постанала да ги анектира Holland и Scanija и така да стекне пр-
иродна граница долж целиот брег. (Борг=бург, балкански- Бургас во Бугарија, Р.И.)

Со мирот во  Bromsebrou  1645. Швеѓаните ги добиле  Holland  и балтичките
острови Осел и Готланд. Годината 1658. со мирот во Роскилде Карло X Шведски ја
добил Scanija. Карло, попат Кристијан II столетие и пол порано, настојувал да ство-
ри единствено скадинавско царство, овој пат под превласт на Шведска. Ама села-
ните на Scanija се чуствувале припадници на данската а не шведската круна, и не го
симпатизирале режимот кој го вовеле Швеѓаните. Кога поново избила војна, Scani-
jaнците се побуниле против Швеѓаните, ама со мирот во Kopenhagen 1660. Scanija е
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вратена на Шведска. Во новата шведско- данска војна од 1675. до 1679. Scanijците
и поново ги дочекале и ги прифатиле Данците како ослободители, ама со мировни
договори (потпишани во Fontainebleau, во јујан 1779) Scanija понатаму останала дел
на Шведска. Се чини дека во понатамошните триесет години шведската национал-
на свест ја надоместила данската во Scanija;оти кога Данците и поново ја нападнале
таа покраина 1709, Scanijците и се покажале лојални на Шведска. Иако жителите на
јужните провинции све до денес говорат со наречја кои по многу што се поблиски
на данскиот отколку шведскиот, тие ипак се Швеѓани“. (Без народна свест, Р.И.)

Се говори за наречја и дански и шведски. Сите тие биле само повеќерасни.
„Во осумнаесетото столетие јачањето на руската власт и запретила на швед-

ската премоќ во Финска. Војните измеѓу Русите и Швеѓаните се воделе во Финска
1741-1743, 1788-1790. и 1808-1809. Последниот завршил со одвојување на Финска
од  Шведска,  уз  одобрување  на  Напалеон  кој  тогаш  бил  сојузник  на  царот  Алек-
сандар  I. Царот го признал правосудниот состав кој бил на снага во текот на пет
столетија сојузништво со Шведска, и со протестантизмот, кој Финците го примиле
после шведската реформација. Одлуката за тоа го донел избраното собрание на Фи-
нска, која еднакво како шведските  Riksdag се темелел на сталежи. Општо се веру-
вало дека Великото Војводство на Финска е засебна држава, која со Руското Цар-
ство има заеднички владетели, а никако дека Финска е припоена на Русија. Во пр-
вото заседување  на собранието во  Borgá  1809. говорел самиот цар, ама после тоа
собранието поново не е свикано повеќе од педесет години. Практичните работи би-
ле во рацете на Швеѓаните кои твореле готово цела земјопоседничка класа и пого-
лем дел на напредното граѓанство. Во земјата службен јазик бил шведскиот, иако
околу 85 посто население говорело фински. Наставата во повисоките школи се др-
жела на шведски, додека уште било посве неразвиено.

Малку-помалку, во првата половина на деветнаесетото столетие од финско-
то мнозинство изникнала малкубројна школована елита, која потполно ја искори-
стила предноста на шведската култура, ама во име на своите нешколувани земјаци
почнала да захтева школство на фински јазик и еднаквоправна употреба на фински-
от јазик уз шведскиот во јавниот живот. Финското национално движење, кое тогаш
почнал да се развива темелно, воглавно, на јазикот и не бил усмерен против руска-
та влада, туку против повластената класа на шведската јазична припадност. Мошне
наликувал на националните движења во Средна Европа и на Балканот кои исто та-
ка се темелеле на јазикот, а за кои ќе се расправа во подоцните поглавја; ама да го
споменеме овде затоа што создавањето на финската нација е најподесно да се про-
мотри во врска со останатите скадинавски нации.(Тн.Словени останале народ, Р.И.)

Кога во Средна Европа, водачите на националните движења биле луѓе  кои
веќе по звање наголемо се бавеле со јазикот: писатели, учители, пастори и правни-
ци. Проучувањето на фолклорот и поновното откривање и присобирање на пучката
епска поезија, напоредо со објавувањето на граматиката и речникот довело до поја-
ва на часописи кои придонеле на стандаризацијата на финскиот книжевен јазик; во
име на тој јазик се поставувале појаки политички захтеви.

Во таа фаза валја да се разликува Финци (чиј јазик е фински) и жителите на
Финска (што ги вклучува и Финците и населението кое говори шведски). Жителите
на Финска се покажале лојални поданици на својот голем војвода дури и во крим-
ската војна, а шведската влада се одупирала на настојувањето на Британците и Фр-
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анцузите да ја вовлечат во војна против Русија. Великиот војвода (кој бил и руски-
от цар Александар II) бил задоволен со своите фински поданици и,и годината 1863,
одлучил да го свика парламентот. Е изгласано неколку реформи на подрачјето на
финансии и школството, а 1. коловоз 1863. е донесена уредба за јазикот, по која фи-
нскиот јазик во рок од дваесет години морал да стекне равноправност со шведскиот
во сите јавни работи. Спроведување  и ширење во текот на наредните десетлетија
бил централен проблем во политиката на Финска; малцинството кое говорело шве-
дски, пообразовано, со подобри положби во владиниот апарат, покушале тој процес
да го успорат, додека главната национална странка, Старофинци, упорно работеле
на спроведување на целите уз изразито разбирање на повисоките државни службе-
ници во Петроград.

Ситуацијата се изменила деведесетите години на деветнесетото столетие. Во
тоа доба веќе прилично се зачврстил финскиот обртнички и трговински слој, прија-
телски расположени спрема Русите. Меѓутоа руската влада ја изневерила таа лоја-
лност и пријателство, порекувајќи ја посебната државност на Финска и упорно твр-
дејќи  дека  Финска  е  провинција  на  Руското  Царство.  Тоа  изменето  стојалиште  е
дел на општата политика обилно позната како русификација, за која ќе расправаме
подоцна. Овде е доволно да се рече дека новата политика успеала да ги собери Фи-
нците,  и  финската  и  шведската  припадност,  во  заедничко  непријателство  спрема
Русија. Тоа потраело све додека Финска не постанала независна држава 1918. Нави-
стина, таа независност била резултат на огорчена граѓанска војна, ама таа се водела
измеѓу класите, а не меѓу јазичните групи: меѓу црвените и белите биле борци и на
финската и на шведската јазична припадност“.

Без национална свест за националност и тоа со повеќерасен јазик.
„Иако финската историја во понатамошното пола столетие никако не течела

непоматено, се истакнува со еден извонреден успех по кој Финска е единствена ме-
ѓу новите држави на дваесетото столетие.Иако Финците кои говореле со фински ја-
зик творат мнозинство, тие не само да го зачувале равноправниот статус на швед-
скиот јазик на подрачјето населено со население кое говори шведски, туку вистин-
ски  ги  прифатило своите  земјаци  кои говорат шведски  како себе  равни, а  стано-
вниците на Финска кои говорат шведски вистински ја прифатиле Финска како своја
земја, задржувајќи ја при тоа својата шведска национална култура. Така равнопра-
вно државјаните на двете нации мирно коегзистирале внатре на една држава“.

Секоја еднорасна држава мора да има само еден еднорасен јазик- и само тоа.
„Во текот на последните фази на напалеоновите војни, Фредерик VI, крал на

Данска (1808-1839), останал лојален на францускиот цар; напротив, шведскиот кр-
ал Карло XIV (роден Француз, бивш Напалеонов маршал Bernatotte) успеал најпрво
да го увери рускиот цар, а потоа и останатите сојузници, дека мораат да му го надо-
хнадат губитокот Финска, која неговиот претходник 1809. му ја препуштил на Ру-
сија, и да го наградат со анексија на Норвешка за воен допринос на Напалеоновиот
пораз. Кога Фредерик се одрекол од Норвешка, 14. сечањ 1814, самите Норвежани
побарале потполна независност, и собранието одржано во железарата  Eidsvold не-
далеку Кристијанија14 го освоило 10. травањ новиот устав. Норвешката круна му е
понудена на данскиот кралевиќ Кристијан Фредерик, и тој ја прифатил. Шведскиот

14 Главниот град на Норвешка е наречен Кристијанија 1624. во чест на данскиит крал Кристијан IV.
Годината 1929. поново е наречен Осло.
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крал бил присилен да ја нападне Норвешка, ама не наишол на појак оружен отпор;
уставот кој Карло  XIV го прифатил бил во бит понешто модифицирана верзија на
Eidsvoldскиот  устав.  Норвешка  е  прогласена  независно  кралство  во  персонална
унија со Шведска.

Во деветнаесетото столетие, норвешкото национално чуство ојачало, понај-
повеќе во врска со полемиката околу јазикот. Во Норвешка секогаш се говорело не-
колку наречја. Реформацијата продрела во Норвешка на данскиот превод на Свето-
то писмо, и школованите слоеви научиле дански, додека мнозина народ и понатаму
се служел со своите разлилни наречја. Пишаниот и печатениот норвешки јазик во
бит бил еднаков на данскиот, иако вклучувал одреден број специфилни норвешки
зборови и изрази. Четирисетите години на деветнаесетото столетие се чуствува све
појак интерес за фолклорот, за пучката приповест и поезија. Од тоа потекнало дви-
жење со цел да створи вистински норвешки пишан јазик.Најистакната појава на тоа
движење ест Иван Аасен, кој 1848, објавил нова норвешка граматика, а 1850. нор-
вешки речник. Тој и неговите следбеници захтевале прифаќање на јазикот на земја-
та,  landsmala, која воглавно се темелил на стариот норвешки, наспроти тогашниот
книжевен јазик riksmal. Дури и пред Аасеновото доба, пишаниот јазик се изговорал
посве другчие од данскиот, на кого печатените страници бил толку налик. Од Аасе-
на понатаму, бидејќи писателите и новинарите чуствувале потреба во своите дела
да внесат све повеќе и повеќе народни изрази, пишаниот норвешки почнало све по-
веќе да се разликува од данскиот. Покрај тоа, разликата измеѓу пишаниот и говор-
ниот норвешки, кои после 1930. почнале да се називаат booksmal (‘книшки јазик’) и
nynorsk (‘нови норвешки’), се одржале све до денес“. (Мал=мала, Р.И.)

Се кажа Аасен. Па тој бил Асен- готски=татарски=бугарски бог,што се крие.
„Веќе поткрај столетието, норвешкиот нациинализам е јака сила. Неговиот

развој делимично е поттикнат со меѓународната слава на истакнатите појави попат
на писателите  Ibsen и Bjǿrnson и истражувачите Nansen и  Amundsen. Уште повли-
јателно биле све повеќе разликите измеѓу трговските интееси на Норвешка и Швед-
ска. Годината 1895. норвешаката влада побарала посебна конзуларна служба за Но-
рвешка, што шведската круна, уз подршката на шведското јавно мислење, го одби-
ла. До конечна криза дошло во пролета 1905. Минстерот претседател на Норвешка,
бергенски  бродосопственик  Peter Michelson,  успеал  норвешкиот парламент  (Stort-
hing) да го прифати законот за основање на посебна конзуларна служба. Кралот го
вложил своето вето 27, свибањ. Спорот застанал на мртва точка, оти ни еден норве-
шки политичар не сакал да ја состави владата која ќе ја спроведува шведската по-
литика.  Storthing, 7. липањ, изјавил, бидејќи кралот не може да најде луѓе кои ќе
управуваат  во  негово  име,  како  кралската  власт  престанува  да  функционира,  те
унијата со Шведска под една влада е развргната. Шведската влада, која не сакала
да употреби  сила против Норвешка, го прифатиле чинителот, и со Карлстадските
кон-венции од 23. рујан 1905. Норвешка постанала независно кралство.

Последна скадинавска држава која стекнала самостојност бил Исланд, кој во
неколку фази се одвојувал од Данска. Стекнал ефективна самоуправа 1874; признат
е како независна држава поврзана со Данска само со  заедничка монархија 1918; и
службено прогласил развргнување на унијата 1944. Таа унија отсекогаш била при-
лично лабава. Исланѓаните управувале сами со себе, а нивниот посебен национален
карактер се зачувал не само поради потполно другчии услови во кои живееле, туку
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уште повеќе поради јазикот, кој останал близок на старонорвешкиот јазик сага, во
столетијата во кои модерниот шведски и дански се развил и постанале поедноста-
вни. Уште поодалечените и мошне ретко населен Гренланд останал под данскиот
суверенитет.

Столетие и четврт после напалеоновите војни цела Скадинавија уживала го-
тово непрекинат мир.15 Сите скадинавски нации напредувале, се богателе и се при-
фаќале успешните демократски институции отприлика еднакво. Појамот за скади-
навската солидарност бил прилично раширен, иако не вклучувал некое озбилно по-
кушување на политичкиот сојуз. Кога Финска постанала независна и таа е сматрана
скадинавска земја, иако нејзиното население било многу посиромашно, а полити-
чки живот многу побурен  отколку во западните соседи. Све додека преовладувал
мир и неутралност, скадинавските братски чуства биле пристапен луксуз. Ама вто-
рата светска војна ја зафатил цела Скадинавија освен Шведска. Призорот на Шве-
ѓаните кои се богатат на сметка на неутралноста, додека другите страдаат под оку-
пација на Хитлеровата  војска,  оживеало латентното непријателство  со Данците и
Норвежаните  спрема  Швеѓаните.  Ама  може  да  се  устврди  дека  на  Шведска  ору-
жената  неутралност  и  придонела  поблаг  постапок  на  советските  водачи  спрема
Финска во тренот на победата, и дека советската неволјскост да ја поврзе Шведска
со нејзините непријатели после 1950. ја спасила независноста на Финска.

Скадинавската солидарност седумдесетите години на ова столетие не е пука
фраза.  Постојат  пет нации,  секоја  со  своја  независност  држава:  Швеѓани, Данци,
Норвежани,  Исландци  и  Финци.  Тоа  петорка  поврзани  со  свест  да  имаат  мошне
слична култура и општесенм состав, ама дека се недвојбено пет нации а не една“.

Тие пет нации им припаѓаат на белата раса,а нивните јазици се повеќерасни.
Швајцарци

„Швајцарска од гледиште на националност претставува изнимок во Европа,
а можда во цел свет. Во Швајцарија се говорат неколку јазици, ама таа не е повеќе
национална држава: подобро да се рече,  во деветнаесетото и дваесетото столетие
Швајцарците се повеќејазична нација. Годината 1960. јазик на готово 75 постоток
на население бил германски, 20 постоток француски, 4 постоток италијански, еден
постоток реторомански. Прва од тие бројки можда може да заведе во заблуда, оти
секојдневен јазик на тие три четвртини на население бил говор битно различен од
германскиот; меѓутоа, сите тие исто така го знаат книжевниот германски, и учат во
школата. Француски кој се говори во Швајцарија исто така се разликува од говорот
на Франција: бил поблизок на провансалскиот, и окцитанските националисти твр-
дат дека е збор за окцитански. Реторомански е латински дијалект кој се развил во
посебен  јазик: годината 1938. е признат како четврт ‘национален’ јазик на Швај-
царија додека само три веќе спомената јазика го задржале статус службени.

Класичниот датум на создавањето на швајцарската конфедерација ест 1291,
за која службено е поврзано федерално повелје, Bundesbrief, кое ги обединала трите
изворна канона, Uri, Schwyz и Unterwalden; ама одлучен датум е 1315, кога војската
на тие кантони ја поразиле војската на Леополд Хабсбуршки.  Zürich се приклучил
на конфедерацијата 1351, Берн 1353, а околу средината на шестнаесетото столетие
конфедарацијата веќе броела тринаесет членови. Конфедарцијата преживеала рефо-

15 Изнимок е препирката околу војводствата  Schleswig  и Holstein со Прусија 1848. и со Прусија и
Австрија 1864, што во двата случаји довело до војна.
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рмацијата која го поделило населението не само на католиците и протестантите, ту-
ку и на протестантски ученици  Calvina, Luthera и Zwinglija. После 1515, во висти-
нско членство конфедерацијата повеќе не примала нови подрачја, ама ипак е одр-
жувана тесна врска со царскиот град Женева и останатите земји во кои се говорело
француски,  а  кое  успеале  да  го  избегнат суверенитетот на францускиот  крал. Се
припоени  и  некои  подрачја  на  италијански  јазични  припадност,  и  во  пракса  по-
станала постанале поданичка територија. 

До драстична реорганизација дошло кога војската на француската револуци-
ја ја освоила земјата и воспоставила централизирана Хелветска Република на која е
додана осум нови кантони во кои сите поданици им се дадени еднакви права, вклу-
чувајќи  и  употреба  на  јазикот.  Во  мировниот  договор  1815. се  признати  терито-
ријалните  промени  од  револиционерното  раздобје  и  конфедерацијата  сега  имала
дваесет  два  кантона.  Нерешените  сукоби  измеѓу  конзервативните  и  радикалните
снаги (кои донекаде се подударале со расцепот измеѓу католиците и протестантите)
се заоштриле во граѓанската војна 1847. во која  Sonderbund покушал да се отцепи
ама тоа покушување  е осуетено. Други  промени немало. Швајцарците суделовале
во модерната култура на Франција, Италија и Германија-Австрија, ама недоаѓале во
напаст да се одрекнат од индивидуалноста и единствената своја заедничка домови-
на за да како поедини заедници да се претопат во трите големи соседни национални
држави. Динамизмот на фашисичка Италија и националистичката Германија при-
лично малку го дојмило: како конзервативни буржуји  многу Швајцарци можда се
слагале со антикомунистичките фрази, ама повикувањето на Duce на сопствена не-
погрешивост и чари на Führerprinzipi мнозина ги оставило равнодушни.

Повеќе јазичната швајцарска држава не била фикција и Швајцарците, со ра-
злична јазична припадност, недвојбено се чуствувале да припаѓаат на истата, един-
ствена нација.Би било можда претерано да се тврди дека мнозин Швајцарци длабо-
ко задоени со две или повеќе култури,или дека швајцарската националност се теме-
ли на синтеза на три најголеми континентални западноевропски култури. Мнозина
Швајцарци барем натуце уште еден јазик на Швајцарија освен својот, иако многу
од нив да го научат како свој трет јазик англиски, место некој швајцарски јазик. Ра-
внодушноста на статус на јазикот е последица на взаемната трпеливост која, веро-
јатно, е поблиску на равнодушноста отколку на разбирањето или дивењето.

Покрај тоа, успешната коегизистенција и стварање на повеќејазична нација
се чини како извонреден подвиг и успех кога се споредат со другчиј низ франачко-
германски  војни  и распаѓање  на  Австро-Угарска  поради  поистоветување  на јази-
чните групи со различни нации“. (Угарија + н = Унгарија, Р.И.)

Унгарски бил нов, само на 5% со унгарски, а не 95%  со тн.словенски јазик.
„Можда е темелен разлог на тој успех нејзината географска положба. Швај-

царија се најдува на најважните трговски патишта измеѓу север и југ, запад и исток.
Заблагодарувајќи на трговијата, поникнале нови извори на Рајна и Rhône и крај по-
големи езера напредни градови; додека зад градовите биле планински долини, во
кои на војските им бил отежан пристапот све до моредното доба. Искуството пока-
жало дека на моќните владетели повеќе во интерес е да ги остават Швајцарците на
мир отколку да покушат да ги победат. Швајцарците биле исврсни војници; се по-
кажале незаменливи сојузници на францускиот крал Луј XI, кога 1477. го победиле
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Карло  Храбри,  владетелот  на  Бургундија,  и  го  поразиле  царот  Максимилијан  во
‘швапската војна’ 1499.

Ни  во мирните раздобја не се занемариле војните врлини: првокласни пла-
теници војници и понатаму биле главен извозен артикал.Истодобно исто така успе-
шно се бавеле со работи. Бурната меѓуигра на француските револуционарни инва-
зии (вклучувајќи  и сјајното изведено повлекување  на руската војска под Суворов
низ нивната земја 1799) е един поголем предид на швајцарската неутралност, за ко-
ја може да се рече  да датира од 1515. и дека ја зачувала  Швајцарија од триесет-
годишната војна и големите европски војни во осумнаесетото столетие. Годината
1815. швајцарската  неутралност  постанала  дел  на  модерното  меѓународно  право,
ама била подвргната на одредени услови кои ги наметнале европските сили. Некои
од тие услови  Швајцарија  подоцна неказнето ги кршела; и тоа им дало право  на
тврдењето дека нивната неутралност е чинител кој самите го изгласале и наметна-
ле, а не некакви отстапка постигната со молби.

Неутралноста овозможила долготраен и све поголем економски просперитет
на Швајцарците, посебно во дваесетото столетие, додека соседните земји проживу-
вале две светски војни. Економскиот просперитет ојачал со приврзаноста на Швај-
царците со својот статус: можда го зачврстил и нивното национално самозадовол-
ство.

Ако  географсаката  положба  овозможила  независност  и  неутралност,  а  не-
утралниот просперитет, тоа не значи дека Швајцарците и самите не заслужиле за
своите големи успеси. Посебно швајцарскиот состав на конфедерација се темелели
на кантони, иако потеклото од поделеноста на долинските заедници со високи пла-
нински бариери,поради што самоуправата во малите единици била посве природна,
не можел да се развие без изузетна политичка вештина на водачите и несекојдне-
вното однесување во смисла на редот, напредокот и граѓанската свест на мнозина.
Швајцарската историја на верски толеранција исто така е посве изузетна, и исто та-
ка сведочи за посебните врлини на самиот народ.

Швајцарскиот  пример покажува  како е можно јазичните  групи  и верските
групи заедно да прерастат во една нација, а да при тоа не ја уништат индивидуал-
ната култура ни една од нив. Нема можност останатите народи да ги прифатат како
готово решение ни географската положба ни историското искуство на Швајцарци-
те; ама останатите нации, и нови и стари, можат од нив да учат“.

Исто така, од нив можат да учат историчарите и јазичарите како еден плани-
нско-долински народ се одродил од тн.словенски јазик на белата раса и тоа со ву-
лгарно-латински и ...готски како на соседните земји. Токму затоа и нивните жители
творат на своите повеќерасни јазици за соседните земји, чиј јазик бил истиот.

Се говори за тн.словенски јазици, оти никогаш немало словенски народ-и.
Руси

„Прва руска држава настанала во долината на реката Днјепар. Нејзин главен
град бил Киев, изграден на реката во граничното подрачје измеѓу северните шуми
и јужните степи. Народот на таа држава говорел со наречја од кои настанале совре-
мените источни словенски јазици- руски, украински и белоруски. Раната историја
на народот кој говорел со словенски јазици и опсегот на земјата која ја наставале
уште секогаш не е јасна. Долината Днјепар била важен дел на трговскиот пат из-
меѓу Шведска и Визант, и меѓу втемелителите на државата на Киевска Русија, како

79



се нарекувала, било и Скадинавци. Ама надмоќна мнозина биле Словените а наско-
ро и владетелите го освоиле јазикот и обичаите на народот“.

Русите и Скадинавците биле Варези=ва рези(рецки) и Викинзи со тн.словен-
ски јазик.Нивно централно место бил Цариград, кој создал тн.старословенски јазик.

„Христијанството во Киев стигнало од Бугарија поткрај деветото столетие, и
столетие подоцна великиот кнез Владимир го прогласил службена државна вера уз
благослов на византискиот цар и цариградскиот патријарх. Јазикот познат како цр-
ковнословенски, настанал во бугарската црква како резултат на тогаш светиот Ќи-
рил и свети Методиј, пратеници на цариграскиот патријарх, постанал јазик на ру-
ската црква. Словенско-мешовита култура, која израснала во Бугарија,во Русија по-
примила нов облик. Киевска Русија постанала дел на византиската заедница на зе-
мјите.16 Новата држава исто така го проширила своето културно влијание и полити-
чкиот авторите на север и северозапад, далеку во шумовитите подрачја, доаѓајќи во
допир со народите на финско-угарскиот говор, и се протегал од Естонија на Балти-
чкиот брег до Удмурт во долината на средна Волга“.

Во ...деветото столетие постоела тн.Византија, во која постоела Бригија. То-
кму од Бригија Русите го прифатиле христијанството.Значи, Бригија била најбитна.

„Киевска Русија долго не останала голема единствена држава. Со замршени
правила на наследување на положбата војводи довела до цепење на териоторијата и
до оружани борби измеѓу подини претенденти. Јужните покрајини биле изложени
на непрестални напади, кои во посег варирале од помали чарки до големи инвазии
на номадските народи на турската  јазична припадност. Степите северно  од Црно
море биле ретко населени; немало многу стално земјоделство; а  големи подрачја
биле ничија земја, и по ним харале и плачкале помалку или повеќе банди наору-
жани коњаници. Приходите на великиот киевски војвода воглавно служеле за од-
брана од опасноста од степите и загушување на побуните на сопствените роднини.
Самиот Киев наскоро престанал да биде ефективно средиште на власта. Околу сре-
дината на дванаесетото столетие, Владимир во средна Русија и Новгород на северо-
запад имаат помоќни владетели и поголеми богатства. Во текот на тоа раздобје по-
голема група Фино-Угри во средишното подрачје на шумата го прифатиле не само
православното христијанство, туку и словенски јазик. Народите во средиште на зе-
мјата и на север биле мешавина на словенско и финско-угарско потекло, а на југ
словенско и турско.  Заедничка им била верата и исти пишани црковен јазик, ама
говореле јазици кои почнале да се разликуваат, создавајќи темел на она што подо-
цна ќе се нарече великоруски  и малоруски  јазик. Владетелот на Киев имал неод-
реден статус  на суверен  ама неговиот авторитет во пракса можел да се занемари.
Заправо, не постоела само една руска држава,туку неколку нив“.(Раса си е раса,РИ)

Се говори за „номадските народи на турската јазична припадност“. Тоа биле
Татарите=Бугарите со својот Асен. Од Татарите Русија трпела стални наезди.

Па она што авторот говори за Фино-Унгари, словенско и финско-унгарско, а
и турско, е политика на одродените Континенталци- Белците биле само еден народ.

Се вели и „Степите северно од Црно море биле ретко населени; немало мно-
гу стално земјоделство; а големи подрачја биле ничија земја...“. Значи, Русија по-
степено се населувала од југот: Балканот и Мала Азија. Следи исти знаци со исти

16 Таа фраза ја пронашол современиот византист Dimitri Obolensky, кој го употребил како наслов за
својата свеобфатна историска студија The Byzantine Commonwelth (1970).(Со свои Македонци, Р.И.)
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значења се најдени во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот Розета во Египет.
Сé ова говори дека жителите во Русија, Подунавјето, Балканот и во Египет- таму
владееле Македонците (поточно Бригите)- биле еден ист народ со еден ист јазик.

Таквиот јазик не било словенски туку само склавински=тн.словенски, на ко-
го творел Кирил, Методиј и други тн.византиски автори,оти тој бил нивни народен.

Царевите од Цариград и руските кнезови меѓусебно говореле на варварски=
пелазгиски=тн.словенски јазик. Токму затоа на коине меѓу кнезовите и царевите не
опстоил никаков договор. Ова се потврдува со наводот на Оболенски: “Нема непо-
средни  докази  дека  византиските  мисионери  во  Русија  намерно  ја  поттикнувале
словенската народна традиција, но нејзиното брзо ширење по 989 година и потпо-
лното исклучување на грчкиот од литургијата- и тоа во време кога Руската црква ја
водат свештеници кои биле поставени од Цариград“. Со тоа што коине бил исклу-
чен од Цариград, во кој бил само службен а не народен јазик, на царевите во Цари-
град народен јазик им бил само варварскиот=пелазгиски=тн.словенски.

Авторот говори за единствени нации, а Русите ги дели на Великоруси и Ма-
лоруси со великоруски и малоруски јазик. Во фуснотата наведува дека Малорусите
се Украинци. Пак, Украина била Киевска Русија со тн.старословенски јазик, кој го
разбираат сите тн.Словени. Напротив, во Германија германскиот јазик останал прв
странски јазик, а и Германците со своите јазици меѓусебно не се разбираат. Значи,
тие не се еден народ. Пак, во Британија со Ирска говори за со еден англиски јазик.

„Разултатите  на  катастрофалната  инвазија  на  Монголите  измеѓу  1237.  и
1240. предметотот се  расправа  измеѓу историчарите. Спрема  мислењето  кое пре-
овладува во деветнаесетото столетие меѓу руските историчари, мнозина народи од
југ се преселиле на север, така да југот останал готово пуст, и со тоа е створен фи-
зички континент измеѓу предмонголските и постмонголските руски народи и држа-
ви измеѓу Киев и Москва. Наспроти, тоа, украинските историчари  со национали-
стички назори тврдат дека народот од југот останал каде што и бил, а да монгол-
ските  освојувања  само  ги  појачал  националните  разлики  измеѓу  Великорусите  и
Украинците. Вистина е, веројатно, негде измеѓу тие две крајности. Сосема сигурно
дека киевскиот метрополит се преселиле на север поткрај тринаесетото столетие, и
може да се претпостави дека го следел одреден дел население. Ама исто така е не-
побитно дека независните руски кнежества и понатаму постоеле во Галиција и Во-
лхинија  и  после  монголските  инвазии.  Галиција  некое  време  недвојбено  било
најна-преден  руски  културен  центар кој успеал да се одржи. Околу средината  на
четири-наесетото  столетие  Полска  ја  добила  западна  Галиција,  додека  земјите
источно  од  Галиција,  све  до  Днјепар,  постанале  дел  на  литванската  држава,  чии
владетели  во  доба  на  нејзиното  втемелување  не  биле  покрстени  и  говореле  со
индоевропски тип кои не се вбројуваат ни во словенската ни во германската група.
17 Ама  кога  нејзи-ната  територија  се  проширила,мнозина  поданици  биле
православна  вера и  припаѓа-ла на словенската јазична  група.  Династичкиот сојуз
измеѓу  Полска  и  Литва  1386.  не  донел  некои  поголеми  промени.  Литва  имала
сопствени  институции,  и  можеме  да  ја  сматраме  западноруска  држава  со
православно  население,  една  од  двете  на-следници  на  Киевска  Русија.  Таа
ситуација е изменета со сојузот во Лублин 1569, кој ја створил полско-литванската

17 Некогаш говорела неколку јазици таа „балтичка“ група, ама во модерно доба се одржале само два:
летонски и литвански.
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заедничка држава, со една влада. Литва задржала неколку самостојни институции,
ама нејзините јужни земји- градот Киев и покраји-ната Подолија и Волхинија- се
вклучени во полски дел на државата“.

Авторот пиши за Индоевропјани.Тие биле само Белци со тн.словенски јазик.
„Вториот наследник на Киевска Русија се појавил во централна Русија. Тука

постоеле неколку руски кнежества, чии владетели биле потомци на киевскиот кне-
жевно семејство; сите биле вазали на великиот кан на Златната хорда, на татарска-
та држава втемелена во долината Волга, наследници на Монголите. Тоа биле кне-
жевства Ростов, Твер, Рјазан, Јарослав и Москва. Во раздобјето од двеста години
после монголската инвазија, кнезевите на Москва успеале да го изборат првото ме-
сто меѓу руските владетели. Во тоа воглавно ги подржувале татарските канови, со
кои тие умееле да постапуваат мошне вешто и дипломатски. Ги подупирала право-
славната црква. Татарите, попат на останатите исламски владетели, ги признавале
неисламските верски заедници, и на нивните црковни поглавари им ја давале вла-
ста над световното население на поедина вера. Метрополитот на православната цр-
ква  од  четиринаесетото  столетие  понатаму  ги  подржувале  московските  кнезови.
Годината 1326. титулата киевски метрополит е надоместена со титулата метропол-
ит на Моска и цела Русија.18

За време на власта на Иван III Велики (1462-1505) и Новгород и Твер со си-
ла се подвргнати на Москва, а помала териоторија во пракса се покорила на вод-
ството на Москва. Додека снагата на Москва растела на подрачјето населено со ру-
ско население, моќта на татарската држава пополека опаѓала. Годината 1480. Иван
III  се чуствувал доволно моќен да го одбие данокот на Златната хорда. Набрзо по-
тоа, Хордата се распаднала на поедини канати- Казан, Астрахан и Крим- и москов-
ските владетелиможеле успешно да го искористуваат нивното сопарништво.

Воспоставуве  на сувереноста на Москва над северна  и средна Русија било
попратено со јачање на власта на големиот кнез над неговите поданици, вклучувај-
ќи го и благородништвото. И во тоа кнезовите ја уживале подршката на црквата.
Развојот на руската самодржава го достигнал својот врв за власта на Иван  IV Гро-
зни (1533-1584). Можеме да наведеме три делимична толкувања за таа појава. Прво
се темели на физичката нарав на руската земја, големите низини недоволно зашти-
тени со прашуми и реки, опкружени со непријатели на запад, југ и југоисток. Да би
се одупрело со тие опасности, општеството морало да биде милитизирано а центра-
лната власт појака, отколку во помалите земји со подобри природни граници. Дру-
го, православната црква пред себе го имала на пример централистичкиот, деспот-
ски и милитаристички облик на власт, како што постоел во татарската држава. Не е
можно јасно да се раздвои византските и татарските елементи и руската политичка
традиција ама нема двојба дека доприносот и на едните и на другите  бил знатен.
Вреди да се забележи дека во Киевска Русија постоеле застапнички тела, непознато
во Византиското Царство: заправо, постоела равнотежа измеѓу автократијата и оли-
гоахијата, која повеќе потсетува на составот на феудална Западна Европа отколку
на Цариград. После наездата на Монголите, таа равнотежа нестанува, па по тоа мо-

18 Посебна метрополија киевска е востановена во Киев под литванската власт 1458. Прв метрополит
бил  Григориј Бугарин.  Метрополит Јона во Москва,  како  ни неговите  наследници  кои се повику-
ваат на авторитет над целата православна Русија, не го признавале неговиот авторитет. Го подржу-
вале владетелите на Литва и Полска до унијата во Брест-Литовка 1596 (види стр. 131), и ги почиту-
вале православните Литвијци. (Поимот Бугарин не означувал народ,туку булг=бург е за народ, Р.И.)
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жда би можело да се докаже како заправо е татарска, а не византиски облик на це-
нтралистичката власт бил узор на московските владетели; или како разлика измеѓу
московската  и  киевската  метода  на  власт  одговараат  разликите  измеѓу великору-
скиот и украинскиот национален карактер; ама е сигурно дека ни една од тие хи-
потези не може да се подржи со дефинитивни докази“.

Тн.Византијци против своите непријатели користеле платеници Татари итн.
Тоа продолжило и со Османовото Царство, а Османи биле тн.Византијци Комнени.
Османите како платеничка коњска снага користеле Монголи (Татари, Черкези...). И
затоа во Османовата војска имало черкешки ред, кој опстоил черкешко наследство.

„Во пракса, секако, некои московски владетели биле слаби, зависно од свои-
те фаворити и за министрите. Во Русија, еднакво како и во останатите земји, влада-
та од време до време била олигоархијска, и поедини членови на повисокото благо-
родништво (кои во Москва се викале ‘болјари’) манипулирале со владетелите и че-
сто успевале за себе да ја приграбат големата власт и богатството. Ама за разлика
од феудалниот Запад,повластиците не биле институционализирани, немало службе-
на поделба на власта измеѓу монархот и општествената елита, и немало ефективни
општествени организации со законски одредени и законски обранливи права.

Често поистоветувањето на црквата со автократијата исто така се поврзува
со тоа што Москва била една  суверена држава чиј владетел бил православна вера:
православните балканци биле под турски јарем (кој многу побожни Москвјани го
сметале за казна на Свемоќниот за издајство на грчките прелати кои 1439. му го
поклониле  на  папата19),  додека  христијанските  народи  во  останатите  делови  на
Европа морале да бидат лојални отпадници од вистинската вера. Зголемувањето на
московската држава на сметка на соседите имало значи донекаде крстоносна војна.
Тоа посебно вреди за односот со Татарите муслимани и Полјаци католици. Најек-
стремна формација на верската мисија на московскиот владетел ест доктрината на
Третиот Рим, кој 1511. ја изнел монахот Филотеј од Пскова во писмото на Василиј
Трети (1505. до 1533). Москва е наследник на Рим и Цариград: ‘Два Рима паднале,
третиот стои, а четврти нема да биде“. Тоа никогаш не постана службена доктрина
на руската влада, ама духовната состојба која она ја одржува било мошне долго пр-
илично проширено во политичките кругови на Москва“.

Секоја православна држава=народ мора да има своја православна црква.
„Експанзијата на Москва, попат експанзијата на Кастилија, било крстоносна

војна против неверниците. Како и во Шпанија, постоело почитување  на муслима-
ните и нивните цивилизации.Татарските владетели во сукобите со своите сродници
се склонувале во Москва, каде со нив добро постапувале и им поклонувале замји-
шни поседи. На крајот тие и нивните потомци постанувале христијани и делимично
ги  русифицирале  своите  имиња, ама  процесот на асимилација долго траел,  и  тие
Татари не само да се менувале под влијанието на своите руски соседи, туку и тие
влијаеле врз нив. Московското стојалиште спрема Полска исто така било мешавина
на омраза и дивење: во шестанесетото и седумаесетото столетие полската култура
била мошне привлечна за образувањето на Русите“.

Еврејството, христијанството и исламот си имаат свои повеќерасни народи.

19 На концил во Фиренца таа година цариградскиот патријарх пристанал на поновно обединување на
црквата, под услови кои значеле победа на римската црква.
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„Иван IV ја проширил власта на владател и прв го зел насловот цар (збор кој
е како Keiser изведен од зборот Caesar). Ама делимично поради слабоста на својот
наследник, кој немал потомство, а делимично поради напетоста и незадоволството
кое го предузвикала изузетно тиранската власт на Иван IV, државата претрпела ош-
тра криза на почетокот на седомнаесетото столетие. Полската и шведската војска
упаднале во земјата додека болјарите и претендентите се бореле околу престолот.
Моска  дури  двапати  ја  зазеле  полските  трупи.  Селската  буна  против  земјопосе-
дниците уште го зголемиле општиот хаос. Во текот на готово цело десетлетие тие
‘смутноје  времје’  дошло  до  појава  на  снажен  жителски  патријатизам,  кој  се  чу-
ствувал не само меѓу благородниците и граѓаните туку и меѓу селаните. Дали може
тоа родољубиво чуство, кое благородникот Дмитриј Пожарски и трговец од Ниж-
њег  Новгород  Минјин  успеале  да  го  претворат  во  активен  војнички  отпор,  да се
изедначи со национална свест, тешко е да се рече. Чуствата кои во тоа доба пре-
овладувале  биле  воглавно  верски  и  традициналистички.  Русите  востанале  во  од-
брана на православната, света Русија и руската земја (Русскаја землја). Национал-
ното собрание,  земскиј собор, го избрал за цар Михајло Романов, и автократијата
уште еднаш постанала жариште на лојалноста. Би било претерано тесноградно да
се порекнува дека народот на средишна Русија почнал да се однесува како нација.
Можда би можело да се рече дека тоа движење претставува приближно иста фаза
во развојот на руската национална свест како движење против Англичаните во Фр-
анција во доба Jeanne d’Arc“. (Царски семејство наследство на тн.византиско, Р.И.)

Стои: „цар (збор кој е како Keiser изведен од зборот Caesar)“- коински Тсар.
Следи и царскиот рез според цар=тсар=т цар поим само македонски: Цезар.
Авторот ништо не кажа за рускиот цар и грб биле тн.византиско наследство.
Авторот не говори за национално чуство. Па такво немало до крај на 18 век.

Ова била само поради тоа што „Чуствата кои во тоа доба преовладувале биле во-
главно верски и традициналистички“.Па до крајот на 18 век немало држава=нација.

„Под царот Михајло (1613-1645) поново се воспоставила моќ на државата уз
најтесна соработка на црквата, чиј патријарх во првото раздобје на власт бил царе-
виот роден татко, Филарет. Тој процес се наставил под царот Алексеј (1645-1676).
Кметството прв пат дефинитивно е втемелено во уставот (Уложение) од 1649. Зе-
мскиј собор не стекнал карактер на трајна или важна институција. Самовладата се
ојачала. Самиот Алексеј бил применлив спрема западните- воглавно полски и шве-
дски- културни влијанија, и го подржувал мошне способниот Никона, московскиот
патријарх од 1652. до 1667, во неговата реформација на литургијата, сакралните те-
кстови и организацијата на црквата. Новите идеји ги донесувале, воглавно, сврше-
ните студенти на академијата во Киев, кој под полската власт постанал најнапреден
културен центар во православниот свет. Тие предизвикале огрочено непријателство
во руската црква, во која дошло до темелен расцеп. Голем број свештеници и лаици
раскинале со црквата и побарале уточиште во заедницата на верници во зафрлените
шуми. Покрај службеното прогонување, многу жители на Русија останале раскол-
ници или шизматични све до модерно доба. Тој расцеп не е остранет. Верувањето
на отпадниците околу средината на седумаесетото столетие дека државата и царот
се орудие на Антихриста темелно влијаело на подоцната руска верска и политичка
мисла.
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Цар Алексеј го подржувал  Никона против побунетите; ама кога Никон по-
чнал да тврди, попат некој средновековен папа, дека црквата како духовна власт е
надмоќта на државата, Алексеј го скршил. Соработката на државата со црквата, ко-
ја донела толку предност на државата, морало да биде налик на соработката на ја-
вач со коњ. Цар Петар I Велики (1682-1725) отишол чекор понатаму, ја укинал па-
тријаршијата и ја подредил црквата на одделот на цивилината влада, на Светиот си-
нод. Петар својата власт ја посветил на јачањето на држвата. Како прва задача си
поставил изградување на војни и морнарички снаги, а потоа дошле мерките со кои
ќе се унапреди ефикасноста на цивилниот владетелски апарат и да подигне и инду-
стрија и школство, како средство со помош на кого Русија  уште  повеќе ќе ојача.
Петар научил све што можел од напредните земји- Шведска, Низоземска, Англија и
Франција- не затоа што по неговото мислење западните вредности би биле изнад
руските, туку затоа што сакал од Русија  да створи  моќна држава. Бил незимерно
енергичен, безобѕирен и окрутен, равнодушен спрема моралните или верските вре-
дности, а ипак  истодобно крајно особно незаинтерсиран. Говорел за себе  како за
служба на државата, што, веројатно, го искажувал неговото озбилно чуство“. 

Царот бил над црквата со патријархот. Тоа било тн.византиско наследство.
„Веќе под Алексиј Русија стекла нешто територии на југозапад; како резул-

тат на војни измеѓу Полска и Москва предизвикани со козачката побуна, Москва ја
добила Украјина источно од Днјепар и градот Киев. Петар ги поразил Швеѓаните
кај Полтава (1709), добил парче земја на балтичкиот брег и ја соградил својата нова
престолнина Петерсбург на мочуришните брегови на Нева. Со големата северна во-
јна (1700-1721) неговата земја постанала голема сила на Европа. Нејзиното име по-
веќе не било Москва туку Русија, а самиот Петар ја зел римската титула Imperator.

Петровите реформи не значело само прифаќање на западните навики, туку и
ангажирање на западните Европјани во служба на руската влада. Тоа се наставило
и во осумнаесетото столетие.Со анексијата на балтичките покрајини се овозможило
кариерата на релативно школованите германски благородници и граѓани на тие зе-
мји, како поданици  на западните крајишта. Петровото  наследство  преминало низ
германски принцези. Ипак, институцијата на самодржавата се покажала појака од
особите кои служеле како самодржци. Захтевите власта законски да се подели из-
меѓу монархот и благородништвото биле мошне малкубројни. Едно такво покушу-
вање при доаѓањето на царицата Ана на престол 1730. го спречиле гардиските че-
сници во главниот град. Иако и тие сами донекаде биле елита на благородничката
класа, ја подржувале неограничената автократија. Годината 1762. уште една Герма-
нка ја превзела власта после што нејзиниот маж Петар III е убиен. Како Катерина II
Велика (1762-1796), се покажала еднакво снажна и доследна со самодржецот како
било кој цар со руска крв“. (Континенталците со Русите имале пелагиска крв, Р.И.) 

Тогаш немало германска држава, ни германски народ, што било сé до 19 век.
„Во осумаесетото столетие во Русија ојачало  културното влијание на Запад

и постанало необично привлечно за повеќе општествени слоеви. Во највисоките кр-
угови се говорело француски, ама уште поголем број на руските благородници на-
училе германски.Дивењето на страната култура расте успоредо со поносот на успе-
хот на Русија, и тие две чуства често се сукобувале во истото доба. Прв пат Русите
почнуваат да се занимаваат за сопствен јазик. Први почетоци на световната руска
книжевност воглавно се  однесувањата  на страните узори  и стилови, ама  наскоро

85



доаѓа до озбилни покушаји да се прочисти и развија руски јазик. Валјало да се ос-
транат незграпни страни зборови и фрази, и се појавуваат две струји  со различни
појмови за тоа како најдобре да се развие јазикот во иднината. Едни држеле дека
тој мора што повеќе да се темели на стариот црквенословенски, а другите на гово-
рниот јазик. Руската академија, втемелена 1783. по узор на Académie française, по-
чнала посебно да се бави со тие прашања. Во раздобјето измеѓу 1789. и 1794. е об-
јавен руски речник во шест свески, а годината 1802. службена руска граматика. Су-
кобот  измеѓу  традиционалистите  и  модернистите,  чии  главни  преставници  биле
адмирал А.С. Шишков (традиционалист)) и историчарот Н.М. Карамазин (модер-
нист), понешто наликувал на тогашната полемика на грчките родољуби измеѓу по-
борникот на ‘чистиот’ и ‘народниот’ јазик. Во Русија, воглавно, после преовладале
модернистите.Нивните напори го оправдало наглото и блиставото процветување на
руската книжевност,чии најголем претставник,песникот Александар Пушкин,дост-
игнал врв на својата поетска снага дваесетите години на деветнаесетото столетие“. 

До рускиот јазик имало само еден тн.словенски народ, кој меѓусебно се раз-
бирал. Создавањето на рускиот јазик е почеток на делењето на тој ист еден народ.

Говорниот бил без падежен, дури и без дативен, а старословенскиот како цр-
ковенсловенски јазик бил шестпадежен. Следи рускиот не бил само со датив и ге-
нетив, а германскиот бил само четири падежен (номинатив, акузатив, датив и гене-
тив: номе=н оме, о=и, име; акузати=а кузата=казати; дати=дати; генет=женет, ген),
дури шест падежен како старословенски македонски, како и сите руски традиции.

Со рускиот јазик се создал нов руски народ. Па со српскиот- исто така тн.
старословенски јазик- се создал и српски народ. Следи со народните тн.словенски
јазици се поделил тн.словенски народ, а со германски до еден тн.германски народ.

Ако се земи во предвид дека до денес тн.Словените меѓусебно се разбираат,
што не важи и за Германците, тн.словенски јазици се само зло за сите тн.Словени.

„Све поголема свест за величината на рускиот јазик се подударала све по-
голема свест за величината на руските војни успеси, кои кулминирале во поразот
на Напалеон на руското тло 1812. и подоцна со победоносните походи што ќе за-
врши со влегувањето на руските трупи во Париз. Илјада млади Руси од повисоките
класи, кои  служеле  како чесници  во војската, ги  виделе  европските  земји, разго-
ватале на француски, германски или англиски јазик со Европјаните, и ја запознале
културата, општесвените и политички идеји на современа Европа. Две десетлетија,
со чудесното процветување на јазикот и книжевноста и наглите потикнувања на но-
ви и возбудливи идеји. Во тие години е довршено обликувањето на националната
свест, барем во горните слоеви на руското општество, а гибањето се чуствувало ду-
ри и во селските маси. На жалост, во тој краток период на војните победи им дал
аргументи на реакционерите, кои докажувале како стариот режим, вклучувајќи го
кметството и суровиот деспотизам, се покажал потполно оправдан со победата над
Напалеон. Малцинството кое било со другчие мислење и преслабо да се наметне со
законски  средства,  прибегнало  на  заговор  (декабристичко  востание  1825),  ама  е
уништено. Следело триесет години готово истрајаниот бирократски режим под Ни-
кола I (1825 до 1855).

Ситуацијата ипак се изменила. Годината 1832. грофот Сергеј Уваров, кој на-
брзо е поставен за минстер на просвета, предложил во службениот извештај на ца-
рот доктрина по која Русија би морала да се темели на три начела: самоодржување,
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православие и националност.20 Првите две начела биле мошне стари, ама третото
било ново. Од сега не се повеќе само царот и црквата туку и руската нација захте-
вала лојалност на рускиот поданик. Готово половина на тие поданици биле уште
секогаш  кметови, кои  можеле  да бидат купени  и  продадени  како роба или  земја.
Повеќе од половина говореле со јазикот кој не бил руски. Што, значи, тогаш имало
руска нација, и какво што било нејзиното место во Европа ?“.

Како што Русите не го знаеле рускиот јазик како народен, тоа важи и за срп-
скиот, а и германскиот, во Франција сите Французи- во секој народ се неписмени...

Ова е во спротивност во Р.Македонија со мноштво говори и бригиски пост-
леден јазик. Во неа бригискиот јазик на најбројните Бриги постанал службен јазик.

„Такавиканите присталици на Запад верувале дека таа мора да се развие ка-
ко што се развила европската нација. До тогаш нејзината историја била варварска:
Русија  не припаѓала  на  Европа  ни  Азија,  оти  ништо не научила  од културата  на
Запад или Исток. По зборовите на П.А.Чаадајев во неговите ‘Филозофски писма’
објавени 1836,  ‘nous faisona lacune dans l’ordre intellectuel’.  Насприти нив, такави-
каните славенофили верувале дека Русија пред Петар Велики била размерно здрава
и среќна заедница, со сопствена култура  втемелена на православието, со взаемни
разбирања и почитувања измеѓу владетелот, благородништвото и народот. Петар го
разорил тоа битно единство во склад со своите пренагли и сурови наметнувања на
страните методи и институции, и со стварање на бирократијата, претежно од Гер-
манците ама и од останатите странци, кои ги оддалечиле владетелите од народот.
Никола I и неговите советници не се сложувале ни со приврзаниците на Запад ни со
славенофилите. Сакале да ја модернизираат Русија да што повеќе би ја ојачале и по
тоа се сматрале наследници на Петар Велики. Истодобно ги отфрлувале модерните
западначки и политички идеји и мнозина западначки реформи, додека со славено-
филите им било заедничко становитото морализаторско националистичко уверува-
ње во надмоќноста на Русија над Западот. Тек поразот во кримската војна (1861) е
ослободување на кметовите и така се овозможило цело население да се вклучи во
нацијата и руската национална свест прошири од општествените елити до широки-
те маси“.

Културата на Континенталци била тн.византиска, како и старата руска...
„Веќе под Никола I православната црква захтевала укинување на унијатска-

та црква и дека со сила да се преведат муслиманите во православието, а донекаде
католиците и протестантите. Војните снаги исто така захтевале граничните подра-
чја да се осигураат со населување на поуздани Руси меѓу непоузданите народи на
балтичкиот брег и каквазкото подрачје. Ама тие захтеви уште секогаш ни оддалеку
не значело суставно применување на Уварлјевите начела на националноста.Од под-
еднакво царство уште секогаш во прв ред се захтевало да се биде лојален на царот,
а не да биде Рус.

Новото стојалиште постапно се формирало 1880-те години. Поврзано со раз-
војот на бирократијата и со свесните покушување на царот Александар III (1881. до
1894) да се измени реформаторската тенденција на својот татко било исто така пр-
епратено со големи излеви на побожност и конзервативни фрази. Политичките, оп-

20 Овој збор не може точно да се преведе. Во овој контекст тоа не значи апстрактен квалитет на на-
ционалност: пред би можело да се рече да се наговестува поседување на одредена состојба на дух,
пристанување уз нација,не толку „национализам“ колку „свест за нација“.(Уште без дефиниција,РИ)
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штествени и културни извори на тоа ново стојалиште и политика со која тоа вроди-
ло прилично замрсени и уште секогаш донекаде нејасни, ама за самиот феномен не-
ма нема никаква двојба.

Бит на новата политика, позната како ‘русификација’, била поставката дека
сите поданици на царството мораат да се сматраат Руси и мораат да бидат одани не
само на монархијата туку и на руската нација. Рускиот јазик и култура, со кои при-
паѓало помалку од пола становници на царството, мораат со времето да им се на-
метнат на сите поданици. Уз услов Русија да биде на прво место и руската култура
се издигне над својата изворна култура, не им било забрането да се служат со соп-
ствениот јазик дома или во личните пријатели.

Први мери на русификација се усмерени управо против оние нации кои до
тогаш биле безрезервно одани на царот- посебно балтичките Германци и Ерменци“.

Германска нација никогаш немало, до денес германскиот се учи за тој да по-
стане народен германски.Кога тоа ќе се стори, никој не може да предвиди. Како пр-
во Германците треба да ги заборават свои јазици со кои меѓусебно не се разбираат,
а тие меѓусебно се разбираат со германскиот.Па тој во Германија бил прв странски.

Според Херодот,  Анадолија  и  Ерменија  ја создале  Бригите.  Следи  Ермен-
скиот јазик бил мешавина на сите службени јазици кои биле во употреба во Ерме-
нија. Па затоа ерменскиот јазик не бил етнички еднорасен пелазгиски на Бригите.

Мојсие Хоренски бил роден 370 година, ги завршил студиите на своето вр-
еме и се занимавал со грчката (коинската) литература. Традицијата го почитувала
како  ерменски  историчар,  кој  се  бавел  на  познатите  културни  центри:  Едеса  (во
Месопотамија), Ерусалим, Антиохија, Рим, Атина и Константинопол. Во последни-
от град се задржал до 434, а во 442 се вратил во својата Ерменија. За неа ја напишал
историјата за настатните сé до 441 година, те. до враќањето во неговата земја. Таму
тој постанал епископ и воедно чувар на патријаршиската архива и во тоа својство
соработувал  на преводот на Стариот Завет. Според една верзија, тој умрел  околу
487, а друга точната година на смртта била 492. Пред смртта напишал уште и гео-
графија. Оваа содржи важни цитати од грчките (коинските) писатели, како и песни
од истото раздобје. 

Бидејќи  се говори дека тој пишел и на ерменски, ова треба да се дообјасни.
Според Острогорски, во времето на Теодосиј II (408- 450) коине преовладува пред
латински, а во Ерменија се вовела ерменската азбука и е преведено Светото писмо
на ерменски. Од времето на Теодосиј  I  (379- 395) еден дел од Ерменија се наоѓал
под врховна власт на Византија, додека другиот, поголем дел, останал под Персија.

Значи, ерменскиот повеќе бил новоперсиски отколку коински јазик. Следи и
да се дообјасни со персискиот поим за област сатрапија место коинскиот тема. Во
Ерменија се користи сатрапија. Иако во Османовото Царство службен бил јазикот
на Мехмед Караман, за област се задржал тема (тима), но не сатрапија. Во Ерменија
останал Искендер на персиски,во Турција за народот е Скендер- Османовите доку-
менти на новоперсиски обогатен со монголски=турски зборови бил само Искендер.

„Годината  1887.  постанал  задолжителен  наставен  јазик  во  сите  државни
школи на балтичките покрајини изнад најнискиот степен, а таа мера подоцна е про-
ширена и на приватните школи. Древната и славната  Domschule во Ревал е затво-
рена. Годината 1893, е затворено свеучилиштето во Дорпат кое долго се истакнува-
ло како едно од најдобрите руски свеучилишта, ама на кое наставниот јазик бил ге-
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рмански,и набрзо во градот е отворено ново свеучилиште со настава на руски јазик.
Руски, исто така, постанал јазик на правосудството. Тие мерки страховито ги огор-
чиле Германците, кои го твореле земјоделскопоседничкиот и трговскиот слој во си-
те три балтички провинции; ама не му користеле на народот кој преовладувал во
тие покрајини, Литванци и Естонци, значи готово целокупно селанство, како и по-
четоците на градската работничка класа и малата интелектуална елита која се со-
стоела  од  учители,  протестантски  пастори  и  неколку правници.  За  Литванците  и
Естонците руски јазик бил исто така стран како германски, ама не попат германски
олеснителот на оние кои го научиле пристапот на широката европската култура“.

За Х.С.Робинсон и К.Вилсон, „Митови и легенди на сите народи“, „блиски
народи на Словените се балтичките народи Литванците и Летонците, кои говорат
со слични јазици и кои во давните времиња имале многу заеднички верувања“, ве-
ројатно, по потекло се сврзани со Словените. Значи, Белци со тн.словенски јазик.

„Ерменците одавно биле најодани цареви поданици, во прв ред затоа што во
руската војна сила полагале главна надеж за ослободување  на мнозина на ермен-
скиот народ кој уште секогаш живеел под отоманската власт. Ерменците биле мо-
шне образован христијански народ со долга историја и култура која се усредочила
околу нивната монофизичка црква. Црквата ја одржувала  школата, покривајќи ги
трошоците  од  порезот  кој  се  собирал  од  становништвото.  Руските  бирократи  во
својата страст спрема еднообразасноста на управната власт и во све појаки нацио-
налистички  жар  не можеле  да  трпат  таква  ситуација.  Годината  1896. ерменските
школи се преместуваат во надлежност на руското министерство на просвета, а тро-
шоците морале да бидат покривани со конфискација на делот на ерменските црко-
вни фондови. Кога народот се побунил, рускиот генерален губернатор одлучил да
ги конфискува целокупните црквени фондови за култура,што после е учинето 1903.
Таа  мера  е  дочекана  со пасивен  отпор во  облик  на  масовниот  бојкот  на  руските
школи, судови и јавни установи: потребни функции обавувале неслужбени  еремен-
ски тела, кои уживале углед меѓу жителите.

Финска е трет посебен пример. Околу средината на деветнаесетото столетие
движењето на Финците да постигнат единство со малцинството кое говори швед-
ски имало полна подршка на Русија.Ама, во Русија све повеќе расте притисокот таа
состојба да се измени. Се чуството потреба за бирократската еднаквообразност; се
слушат притужби како на руските деловни луѓе им се пречи делувањето во Финска,
додека  финската  индустрија  има  пристап  на  рускиот  пазар  под  мошне  поволно
услови; исто така постанува неприфатливо дека Финците, чија сигурност е зајамче-
на со руска војна сила, не служат во руската војска. Како одговор на тој притисок е
прифатено 1890-те години нова политика. Е воведена војна обврска, руските слу-
жбеници и трговци се устоличиле во Финска, и биле неколку покушаји рускиот да
се воведе како предмет (ама не како јазик на настава) во мнозина фински школи.
Последните  години  пред првата  светска  војна  ситуацијата  уште  е  погоршена.  Во
Петроград се појавил захтев законите на Руското Царство да бидат обврзани и во
Финска, а власта на финскиот парламент е сведен на власт на покрајински собор
кој се бави тесно со локалните прашања. Руските политички водачи упорно тврдат
како Финска е интегриран дел на Римското Царство и го порекнувале стојалиштето
на Финците како е збор исклучиво во персонална унија со монарх, кој е цар во една
земја а велик војвода во друг. Новите руски доктрини наишле на огорчен отпор на
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Финците, најпрво на преминот на столетието а потоа после 1908. Останува спорно
дали на службениците на Александар  III  и Никола II било стало само до тоа да го
утврдат суверенитетот на руската држава и да ги подредат финските интереси  на
Русите, оти уште не дошло ни до какви покушаји рукиот јазик да се наметне на фи-
нскиот народ на сметка нивниот: фински и шведски и понатаму останале јазици на
школите, судовите и јавниот живот.

Руската револуција 1905. било исто толку револционерно на Нерус  против
русификацијата, колку и револоционерните работници, селани и радикални интеле-
ктуалци против самодржавието. Тие две побуни, секако, биле поврзани: општестве-
ната револуција заправо била најогорчена во неруските подрачја, меѓу полските ра-
ботници, литванските и грузиските селани. Царевиот отстапок во листопад 1905, во
облик на националното собрание (Државна дума) избрано размерно со широк ви-
стински глас, им користел на Нерусим. Тие биле добро застапени во првите две Ду-
ми, и нивните различни доброволни културни организации можеле слободно да де-
луваат, додека Финска добила нов устав со практично суверено собрание, кое се те-
мелело на општо (вклучувајќи и женско) право на глас. Сите тие предности неста-
нале после распуштување на Втора дума 1907. Финска е сведена на статус прови-
нција; делувањето на културните организации на Полјаците, Украјинците и остана-
тите толку е ограничено со владини мерки да постанале готово некорисни; а заста-
пеноста на Нерус во Думата драстично е смален со новите изборни закони. Резул-
татот бил све поголемо незадоволство меѓу половина цареви поданици.

Би било погрешно да се замисли дека русификацијата била желба тек шаки-
ца  реакционерни  министри  и  чиновници.  Е  вистина,  напротив,  дека  агресивниот
национализам  бил  популарен  во  поголемиот  дел  на  рускиот  народ  и  во  сите  оп-
штествени  класи.  Екстремниот  руски  национализам  бил  заправо  едино  ефикасно
средство со помош на кое политичарите на руската десница можеле да стекнат по-
дршка на јавноста. Ама, револуцијата во февруари и октомври 1917. и болјшевич-
ката победа во граѓанската војна довела до другчиј курс во политиката. Покрај тоа,
рускиот национализам и мерите на русификацијата не изчезнале ни со победите на
Ленин и Сталин“.

ОСТАНАТИ ДРЖАВИ=НАЦИИ

До стр. 101 сé е пренесено. За другите делови до со 465 ќе се наведе најби-
тното за јазикот... Ова го правам затоа што во моите книги веќе многу нешто сум
пишувал. Исто така, сум ја користел и  OPŠTA ENCIKOPEDIJA LAROUSSE, 1967,
LIBRAIRIE LAROUSSE, Paris: Vuk Karadžić-Beograd, 1973.

Стр. 104: „...Полска  држава  со познати  граници  во едно раздобје постоела
ама никогаш не постоело нешто што би се можело да се нарече грчка држава. Валја
да се запамти дека Византијците се сматрале Римјани (Romaioi)“. Значи, без Грци.

Германци

„Германското национално чуство бил моќен фактор во германската рефома-
ција. Било тоа време не само на новата верска мисла и општествени превирања, ту-
ку исто така и  национална реакција против превласта  на омразените италијански
свештеници. За германската книжевност, чии корени достигаат во средни век, ре-
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формацијата била снажен поттик: Библијата на Martin Luther претставувала книже-
вна пресвртниуца еднаква како и верската.

Таа  тенденција  спрема  формирањето  на  германската  нација  е  успорена  со
верски војни на шестнаесетото столетие, а уште  повеќе кампањите на шведските,
шпанските, француските и германските војски на германско тло, обично познати од
називот триесетгодишна војна (1618-1648). Тие катастрофи го осиромашиле герма-
нското стопанство, ама не ја уништиле германската култура. Германската национа-
лна свест се задржала, ама воголавно останала пасивна: образованите Германци, ве-
ројатно, биле свесни дека се Германци ама не чуствувале некоја итна потреба да ја
обликуваат  единствената германски држава  која, за разлика од уште  секогаш но-
миналното постоечко Свето Римско Царство, би била политичка стварност. Герма-
нските владетели- од Хабсбурговците во Австрија, кралевите во Прусија и избор-
ните кнезови во Баварија до надбискупот на  Mainz и Köln и патрициите на слобо-
дните градови на Lübek, Hamburg  и Bremen- управувале  со сопствените суверени
подрачја и не чуствувале никаква желба за единство.(Коел=Колн=колн=колон,Р.И.)

Европското  просветителско  раздобје  предизвикало  во  осумаесетото  столе-
тие ново процветување на германската книжевност која го достигнала својот врв во
Goetheовата поезија...“.

„...парламентот е отворен во Paulskirche во Frankfurt, 18. свибањ 1848“.
Унгарци

„Унгарската нација, онака како што постоела пред турската победа кај Мо-
хача 1526, била ограничена  на законити  припадници  на благородници. Таа класа
обфаќала нешто повеќе од пет посто население, а вклучувајќи  и голем број сиро-
машни луѓе  кои  живееле  попат селани. Унгарија била повеќенационална земја, и
унгарски не бил прв јазик на сите унгарски благородници“.(По панславенизам,Р.И) 

Значи, во Унгарија живееле 95% Белци со тн.словенски јазик и 5% Унгарци.
Стр. 162: „...Во унгарскиот препород главна улога заправо одиграле писате-

лите, а не граматичарите и филозофите како кај Чесите. Ама тоа не значи дека на
Унгарците не им биле потребни граматичари, и дека не го привлекле нивното вни-
мание. Најистакната појава во таа струка бил Nikolas Révai, кој веќе 1780-те години
работел  на унгарската  филологија,  а  своето  главно дело, историска  граматика,  ја
напишал измеѓу 1830. и 1850, две години пред својата смрт. Ипак, главна личност
во целото движење бил Franjo Kazinszy (1759-1831) кој се прославил како татко на
модерната унгарска книжевност“. (Унгарска нација по српската, еладската..., Р.И.)

„Што јазикот повеќе се развивал, све појако се чуствувало  потреба унгар-
скиот да го надомести мртвиот латински јазик во јавниот живот. Тој захтев бил не-
избежен, ама предивикал нови тешки проблеми. Унгарски бил јазик само на поло-
вина население на самата Унгарија, третина на Трансилванија и незнатно малцин-
ство во Хрватска...“. Се говори за службен, но не народен еднореасен јазик.

Романци

„Унгарските  историчари,  наспроти,  тврдат  дека  населението  кое  говорело
латински отишло со Аурелијан или е уништено со инвазии, а дека Трансиланија со
столетија ја населувале Словени...“. (Романци по панславенизмот- Јан Колар, Р.И.)

Стр. 179: „Влашките револуционери...Во велјача 1849. бискуп Sagun, заедно
со романски водачи од Трансилванија, провинција на Темишвар (Банат) и Букови-
на, му поднел петиција на новиот цар Фрањо Јосип во Оломоуц. Потписниците за-
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хтевале  единствено  романско  војводство  под  хабсбуршката  круна  кое  било  за-
стапено во царскиот парламент и централната влада, и сопствено репрезантивно со-
брание бирано на година дена, те романски како службен јазик на сопствената те-
риторија. Петицијата останала без успех...“. (Темишвар=теми свар:теми=тема, Р.И.)

Стр. 180: „...Романската  национална  странка,  втемелена  1881, ја захтевала
рестаурацијата на трансилванската автономија, општо право на глас и употреба на
романскиот јазик и романски личности во јавни служби...“.

Се говори за Романија, која била Склавина, што важело  за Унгарија...Гер-
манија...Во тие склавински земји за миг изчезнале Склавините=тн.Словени, а и во
Германија и последните векови се доодродуваат Склавините. Се измислува тн.сло-
венски народи,а не дека,според Фасмер,на Пелопонез и Либек бил склавински јазик

Од изложеното се потврдува, во Европа живееле две групи народи: тн.Сло-
вени со јазик на Белци, варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.слове-
нски, и тн.не-Словени со повеќе расни јазици.Тн.Словени до денес меѓусебно се ра-
збираат, па и затоа тие се еден народ.Следи Египтјаните биле со тн.словенски јазик.

ЕГИПТЈАНИТЕ СО ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК 

Бидејќи уште од самиот почеток се убедив дека Египтјаните биле Белци со
тн.словенски јазик, го собирав мозаикот за нивниот пелазгиски=тн.словенски јазик.

Апендини истакнува: „Кон Хирканското море (те.Касписко езеро) се наоѓаат
Циркасите, најброен народ, кој долго време владеел над Египет и над Сирија под
името Срби. Таму живеат и хазарски племиња...и сите тие водат потекло од словен-
ското стебло и се служат со словенскиот јазик. Бидејќи и по цела Турција, нарочито
кај војската, во употреба бил словенскиот јазик; така Константинопол не можел да
се нарече подобро од прастарото име Царев дом (Цари- град, царски град) на слове-
нски јазик. Но и малку пред, на Слоданиевиот двор во Египет, војниците, како не-
когаш Циркасите, говореле словенски. Циркасите имено, потомци на старите Сар-
мати и (со нив) еднојазично го завзеле Египет...а тој народ, покорен од Турците, по-
стои и денес измешан, служејќи се со илирскиот јазик“. Луис Спенс го цитира Во-
лтерс: „Тие всушност ја донеле културата во Грција. Елазипус, Местор, Азаес, исто
така се непознати во класичното предание, а истото се однесува  и на богот Диа-
препус. Меѓутоа, мораме да се потсетиме дека Платон категорично нагласува дека
свештеникот Саис овие имиња од атлантидскиот јазик ги променил и им дал еги-
петска форма, а дека подоцна Критија ги хеленизирал, така што постои мала надеж
дека тие ја задржале својата оригинална форма“ Од МАНУ за „Каменот од Розета“,
кој се најдува во Британскиот музеј во Лондон, се соопштува: „Средниот текст е на
македонски јазик со запрепастувачка сличност до идентичност со сегашните маке-
донски говори и дијалекти“. Лидија Славеска пиши: „Коптска азбука и стар копт-
ски текст од 3 в.н.е.. Писмото се употребувало во Египет од 8 в.п.н.е. Одделни збо-
рови во текстот лесно може да ги разберат припаниците на словенските народи“.
Французинот  Сипријан  Робер, во  „Словенски  свет“,  наведува:  „Кој, обраќал  вни-
мание,  на  пр., на  натписот  на  чувениот  лав  во Венеција,  видлив  за  секој,  додека
сла-вистите на него не предупредиле ? А нашиот словенски манускрипт во Ремс,
напи-шан  на  глаголица,  не  го  мислевме  ли  низ  векови  за  коптски  ракопис  ?  А
булгар-скиот учен  монах Храбри  од десетиот век, не ли рекол? „Првите Словени
немале слова, ама читале и прорекувале со помош на црти и рези (черти и рјези).
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Не можат да се означат појасно руните“. Олга Луковиќ- Пјановиќ кажува: „Во таа
цел, тој (Робер, Р.И.) на страна 230. во „Словенски свет“, го споменува: „еден учен
Илир, Солариќ, кој оставил еден необјавен ракопис под насловот „Хиероглифика
сло-венска“,  во  која  ги  собрал  сите  познати  сведоштва  со  цел  да  докаже  дека
навистина пред Христа постоеле словенски хиероглифи. Ние можиме да сумњаме,
дека  Сло-вените  имале  еден  потполни  хиероглифски  систем,  ама  руните  ги
познавале, а ако постои само мал број натписи од овој вид, криви биле зимите и
мразевите, кои да-леку преку две илјади години преминуваат преку стените и преку
гробовите  на  да-вните  словенски  јунаци“.  [фуснота:  „Претпоставуваме,  дека
Сипријан Робер, мисли на Павле Солариќ, кој живеел од 1779-1821.г. Солариќ бил
коректор  на  пелатница-та  на  Гркот  Теодосиј  кај  Млетаците.  Се  мисли  за
книжевност,  без  некоја  огромна  вредност.  Меѓутоа,  занимливо  му  е
‘Земљеописанија’; пишел и дела со историска тененција; ние мислиме, дека меѓу
нив се наоѓаат ‘Хиероглифика словенска“]

До денес во Р.Македонија има со милиони докази на секакви знаци и писма.
Стои илирски јазик, кој бил тн.словенски.Во Египет со тн.словенски богови:
Луј Леже пиши: „после потопот и кога луѓето се поделиле на многу јазици,

почнал да владее Местро, од племето Хам  (Cham), и по него Јеремија, па Феоста,
кај Египтјаните го викале Сварог. Додека ово Феоста владеел во Египет, паѓале од
небото клешти, и луѓето одма почнале да коваат оружје“...„И овој Феоста издал за-
кон за жените, да земаат само еден маж, да живеат заедно, и да се казнат блудници-
те. За тоа го нарекле бог Сварог. Оти пред него жените се предавале на оние кои ги
сакале, и живееле како животни“. Дажбог бил идентичен со Сонцето и да се смета
како Сварогов син. (Кај Луис Спенс е Местор, а кај Луј Леже Местро, Р.И.)

Се потврдува дека Бригите кои владееле во Египет во 17 век п.н.е. како Хи-
кси, во Египет го внеле моралот на жената, таа да не е проститутка како Семирами-
да, со многу мажи, туку еден. Па и Богородица била Бригијка, никако Семирамида. 

За Косидовски21 „коптскиот јазик преставувал крајна развојна фаза на старо-
египетскиот јазик. Тој се употребувал уште во  XVII.  век во египетските феласи и
до денес останал како ритуален јазик на коптската црква“.

P.Du Bourguet S.J.22 пиши: „2 век п.н.е. Први покушаи египетскиот со грчки
(конски, Р.И.) букви да се транскрибира, од кои коптскиот јазик произлегол“. 

Славеска го прикажува коптскиот текст, а под него ги издвојува словата, кои
денес се познати како кирилични. Сите слова/букви кај неа на број се 31.

Вита Константини  не го употребува  глаголот создава на нешто ново, туку
склопува=составува  на  нешто  што  постоело.  Значи,  Кирил  Солунски  го  спровел
она што го направиле Бригите во Египет, Птоломејците, ништо ново- без семитско.

Бидејќи се говори за руни,кои биле рецки, Русите биле Рецкари, не Словени.

 РУСИТЕ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ

21 Вотсон, на стр. 305, во фуснотата, пиши: „...(монофизити)...египетската црква се развивала со свој
посебен смер...Коптски, јазик изведен од јазикот на древниот Египет, и понатаму се употребувал во
верските обреди, иако како говорен јазик посве излегол од употреба во осумаесетото столетие“.
22 P.Du Bourguet S.J., “Die Kopten”, 1967, Holle Verlag G.M.B.H. Baden- Baden, S. 210.
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Во Р.Македонија доволно се знае за верско-дипломатската мисија изведена
кај турко-татарските пламиња (Сарацените) кај Арапите (851-855). Таа била во ју-
жна Русија. Според древната традиција, Кирил и Методиј се запознале со „рускими
писмени“ пишувани преводи на некои библиски текстови. Тие биле само со рецки. 

Хазарската христијанска мисија (860- 861) била кај Хазарите во IX век. Тие
имале силна и цврста држава, која се наоѓала во областа на реката Волга распро-
странети од Дњепар до Касписко море. Мисинорите Константин и Методиј имале
за цел да им помогнат на Хазарите во ослободувањето од влијанието на еврејските
и арапските мисионери, а да се приклучат во христијанството. Исто така, да ги по-
врзат двете држави (тн.Византија и Хазарите) на политички и воен план. Дури да се
подготват за заедничко војување со правење сојуз против Варјагите-Русите и про-
тив Арапите, кои чинеле чести гусарски напади на тн.Византија. За време на миси-
јата Константин имал можност да се запознае со роцкиот (роскиот) јазик.

Значи, кога од Цариград во тајна мисија во Русија  биле испратени Солун-
ските Браќа, Кирил и Методиј, тие виделе дека Русите пишеле на рецки. Следи тие
биле Рецкари, а не Словени според слово, Логос=Слово, а имало и Божјо Слово.
Тие пишеле на „роцки јазик“. Па тие биле само „роцки народ“, но уште не Словени.

Русите го прифатиле коинското слово, и постанале Словени. Тогаш сé уште
немало тн.старословенски јазик. Значи, тие постанале само едно: коински Словени.

Овде е битно да се наведе, зошто тоа го одбегнуваат руските автори. Ако тоа
не  се  одбегнувало  и  одбегнува,  би  било  јасно,  Словените  произлегле  од  поимот
слово, што нема врска со Анти=Анти, Венети=Венети и Склавини=Склавини.23

За пример е Г.Острогорски (1992),„Историја на Византија“,Скопје,кој пиши:
Јакнењето на моќта на Византија „го потпомогнало извршувањето на исто-

риски задачи кои и се наметнувале на словенските земји. Овие задачи пристигнува-
ле од сите страни, од Киевска Русија, од Молдавија, од јужните словенски земји.
Во 860 г. Русија со флотата се појавиле пред Цариград“...“Силниот напад на Русите
им останал во сеќавање на Византијците. Од тоа време Византија стапува во допир
со младата руска држава и меѓу народот, кој дотогаш и бил речиси непознат, запо-
чнала да развива мисионерска дејност, на која и престоела голема иднина. Покрсту-
вањето на младиот словенски народ и неговото воведување во византиската сфера
на влијанието очигледно било најдобро и најсигурно средство за да се острани опа-
сноста што на Византија и се заканила од таа страна. Само неколку години подоцна
Фотиј, со оправдана гордост, можел да ги покаже првите успеси на оваа мисионер-
ска дејност“. Византиската власт ги зацврсти односите со Хазерите и испрати пра-
теништво на хазерскиот двор. Ова имало мисионерска задача со на чело младиот
Константин од Солун. Тој „спротивно на евејските и арапските влијанија во хазер-
ското царство, ја пропагира христијанската вера и византиската култура“. 

Авторот кажа: „...Во 860 г. Русија со флотата се појавиле пред Цариград“...
“Силниот напад на Русите им останал во сеќавање на Византијците. Од тоа време
Византија стапува во допир со младата руска држава и меѓу народот, кој дотогаш и
бил речиси непознат, започнала да развива мисионерска дејност, на која и престо-
ела голема иднина...“.

23 Во Општата енцикопедија LARUSSE, 3 Том, на стр. 289 е насловот Свет во доба на селидбата на
народите, со дел за Европа, стои: “Па ипак, Европа преставува главен резервар на варвари, Словени,
чија прастојбина се наоѓа меѓу Висла и горниот тек на Дњепр, непознати на Римјаните до V-от век“.
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Се кажа: „кој дотогаш и бил речиси непознат“. Меѓутоа, авторот не кажа сé.
Ланге, на стр. 50, наведува што пишел Нестор: „Askold und Dir zogen gegen

die Griechen und kamen im 14. Jahre der Herrschaft des Kaisers Michael an (in Wirkli-
chkeit 860)…“, како и на Фотиос: „Ein obscures Volk,ein Volk ohne Geltung, ein Volk,

das man zu den Slawen rechnet, unbekant, das aber nun durch seinen Kriegszug gegen
uns sich einen Namen gemacht hat, unbedeutend, aber jetz berühmt geworden...“.

Русите нападнале во 860 година, а тогаш Русите биле непознат народ. Меѓу-
тоа, никаде Острогорски не кажува дека Русите „народ, кој се сметал за Словени“, а
пред таа година ниеден друг извор не говори, Русите се изјаснувале за Словени.

Тоа што стои друго„темен народ, народ без важност“...(народ)„непознат, кој
ама сега со неговиот воен поход против нас си направил име, беззначајност, ама се-
га славен постанат“, не е толку и битно. Ова се потврдува со наводот, што Солун-
ските Браќа веќе еднаш биле кај нив на мисија. Тие тогаш го познавале коине, а се
уште тој не бил реформиран во тн.старословенски јазик.

Токму тој тн.старословенски јазик бил македонски јазик од солунски говор.
Следи Русите во 851-855 година пишеле со рецки, а во 860- 861 година уште

говореле со „роцки јазик“.Тие биле „роцки народ“, а само од 860 година и Словени.
СКЛАВИНИТЕ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ

За да се потврди дека на Балканот живеел само еден народ,со еден ист јазик,
а никогаш на Балканот преку Дунав не се населил народ Словени,се следни наводи:

Според Мела Помпониус (1 век н.е.) во Тракија, која се простирала помеѓу
Црно Море и Јадранско Море, па помеѓу Дунав и Егејско Море, се говорело со ист
јазик, што докажуваат сочуваните тракијски зборови. Во 19 век  Рене Миле напи-
шал дека се зборувал ист јазик од Црно до Јадранско, па „од Варна (на Црно Море)
до  Рагуза  (Дубровник  на  Јадранско  Море“.  Италијанецот  Апендини  (1769- 1837)
тврди  дека  јазикот  на  Траките  е  ист  тој  јазик  кого  тој  го  научил  во  Дубровник.
Себастијан Долчи (1690- 1777) од Дубровник наведува дека така од самата положба
на илирските племиња (заклучуваме)  дека еден  ист јазик бил кај Илирите, Маке-
донците и Епирците. Значи, на Балканот живеел само еден народ со еден ист јазик.

Поимот Траки се среќава во „Илијада“ од времето на Пизистрат, а поимот
Илири за време на Херодот. Следи Илири биле Словени, оти тие два поими биле
синоними.  Вилкинсон  пиши:  „Во  1730 беше  актуелна  идејата  дека  Словените  и
Илирите ги населувале деловите на јужниот Балкан. Но во 1821, Словените и Или-
рите беа се уште посматрани одделно, но во 1840 терминот ‘Илир’ и ‘Словен’ ста-
наа синоними“. 1842: „Јужно од Пелазгијците, Милер ни предава уште една голема
група Илири. Но за разлика од О’Етзел, тој го употребува терминот Илир за да оз-
начи Словен. Така, тој во својата илирска класификација ги вклучува и Босанците,
Србите и Бугарите“. Залудни биле истражувањата, черепи од долги сé до широки.

Ова  може  да  се  види  кај сите  антички  автори,  само  не  кај  Quintus Curtius
Rufus, ‘De Rebus Gestis Alxandri Macedonis’, VI, 10; Квинтиј Куртиј Руф: „Историја
на Александар Македонски“, која е преведена и издадена на македонски јазик.

Само кај Куртиус Руф стои дека коине постоел за време на Александар Ма-
кедонски. Само тој не кажува  од каде тоа тој го прочитал. Неговата книга е фал-
сификат поради следните поединости: тој во книгата го употребува Епир-Епир го
внел Нерон; тој говори за Греики (Грци), а поимот бил внесен за време на Отон I за
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Македонците со својата македонска династија која владеела во јужна Италија; тој
вели Александар Македонски сакал да оди на Запад, за Рим- таква потреба немало
сé до 1054 година, кога се поделило христијанството; латинскиот јазик бил беден
со зборови, се додека не пропаднал и Цариград- избеглиците од Цариград... во ла-
тински внесле околу 10.000 коински зборови, и сега се говори за грчко (коинско) и
латинско потекло; книгата е печатена само во 15 век.Значи, таа била само од 15 век.

Бидејќи Континенталците не биле заинтересирани за наука, ниту за Балкан-
от, тие со неа за Балканот почнале да се бават само во последните векови, со збрки.

Следи тие тврдат дека на Балканот живееле домородци со јазикот коине (тн.
старогрчки или само грчки), а во 6 век се населиле Словени. А и за поимот Словени
тие прават фалсификат, кога тие ги истоветуваат поимите Анти, Венети, Склавини
(според Ларус- „непознати на Римјаните до  V-от век“). Меѓутоа, за нив никаде ги
нема Словените од слово, имало и Божјо Слово, а и Логос се преведувал со Слово.

И ова може да  се  одгонетни. Кога Римјаните ја окупирале  Македонија, во
неа бил во употреба латински јазик, но не коине кој бил Птоломејов Александриј-
ски јазик, а од коине во Македонија немало доказ. Па се вклучил коине само како
христијански јазик. Во времето на Римјаните се појавиле Склавини на народен ја-
зик од склава=с клава=кла ва, на битолски кла=клаи=клај, за област и нејзин наме-
сник. Следи на латински областа била провинција, а на коине тема според теме...

Пак, коине станал официјален јазик само како христинјански, а единствен со
Ираклиј (610-641). Следи поимот провинција и склавина да се заменува со тема. Да
не се изуми дека Солунските Браќа, Кирил и Методија, говореле и твореле на скла-
вински јазик. Да се дополни и со доказот што тн.византиски автори преведувале од
коине на склавински јазик. Значи, тој јазик бил пелазгиски. Инаку како може да се
сфати, дека тогашните тн.Грци твореле за Словените, а до денес тн.Грци и другите
тн.не-Словени го истребуваат тн.словенски род со својот тн.словенски јазик.За ис-
требување на Склавините во Германија во последни векови цитира и О.Л-Пјановиќ.

Па ако Склавините би биле Словени, тогаш сите Склавини би морале да се
Словени. Бидејќи  Склавини имало на Пелопонез, Епир во кој била Арванија (тн.
Албанија), најпрва во Романија- северно од реката Дунав-, што важи за Унгарија...
Австрија, тн.германски простори до реката Рајна и други германски простори, сите
тие би морале да бидат само едно: Склавини. Меѓутоа, ова не го прифаќа берлин-
ско-виенската школа. Бидејќи се рабори за прифаќање- неприфаќање, не е историја.

Љубомир Кљакиќ,24 на стр. 216, вели: „Треба да се рече дека најраните арап-
ски  извори  важни  и  за словенската  историја  уште  не  се  испитани.  Фрањо  Рачки
скренал внимание на истражувачите на важноста на овие извори на крајот на ми-
натиот век: ‘Арапските земјописци од X, XI, XII, итн. век (Ал Бекри, Масуди, Ибн
Хауиел, Абн Ишак, Едрици и др.) говорат за големата земја словенска и нејзините
многубројни народи (Sclab, Seclab, Saclab), кои да не се разцепкани, те да меѓусе-
бно непрестално не колат, биле најмоќен народ на светот...И кај остатците на пола-
бски Словени знаел Абрахам Венцел (De Originibus lingue  s o r a b i c a  1693, каде
воостанатото Словените ги изводи од Жидовите), како е раширен ‘славен и моќен
народ словенски, на кој навистина би морал да му се покори цел свет, кога Слове-
ните би биле така среќни, како што се крепосни’...

24 Ljubomir Kljakić, “Oslobađanje istorija I-III, -prva knjiga, Početok puta, Arhiv Klakić, Beograd, 1993.
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За време на калифатот во Кордоба, во  VIII  век, е забележано дека калифот
имал телесна гарда составена од 3750 Словени, елитни борци. Ал-Табари, арапски
историчар  на  средниот  век,  ја  споменува  тврдината  Хисн-ас-Сакалиба,  односно
Словенско утврдување на арапско-византиската граница. Во Палермо на Сицилија,
арапските извори бележат Хајј-ас-Сакалиба или Словенски кварт, а Ал-Мукаддисје
од  X  век  споменува  Карјату-с-Сакалиба, Словенско село во северна  Африка. Ал-
Масуди споменува извесен Хагиба Сакалиба, односно Словена кој во X век ја напи-
шал, денес недостапна, Книга докази и надметнувања со оние кои ги порекнале од-
ликите на Словените. Ахмед Мухтар Абдул Фаттах ал Абеди во докторската дисер-
тација, одбранета на каирскиот универзитет, Ас Сакалиба фи Исбанија, Словени во
Шпанија, наведува дека еден Словен, ‘по името Хабиб, опишан како разложен и ра-
зумен, напишал во време на Хишама II една фантастична книга посветена на своја-
та нација’. Ал-Абади во својата дисертација ја користел Ибн Басамовата Аз Захира
фи махасини ахли-И-джазира, Ризница врлина на островјаните, каде Хабибово дело
се опишува како збирка на словенски стихови и преданија. Ибн Басам споменува
уште некои Словени: Мајсура, Амаратус Саклабија и Нуджмул Васифа. За словен-
ската поезија Ибн Басам кажува: ‘а нивната поезија излегува од рамките на нашите
канони и не е по нашиот вкус’ “. (Васифа=ва сифа: ва-ваа-оваа, в-н-т, Р.И.)

Се истакна: „Фрањо Рачки скренал внимание на истражувачите на важноста
на овие извори на крајот на минатиот век:‘Арапските земјописци од X, XI, XII, итн.
век (Ал Бекри, Масуди, Ибн Хауиел, Абн Ишак, Едрици и др.) говорат за големата
земја словенска и нејзините многубројни народи (Sclab, Seclab, Saclab), кои да не се
разцепкани, те да меѓусебно непрестално не колат, биле најмоќен народ на светот“.
Значи, не се работело за Словени, туку само за Склавини. Токму наведеното е едно
исто што Херодот го пиши за Траките.Токму тракиски традиции имале Склавините
кои живееле до реката Рајна.Следи нив Бонифациј во 8 век ги истребувал само како
„најодвратна и најгадна од сите раси“.Ова до денес важи и за во склавинска Грција.

Заклучокот е едноставен,Склавини биле само тн.Словени како и Германците

СКЛАВИНСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ГЕРМАНЦИ

Олга Луковиќ Пјановиќ,25 книга 2, стр. 128, истакнува, што Херодот,  V., 8.
пиши: „Погребите кај богатите (луѓе) меѓу нив се вакви: во текот од три дена се из-
ложува умрениот и принесувајќи секој вид жртва, гостите претходно ожалувајќи го
(мртовецот); потоа вршат погреб, согорувајќи го, или, на друг начин, закопувајќи
го во земја; направувајќи хумка, отпочнува такмичење на секој вид, во текот на кој
се доделуваат најголеми награди, со разлогот, победниците во поединечни  натпре-
варувања. Ево, погреби кај Траките се такви“.

„Француски ‘Ларус  XX. век’ се изразува на следн начин: ‘Обичајот на Сло-
вените (Склавините, Р.И.) на почетокот потпоплно биле варварски и се револтирале
странците,  кои  со  нив  доаѓале  во  врска.  Према  апостолот  Бонифациј  од  VII. век
(VIII. век, Р.И.), тие биле: ‘Најодвратната и најгадната од сите раси“. Живееле на
старински начин обработувајќи ја земјата заеднички, жртвувајќи им на нивните бр-
ојни богови животни и заробеници, спалувајќи ги мртвите и пратејќи ги погребите
со гозби и војнички игри. Жените се спалувале на ломачите на своите мажи’ “.

25 Олга Луковић Пјановић, Срби...народ најстарији, Белград, 1993 во три книги.

97



Ова говори дека Склавините биле со тракијски обичаи.Значи,само Балканци.
На српски се Немци, а историски Германи.Според Густав Вајганд, „тракиско

лично име било Герман“. И Герман бил склавински=тн.словенски бог. Едно исто.
Следи заклучокот, просторите источно од Рајна биле тракијски=склавински.
Склавините токму источно од реката Рајна Бонифациј ги покатоличувал.
Сипријан Робер истакнува “...уште од време на Карло Велики, се што било

од онаа страна на Рајна, тоа не било Франкија, туку ‘Славија’...“. За Шулц: “до из-
ворите на Рајна, Дунав, Сава и до устието на Елба. На целиот тој простор живееле
без прекин Траките“. Следи источно од реката Рајна биле Склавини како Траки.

Германците како Склавини само на склавински говореле и преведувале.
Д.Оболенски пиши: “во првата половина од деветтиот век Франките превеле

неколку христијански текстови од латински на словенски јазик и ги испишале со
латинско писмо“. Бидејќи друг јазик на Белци немале, не можело да биде друго.

Ова се потврдува со наводот на Стјепан Антолјак, дека двата синови на ма-
кедонскиот гувернер Никола биле кај Франките со Отон I во Кведлингбург.

За ова тој истакнува дека во 973 година стигнале двајца пратеници, а на стр.
341 пиши: „...дека тоа биле или двајцата браќа на Самуил или пак самиот Самуил
со едниот од своите браќа... 

Единствена е јасно дека и тие се вратиле задоволни во својата земја, зашто
на Отон  I му се ласкаше нивната забележителна посета во рамките на вака бројна
делегација. Затоа, како и со нив исто така водел посебни разговори на словенски ја-
зик, а спроти нивното враќање им дал богати подароци“.

Во фуснотата  стои: „Во врска  со Отоновото значење  на словенскиот јазик
еве  што  пишува  современиот  историчар  Widmannd:  ‘…Praeterea Romana lingua...
Sclavinicaque loqui…’ “. Значи, не се работи за словенски туку склавински јазик.

За доказ дека Германија била склавинска С.Антолјак,на стр. 127,пиши: „Кон
крајот на VIII и почетокот на IX век франечките анали означуваат еден одреден пр-
едел во Северна Германија ‘Sclavania’ или ‘Sclavinia’ или дури ‘Wenedonia’.

Секој оној кој пронајде наод на друг јазик освен склавински е за Нобелова.
Според Антолјак,  “Македонските  Склавини  се  споменуваат  само  до  836-7

година кога во изворите им изчезнува секоја трага“: според тн.византиски извори.
Значи, Склавините во Македонија во 6 век се појавиле и во 9 век изчезнале.

Пак, Германците како склавински=тн.словенски си опстоиле и во последни векови.
А тие тн.Словени понатаму опстоиле најброен народ, кој се доистребува-л.
Бранко Вукушиќ,26на стр.38,пиши:„Александар Петровиќ во своето изузетно

дело ‘Праисторија Срба’ (‘Пешиќи синови’, 2000.), го цитира германскиот автор од
1791 година- Јохана Годфрида Хердера, кои говори за Словените потполно другчие
од неговите подоцнежни сонародници, со непристрасно познавање на словенското
биќе и со очигледно почитување. Тој кажува дека Словените ‘завземале повеќе ме-
сто на земјата отколку во историјата’. Како мирољубиви, неагресивни народи биле
жртва на освојувачките војни од страна на ‘суровите соседи’- Германци, Маџари,
Татари,  Турци’,  кои  успевале  да  ги  потиснат и  да  го  ‘смалат  нивното  етничко  и
историско значење’. Биле ‘дарежливи, гостољубиви до распикуќност, сакале мир и
слобода  на  својата  земја’...Изградиле  многу  поморски  и  трговачки  градови,  меѓу
нив Винет на Балтик, кој бил ‘словенски Амстердам’, Киев, Новгород. Во Германи-

26 “O trojansko slovenskoj misteriji”, Branko Vukušić, Pešić i sinovi, 2003, Beograd.

98



ја се бавеле со рударство, металургија, производство на текстил, трговија. ‘За Сло-
вените јако се огрешиле многу нации, а најповеќе народите на германското стебло’.
Освојувачките војни под Карло Велики имале ‘како повод корист, а христијанската
вера за изговор’. Тоа што го почнале Франките го довршиле Сасите’...во нивните
земји  ‘Словените  се  истребени  или  претворени  во  робови’... нивната  трговија  на
Балтик и градот Винет ги ‘уништиле Скадинавските Германи. Нивните остатоци во
Германија се налик на она што Шпанците им направиле на Перунаците’ (односно
на сите домородци- Индијанци на Америка). Еден Германец на крајот на 18. век ве-
ќе говори за Словените како Индијанци во Европа ! Тој кажува дека е несреќа на
мирољубивите Словени, кои станувале во ‘најубавите крајеви на Европа’ што ‘за
соседи ги добиле Германците’. (Во Мексико е популарна изреката- ‘Ипремногу сме
далеку од богот, а премногу блиску на Соединетите Држави’).Хердер упатува охра-
брување и надеж на Словените кои тогаш воглавно се во австроунгарско и турско
ропство: ‘Вие, некогаш вредни и среќни народи,најпосле пробудени од својот долг,
тром сон, ослободени од ропските ланци ќе смеете  да ги  користите своите убави
краишта  од  Јадранско  море  до  Карпатите,  од  Дона  до  Молдава  како  сопствена
своина и славите своите стари светковини мирна марливост и трговија’. Нажалост,
тој не можел ни да сонува што во следните 200 години, неговата нација во пангер-
манскиот занос, ќе му направат на Словените. ‘Евроцентристичката Европа се уп-
лашила на будењето на словенската цивилизација и со сите сили запнала да ја од-
фрли  како нестварна’, кажува  професор  Пешиќ. Словените,  така, се  исфрлени  од
европската историја како варвари и европски дојденци во 6. век н.е. (Перу-н, Р.И)

Не помогнала борбата на Шафарик, Суровјецки, генијалниот Ломоносов  и
многу  други  словенски  научници  за  вистината  за  Словените.  ‘Добри’  словенски
ученици на виенската и берлинска школа поданички ги прифатиле новите тези и ги
вградиле во националната историјографија. Словените и физички нестанале, се гер-
манизирани во Германија и Западна Европа (Лужички Срби, Пруси, Балтички Ве-
нети и др.). Останатите биле под австроунгарската и турската власт во време на фо-
рмирање на европските национални држави“. 

Бидејќи Германците ги покатоличувале Склавините и тоа со латинскиот ја-
зик, а потоа со германски во кој бил и готскиот, Германците се одродиле од склави-
нскиот јазик, кој бил јазик на белата раса. Тоа важи и за сите други тн.не-Словени.

Во Европа постоела само една пелазгиска=тн.словенска држава Македонија.

АНТИЧКИ=ЕТНИЧКИ МАКЕДОНЦИ

Со тек на години го собирав и составував мозаикот на пелазгиски јазик: 
Според Диодор, на Хомер учител му бил Пронапид, „кој уште го користел

писмото на Пелазгите“. Лин бил славниот трачки музичар и песник. Негови учени-
ци биле Орфеј и Тамир. Затоа Диодор од Сицилија навел: „По преданието, Лин, пи-
шувајќи со пелазгиски слова, оставил приказни за делата на првиот Дионис, како и
други приказни.Исто така, се служеле со тие пелазгиски слова Орфеј и Пронапидес,
Хомеровиот учител“. Херодот зборувал дека „Пелазгите говореле со варварски ја-
зик“. Платон во „Критија“ говори за јазикот на „варврите“, кои уште во негово вр-
еме  говореле  со  „варварски  јазик“.  Х.Д.Кито  истакнува:  „Тој  (Херодот,  Р.И.)  ги
сметал Грците (Хелените, Р.И.) во Јонија како варварски народ“. Исто така, исто-
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ричарот  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“. Демостен, кој Филип Македонски го нарекол Варвар, бил
поткупен од Персијците против Македонците. За Јустин „Македонците биле со по-
текло  еден  пелазгиски  народ“.За  Херодот  „Елада  порано  се  нарекувала
Пелазгија“...  „народот  во  Атина  и  Атика  бил  пелазгиски“.  Според  Тукидид,  „се
нарекувала сега Елада“. Пак, Панонија била северно од Дунав, во т.н.домовина на
тн.Словени,  каде  што  во  наведеното  време  се  говорел  варварски  (тн.словенски
јазик). Ваков не бил јазикот на Готите. Во нивно време немало Склавини за да има
тн.Словени.  Ова  об-јаснува  само  едно  најсуштинско:  на  склавинските
(тн.словенски) простори од 6 век веќе таму во 5 век н.е. се зборувало на варварски
(пелазгиски=тн.словенски) јазик.  Затоа  таму таму  јазикот бил  тн.словенски  и  тоа
најмалку  еден  век  пред  да  се  созда-де  првата  Склавина  (област).  Во  прилог  се
наведува Оболенски. Тој говори: „Севе-рниот брег на Дунав, од Белград до сливот
бил населен со Словени уште во 500 го-дина“. Ова било затоа што нивниот јазик
бил  варварски=пелазгиски=тн.словенски.  Сипријан  Робер  во  1848  година  пиши:
„на  Словените,  кои  ги  викаат  ‘варварски’  “.  Константин  Велики  (цар  306-  337
година), кога од Никомедија, град на Мраморно Море (денес Измит), по долината
Вардар- Морава- Дунав бегал кај својот татко, во Триер, во близина на рајнските,
белгиските  и  британските  жаришта,  во  своите  пи-сма  никаде  не  го  споменува
поимот  Склавина.  Ова  говори,  во  негово  време  уште  немало  Склавини.  Овие  на
варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик се јавуваат само за време на Јустинијан,
зашто  пишел  Прокопиј.  Значи,  варварски=пелазгиски  =тн.словенски  јазик.
Меѓутоа, само без посебен народ Словени дојден од никаде.

Овде се истакна: „историчарот Приск (5 век), кој го опишувал пратеништво-
то од Константинопол кај Атила 448 година, напишал: ‘мешајќи се со разни народи
го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу себе го говореле својот варвар-
ски јазик’ “: варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платон бил само тн.словенски.

Во Македонија се горел варварски јазик во 10, 11...век-Македонска историја.
Луј Леже (1843- 1924), во 1901 година, пиши: „во еден старословенски пре-

вод на легендата за Александар Велики, која е навел Афанасиев, зборот Перун е пр-
евод на грчкиот Зевс“. (Зевс=Св.Илија=Перун: антички=етнички Македонци, Р.И.)

Според Олга  Луковиќ- Пјановиќ, „српскиот  е  близок  на  санскритскиот ја-
зик, со кого се потврдува дека 3.000 зборови од времето на ‘Рг- Веда’ па до денес
без да се променат ни по облик ниту по смисол“. Етрурците се разбираат со српски-
от јазик, а „можат да бидат најмалку 30 до 40% заедничко лексичко благо во ба-
скискиот и српскиот јазик“. Илија Чашуле наведува:  „Воопшто се работи за еден
поширок  проблем.  Формулации  како  ‘д-р  Олга  Луковиќ- Пјановиќ...напиша  дека
Баскијците говорат српски’, ‘д- р Славеска утврди многу повеќе сличности...според
етомолошката анализа’, ‘Македонската наука досега...не се занимавала со истражу-
вање пред 6. век од нашата ера’ “.Тоа што не се истражувало за времето „пред 6 век
од нашата ера“ е потврда дека не смеело да се сознае за политичкиот поим Словени

Илија Чашуле за Хунзите пиши: Повеќе од 60% од зборовите и припаѓаат на
таканаречената јадрена лексика: делови од тело, термини за сродство, од областа на
земјоделието и сточарството, основните глаголи. Јазикот го зборуваат околу 50.000
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души  во  Североисточен  Пакистан,  во  три  области:  Хунза,  Нагара,  Јасин,  на  тро-
меѓето  меѓу синотибетанската,  индоевропската  и  алтајката  јазична  фамилија.  Тој
бил од балто- словенската јазична група. Исто така, во 1988 година Шведската те-
левизија го споредувала фолклорот, инструментите и носите на племето Хунза со
на населението од селото Истибање- Р.Македонија, сличностите биле видливи. Ова
го потврдила и нивната делегација во Р.Македонија, нивниот владетел Мир..., дека
Р.Македонија била нивна домовина. Значи, античките Македонци не изчезнале.

Херман Бергер во 1935 година наведува дека јазикот на народот Хунза бил
бурушански јазик. Според мелодичноста тој наликувал на баскискиот, кој пак имал
акцент на третиот слог од десно на лево, исто како македонскиот јазик. Олга Луко-
виќ-Пјановиќ, вели дека Баските зборувале како Велешаните, вклопувајќи го тој те-
рмин во Цвииќевата теза од 1937 година дека најархаични зборови имало во околи-
ната на Велес (Р.Македонија). Бергер ја исклучил можноста за сличноста на тој ја-
зик со грчкиот.Бидејќи јазикот на Хунзите не бил сличен со грчкиот,а Хунзите би-
ле наследници на војниците на Александар Македонски,се потврдува нивниот јазик
не бил семитизиран. Значи, тој не бил коинизиран. Тие не биле одродени од родот.

Се говореше за раса=народ=јазик. Ваква била состојбата само кај тн.Слове-
ни. Па тоа било дело на Македонците, со својот македонски двор, македонска дина-
стија и македонска ренесанса: тн.Словени се Македонци, а другите си се одродиле.

ЕВРОПЕЈЦИТЕ РАСНОНЕСВЕСНИ- СО ПОВЕЌЕРАСНИ ЈАЗИЦИ

За време на леденото доба, кое траело 1,0- 0,5 милиони години, Белците оп-
стојувале во Левантот. Со потопите тие се преселиле во Индија, Кина и Јапонија.
Тие како Белци биле со понежна коса, со густа брада и обрастено тело со влакна,
како спротивно на Темните со заедничко потекло пред да се одвојат континентите.
Следи Белците биле освен рибари и ловци со првобитната крвна група 0 и земјо-
делци со крвната група  А, која била вегетаријанска. Бидејќи тие биле сточари  со
говедо и свиња поради чумата на говедо и грипот на свињата се појавиле инфекции
маласипаница и грип и се создала крвната група А. Наспроти Белците, Темните би-
ле со густа коса, со ретка брада (монголска прчова со еден шилец) и необрастени
по телото. Затоа тие биле без домашни животни (говедо, коњ, свиња, овца, коза...),
а со слон, бивол, камила, магаре... Значи, постои совпаѓање на Белци со животни со
подебели влакна и Темни со потенки влакна.Исто така, со различни растенија. Каде
стигнале Белците таму има нивни животни и растенија: житарици, легуминози... На
тие простори кај Темните се појавила нивната крвна група В- монголска од Исток.

Бидејќи Континенталците се со крвна група 0 и А, и тие како Индијанците
во  Америка  не  изумреле  преку  90% од  маласипаница  и  грип,  тие  100% биле  со
потекло од Балканот или се преселиле преку него. Бидејќи говедото и свињата во
континентот биле балкански, што важи и за другите домашни животни, тие 100%
биле балканско- малоазиско население. Да не се изуми што пишел Херодот, Бриги-
те од Европа (Бригија) се преселиле во Мала Азија и ги создале Анадолија и Ерме-
нија. Следи и Малоазијците биле Бриги, како што биле македонските Бриги, г=ж=з.

Иако  ваква  била состојбата Континенталците го внесле  поимот  Индоевро-
пјани. Ова е 100% непознавање и 100% заблуда, затоа што Индијците биле темни, а
Европјаните бели, биолошки и историски неспојиво.Ова се потврдува и со биволот.
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Биволот бил индијски и монголски, ама и афрички. Бидејќи тој бил од пред
да има континенти, истото важело и за темните раси со исто заедничко потекло.

Бидејќи биволот до новата ера достигнал сé до Месопотамија, до новата ера
никогаш немало преселби од Исток кон Запад, од Индија во Европа. Преселбите се
одвивале со обратен тек. Значи, Белците стигнале не само во Индија, и во Кина итн.

За да се потврди дали имало преселби на Индијци (Цигани), тие биле во 14 и
15 век на Пелопонез. Таму имало цигански населби.А индиски музички инструмент
бузуки северно од Елада во ...Тесалија и Долна Македонија, која од 1913 година се
под окупација на Елада, била проширена од 1913 година. Следат докази и со биво-
лот. Тој бил раширен во Елада... Исто така, со индиско- монголската свиња во Ме-
дититеранот (Елада...) била создадена медитеранска свиња- мешавина на домашна-
та балканска свиња со индиската. Ист случај бил во Подунавјето Србија...Унгарија.

Во прилог е овцата. Во Романија била создадена Цигаја (циганска овца)- ме-
ѓу балканската овца и индиско-монголската овца. Во Косово има косовска овца, ко-
ја била мешавина на монголската долгоопашна овце и балканската кусоопашна пр-
аменке.Во Косово во 19 век бил внесен ген на монголски коњ итн., сé со Арнаути.27

Во кратко се изнесени преселбите на Балканот од Индијци и Монголи. Би-
дејќи на Балканот, преку Дунав со Сава, сé до со 19 век немало преминато домашно
животно од континентот, а преселбите биле со говедо, подоцна со коњ, пак, чартер
летовиоте биле само од 20 век, никогаш немало друг народ, таканаречен словенски.

За доказ се и писмата на Константин Велики. Кога тој по долината Вардар-
Морава-Дунав бегал кај татко си во Англија,во неговите писма, кои се наведени кај
Ото Цирер-28баварски орденоносец- (моја четврта книга), тој никаде не споменува
живисуштества со името Словени. Во Енциклопедијата Ларуса стои дека Римјаните
за прв пат со Склавини (склавина=област, Р.И.) среќаваат дури во 5 век н.е. Пак, та-
кви имало до реката Рајна со традиции на Траки, споредено со на Херодот  A nив
Бонифациус (8 век) како најгадна и најодвратна раса ги покатоличувал. Со ова се
потврдува, Германците биле Склавини. И Венети со вентски=тн.словенски руни.

Исто така, се наодите кој постојат во музејот на Будимпешта, во прва моја
книга-ништо не било словенско-,затоашто такви живисуштества и никогаш немало.

Белците говореле со својот варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Таков
бил и санскритски јазик на Ведите со потекло од Македонија и Бригија со бригиско
дативно у, што важи за во Кина- во Виетнам е гуслата- и Јапонија (Јап=Џапет...).

Тие каде оделе носеле свои градежи, традиции,обичаи секаде со свое Сонце.
Белците имале своја писменост, која со преселбите сосебе секаде тие си ја

носеле. Наспроти нив, темните раси биле без писменост. Бидејќи во книгава се го-
вори за Црнците (Семитите), не било пронајдено писмо на Црнците во Африка.  

Во Египет...Месопотамија живееле две раси: Белци и Црнци. Црнците биле
канибалисти.29 Следи нивни традиции да се наметнат и врз Белците- и обратно. 

27 Арнаутите се со кавказко бело капче,со ДНК блискос на Кавказ,со повисоко учество на крвна гру-
па В и АВ, со монголски одлики, навики и традиции, а и на Отоманите им биле монголски акинџии.
28 Otto Zierer,“Große illustrierte Weltgeschte”,Sieg des Kreuzes Völkerdämmerung,Herbig-München 1983.
29 Бидејќи Богот го создал Човека по своја лика…,Бог=Човек, тогаш Богот се однесувал како Човека
на својата раса. Бидејќи до денес Белците не се канибалисти, спротивно на Темните, боговите на Бе-
лците не јаделе луѓе. Значи, без приложување на жртви на боговите.Бидејќи Бик=Зевс и Пастув=По-
сејдон, Белците не јаделе говедско млеко/месо и коњско млеко/месо. Бригите научиле да јадат гове-
дско млеко/месо од Монголите, кои крстареле на Балканот. Низ континентот се јаде коњско месо на
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Следи во Библијата да се внесат канибалисички навики, што било пресене-
сено во „Илијада“..., но не врз балканското население и од него посеверно населено
во Русија. За ова пиши акдемикот Истархов.30 Следи да се спореди со она во Русија.
Само така ќе се потврди дека Белците не биле канибалисти,ниту тие се обрежувале.

Киев бил создаден по 6 век н.е., а во Русија масавни преселби се само потоа.
Еднобожеството=еврејството биле традиции на Белците од Египет со Месо-

потамија, а за Исус Христос уште и на Ведите од Индија. Следи Марија не била ка-
ко Семирамида туку како Бригијка,според Анѓелија Станчиќ Спаиќева- Охриѓанка.

До денес во Македонија има имиња на апостоли, но не еврејски... Исто така,
постои народно творештво (песни...) за Божиќните и Велигденски празници, а и за
другите празници. Тие празници се празни и затоа тие празници се исполнети со
веселби, игри, пеења итн. Ова го имаат само Македонците, а никој друг во светот.
Токму затоа Македонците во своето православие внесле и многу свои повеќебожни
традиции: коледе...Се истакнува со единствена цел, сé било бригиско и македонско.

Св.Горѓија од Мала Азија не бил претставен како коњаник. Таков постанал
во Бригија, дури и Крали Марко. Тој, коњаник, во тн.византиски грб станале руски.
Бригискиот коњ бил пренесен во Месопотамија, Арабискиот Полуостров и Египет.

На наведените простори била битна маслинката, но не дабот. При негово се-
чењето на стеблото, на панот се создава крст. Токму затоа Муслиманите=Турците
него не го користат за огрев, туку буката. Ова е очигледна разлика со азиски ислам.

Не случајно дабот бил за коледето, за огнот, кој бил секајца (С=Σ=сила=с ил
а): Ил, Илија, Св.Илија=Перун=Зевс. Дабот бил на споменикот на Филип Македон-
ски во Битола, како и орел со змија на Саат-кула. Ама и Серамида како гулаб. 

Сé ова било доказ дека Биточани и пошироко Бригите биле 100% домородци
Бригиски традиции биле пренесени во Индија...Кина...Јапонија- дативно у...
Еднобожеството=еврејството, што се гледа во Библијата, не прифаќа магии,

мистери, астрономија итн.- тоа е против природните науки- со кои се бавело пове-
ќебожеството.Осознавајќи ги овие слабости се говори за книгата Енох, во која биле
внесени мноштво работи од повеќебожеството=хеленството, според Хелиос=Илиос
=Св.Илија, што било истоветно со Перун. Книгата на Енох била од околу 250 г.п.
н.е.Пак,самиот поим Енох бил коински: Енох=е нох, х=в, нов.Значи, Нове - в = Ное.

Како што Библијата била грабеж на повеќебожеството, исто било и со Енох.
Затоа еднобожеството=еврејството е истребител на сé од повеќебожеството. 
Ирод (Херод) бил само Македонец. Па затоа тој не бил Евреин=еднобожец,

туку само повеќебожец. Токму затоа во неговиот храм ништо немало еврејско, туку
само македонско повеќебожно што било однесено во Шкотска Рослин... На такви-
те мистерии... се засновало масонството. Следи тоа било само македонско, а никако
еврејско=еднобожно- без етнички еврејски народ.

Во врска со неговиот храм, а во 1441. како него започната е градбата на Ро-
слин, само малку појужно од Единбург, во Шкотска, бил битен „зборот дормер зна-
чи светларник или друг отвор кој овозможува светлоста да влезе во просторијата во
која некој спие“. Дормер=Дромер=дремер=дремар, на англиски dream=Traum на ге-
рмански.Значи, дрмер, кој е за дрмење, дремење. Па кога некој дреме, тој спие: дрм

оние простори каде што дошле Монголите (Готи...). До денес низ Европа не се јаде кобилско млеко.
Да не се изуми,дека се велело,вие Европјаните многу се гадите од човечко месо-наспроти Азијатите.
30 „Ударац руских богова“, В.А. Истархов, Академик на Аријско-Руско-Словенска академија- 2000.
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=спие. А кога него некој ќе го дрмне, тој се разбудува=дрмнува, како кал-дрма=кал
дрма...Видлив е македонскиот јазик на Ирод, Скотите и сите други.

Самиот поим е поврзан со светлоста на Сонцето=Хелиос=Илиос=Св.Илија.
Константин го обожувал бог Сонце сé до смртта. Наспроти него, бил Јусти-

нијан. Тој бил вистински христијански владетел. Тој ја забранил математиката. Тој
наредил да се исфрли од Библијата учењето за реинкарнација, кое дури Константин
го оставил. Тој бил противник на неоплатонизмот и затоа во 529 година ја затворил
Платоновата академија во Атина. Токму со него и од него почнал темниот период.

Службен јазик бил латински, а народот си говорел на своите мајчини јазици.
На почетокот јазикот бил слоговен. И затоа во прво време да бидат во упо-

треба Ма/Му, Ка, Лу...Тие имале свој понатамошен развиток во Мајка=ма јка (јака)
или Матер=ма тер (тера-потера...). Ама и Мутер=му тер. Исто така, Луѓе=лу ѓе... Па
и Ма Ман-ес, Ме Мен-ес, Ми-нес, Мо Мон-ес, Му Мун-ес за човек, до мина за луѓе.

Пример е муце за уста,а тој на германски е мунд=мунт - н = мут = муце, т=ц.
Авторите,31на стр.61,пишат за јазикот на Викизите.Тие биле и руски Варези:
„...поетската традиција на скадинавските предци на семејствотоСент Клер...“
„Скалдските песни биле слоговни (форма на внатрешниот двостих или фра-

зи), а во ним била користена алитерација, внатрешна рима и косонанца, што оваа
комплексна форма ја чинела непредвидлива на било кој јазик...“.

Значи, јазикот бил слоговен во 16 век н.е. Ова било и на Баските, што важи и
на Македонците во Пакистан. Следи античките Македонци имале слоговен јазик. А
ова било повод тие слоговни говори во Македонија имале понатамошен развиток.

Белците правеле поими со в-н-т: на почеток-средина-крајот, види мои книги.
За крава било ка. Бидејќи таа равни и оди раван: ка + рава = крава. Следи на

латински вака=ва ка- ва (оваа) крава и до вакцина: vakat=vakt- т трето лице еднина.
Како што во претходните книги пишев за слоговниот јазик, стои кај Вотсон.
На стр. 28: „Шкотските кланови и септи на кои се делеле“: септи - т = сепи;

следи шепи, с=ш, како што е сепата со повеќе сепи=шепи,спротивно на саки=шаки.
Стр. 59: Eireann=еиреан=е ире ан: ир=ил=Ил (Илиј); ан=он; м+ирен=мирен.
Вотсон, на стр. 22, пиши: „На најголеми запреки наидував кај арапските и

кинеските имиња“.Кинеските имиња биле на монголски јазик-таму се селеле Белци
Арапскиот јазик бил дворасен, на Белци  (Пелазги) и Црнци (Семити). Ова

било затоа што во Египет сé до со Месопотамија живееле двете раси. Следи таму се
говорело нивни јазици. Како дворасни јазици биле арамејски и староегипетски.

Брајер и други пишуваат за првиот „мртов“ јазик. Тие наведуваат сумерски-
от јазик останал званичен на царството за време на владеењето на третата династија
на двајца нејзини претставници, Шу Син и Иби Син, кои имале акадски имиња. Со
преминот на власта на аморитските владари, сумерскиот јазик престанал да биде
говорен, сепак не излегол  од  потполна употреба.  Владарите  ги  врежувале  своите
натписи на сумерски, иако често со акадска верзија на истиот текст. Во листата пи-
сарите го додавале и акадскиот превод на секој сумерски збор.

Блајкен и други кажуваат, во почетокот на третото илјадолетие п.н.е. се за-
бележува дека на Сумерите снагата им омалаксува. Нови импулси се забележуваат
при првите населувања или подобро приселувања на Семитите со семитска јазична
група. Оттогаш до почетокот на второто илјадолетите сумерскиот елемент постепе-

31 Кристофер Најт и Роберт Ломас, „Книга за Хирам“Сремски Карловац : Каирос, 2007 (Нови Сад...).
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но ослабува. Во литературата пред сé во религијата, се негувал сумерскиот јазик и
во првото илјадолетите п.н.е. се одржала двојазична култура на Вавилон. 

Вил Дјурант кажува, ако ги следиме споевите на Тигар и Еуфрат на Перси-
скиот залив до местото каде што реките се раздвојуваат и потоа ги следиме Еуфрат
на запад, се наидува северно и јужно од него на затрпани градови на Сумер: Ериду,
Ур, Урук (библиски Ерех), Ларса (библиски Еласар), Лагаш, Нипур и Нисин. Сле-
дејќи го Еуфрат на северозапад кон Вавилон,најчувениот град на Месопотамија, на
исток од него Киш, понатаму покрај Еуфрат до Агад, е Акад. Раната историја на
Месопотамија  е  борба  помеѓу  несемитски  народи  на  Сумер  против  Семитите  од
Киш  и  Агад  и  другите  центри  од север.  Овие  создале  сеопфатна  цивилизација  и
единствен историски и етнички Вавилон, кој бил производ на обединување на Ака-
дците и Сумерите и се докажала доминантна акадско- семитска лоза. Нивното воју-
вање завршило со победата на Акад и основањето на Вавилон како престолнина на
цела Месопотамија. (г=к; Значи, Сумерите  биле Белци, а Акадците Црнци, Р.И.)

Се работело на „несемитски народи на Сумер против Семитите“. Сумерите
биле Белци со закосени очи, како што се денес Берберите. Повеќе во моите книги. 

Во Малата енциклопедија на Просвета, од 1986 година, од Белград, се наве-
дува споредба на писмата: 1. арапско писмо; 2. условен систем на транслитерација;
3. вообичаена арабиска транскрипција;4.кирилична варијанта на таа транскрипција;
5. најобична замена во нашите традиционални арабизми; 6. кирилична фонетска тр-
анскрипција, каде се бара сличност; Од неа се гледа нивната сличност како што пи-
шела Белците (Пелазги) од десно на лево, што се среќава и во Африка, каде биле и
Црнците (Семитите). Најстарата писменост на Белците се најдувала во Левантот. 

Во прилог се наведува и дативот, кој го имаат само Бригите=Брзјаците: кој
(номинатив), кого (акузатив), кому (датив) и чиј (генетив). Пример: ме купи (акуза-
тив) и ми купи (датив). Дативна именка е братучед. Бидејќи службени биле коине,
па тн.старословенски и конечно коине, а за време на петвековното турско=ислам-
ско ропство не се  подигнувале  школи, Бригите останувале  сé понеписмени. Така
нивниот јазик (говор) станал победен и сé победен. Токму затоа ваква е и денес со-
стојбата. Меѓутоа, денес Брзјаците во Демир Хисар сé уште навредуваат со у, што
било дативно: волу, коњу, идиоту... а не вол, коњ, идиот... Што се однесува падежи-
те во именките, тоа е работа на договор, а падежите се договорни. До денес Брзја-
ците говорат дативно, но не Пеонците- според Мара Мариово-, ниту долна Македо-
нија..., никако Елада, нити во Месопотамија и Египет, споредба со првите книги на
Библијата на арамејски, што важи и за староегипетски. Дативот го внеле Бригите
Птоломејци во коине- во Александрија. А Датив немало кај Персијците- Дариј  I,
Ксеркс итн. Значи, дативот бил само бригиски, а денес само уште како брзјачки.

Белците и Црнците си говореле свои расни јазици. Следи да бидат создадени
дворасни јазици: арамејски и староегипетски. Во 515 г.п.н. сé уште во употреба бил
староперсиски, а потоа бил новоперсиски. Тој бил само вулгарен арамејски јазик.
По смрта на Александар Македонски, Птоломејците во Египет го создаваат коине.
Бидејќи тој бил дворасен авторите говорат за блискост на коине со новоперсиски.

За да се потврди дека коине бил за време на Птоломејците, на коине е пре-
ведена Илијада во 3 век п.н.е. и тогаш се пишани делата на коине. Тек од 240 г.п.н.е
следи латински на Лив Адроник. Исто така, тој во 15 век н.е. бил обогатен со уште
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околу 10.000 коински зборови. Па се говори латински зборови со заедничко поте-
кло (коинско и латинско). Токму затоа латинскиот бил двојна „копија“ на коине. 

За да се потврди дека коине како хеленски јазик бил со потекло вон Балка-
нот, а хеленизмот е период само смртта на Александар Македонски, Вотсон, на стр.
37, пиши: „...На сите им е познато дека на баштината на Рим најпрво придонела Гр-
ција а потоа христијанството; ама во хеленистичката традиција на Рим бил содржан
и персиски елемент кој, поново, недвојбено потекнал со дел од Египет и Сумер“.

Бидејќи „персиски елемент“ бил содржен, а тој бил од Сумер, коине бил ка-
ко персиски јазик, се потврдува, коине бил со потекло од Египет. Потоа е латински.

Следел готски јазик кој бил вулгарен коински јазик, а Готите биле Татари со
својот бог Асен,како што биле Бугарите.32 Ото Цирер,на стр. 100, пиши за Улфилас
и „силата на старите Асенбогови“. Авторите не сакаат да се споредува  јазикот со
генетиката.Ова било само поради тоа што готскиот јазик бил само едно: монголски.

Вебер33 ги наведува Готите, ама не Скитите. Тој пиши: „Монголи (исто така
наречени Татари)“. Вајганд пиши: „татарски Хуни“, а Вајгал преку Дунав „Скити34

или Татари“. Велс истакнува: Готите, кои навлегувале кон југ, а овој народ едно вр-
еме  живеел во  јужна  Русија,  каде  реката  Дњепар  ги  делела  Визиготите  (Западни
Готи) и Остроготи (Источни Готи). (Визи=визи, виза...,Остро само едно остро, Р.И.)

Вотсон, стр. 94, вели: „...великиот кан на Златната хорда. На татарската др-
жава втемелена во долината Волга, наследници на Монголите...“: Татари=Монголи.

За да се потврди дека готските се татарски, значи, монголски, се следниве
прилози: Ами Буе наведува исти готски,фински и албански зборови.35 Според Вент,
финскиот и унгарскиот се вбројуваат во угријско јазично стебло. Вилкинсон го на-
ведува  Лииен,  кој  истакнувал  дека  Булгарите  имале  угријско  потекло.  Ерих  фон
Де-никен за Чувашите, татарско-фински народ кој живеел лево и десно од страната
на средна Волга, со околу милион и пол жители. Нивниот јазик е само огранок на
ту-рскиот.  За  Сефтерски,  кај  Симеон  дома  се  говорело  бугарски  (татарски,
чувашки).

Берлинско- виенската школа пиши Готите биле Германи. При тоа таа до де-
нес си ги лаже своите Германи дека тие биле Белци. Ако тие би биле Белци, тие би
говореле само јазик на Белци. Меѓутоа, состојбата е многу јасна со нивниот јазик.
Тој не бил  варварски=пелазгиски=тн.словенски  туку  готски=монголски,  различен
од тракискиот склавински=тн.словенски на Германите,што го пиши авторот Приск
(5 век): „... готскиот...а(Белците, Р.И.)меѓу себе го говореле својот варварски јазик“.

За монголски=ујгурски=турски се гледа со руни, кои постанале монголски.
Луис Базин пиши за масовното преобраќање на Турците во исламот и нив-

ното доаѓање на Среден исток во текот на 11 столетие. Пред тоа, неисламската кни-
жевност настанала особено на почетокот на 8 столетие, во турската држава во Мон-
голија, потоа во источниот Туркестан (слив Тарим). Монголските Турци (8- 9 ст.)
оставиле воглавно погребни записи.Најобемни и најчувени биле записите во Тон-

32 Вотсон на стр. 89 пиши за норвешки јазик и водач Иван Аасен=Асен. За тој бог нема ни еден збор.
33 Georg Weber(1885),“Weltgeschichte” in übersihtlicher Darstellung,Verlag von Wilheim Engelman,Leipzig.
34 Според Херодот, на брегот на Црно Море и северно од него се селеле Белци.Следи Скити биле Бе-
лци. Бидејќи од Источна Азија кон Запад продирале Монголи, тие во Скитија станале Скити. Токму
затоа тн.византиски извори Скити се однесувало за Татари. Затоа името Скити станало и дворасно.
35 Албанија била на Кавказ.Преку неа навлегувале Албанци (Арнаути-Геги):Черкези, Татари...Вакви
биле и во Арбанија=Скиптарија.19 век во Косово се колонизирани 500.000 Черкези и 100.000 Татари
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јукук (околу 726), царот Билг Каган, за Кли Тиган (732),за самиот Билг Каган (735).
Два последни се нарекуваат Орхонски записи. Овие текстови се напишани со спе-
цијална епиграфска азбука, наречени „турски руни“. Турците од источен Туркестан
(денес кинески Туркестан), а посебно Ујгурите од областа Турфан, дошле од север
и се утврдиле на почетокот на 9 столетие.

Бидејќи се говори само за руни  и персиски писмо во Османовиот јазик на
Мехмед Караман (13 век),36 се потврдува, Монголите=Турците немале свое писмо.

Вотсон, на стр. 67, пиши: „...Ширењето на францускиот јазик и француската
култура по целиот свет постанал мошне специлијализирана работа,облик на дипл-
оматијата кој ја одржал француската моќ во светот уште долго после што нејзините
битни темели ослабиле. Тоа бил величествен подвиг, кој може да се мери со изумот
на кинеското писмо: не делувало така долго, ама го зафатил поширокото подрачје“.

Белците со своите руни оделе кон Исток, до Источна Азија, откаде Монго-
лите се префрлиле во Америка околу 13.000 г.п.н.е. Белците еден милениум  пред
Монголите стигнале во централна Азија. Тие таму оставиле свои наоди и домашни
животни. Нивниот јазик бил тохарски (денешно македонско презиме Тохареви од
за токарско занимање). Според авторите од тн.словенска јазична група, лингвисти-
ката беше шокирана порано во нашето столетие кога длабоко на исток на денеш-
ната територија на Кина се открија тохаревски текстови, кои укажуваат, меѓу дру-
гото, на јазик (на семантички план) близок до балтословенската групација. 

Се потврдува дека писменоста во Кина била тн.словенска, што важи за вене-
тската низ контиенентот, чии руни биле етрурски,германски,француски, шпански...

Следи во Европа имало два јазика коине и латински- со македонска основа.
Како што латинскиот, и латиницата била македонска, и тоа од Халкидик.
Вотсон, на стр. 50, вели: „Очигледно не е збор за процес кој е тек аквизиција

на странски позајмици- како што латинските зборови по пат на црквата влегле во
германски и полски јазик, или како арапски преминале во шпански“.

Значи, латинскиот како дворасен јазик делувал пелазгиски=тн.словенски ја-
зик да се семитизира=поцрнчи и тоа врз германскиот и полскиот јазик, а Германија
до реката Рајна била само склавинска=тн.словенска. Следи во шпанскиот влегле ар-
апски зборови, што авторите говорат за „странски позајмици“, а не дека Арапите
биле Белци со закосени очи како што биле Сумерите и Египтјаните- како денес Бе-
рберите- тие живееле во Палестина=Пелестина, пелести=белести, Пелазги. Да не се
изуми  арапскиот јазик бил нов и тој бил вугаренарамејски, како што бил новопе-
рсиски. Па Ламб37 говори за „...Македонско- иранска фузија...како елински свет“.

Меѓутоа,коине не бил народен туку јазик на образованите и трговците. Сле-
ди,кога Евреите во Александрија коине го прифатиле како свој јазик, и тие станале
Хелени. Се ова говори, коине и неговата „копија“ латински не биле народни- туку
мртви. Токму затоа тие за народот Белци со тн.словенски јазик не биле разбирливи.

Бидејќи Македонците сфатиле дека коине како дворасен јазик не бил разби-
рлив за народот, тие од него ги остраниле семитските зборови и станал разбирлив.

36 Хамер за 13 век вели: Мехмед Караман „на престолот вовел мошне битни промени во пописите за
порезите.Овие дотогаш во целото Селџутско царство биле напишани на персиски јазик. Мехмед Ка-
раман го помешал турскиот со персискиот и нарочито во книговодството, помешано од двата јазика,
по кој уште и денес се водат пописите на османовата ризница нарочито со лошото писмо и јазик“.   
37 Харолд Ламб, „Александар Македонски“-патување до крајот на светот, Култура- Скопје, 1989.
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Наспроти ова, од латински се правеле вулгарнолатински, в=б. Таков бил Фр-
анковиот, португалскиот..., вулгарнолатинските во Италија. Во Италија католички
јазик опстоил латински, а град-државите имале свои вулгарнолатински јазици.

Па Франковиот тешко се учел, дури свештениците тешко него го разбирале.
За да се потврди дека Франковиот јазик не бил народен се чита од Ланге, не-

го луѓето од Цариград... подобро го разбирале отколку самите Франки. Па тој,38 на
стр. 336, го цитира Гутнер од Паирис: „...На тоа дојде опатот само со мака помалку
зборови испрекинато (грчкиот свештеник зборува подобро француски отколку ел-
сасишкиот опат), за на стариот јасно да му го направи, она што тој од него го са-
каше“. (Значи,се потврдува авторовите тн.Византијци биле повешти во јазици, Р.И)

Следи споредување, дека коине бил како персискиот (новоперсиски), арап-
ски како грчкиот со романските јазици (шпанскиот...)39 итн. Значи, семитска врска.

Вотсон,  на стр.  50, истакнува:  „Најдобра  европска  паралела  за тој процес,
кој во бит останал скриен на историчарот, ест појавата на романскииот јазик, во кој
еден романски говор настанал на темел на латинскиот стопен со словенскиот“.

Значи, романскиот бил латинизиран=семитизиран тн.словенски јазик. Па за-
тоа до денес во Романија има тн.словенски имиња на места,презимиња на лица итн.

Бидејќи Романија била склавинска, а денес таму нема тн.Словени, сé е јасно.
Бидејќи во континентот најважен бил Франковиот, Вотсон, на стр. 66, пиши:
„Веројатно главно орудие на централизацијата и националната големина бил

францускиот јазик. Веќе сме споменале како настанал тој романски јазик, изведен
од латински, со мошне малку позајмици од келтските, франачките и скадинавските
извори. После освојување на Languedoc, северната варијанта постанала едини јазик
на политичката и културната елита, иако неколку покраини на југ го задржале свој-
от  различен  говор,  па  населението  со  него  се  служело  и  во  локалните  и  јавните
установи. Ама централната влада све повеќе ја увидувала важноста на јазикот како
политичка сила. Годината 1539, со едикт во Villers-Cotterets, Фрањо I француски го
прогласил един службен јазик“. Значи, Франковиот јазик официјален бил во 16 век.

За да се разјасни состојбата, мора нешто повеќе да се напише за Франковиот
јазик. Тој не бил народен, на кого зборувало населението, туку „мешавина“ на на-
родниот склавинскиот=тн.словенски  јазик,  на  кого говорел  Отон  со Самуил  и  со
ед-ен  негов  брат-  непознат  кој  тоа  бил-,  и  латинскиот  јазик  кој  бил  католички
службен  јазик.  Наспроти  него  бил  и  православниот=тн.византиски  коине-
Птолемејов јазик.

Благодарејќи  на  Константин  (Кирил)  Филозоф  (Солунски)  била  извршена
реформа на коине и бил создаден тн.старословенски јазик. Ова било направен како
што било за време на Птоломејците во Александрија од староегипетски биле отстр-
анети семитските зборови на Црнците и бил создаден коптски јазик. Коптскиот бил
пелазгиски=тн.словенски на Белците, во кого имало мноштво тн.Кирилични слова.

Тн.старословенски граматички бил како коине- само без семитски зборови.
Во Ремс се избирале кралевите со Библијата на тн.старословенски јазик. Тоа

било сé додека во 1539 година Франковиот не постанал службен јазик во Франција.

38 Reinhold Lange, “Imperium zwischen morgen und abend”, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972.
39 Кога Евреите дошле во Битола (15 век- доказ гробиштата во Битола) говореле само шпански јазик.
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Ф.В.Мареш вели, преводот на Библијата од Методиј бил единствен во тога-
шна Европа, претставува најдобар превод и досега не бил направен таков превод во
оригинална преносна смисла. Следи со неа да се обединат- другите се дотерани.

Франките, кои биле Французи и Германци, го разбирале тн.словенски јазик. 
Шулц  истакнува:  “...Траките и Илирите на Балканот не само што останале

на своите древни огништа, туку наспроти римската навала, го зачувале јазикот, ве-
рата,  а на некој начин  и  слободата...  Во  I-от век  од  новата  ера тие  веќе  се наре-
кувале  Словени“, додавајќи  дека “нивните  потомци  биле  “современите  Македон-
ци“. Тој се повикува на Страбон, дека “постоела родовска блискост и истоветност
на Траките и Илирите, а во тие рамки и на древните Македонци. Притоа тој вели:
“...Траките и Илирите не можеле да бидат туѓи едни на други на кој и да е начин,
бидејќи и двата рода биле од исто потекло, а освен тоа имале исти обичаи, уредува-
ње и почитувале исти богови...“40...“...и за едните и за другите богот Сатор бил Де-
вада, а богот Силен- Севад, додека богот Беха, како врвно божество, бил нарекуван
Савадиус, односно Сабатиус“, по кое, по се изгледа, Сабините во Италија го добиле
своето племенско име. Бидејќи до 1809 година Балканот е Македонија- Македонци.

До 5 век не бил во употреба поимот Склавини. А Словени било и за Венети.
Во денешна Шпанија Венетите имале своја земја под името Келтика (Celti-

ca). Страбон вели: “Венетите се познати и под името Келти“. Полибиус (2 век н.е.)
пиши за Венетите: “...Нивниот јазик е малку поразличен од оној на Келтите. Но во
обичаите и носијата се еднакви, со мали разлики...“. Следи цела Европа била насе-
лена со Венети, а нејзинј центар бил Енеја во Македонија. На шлемот од Негов е
карактеристичен венетски натпис, денес во  Cunsthistorisches Museum Dunaj во Ке-
лн. Германија била Венетија, значи, венетска област. Прокопиј во XVIII вели: “Ко-
га  византиската  војска  пристигна  во  Италија,  Германците  го  зазедоа  поголемиот
дел од Галија и од Венетија...“. Се знае дека со “Германци“ Прокопиј ги означува
Франките кои, за време на војните со Готите, ја преземаат Венетската област. Спо-
ред Историја на војните, VII, 33/7.... Венетите живееле до реката Рајна, во Венетс-
ката област, на Германците....Значи,источно од Рајна била Венетија, која била скла-
винска земја со тракиски традиции... Сé ова говори сите тие биле еден ист народ. 

Па Венетите и Склавините имале само еден ист пелазгиски=тн.словенски.
Само западно од Рајна била Галија,а источно склавинска=вентска Германија
Следи доказ дека во Франција и Германија и цела Европа бил тн.словенски:
Кај Ристо Стефов, „Историја на македонскиот народ од античките времиња

до денес“, 2008, Скопје, на стр. 494, има слика: „Натпис во Дура-Еуропос“. На сле-
дната страна се вели: „Додаток А Натписите во Дура Еуропос (Dura Europos). Сле-
дниов текст е земен од страниците 7577 од книгата на Антониј Амброжиќ ‘Збогум
на Бретања, транскрипција и превод на венетски пасуси и топоними’.

Овој пасус се појави на еден рељеф на Митра (Mihras) во еден храм во Дура-
Еуропос  (види  слика подолу),  по должината  на одбранбената линија на римската
Еуфрат. Еден кој ова го посветил (во друштво на двајца истакнати познаници) е ко-
мандантот на стрелците, јарибол.

Облатот е означен со пасус XXXXIV“:
„…DI MI HRANET TO JESEN ZHENO H IO SDRAIE IA JE I RASIA RIBO-

LEUJC…’AT JE’ (?) GOSTOJETOT ON JE TOJI DE I TE ROJ…J”,со транскрипција:

40 Strab., p. 315.- Clearch. Aup Athen., XII. 27. Спореди кај: Casimirus Szulc, De origne…, 72.
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„…DI MI HRANET TO JESEN ZHENO H JO SDRAJE JA JE I RASJA RIBO-
LEUJC…’AT JE’ (?) GOSTOJEDOT ON JE TOJI DE I TE ROJ (VAR) J !“.

Бретањците говореле тн.словенски јазик. Па тие и сите Белци говореле јазик
на Белци, тн.словенски. На „одбранбената линија“ имало и штит. Следи Штутгард,
освен студ (студен) гард (град) да биде и Штутгард=штут гард (град): штуд=штит.

Французите се одродиле со францускиот, а Германците со германски јазик.
Вотсон, на стр. 67, пиши: „...Во седумнаесетото столетие Француската ака-

демија  (Académie français),  која е втемелил кардиналот Richelieu,  постанува моќно
оружје за обликување и контрола на јазикот. И академците и големите писатели за-
еднички придонеле на тој процес, создавајќи од францускиот јазик најсовршен ин-
струмент на човечкиот говор и јазик на сите цивилизирани луѓе во раздобје од от-
прилика триста години. Ширењето на францускиот јазик и француската култура по
целиот свет постанал мошне специлијализирана работа, облик на дипломатијата кој
ја одржал француската моќ во светот уште долго после што нејзините битни темели
ослабиле...“.Па францускиот јазик како француски бил од седумнаесетото столетие.

Следела Русија. Вотсон, на стр. 97, пиши: „...Руската академија, втемелена
1783. по узор на Académie française, почнала посебно да се бави со тие прашања. Во
раздобјето измеѓу 1789. и 1794. е објавен руски речник во шест свески, а годината
1802. службена руска граматика“. Значи, токму само по Франција следела и Русија.

За Франковиот јазик Вотсон, на стр. 97, истакнува:  „Во осумаесетото  сто-
летие во Русија ојачало културното влијание на Запад и постанало необично при-
влечно за повеќе општествени слоеви. Во највисоките кругови се говорело францу-
ски, ама уште поголем број на руските благородници научиле германски“.

Се говори само за француски католички и германски протестантски јазик.
Во Прусија...службен бил францускиот, а почнувал да се вклучува и герман-

скиот јазик. Со германски се обединале и католици- нив до 18 век им бил латински.
Бидејќи во германските земји не бил битен германски,тој отпаѓа и од Русија.
Што се однесува за Англија, исто така, во неа бил Франковиот јазик. А Шек-

спир учел само латинско училиште. Во Британија биле Келти, а келта била секира
(келт, л=р, керт=кирт). Келтата=секирата сéсечи=сéкирти, секирта=секирата. Следи
Шекспир=шек с пир, ш=с, сек с пир- секира со пирење. Значи, Келтите биле шума-
ри со својот Пан, кој бил бригиски бог на пастирите, кои ги пасат стадата низ шу-
мите. Ама исто тој бил и шумски демон. Денес на чешки, словачки и полски пан е
господар. Пан бил господар на шумите, од сечените дрва останува само пан + ј =
пањ. После сечењето на шумите се врши пирење=горење, а пирејот за да се острани
тој се пири=гори. Така се создавале ораници и се вршеле преселбите. За преселбите
биле потребни домашни животни, а со нив се носеле и семиња, сé со балканско по-
текло. Исто така, и балканската писменост- види и Марија Гумбутас. Македонско
писмо била и латиницата од Халкидики. Таа се чита истогласно, што со милениуми
Бригите  и пошироко Македонците  го учеле.  Меѓутоа,  ова  не важи за Континтал-
ците.За англискиот алфабет рекол Алберт Ајнштајн. „Жителите како аналфабети да
ги задржат,за тие полесно да се контролираат“. Па и затоа тие полесно се одродиле.

За да се потврди како било одродување на Белците доказ се Германците. 
Удаљцов и други41 велат: „кога се посматра структурата на еден од герман-

ските јазици- германскиот, наоѓаме во него околу 30% јазичен состав кој не може

41 А.Д.Удаљцов, Ј.А.Космински и О.Л.Вајнштајн (1969): „Историја средњег века“, I, Научна књига.
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да се објасни на основа на старо-германскиот јазик и кој е остаток на стариот, пре-
индоевропски (јафатски) стадиум на развиток на овој јазик, на што укажуваат и низ
други реликти во тој ист јазик. Според тоа, одпаѓа мислењето за посебен ‘ариски
карактер’ на индоевропските народи, кои би врвеле низ развитокот кој тобоже нема
ништо заедничко со развитокот на другите јазици“. 

Значи, старогерманскиот јазик бил 100% индоевропски (аријски=пелазгиски
=тн.словенски), а готскиот јазик бил 100% монголски. Денешниот германски јазик
содржи од вкупно 100% зборови 70% (тн.словенски на белата раса со на Црнците
од коине/латински јазик) и само 30% турски состав на монголската=готска раса.

Бидејќи се говори за берлинско- виенска школа, која владее, се додава:
Вотсон  говори  дека  „Библијата  на  Мартин  Лутер  претставувала  книжевна

пресвртница еднаква како и верската“.Германците не чуствувале итна потреба да ја
обликуваат единствената германска држава. Европскиот просветителски период во
осумнаесетото столетие довел до процут на германската книжевност која свој врв
достигнала со поезијата на Гете. Парламентот бил отворен во Франкфурт на 18. мај
1848 година. Се дополнува: Браќата, Јакоб (1785-1863) и Вилхелм (1786-1859), Гр-
им се основачи на германскта филологија и тие први отпочнале со систематско изу-
чување на германскиот јазик.

Олга Луковиќ- Пјановиќ го употребува  поимот Сораби (Срби). Според на-
водите кои таа ги користи, Бизмарк  бил роден на брегот на Балтикот. Тој бил од
оние кои биле со потекло од Србите. Пак, овој бил човекот кој ги обединал Герма-
нците и тек тогаш тие за прв пат станале народ со заедничка држава, на која и бил
потребен државен службен јазик. Тој станал Лутеровиот протестантски јазик, а Ге-
рманците биле и  католици. Потоа  таа  продолжува,  дека Катерина  II, најголемата
руска  царица,  била  родена  во  Штетин.  Тогашните  московски  историчри  пишеле,
дека Катерина се родила во нејзиното семејство кое уште се вика Сербст, што оп-
ширно пишел и „Revue des deux mondes“. (Катерина=к атер ин а, Штетин=штет ин)

Велс го поставува прашањето: „Што е Германија, тој некогашен шаролики
крпеж на мали државички, се претворил во моќна целина полна со напаѓачки дух,
заради  кој силно се  плашело половина на целото човештво од германската  одлу-
чност ?“ Во еден говор во Пруското собрание, Бизмарк  рекол: обединувањето на
Германија може да се реши само со железо и крв.  

Еуген Н.Борза за книгата на Урлих Вилкен (1862- 1944) „Александар Вели-
ки“ кажува: Современото проучување за Александар почна во 1833 година, со пр-
вата публикација на една биографија од Јохан Густав Дројзен. Дројзен е ученик на
германската историографска школа од 19 столетие, која ги разви принципити на со-
времениот критичко- историски метод. Но уште поважно е што Дројзен длабоко ги
следеше историските настани во своето време. Тој ја виде Прусија кога се појави
како моќна германска држава и,во текот на својот живот, се бореше на унификација
на германските народи (повеќе народи со свои неразбирливи јазици, Р.И.) под пру-
ско водство. Дројзен особено беше оптимист во 1848 година и, навлегувајќи во по-
литиката (во периодот во кој историчарите немаа волја да учествуваат во пишува-
њето на историјата), тој стана член на Парламентот. Неговите надежи за германско-
то единство наскоро беа уништени, и, со исклучок на едно кусо враќање на полити-
чката сцена во 1859 година, тој го помнина својот живот во пензија, повторно рабо-
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тејќи врз материјалот на древната историја и енергично пишувајќи за Прусија и за
германското единство. (Тогаш немаше германско единство за да има народ, Р.И.)

Не само што Дројзен внел збрки со хеленизмот, а тој бил само по смртта на
Александар Македонски, вакви збрики направил трговецот Хајнрих Шлиман итн.
Ако тн.Германци се бавеле со наука, тие ќе научеле дека Белците биле со тн.слове-
нски јазик. Па тоа ќе беше повод Континенталците да не се одродат од својата раса.

Одродувањето било само во погрешна борба против Склавини=тн.Словени.
Како е можно да се одродат Белците, доказ е наводот во книгава со јазикот

во Унгарија. Во неа со монголски јазик имало 5% население. Бидејќи е доволно 2%
полиција, 2% војска и 1% управа, наведените 5% се доволни да се одродат Белците.

David Icke,42на стр. 106,пиши: „...Dr. Bagy наведува голем број примери како
би ја покажал лингвистичката подударност измеѓу сумерскиот, староунгарскиот и
современиот унгарски јазик. Се повикува и на неколку дела напишани во текот на
првото илјадолетие, вклучувајќи ги Арпадски кодекси и De Administradno Imperio, а
50 години водел сопствени истражувања. Кажува дека само две стотини унгарски
зборови кои доаѓаат од угро-финскиот јазик, ама повеќе од две илјади зборови кои
се блиски на сумерскиот...“. 

Бидејќи 95% во Унгарија биле Белци, нивниот староунгарски јазик бил ја-
зик на Белци- тн.словенски. А ваков бил јазикот на Сумерите, кои биле само Белци.

Бидејќи Троја, според авторите, била во Анадолија, тогаш Турците би имале
Тројанско потекло. Овде е битно што во книгата на Х.Џ.Велс, како фуснота, се на-
ведува: „Во последно време некои турски историчари покушуваат да утврдат дека
чистокрвните Турци биле потомци на Сумерите, создавачи на најстарата досега по-
зната просветеност“. Пак, за Херодот Бригите ја создале Анадолија и Ерменија.

Место тн.не-Словени да ги отфрлувале тн.не-словенски зборови, тие го пра-
веле обратното. Бидејќи мнозинство зборови биле тн.словенски, тие не биле можно
во потполност да се отфрлат. Најдобар доказ е она што е наводено за унгарскиот. 

Вотсон, на стр. 127, пиши за Панславизмот: „Зборот ‘Славен’ припаѓа во бит
на подрачјето на филологијата. Постојат словенски јазици, како што постојат лати-
нски (или романски),германски (или теутонски), финско-унгарски и турски јазици“.

Вотсон, на стр. 93, пиши: „...народите на финско-унгарскиот говор, и се про-
тегал од Естонија на Балтичкиот брег до Удмурт во долината на средна Волга“.

Следи источно од Франција да се готски, а западно од Германија романски.
David Icke, на стр. 254, пиши: „...Гут или Гот постанало Гоа (англ. бог), из-

раз кој подоцна го користеле Готите. Сите неромански јазици во Европа потекнува-
ат од готскиот, вклучувајќи го англискиот, а древно шведски јазик уште секогаш се
нарекува  ‘шведо-готски’. Старото име на Данска  било ‘Gothland’, од што е изве-
дено Јутлант“. Значи, „неромански јазици“ се источно од Франција, од Германија...

Готските јазици биле трораснио, а латинските (романските) дворасни јазици.
Со Француската револуција следи службениот француски јазик,потоа руски.
Рускиот и српскиот јазик бил тн.старословенски, кој бил македонски јазик

со говор од Солунско. Пак, грчкиот вулгаренкоине. Значи, само македонски јазик.
Бидејќи се говори за службени јазици, рускиот јазик до денес станува наро-

ден јазик, што важи и за српскиот.Бидејќи тие биле со тн.старословенска основа, со
солунски говор, тие до денес се разбираат од тн.Словени. Наспроти нив е грчкиот,

42 David Icke, Priče iz vremenske omče, TELEdisk, Zagreb, 2008.
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тој до денес се учи и да се научи, дури со сила. Следи во Долна Македонија за да се
научи грчкиот јазик, а Македонците да не говорат македонски, тие биле затворани,
мачени, убивани...им се искорнувале  ноктите итн. Меѓутоа,  Македонците во оку-
пираната Долна Македонија од 1913 година, дело на Континенталците, своите ма-
кедонски говори масовно ги владеат, не споредливо со нациите со државни јазици.

Да не се изуми, Македонците си имале свои говори, на кои до денес говорат.
Ова не важи за Еладците,кои говореле Хомеров јазик.Пак,грчкиот лингвист Тсиоу-
лкас (Чулкас),во 1907 година пиши, Славо-Македонците во Лерин говореле ран Хо-
меров јазик. Дури Критјаните, кои говореле Хомеров јазик, во 1913 година сакале
да бидат со Бугарите, тие го разбирале бугарскиот јазик, но не дворасниот грчки.

Значи, македонскиот народ има само еден јазик. Напротив, Грците четири:
Хомеров, коине (тн.старогрчки), катаревуса и димотики. Ако говорат четири Грци
со по еден јазик, тие меѓусебно нема да се разберат. Токму затоа и делата на Глигор
Прличев, пишани на тн.византиски јазик коине, со двата нови грчки јазици во пот-
полност не се разбираат: димотики има повеќе тн.словенски зборови од катаревуса.

По скромни биле Германците. А тие имале три службени јазици: латински,
Франков и германски-не разбирливи. Германски во Германија е прв странски јазик.
Тој се изучува од 19 век како германски јазик. И тој до денес сé уште не е народен. 

Вотсон на стр. 59 пиши: „По службените статистики годината 1961. ирски
јазик говорело 716.420 жители (27,2 посто население), ама спрема службената стру-
чна процена 1951. е заклучено дека само 35.000 луѓе се служат со ирскиот како во-
обичаен говорен јазик, а само 3000 луѓе воопшто не знаа англиски“.

Ирскиот бил „мешан“ јазик, како англискиот. Келтскиот бил бригиски јазик.
Континталците се носители на одродување на Балканците и Малоазијците.
Нивното одродување било со службените верски јазици, а и со монголскиот.
За да се потврди дека коине немал врска со Елада е доказот што во неа не

бил во употреба дативот, кој го внесле Бригите Птоломејци во коине, кои владееле
во Египет. Исто така, во денешниот грчки јазик се одбегнува дури генетивот. 

Исто така,според авторите од стара и нова ера,во Елада бил пелазгиски јазик
Лукијан од Самосата, „Како треба да се пишува историја“, напишана 165/6

година, под 21. вели: „И следнава грешка не е мала, па мислам дека заслужува да се
одбележи. Историчарот просто се мачи да пишува  на чисто атичко наречје, да го
прочисти својот јазик, па нашол дека треба и римските имиња да ги преправи во хе-
ленски...“. Значи, имало хеленски јазик (коине) и атички говор, но ништо грчко.

Со наводот се потврдува, дека во Елада во 2 век во употреба бил само атичк-
иот говор, кој бил варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски.

Значи, понатамо во римско време се пишело на пелазгиски=тн.словенски ја-
зик. Ваков бил и Аријан (2 век н.е.). Следи тој „Индиската историја“ ја напишал на
јонско наречје, иако тој ги познавал коине и латински. Блајкен и други наведуваат:
„Плиниј говори за пасивната согласност на луѓето била првата причина за употреба
на јонската писменост“. А освен јонски бил и атичкиот: атички без датив и генетив.

Се заклучува, на јонското наречје се пишело, но не на атичкото и на коине. 
За прашањето дали коине бил балкански јазик се наведува  доказот што го

напишал  Приск  (5 век).  Тој  пиши  за  народниот  јазик  (варварски=пелазгиски=тн.
словенски) и латински, но никаде го нема коине. Ова говори дека коине бил само
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јазик на Птоломејците, кој бил во употреба во Александрија. Па со него Еврејите
постанале Хелени. Значи, никогаш немало етнички хеленски народ, според Хелиос.

Коине бил хеленски=повеќебожен јазик. И токму на него од арамејски биле
преведени првите книги на Библијата, а следните на Стариот Завет биле напишани
на коине. Бидејќи Библијата била основа за христијанството, Новиот завет бил пи-
шан на коине. Така коине постанал христијански јазик. Следи христијанството да
постане државна вера во 4 век за време на Константин Велики. Меѓутоа, тој дури
во  5 век  уште  не  бил  службен  јазик, туку  тоа  станува  подоцна. Да  се  потсетиме
дека Јустинијан (6 век) правото го напишал на латински. Конечно, коине станува
како единствен службен јазик на тн.Византија дури само за време на Ираклиј (610-
641).  

Еладците биле само Пелазги=тн.Словени со пелазгиски=тн.словенски јазик.
Макс Фасмер за Тесалија истакнува дека „Велегезитаи, чија област во XII и

XIII век се викала Велегезас“...„чие образување воочливо се всогласува со името на
Антите Тазиархос Доврагезас“. Антите и Склавините имале ист пелазгиски јазик. 

Макс Фасмер пиши: „Конечно од XV век уште за понатамошниот живот на
Словените на Тајгетос како сведок е местото од опишувањето на патувањето на Ла-
скарис Канонос за  Deutschland  и северните земји да се спомене, чие постанување
Василјев (Buzeskul- Festschrift стр. 397 фф) го поставил во 1412- 1418 година. Таму
Гркот (Ромеецот, Р.И.) исто така го опишува опкружувањето на Либек и таа земја
ја нарекува  Stlavounia. Тој тогаш ја додал забелешката за сродноста на либекските
Словени со Зигиотите на Пелопонез“. Значи, варварски=пелазгиски=склавински.

Значи, Склавините во Пелопонез и оние на Либек биле „сродни“. Следи Ела-
дците како Македонците во XV век говореле склавински=тн.словенски. Па овој бил
само варварски=пелазгиски=тн.хомеров=тн.Платонов=тн.словенски. И се е јасно. 

Фалмерајер (1830) потврдил дека во Елада се говори со тн.словенски акцент,
како и дека Еладците биле словенизирани Хелени. Значи, Хелените говореле со ва-
рварски=пелазагиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски  јазик  кој  во  негово
време  бил коинизиран, турцизиран  итн. Исто така, во песната Мани, поврзана со
еладската историја до со кралот Отон, германски превод, е внесен и темниот вокал.
А тој до денес бил само тн.словенски или на белата раса. Исто така, е и без датив.

Дури со години го правев мозаикот,дека во Елада се говорел варварски јазик
Оболенски  пиши: „а Константин Порфирогенет, опишувајќи  го Пелопонез

непосредно после 934 година, вели дека поголемата чума од 746-747, ‘целата земја
била словенизирана и станала варварска’ “. Овде кај него е склавинска=варварска.
Исто така Оболенски наведува: „Кон крајот на дванаесеттиот век Михаил Хонијат
учениот атински митрополит, понижен од откритието дека неговата паства од бед-
ните селани кои зборуваат на народен јазик, не ја разбираат неговата блескава пре-
става за старите Грци, ги запишал следните значајни зборови: ‘После долгиот пре-
стој во Атина и самиот станувам варварин’ “. Свети Јован наведува: „Учењето на
рибарот што прави шатори блеска на нивниот варварски јазик повеќе од сонцето“.
Во прилог се наведува и Меморандумот за античките граници на Грција од мајорот
Ј.С.Ардаф, С.Б., Р.Е. 24 февруари 1881 година. Тој пиши: „Оваа заедничка одбрана
довела до сегашна употреба на еден општ јазик, грчки, но останатите од Амфило-
кијанците сé уште се Варвари“.Следи Кораис во 1850 година создава еладски јазик,
службен само од 1868 година. Катаревуса бил со датив и генетив, но не димотики.
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Грчката историографија говори, дека Елада ништо немала со тн.словенски, а
во неа само тој бил во употреба. Како инаку може да се сфати, кога Макс Фасмер
пиши,  таму имало словенски топоними пред да се населата Словените.Токму затоа
никогаш немало посебни народи Словени, туку тие биле едно единствено Пелазги.

За Грци и грчки се говори само  кога Франките станале водачи  на Католи-
чката црква, а тоа било само со Карло Велики, што се однесувало за Македеонците
кои владееле со Источното Римско Царство. Најдобар пример бил Отон I кој Маке-
донците во Јужна Италија, чија била, од неа како Греики=Дојденци, според греи=
граи=дојди, барал да се вратат на Балканот. Тој до 1809 година бил Македонија-
таа  се  протегала  до  реката  Дунав-  што  со  Цојне  се  променало  во  Балкански
Полуостр-ов.  Во  19  век  имало  само  два  верски  народи:  Турци=Муслимани  и
Грци=Правосла-вни, оти тогаш имало само една црква Цариградската патријаршија
со  свои  Грци.  Токму  затоа  Вук  Караџиќ  во  Виена  можел  да  оди  само  како  Грк.
Истото важело и за Марко Тодорович, кој дошол во Виена и напишал Буквар на
македонски  говор.  Ваквото  дело  му  било  на  увид...  на  Вук  Караџиќ,  што  се
одбегнува од јавноста.

До Вук Караџиќ се пишело на тн.старословенски јазик, што важело и за До-
ситеј Обрадовиќ. Тој бил еднорасен јазик на белата раса, како гордост на Белците.
Тој бил создаден по налог на македонскиот царски двор од македонската династија.

Тн.старословенски бил македонски православен јазик. Па следи денешните
тн.Словени, чии светци до денес опстоиле Кирил и Методиј (ја превел Библијата на
тн.старословенски  јазик),  опстанале  неодродени  од  пелазгискиот  јазик  на  белата
раса. Ова било во спротивно на другите Континенталци.

Се истакнува посебно Континенталци, одвоено од Балканците. Ова се прави
затоа што името Европа било за Бригија. За да се потврди ова, се следниве наводи:

За Б.Вукушиќ: „Елијан, грчки учител на говорништво во Рим (3. век н.е.) со-
општува, скоро илјада и пол години после падот на Троја, дека овој јазик припаѓал
на илирските Бриги, сродници на Дарданците од семејството на древните Пелазги“.

Според Херодот, Бригите „живееле во Европа во соседство на Македонци-
те“. Тој многу убаво објаснува, Европа била токму Горна Македонија, каде живееле
Бригите. Значи, постоеле Македонија (Долна Македонија) и Европа (Горна Маке-
донија). Кај Херодот просторите на Бригите и денес се на Брзјаците.

За Стефан Византиски (6 век) Троја била „западно од Македонија, во земјата
Европа“. Стефан Визатиски овој податок го користел од Мојсија Хоренски. 

Затоа Континенталците имале свое Тројанско потекло. Па следеле преселби.
Како се вршеле преселбите по долината Вардар- Морава- Дунав- Рајна било

пренесено и името Европа.Бидејќи Келтите=Галите биле Бриги тие биле Европјани.
Според Ростовцев,за време на римската доминација располамаме со изричи-

ти сведочења на апостолот Павле кој кажува дека населението во Мала Азија уште
говореле со фригијски и галаѓански јазик.Пак,во Мала Азија доаѓаат Келтите (Гала-
тите) во 278 година п.н.е. Тие продреле длабоко во Мала Азија и се утврдиле во фр-
игиската равница. Значи, се говореле двата јазика, кои биле бригиски- пелазгиски.

Авторот, на стр. 28, пиши: „Такви биле племињата кои Римјаните ги затекле
во Галија и Германија (не постоел галски или германски ‘народ’)“.

Значи, овде се разликуваат Галија и Германија, а нивна граница била Рајна. 
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За да се потврди дека никогаш немало народи ни племиња на Белци со посе-
бен јазик се Римјаните. Тие говорел ист јазик, како Македонците- еве го доказот:

Дионисиј наведува: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно вар-
варски,  ниту пак  апсолутно  грчки  (хеленски,  Р.И.),  но  претставува  мешавина  од
двата, поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“. Од ова произлегува  дека
Римјаните говореле со јазик кој „поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“.
Се гледа дека јазикот бил еолско наречје кој бил хеленски, а  Хелада  била  Пела-
згија. Кон ова да се надоврзе и она што рекол Херодот: „Еолците биле и се наре-
кувале Пелазги“. Бидејќи пелазгискиот јазик бил варварски, овде во игра се вклу-
чени само три говори на пелазгискиот (варварскиот) јазик кои како говори меѓусе-
бно биле разбирливи.Овде е чудно,зошто поимот варварски се употребува за говор.
Истото се случило и за поимот пелазгиски. Ова говори дека постепено старите пои-
ми се потискале, а нивното место го заменувале со други. Токму во ова време нема-
ло латински јазик.Латинскиот следел по коине, во 3 век п.н.е., како негова „копија“.

Па народот си говорел само варварски=пелазгиски=венетски=тн.словенски.
Венетските  простори  биле  илирски.  Г.Вајганд  пиши:  „не само  во  Северна

Италија сретнуваме илирски потомци, но и на јужното крајбрежие на Апенинскиот
Полуостров, каде живееле Јапигите и Месапите, чиј што јазик било докажано дека
спаѓа  кон  илирскиот“. Вајганд  не  правел  разлика  меѓу Далматите- Илири  и  Дал-
матинците- Словени и тој нив ги нарекувал Далмати. Кога Апостол Павле бил во
Македонија  и  Италија, тој  со  населението  не можел  да разговара  на ниеден  слу-
жбен јазик, туку само на варварски=пелазгиски, кој бил илирски=тн.словенски. Ова
било без прекин и по 10...век. Себастијан Долчи (1690-1777) бил дубровачки Фра-
њевац и историчар. Тој пишел за старините на дубровачката надбискупија и за ста-
рината на илирскиот јазик. Според него, „до денес во Апулија постојат цели градо-
ви, основани од најстарите жители, кои се служат со илирскиот“. Да не се изуми
дека кај Марин Барлети (16 век), тн.старословенски јазик бил илирски јазик. Значи,
во Италија сé до во 18 век службен бил латински, народен илирски=тн.словенски.
Сé ова говори, залудно Европјаните понатаму се лажат и се одродуваат од расата.

Значи, во Италија живееле Венети со свои руни=рецки. Венети со венетски=
илирски=тн.словенски јазик биле Етрурците со Перун. Па вакви биле и Русите.

За Нестор Киевски (11-12 век) Русите биле од Илирија. Пак, Венети=Илири.
Следи во Италија службен бил латинскиот, а народен вулгаренлатински. Ву-

лгарнолатински имале градовите во Италија. А за пример се наведува доказот од 15
век. Јоан, синот на Георг Кастриотис (тн.Скедербег), во Венеција учел латински и
јазикот на сенатот на Венеција. Токму јазикот на Венеција бил вулгаренлатински.
Како него имале и другите градови.Ова важело низ континтотот Европа,и Франков.

Бидејќи со Рим и католичкиот свет владееле Франките со Карло Велики, се
наведуваат и значењата на тие поими: Велики=Gross=грос, р=л, глос, с=генетив и
м=датив: глом=голм=голем; Carl=царл, Carel=царел, е=и, царел=царил- само цар. А
и Цезар, ц=т, тезар=тецар=тцар=т цар.Значи,основата била само една: тн.словенска.

Зачетокот на Франките биле Меровинзите, кои биле Македонци- по поразот
од Рим колонизирани. Следи Меровинзите како Македонците биле долгокоси. Ова
било и со Монголите христијани (Христ=Крист=Крст- Исус Крстосан). Спротивно
на нив, Католиците се стрижеле. Инаку, сите Монголи биле само бричени со перче.

Па Французите би морале да се само еден народ- со тн.словенски јазик.

116



Густав Вајганд (1924) пиши, дека во Франција биле околу 50% Французи. 
Држави на Континталците до крајот на 18 век немало, прва била Франција, а

во 19 век следат другите држави. Токму затоа Континенталците им биле војници на
тн.Византијци не како народи со посебни јазици, за вакво нешто никаде и ништо не
е запишано, туку само според поимите кои во тоа време биле во употреба.

За да се потврди дека никогаш немало етнички народи доказ се самите Гер-
манци. Тие денес ако говорат со своите јазици, тие меѓусебно нема да се разберат,
на пример Прусинци со Баварци. За да тие меѓусебно да се разберат во 19 век се
обединале со германскиот јазик, кој бил трорасен јазик- со 30% монголски состав.

Бидејќи се говори за нации со свои јазици, избегнувајќи ја вистината дека
секој етнос=еднос=едност мора да говори еднорасен јазик, постои заговор токму на
тн.словенски јазик.А ова се потврдува и со одгонетнување на јазикот на Етрурците.
Нивниот јазик се споредува со јазици на темни раси и повеќерасни европски јази-
ци, одбегнувајќи ги тн.словенски јазици. Дрскоста е очигледна, одбегнувајќи ги ја-
зиците на нивните соседи: Словенци и Далматинци (Хрвати). Токму во Далмација
и  Истра до 1927 година била задржана Глаголска традиција. До денес  симбол на
Далмација и останал лавот, што важи и за Венеција, а глаголицата и лавот биле од
Солунско. Следи тн.Кирилица од Бригија со јарец биле во Истра- денес прч Истра.

Токму Далмација и Северна Италија биле населени со Венети (Venetia), со
венетски руни, какви што биле и етрурските руни во кои има тн.Кирилилни слова.

Следи да се говори за балкански=тн.византиски народи, кои биле под Тур-
ците=Муслиманите. Бидејќи Трците владееле на Балканот, Турците како најсилни
морале да имаат свој турски јазик. Меѓутоа, тој бил мешан јазик од разни јазици.

Да се види, на каков јазик се зборувало во Османовото Царство, се Турците.
Вајганд  вели: „месните  луѓе  коњари  од  Тесалија,  Турци  од  Бесарабија,  од

Мала Азија, Арапите, Персијанците сите се служат со простонароден турски јазик,
распространет насекаде во војската. Имено овој војнички јазик, а не литературен, е
наследник на взаемните думи во балканските јазици“. 

Овде не се говори за било каков народен јазик, туку за мешавина на јазици.
Бидејќи најбројни народи биле тн.Словени, во наведените говори најбројни

зборови биле тн.словенски. Кога немало турски народ, немало ни европски народи.
За доказ е историјата на Балканците од старата ера,а на Континталци новата.
Како што во 6 век п.н.е. била напишана Библијата на арамејски јазик за не-

кои Евреи, а такви Херодот во негово време не познавал, нити ги запишал дека та-
кви се обрежувале, слично направиле европските државнотворни народи во после-
дните векови. Меѓутоа, Херодот не познавал Германци, Французи, Англичани и др.
Такви не се познати ни во новата ера. Историски Келтите биле Бриги. А Бриги биле
и Анадолците од стара стара, што опстоиле за време на христијанството и исламот.

Бидејќи Анадолците како Муслимани=Турци  дошле до Виена, а тие се бо-
реле  само  против христијанството,  Европјаните  биле  само  христијански  народ, и
ништо друго: католици, а потоа и протестанти. За да се утврди каков јазик имале
Бригите=Келтите, што важи потоа и Континталците македонски колонисти, се спо-
редува јазикот на Анадолците кои биле Бриги.Османите биле Комнени-Македонци.

За Турците се наведува печатот на Георг Кастриот (тн.Скендербег). Тој бил
напишан на тн.Кирилско писмо, само на тн.Словени. Се мислело тој им припаѓал
на Османите. Францускиот историчар Пејсонел во неговото историско- географско
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дело пиши дека јазикот на Словените од сите јазици бил еден најпростран. Таков
бил оној, со кого според него, а врз основа на сведоштвата на Edouarda Brerenwoda
во “Scrutinium linquarum“, се зборувало на дворот на турските цареви. Според Фра-
нцискус Мариа Апендини (1769- 1837), „по цела Турција, нарочито во војската, во
употреба бил словенскиот јазик“. Јован Хаџи Васиљевиќ, Муслимани наше крв у
Јужној Србији, второ издание, печатница „Света Сава“, Белград, 1924 година, гово-
ри: „јазикот на јаничарите бил наш српско- хрватски јазик низ целиот 16 и почеток
на 17 век“. Значи, Анадолците како Бриги говореле на својот бригиски јазик=говор.

Со колонизирањето на Албанци во 19 век се прифатени монголски зборови. 
Кон монголските зборови од јазикот на М.Караман се надополониле и овие. 
Следи Албанците се дворасен азиско-европски турски=муслимански народ.
Албанците со кавкаки имиња, кавказко беле капче и монголска крволочност.
Поимот Албанци го внесувал  Марин Барлети (16 век) за Арбаните, според

името Албана во Италија. Тоа било неуспешно,затоашто тие си го задржале поимот
Арбани, кој бил тн.словенски. Според Марин Барлети, тн.старословенски јазик бил
илирски. Следи сé што било во Арбанија, сé било на тн.словенски јазик на Белците.

Нивното писмо, латиницата, било од влашко семејство, кое сакало да печати
и за нив- тоа имало печатница во Битола. Неговите наследници живеат во Битола и
тие не знаат арбански, туку македонски. Следи на МТВ на арбански јазик со нив да
се снима емисија. Тие говорат само на македонски, со превод на свој службен јазик.

Меѓутоа, тн.Албанци, со подршка на Континенталците, се само фалсифика-
стори. Тие ја заскриваат вистината-Албанците се лажговци, тие биле стари Илири...

Вилкинсон пиши: „...Според неговото (на Доминиан, Р.И.) сфаќање, Албан-
ците во 1913 беа сосема лишени од секакво национално чуство. Само ривалството
меѓу Италија, Австрија, Србија и Грција, секоја посебно, резултираше во една неза-
висност.  Италијанското  влијание  во  Валона  беше  постигнато  преку романско-ка-
толичките Албанци“. 

Албанците сé до 1913 биле без национално чуство, без кое тие „ се уште не
беа способни да се носат со самите себеси“, а и „пред 1924 година не се случи тоа
во училиштата да биде предаван албански или ‘шиптарскиот’ јазик“. (Скиптар, РИ)

Па до 1924 година немало албански=шкиптарски јазик- подоцна до службен.
Каков јазик бил албанскиот (скиптарскиот=тоскинскиот,Р.И.) за Вилкинсон:
„Доминиан тврдеше дека сите жители од овој дел на полуостровот кои збо-

руваат  шкип (албански) би требало да се сметаат дека се од албанската национа-
лност. Тој истакнуваше дека јазикот по своја форма исклучително Аријан, но иста-
кна дека од 5.140 елементи во Етимолошкиот речник на Албанците на Г.Мајер ‘би
можело да се набројат само четири стотини неизмешани индо-европски елементи’.
Татар-турскиот брои 1.180, Романскиот, 1.420, грчкиот 840 и словенскиот 540 збо-
ра“. Значи, повеќерасен јазик. Видливо е дека Скиптарите не знаат што говорат.

Следи, нивниот јазик не бил на еден народ, тн.најстар тн.народ Илири, туку
на четири народи: грчки,романски, тн.словенски и татаро-турски (монголски) јазик.

На ваквиот јазик Рим и Виена отвориле први нивни школи. Па тоа е заговор.
А со него се обединуваат 90% азиски Албанци=Геги (каквазко-црноморски

Албанци-Арнаути) и 10% европски Тоски, и се создава втор исламски=турски на-
род, со втора држава Косово...Тие останале „чума“ на домородците и „краста“ на
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православните. За тој тн.народ НАТО врз Србија изврши инвазија и врз Р.Македо-
нија агресија. Страдањето на тие два народи е само што тие се ист народ со Русите.

Нивната латиница била предложена во 1908 година во Битола, а тие за неа
не се сложиле. Тоа го направиле во Елбасан, Албасан- според Албанс- од Албанија,
која се најдувала на Кавказ, од каде биле колонизирани Албанци. Ова било дело на
Османите, кои биле Бриги, Комнени, кои владееле во тн.Византија. Таа била право-
славна, а Османовото било Комнено Царство- Мехмед II признал дека бил Комнен.

Бидејќи Битола бил главен град на Балканот, а црквата Свети Димитрија на
него соборна црква на православните, за Велика Албанија на Албанците им била
потребна Битола. Наспроти нив, самите Македонци кои биле во служба на српските
интереси прифатиле да се развие северниот дел на Р.Македонија, а не централниот
дел на Македонија со Битола, со што се одбегнала вистината дека во Македонија
имало само три града:Солун трговски... центар,Битола политички... центар и Охрид
верски центар. Така Македонците од Битола со Преспа и Охрид, што важи за Де-
мир Хисар, Мариово...се иселуваат, а се развиваат три други градови, кои и нико-
гаш не смееле да се развиваат: Тетово, Скопје и Куманово со нивните околини. Са-
мо така Македонците во служба на Србија и го решавале српскиот проблем со Ал-
банците, тие да се преселат во Р.Македонија, а Македонците вон неа низ светот.

А токму ова требаше да има обратен тек, да се повратува населението во на-
ведените простори, да се населат иселените Демир Хисар, Мариово..., а не да се пр-
одолжи со денешниот геноцит во полза на Албанците, Скопје со најмногу Албанци.

Секогаш Македонците ги обивинувале Србите и србоманите за геноцидната
политика врз Р.Македонија и нејзините Македонци. Меѓутоа, од 1990 година Р.Ма-
кедонија се албанизира во Тетово, Скопје и Куманово со своите околини. 

Место Скопје, кој отсекогаш бил „гробар“ на Р.Македонија, да се разгради,
на Македонците им е потребно само Скопско Поле, што важи и за Битолско Поле-
не гробишта во него-, а да се изградат патишта во Мариово, Демир Хисар..., со што
би се вратило животот на тие простори. Денес ја нема Р.Македонија, таа денес е са-
мо Скопје. А партиите го поделиле народот и во полза на поединци се уништува
македонскиот централен дел- граница со Грција и Бугарија- во полза на Албанците.

Битола со Пелагонија била Бригија, центар на цивилизацијата,што се ништи.
Да се потсети, во Пелагонија била најстарата куќа- со покуќнина како денес.
Со наводите на Елијан, Стефан Визатиски и др. тн.Троја била во Пелагонија.
Злосторот е на Европа, бришејќи го македонски, за да го замени со службен

јазик на државава, а тој бил и е бригиски постледен јазик, основ за обединувањето.
Бидејќи денес тн.Словени меѓусебно се разбираат, тие опстоиле еден народ.

Токму затоа тие треба да се обединат како еден народ и тоа со црковниот тн.старо-
словенски јазик. Поедноставно обединување е со постледениот јазик=говор на Бри-
гите.Само во него ќе мораат да се повратат сите оние зборови кои од него како тур-
ски, грчки, влашки, албански, српски и бугарски биле остранети. Всушност, тие би-
ле само македонски. Доказ се тн.турски зборови, во Турција се вели македонизми. 

Обединувањето треба да започне со возобновување на Охридската архиепи-
скопија во патријаршија со рускиот патријарх од Руската црква која само таа била
канонска и тоа од времето на Охридската архипепископија и Цариградската патри-
јаршија,со центар Охрид.Следи македонските свештеници да се превоспитат во Ру-
ската црква а не во Католичката црква која не е христијанска-мои претходни книги,
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што важи за Цариградската патријаршија која за време на Крстоносните војни ста-
нала унијатска а пред падот на Цариград Русите него не го бранеле, оти го прокол-
нале како град со унијатски Царигадска патријаршија, што таа останала дури денес.

Да следи обединувањето на католичките тн.Словени.По нив Прусите, кои до
денес имаат тн.словенски презимиња...Па другите Германци, чии простори до река-
та Рајна биле само склавински со тн.словенски бог Герман и илирските Теути, итн.

Конечно и во потполност ќе се обедини бригиската и македонската Европа.

З а к л у ч о к

Во Египет до со Месопотамија живееле две раси: Белци (Пелазги) и Црнци
(Семитит). Семитите биле канибалисти и се обрежувале. Вакви традиции биле при-
фатени и од Белците. Следи во Библијата, која била пишана во 6 век п.н.е., чии тра-
диции биле на Белците,биле внесени и канибализмот со обрежувањето на Црнците.

На тие исти простори се говореле јазици на две раси: пелазгиски и семитски.
Арамејски и староегипетски биле дварасни јазици. Нивни „копии“ биле но-

воперсиски и коине (тн.старогрчки). Следела двојна „копија“ на коине латинскиот
од 240 г.п.н.е. и 15 век н.е. Вулгаренкоински јазик бил готскиот, а вулгаренлатин-
ски Франковиот. Исто така, вулгаренлатински биле шпанскиот, португалскиот... И
германскиот- мешавина на претходните јазици- со 30% готски=монголски состав. 

Готите биле Татари со својот татарски=бугарски бог Асен-па за нив се лаже.
Па затоа во континентот се говорат дворасни и трорасни јазици: романски

дварасни јазици се западно од Германија и готски трорасни источно од Франција. 
Наспроти овие одродени Белци со повеќерасни јазици, срам за белата раса,

се  тн.Словени  со  варварски=пелазгиски=тн.словенски  јазик-  гордост  на  Белците.
Сé ова било дело на Македонците со македонската династија со Кирил Солунски...
Тој го повторил истото она што било направено за време на Птоломејците во Егип-
ет, од староегипетски до коптски=тн.словенски, од коине сé до тн.старословенски.

Континенталците од 1071 година како арамишта и убијци го ништат македо-
нското православие,и ги истребуваат Македонците без прекин сé до денес-за навек.

Меѓутоа, тие до денес се потврдени и докажани расисти и се раснонесвесни.
Иако ваква е состојбата, со Бригите кои биле постари од Египтјаните и по-

широко Македонците, Континталците- изроди на белата раса- ќе бидат обединети
само со еднорасниот македонски тн.старословенски јазик или со бригискиот пост-
леден јазик=говор. Само така Контненталците ќе можат да постанат и расносвесни.

L I T E R A T U R A

Naslovov "Evropejcite rasnonesvesni-so pove}erasni jazici" e napi{an spored kni-gata "Nacije i
države", na avtorot, H.Seton-Watson. Kon nim se priklu~eni i drugi knigi na dru-gi svetski avtori. 

Za knigava, isto taka, se koristeni i delovi od avtorovive knigi: 
1. �Sredozemjeto pradomovina na Evropjanite�, format A5.

a. prvo izdanie avgust vo 1998 godina, strani 354 (10)
b. vtoro izdanie mart vo 1999 godina, strani  519 (10)
v. treto izdanie  maj   vo  2007 godina, strani  621   (9)  

2.�Nov Aleksandar Makedonski� (tn.Skenderbeg=Georg Kastriot)
              a. prvo izdanie vo mart 2001 godina, strani 159  (9)
              b. vtoro izdanie vo juni 2003 godina, strani 334 (9)
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3. �Odroduvawe na Makedoncite�, avgust 2001 godina.
4. �Vozobnuvawe na anti~ka Makedonija�, april 2002 godina.
5. �Kavkazko- crnomorski Albanci- Arnauti�, juni 2002 godina.
6. �Vlasite- t.n.Sloveni�, septemvri 2002 godina.  
7. �Zavera protiv anti~kite Makedonci�, oktomvri 2002 godina.
8. �Grcite- ve{ta~ki narod�, april 2003 godina.
9. �Ishrana na govedata�, maj 2003 godina.   
10. �Slovenite- germanski falsifikat�, juni 2003 godina.
11. �Germancite i Makedoncite- edno isto�, juli 2003 godina.
12. �Evropjanite poteknale od Balkanot i Mala Azija�, mart 2004 g.
13. �Grcite- odrodeni Sklavini i Sloveni�, juni 2004 godina.
14. �Makedonskata Komnenova Albanija�, avgust 2004 godina. 
15. �Homerova Troja na domorodci- t.n.Sloveni�, januari 2005 godina.
16. �Evreite- t.n.Sloveni�, april 2005 godina.  
17. �Homerova=tn.slovenska Makedonija�, oktomvri 2005 godina.
18. �Albancite kolonisti vo Makedonija�, januari 2006 godina.
19. �Atlantida-falsifikat na Solon i Platon�, dekemvri 2006 godina.
20. �Brigite=Brzjacite bile postari od Egiptjanite�, mart 2007 godina.
21. �Albancite odrodeni Brzjaci i Mijaci�, maj 2007 godina.
22. �Bugari=narod bile Tatarite=Arnautite�, maj 2007 godina.
23. �Homerovi=tn.slovenski Morejci=Grci�, avgust 2007 godina.
24. �Od Makedonci=Pravoslavni do Turci=Muslimani�, noemvri 2007 god.
25. �Belcite narod so eden jazik�, na germanski jazik, 319 strani, 07.03.2008
26. �Makedonecot Georg Kastriotis, t.n.Skenderbeg�, 15.04.2008.
27. �Helas�, na germanski jazik, 148 strani, 14.06.2008.
28. �Slovenite falsifikat�, 250 strani, 18.09.2008.
29. �Helenite i Grcite falsifikat�, 199 strani, format A5, 13.11.2008.
30. �Dodunavska Makedonija�, 296 strani, format A5, 21.01.2009.
31. �Etnografija na Makedonija�, na germanski jazik, strani 81 format A4, 24.02.2009.
32. �Od kogo postanavme�, strani 256 format A4, 18.05.2009.
33. �Evropskite zlostori vrz Makedonija�, strani 104, 17.06.2009.
34. �Grcite, Albancite i Vlasite ve{ta~ki narodnosti�, strani 175, 05.08.2009. 
35. "Grcite so dvorasen jazik na Belci (Pelazgi) i Crnci (Semiti)", str. 318, 09.10.2009.
36. "Makedoncite so ednorasen jazik na Belci (Pelazgi)", evrejski..., страни 73, 18.11.2009.
37. "Za Prokopij Kesarski (6 vek n.e.) nema Sloveni", strani 100, 15.12.2009.
38. "Evropa samo makedonska, venetska=sklavinska=tn.slovenska", strani 121, 12.01.2010.
39. "Rusite ne bile Sloveni", strani 74, 29.01.2010.
40. "Srbite ne bile Sloveni tuku Tribali, Trakijci", strani 142, 08.03.2010.
41. "Ednobo`estvoto- zlostor vrz ~ove{tvoto", str. 241, 27.04.2010. 
42. "Belcite eden narod so edna ista simbolika", strani 118, 28.05.2010.
43. "Anti~ka=etni~ka Makedonija", strani 226, 09.08.2010.
44. "Aleksandar Makedonski na Rufus- falsifikat", strani 311, 04.10.2010. 
45. "Bugarite bile Makedonci", strani 288, 23.11.2010. 
46. "Brigiska [ambala", strani 178, 03.01.2011.
47. "Brigiskata mitologija pomestena na jug", strani 115, 25.01.2011.
48. "Evrejski etni~ki narod nikoga{ nemalo", strani 99, 17.02.2011.
49. "Evropejcite i tradiciite od i preku Balkanot", strani 117, 10.03.2011.
50. "Masonskata istorija- falsifikat", strani 117, 07.04.2011.

NAPOMENA:  Knigite  pod  25,  27  i  31,  koi  se  na  germanski  jazik,  mo`at  da  se  najdat  na  internet:
www.Brigien.com. Ova va`i i za Zmejova Dupka, koja e navedena vo  �Ilijada� po-kraj Crna Reka, vo
Demir Hisar, me|u selata Dolenci i Babino. Istoto va`i i za kniga pod 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38... i 50 na
makedonski jazik. A i ovaa 51- ta kniga e vnesena vo internet. 
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Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se odnesuvaat za moeto li-kvidirawe i
gubewe pravo na vrabotuvawe od 20.05.1991. Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni-~ija pomo{. Site navodi
vo tie devet dokumenti se objaveni vo moite knigi i toa na krajot na knigite kako dodatok.Bidej}i jas ne bev
mo}en da se spravam so samovolnicite i silexii-te 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...Sledi samo za
pe~a-tewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000 evra... Slednite knigi se pe~ateni kompju-terski, vo
mal  tira`,  so  tro{ok  okolu  100 evra.  Nekolku  pati  poku{av  da  dobijam sredstva  od  Ministerstvoto  za
kultura,  za  knigite  do br.  4.  Me|utoa,  jas za  vlasta  koja  be{e vo slu`-ba na  neprijateli  na makedonska
Makedonija i makedonskite Makedonci bev nepodoben...

Koga po~nav da se bavam i so istorija a i so biolo{ki metodi, mojata nepodobnost i vo istorijata se
odrazi.  Iako  samo  jas  imav  pi{eno  za  `ivotot  na  Makedonecot  Georg  Ka-striotis,  a  Albancite  kako
falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Insti-tutot za nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo
~est na tn.Skenderbeg, mene ne me povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da bidam
proglasen i za "laik".

Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36 bea vrateni nazad, od pod broj 39
pove}e ne gi ispra}am.So niv ne se slo`uvam, nikoga{ nemalo narod Sloveni.

Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat doktorat do tn.prof.
Ovoj veterinaren lekar so svoite  kolegi  veterinari  od Veterinarniot  institut  se nositeli  na zloto,

koga tie si dozvoluvale vo dr`avava da se uvezuvaat bolni od leukemija (leukoza) kravi i junici, na zemjite
im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie gi likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme
bez kravi-do denes sé u{te kupuvame.

Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19 vek, vo nea nema re-onizacija-
reon najdobar za govedarstvo bil/e Bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo.

Skoro  sekoja  godina,  od  1990  godina,  redovno  se  javuvav  na  konkursi  na  Zemjodelski  i
Veterinaren fakultet, so Institutot za sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {ko-
la, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo poradi mene gi ra-sturale konkursite
ili si izbiraa interni lica,so neobjaveni doktorati, so temi za matura, duri bez nieden objaven samostoen trud,
nitu kniga. Tie se samoupravni interesni zaednici.

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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