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ЗА ИДЕНТИТЕТОТ, 
ГРАНИЦИТЕ 

И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 
 
 
 
I. Увод 
 
На 10 август 1913 година, со Букурешкиот договор, потпишан 

меѓу завојуваните страни во Втората балканска војна: Србија, Црна 
Гора, Романија и Грција, од една страна, и Бугарија, од друга, Буга-
рија била принудена на отстапки притисната од три страни. Кралство-
то Романија вршело притисок со својата војска од север, Србија и 
Црна Гора од запад и отоманските војски од исток. Со овој договор 
била извршена поделба на териториите што дотогаш биле под турска 
власт, а меѓу нив и на Македонија, која била поделена на четири дела 
(три поголеми): најголемиот дел, Егејскиот со површина од 34.356 км2 

$ бил доделен на Грција, Вардарскиот дел со површина од 24.342 км2 

$ бил доделен на Србија, Пиринскиот дел со површина од 6.798 км2 $ 
бил доделен на Бугарија, а Албанија го добила најмалиот дел со повр-
шина од 1.115 км2. Веднаш по завршувањето на Втората балканска 
војна, којашто главно се водела на македонска територија, во 
пребројувањето на жртвите не се спомнуваат Македонците, коишто се 
бореле на различни страни во зависност од тоа која држава ги 
мобилизирала (Србија или Бугарија), што значи дека процесот на 
асимилација на населението започнал уште веднаш. 

Македонското прашање сепак не било започнато со Букурешкиот 
договор – тоа влече корени од 19 век, од кога датира засиленото 
осознавање на македонскиот идентитет и обидите за решавање на 
јазичното прашање, односно прашањето за литературниот јазик на 
Македонците. 
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II. Идентитетот на македонскиот народ и јазик 
 
Но, поделбата на Македонија на три големи дела ги дава одгово-

рите на политиката на соседните држави спрема Македонците. Буга-
рија се чувствува најоштетена со овој договор, па до ден-денешен не 
се откажува од аспирациите кон Македонија, па така Бугарите тврдат 
дека македонската нација и македонскиот јазик не постојат. Тие го 
признаваат постоењето на македонската држава и тоа го докажаа со 
признавањето на Република Македонија уште во јануари 1992 година, 
но Македонците, според нив, се дел од бугарската нација и македон-
скиот јазик е дијалект на бугарскиот јазик. Тоа претставува официја-
лен став на Бугарија, претставен преку присвојување на личности од 
македонската историја, потоа претставување на македонски јазичен 
материјал како дијалектен во низа речници на бугарскиот јазик од 
различен тип итн. Па така, не многу одамна е објавен еден зборник на 
трудови посветен на Македонија и македонското прашање во кој 
можеме да прочитаме дека три големи географски области: Мизија, 
Тракија и Македонија ја сочинуваат Бугарија. „Тоа се областите што 
биле заземени во 6 и 7 век од многубројните словенски племиња, како 
и од Прабугарите на Аспарух и на Кубер, и врз кои се изградила 
бугарската националност како резултат на слевањето на двете етнич-
ки припадности.“1 (Токму тој дел од бугарската историја, односно 
татарското потекло, претставува диференцирачки критериум кај 
Македонците во Република Македонија.) 

Овие ставови се напишани не толку одамна – во 1993 г., повеќе 
од 50 години откако постои Македонија, прво како Народна, па Соци-
јалистичка Република Македонија, во рамките на поранешна СФР 
Југославија, со официјален македонски јазик и две години по осамо-
стојувањето на Република Македонија. Во посочениот текст, во 
поглед на територијата што ја зафаќала бугарската држава и бугар-
скиот народ се оди дури до Драч, којшто, како што е познато, се наоѓа 
на крајната западна граница на Република Албанија.  

Во еден релативно краток период по Втората светска војна, 
тогашниот премиер на Бугарија, Георги Димитров, ги признал Маке-
донците како посебна нација. Всушност, во 1946 година Димитров ги 
започнал преговорите со Јосип Броз Тито за создавање Балканска 
федерација којашто требало да ја сочинуваат Југославија и Бугарија. 
Како резултат на ова, во Бугарија пристигнале огромен број учители 

                                                 
1 Ангелов 1993: 7-17. 



 5 

од Југославија (Македонија) за да ги учат Македонците во Пиринска 
Македонија на новокодифицираниот македонски литературен јазик2. 
Но, по конфликтот меѓу Тито и Сталин во 1948 година, планот за 
Балканска федерација почнал да пропаѓа, македонските учители од 
Пиринска Македонија биле избркани, а набрзо потоа Димитров почи-
нал под сомнителни околности во 1949 година во еден санаториум 
близу Москва3. 

По овој период, во Пиринска Македонија продолжил процесот на 
асимилација на македонското население од страна на Бугарите и 
нивно убедување дека тие како Македонци се дел од бугарската наци-
ја, па така веќе споменатото признавање на самостојна Македонија во 
1992 беше признавање само на државата, а не и на посебноста на 
македонската нација и македонскиот јазик. 

Денес, речиси 100 години по Букурешкиот договор, може да се 
каже дека голем дел од Македонците во Пиринска Македонија се 
чувствуваат како Бугари, што беше и главна цел на Бугарија. Освен на 
личното чувство, тоа може да се должи и на сè уште присутната опас-
ност од репресии доколку се изјаснуваат како Македонци, а не како 
Бугари. За тоа сведочи непризнавањето на македонската организација 
ОМО „Илинден“, којашто е основана во 1990 година преку обедину-
вање на неколку постоечки македонски организации со цел заштита 
на правата на Македонците во Бугарија. Оваа организација бугарски-
те судови одбиваат да ја регистрираат, а бугарските политичари и 
медиуми ја квалификуваат како антибугарска и сепаратистичка.  

Инаку, на пописот во 1920 година, во Пиринска Македонија 
имало 155.598 жители и немало декларирани Македонци, на пописот 
од 1946 година, од 252.908 жители во Пиринска Македонија, како 
Македонци се изјасниле 160.541 (70%), на пописот во 1956 година од 
281.015 жители како Македонци се изјасниле 178.862 (63%), додека 
на последниот попис во 2011 како Македонци се изјасниле само 1.654 
жители. Пописите од 1946 и 1956 година денес Бугарија не ги 
прифаќа како веродостојни, објаснувајќи дека биле спроведувани на 
недемократски начин во услови на сталинизам и репресии. Останува 
неодговорено прашањето со која цел и за чии интереси би било 
принудувано населението да се изјаснува како македонско. 

Во 2005 година излезе од печат книгата „Десетте лаги на македо-
низмот“ („Десетте лъжи на македонизма“), објавена на бугарски и на 
                                                 

2 На 2 август 1944 година, македонскиот јазик е прогласен за службен во македонската 
држава. 

3 Во Република Македонија личноста на Георги Димитров сè уште многу се почитува, па 
така едно средно училиште во Скопје и ден-денес го носи неговото име. 
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македонски јазик, од бугарскиот историчар Божидар Димитров, 
директор на бугарскиот Национален историски музеј и министер без 
портфељ од 2009 до јануари 2011 година во бугарската влада, во која 
се негира постоењето на етничките Македонци и на нивната историја. 

Србија, од друга страна, остана без својот дел добиен со Буку-
решкиот договор во 1945 година, кога се формираше Титовата Југо-
славија. Се работи за Вардарска Македонија, делот кој денес ја сочи-
нува Република Македонија. Комунистичката партија ја признаваше 
македонската нација4 и многу Македонци, меѓу другото, и поради тоа 
им се приклучија на комунистите зашто сметаа дека е тоа начин 
конечно да се разреши македонското прашање. Ова ќе биде важен 
факт и за ситуацијата во Грција.  

Така се формираше една од шесте југословенски републики – 
Македонија и со тоа започна делумно да се решава македонското 
прашање. Србите не го негираат идентитетот на Македонците, но се 
отворени сојузници со Република Грција (само Грција, иако членка на 
ЕУ, не го почитуваше ембаргото кон Југославија во времето на 
Милошевиќ). 

Прашањето за македонскиот идентитет најмногу се огледува во 
односите со Република Грција. Со прогласувањето на самостојноста 
на Република Македонија, на виделина излезе ставот на Грција 
спрема Македонците. Но тоа сепак не е новина. Корените на овој 
однос се многу подлабоки. 

По Букурешкиот договор, Грција пристапи кон најсилна асимила-
ција на македонското население.  

Населението во Егејска Македонија (според податоците на 
Карнеџиевата анкетна комисија од 1913 година) броеше 1.042.029 
жители од кои 329.371 Македонци, 314.354 Турци, 236.775 Грци, 
15.108 Албанци, 44.414 Власи, 25.302 Роми, 68.206 Евреи и 8.019 
разни. Според пописот, пак, изведен од страна на грчките власти од 
1920 година Егејска Македонија имала 1.090.432 жители. Грција 
имала долгорочен план за менување на етничкиот состав на тој дел од 
Грција и за таа цел од интерес $ било спроведувањето на Конвенци-
јата со Бугарија од 1919 година за доброволна размена на население. 
Во 1923 година, Грција ја потпишала и Лозанската конвенција со 

                                                 
4 Во 1934 година Коминтерната донесла Резолуција со која го признала постоењето на 

македонската нација, односно утврдила дека Македонците не припаѓаат на ниту една бал-
канска нација, туку претставуваат посебен народ. Затоа, многу често, од страна на соседите 
на Република Македонија, Македонците се обвинувани дека претставуваат производ на 
Коминтерната, односно дека се измислен народ од некакви политички причини. 
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Турција за задолжителна размена на христијанското население од 
Турција со муслиманското население од Грција.  

Во 1925 година, под меѓународен притисок и покровителство на 
Друштвото на народите во Женева, беше објавен Абецедар (отпечатен 
во Атина), изработен од специјална комисија на грчката влада, наме-
нет за едукација на македонското население во Егејска Македонија, 
кој за кратко време беше укинат5. Во 1926 година од страна на грчка-
та влада е донесен Закон за замена на македонските топоними и 
лични имиња со грчки, а во времето на диктатурата на генералот 
Метаксас во 1936 година била забранета употребата на македонскиот 
јазик дури и во рамките на семејството, за што следувала и казна.  

Како што веќе беше споменато, Македонците масовно се приклу-
чувале кон комунистичкото движење, меѓу идеолошките причини, и 
со цел решавање на македонското прашање. Така и во Грција, голем 
дел од припадниците на Демократската армија на Грција за време на 
Втората светска војна биле Македонци од Егејска Македонија, кои се 
бореле заедно со југословенските партизани и кои по Граѓанската 
војна во Грција во 1948 година масовно биле протерани. Во бегалците 
имало најмалку 28.000 деца кои биле евакуирани во СССР, Чехосло-
вачка, Полска, Унгарија, Бугарија, Романија и Југославија. Имотите 
им биле конфискувани. Тоа претставува најголемо прогонство во 
македонската историја. Во протераните имало и Грци, но ним им било 
дозволено враќање во Република Грција со Законот донесен во 1982 
година кој им дозволува да се вратат само на „Грците по род“. На 
Грција не $ одговарало да се вратат 40.000 прогонети Македонци кои 
ќе си ги бараат конфискуваните имоти.  

Во 1984 година, неколку години по смртта на Тито, грчкиот 
парламент усвои закон со кој повеќе не се признаваат дипломите од 
Универзитетот од Скопје, „со цел да им се затвори патот на стотиците 
„грчки“ студенти од Северна Грција кои во Скопје можеа да студи-
раат на својот мајчин македонски јазик. Ова шиканирање е еден веро-
достоен показател за постоењето на сè уште непризнаеното македон-
ско малцинство во Северна Грција“6.  

Основната причина за негирање на македонскиот идентитет од 
страна на Грците е името на Република Македонија кое се поклопува 
со името на регионот во Грција. Спорот за името е апсурден – веќе 
кога ќе се каже Република Македонија се знае дека се работи за 

                                                 
5 Во 2006 година е дозволено повторно печатење на Абецедарот во Солун благодарение 

на Политичката партија на Македонците во Егејска Македонија „Виножито“. 
6 Штепан; 2005 :18 
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државата Македонија, а не за регионот Македонија бидејќи тој не е 
република. Но, Грците во почетокот на 90-тите години инсистираа 
името Македонија да не се содржи во името на државата, а послед-
ните години се согласуваат да го има името Македонија, но со гео-
графска одредница. Поради спорот со името, Македонија беше приме-
на во меѓународните организации под бизарното „привремено“ име 
Поранешна Југословенска Република Македонија. Сега, името Југо-
славија / југословенски се содржи само во ова име. Република Маке-
донија е обвинувана дека сака да ја украде грчката историја и дека 
има територијални претензии спрема регионот Македонија. Погоре 
беа кусо прикажани причините за таквиот страв. Но, факт е дека 
Република Македонија како мала и мирољубива земја не може да 
претставува никаква закана за Грција. Веќе 20 години Грција ја држи 
Република Македонија како заложник. На Македонија $ е блокиран 
влезот во ЕУ и НАТО. Во 2008 година на Самитот на НАТО во Буку-
решт Грција $ стави вето на Македонија. Македонците беа разоча-
рани – тоа значеше дека залудни се сите реформи зашто Грција нико-
гаш нема да го одобри влезот на Македонија доколку не се откаже од 
името на државата, но и од името на нацијата и на јазикот што 
претставува откажување од сопствениот идентитет. Оттогаш, власта 
во Македонија се заврте кон античките корени и врската со Алек-
сандар Македонски и го фокусира вниманието на зацврстување на 
идентитетот на Македонците како потомци на Александар. Врската со 
Александар Македонски не беше нагласена во претходните историски 
периоди, особено од официјалната историја во рамките на СФРЈ, кога 
се инсистираше на словенското потекло на Македонците. Друга 
работа е што Грција го присвојува Александар Македонски како Грк, 
иако историјата покажува нешто сосема друго – Македонците биле 
нарекувани варвари, односно неелини, негрци.  

Идентитетот, пак на грчката нација исто така бил предмет на 
научен интерес на повеќе истражувачи. Грчкиот јазик до скоро се 
пројавуваше во две форми: демотике и катаревуса. Грција во 1827 
година, кога стана независна од Турската Империја, не го промо-
вираше говорниот јазик, туку една форма на класичниот грчки јазик 
од која беа грижливо отстранети сите траги од отоманското влијание. 
Грција исто така грижливо го градеше сопствениот идентитет врз 
темелите на антиката и создаваше „чиста“ нација и еднојазична 
држава.  
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III. Идентитетот на Македонците надвор од границите 
на Република Македонија 
 
Прашањето за идентитетот на Македонците надвор од границите 

на Република Македонија е особено интересно. Она што е суштинско 
за да се изгради идентитетот кај некој човек или нација е постоењето 
на другиот, односно потребата да се има со што да се споредува, да се 
биде различен од некого. На пр. Германија се создала како нација 
дури во 1871 и тоа во голема мера благодарение на постојаните војни 
со Французите7. Ова е еден доказ дека за постоење цврст идентитет 
потребно е да се има некаква спротивставена страна, непријател 
којшто се мрази и од кој ние се разликуваме. Впрочем, затоа во време-
то на Турското царство немало јасно разграничување на национал-
ните идентитети на православното население, туку тоа разграничува-
ње било со Турците, како муслимани. Ова е особено важно и за маке-
донскиот идентитет. Во рамките на Бугарија, македонското население 
немало остри разлики со бугарската нација: јазикот припаѓа на иста 
група јужнословенски јазици и според типолошките карактеристики 
станува збор за навистина најслични јазици, религијата како диферен-
цирачки критериум не се јавува затоа што се работи за православно 
население, фолклорот и обичаите се слични итн. Македонците се 
школуваат на бугарски јазик, ја изучуваат историјата од бугарски 
позиции итн. Затоа е сфатлива денешната состојба – поголемиот дел од 
Македонците во Бугарија се чувствуваат и се декларираат како Бугари. 

Состојбата во Грција е поразлична: таму јазикот се јавува како 
диференцирачки критериум, додека религијата не. Повторно се работи 
за православно население. Обичаите и фолкорот исто така имаат 
допирни точки. И кај Бугарите, и кај Грците, и кај Србите, како и кај 
Македонците, турското влијание има длабоки корени и сè тоа, заедно 
со останатите балкански карактеристики, прави меѓу овие нации да 
нема премногу остри граници. Пропагандата што ја спроведувале 
Србите, Грците и Бугарите уште од 19 век има исто така длабоки 
корени кај Македонците. Неспорен факт е дека дури и семејствата се 
делеле според тоа кон кого стремеле - на бугарофилски и србофилски. 
Една иста личност или двајца браќа често се случувало да бидат моби-
лизирани од српска или бугарска војска и да се борат од различни 
страни. Оваа категоризацијата на бугарофили и србофили може да се 
забележи и денес меѓу Македонците, иако многу поретко од порано. 

                                                 
7 Бугарски, 2002б: 17 



 10 

 
IV. Јазикот како критериум за идентитетот  
 
Јазикот во многу случаи претставува еден од главните критериу-

ми за утврдување на идентитетот, но не е секогаш така. На пример, на 
просторите на бившата држава СФРЈ, само кај Словенците и кај 
Македонците јазикот е главен критериум за националниот идентитет 
(во однос на Србите и останатите народи во СФРЈ), додека кај Србите, 
Хрватите и Босанците тоа е религијата8. Тоа значи дека јазикот може, 
но не мора да биде диференцирачки критериум за утврдување на 
идентитетот, што претставува основа за бугарските тврдења. Точно е 
дека македонскиот и бугарскиот јазик се најсродни меѓу себе и според 
генеалошката и според типолошката класификација. И двата јазика се 
(јужно)словенски, и двата јазика се аналитички, односно немаат паде-
жи, и му припаѓаат на т.н. балкански јазичен сојуз. Сепак, македон-
скиот и бугарскиот јазик се навистина сродни, но не се исти. Како 
што вели Ажеж, македонскиот јазик се разликува од бугарскиот:  

„во најмалку три точки: определениот член се јавува во три 
форми кои се однесуваат на блиското, далечното и средното; нема 
посебен белег за машкиот род еднина како суфикс на придавка која $ 
претходи на именката со функција на додаток; постои минато сврше-
но време составено од помошниот глагол „има“ и минатиот пасивен 
партицип кој потсетува на формата која одговара на новогрчкиот, 
реликт од инфинитивниот класичен аорист“9.  

Меѓу српскиот и хрватскиот јазик (и босанскиот и црногорскиот), 
пак, навистина е многу тешко да се направи разлика, но никој не вели 
дека Србите и Хрватите припаѓаат на иста нација. Да не прошируваме 
со примерите за Германците и Австријците, Американците, Англича-
ните, Австралијците, Новозеланѓаните, потоа Французите, Канаѓани-
те, Швајцарците и Белгијците итн.  

Во поглед на врската меѓу јазикот и нацијата, разгледувајќи ги 
различните случаи во светот, може да се заклучи дека навистина нема 
генерално правило. Секој случај може да се разгледува одделно. 
Според Бугарски10, ова прашање може да се разгледува на три нивоа: 
идеолошко, историско и теориско. На идеолошки план, јазикот и 
нацијата се поврзани, особено во Европа, бидејќи „јазикот често се 
политизирал во контекст на она што обично се нарекувало национал-

                                                 
8 Ibidem, 14 
9 Ажеж, 1997: 157 
10 Ibidem, 2002а: 86-87 



 11 

но прашање на некоја дадена нација или држава“11. На историски 
план појавата на стандардните јазици понекогаш се поклопувала со 
подемот на нациите, главно во Европа. На теориски план нема никак-
ва корелација бидејќи никаде не пишува дека со еден јазик може да се 
служи само една нација.  

Што се однесува на односот меѓу јазикот и државата, тука рабо-
тите стојат поинаку. Многу е полесно да се дојде до точни податоци, 
за разлика од односот меѓу јазикот и нацијата. Од околу 5000 живи 
јазици денес, постојат околу 200 меѓународно признаени држави, што 
значи односот е 25 : 1. Повеќето држави имаат од 10 до 50 јазици. Но, 
имаме држави во кои има десетици јазици, како на пр., Папуа Нова 
Гвинеја, Индонезија и Нигерија, а имаме и држави во кои имаме само 
еден јазик (Исланд и Португалија). Се разбира, и тука има големи 
разлики меѓу официјалната и вистинската состојба. На пр., Грција се 
прокламира за еднојазична држава. Од малцинствата, во Грција е 
признаено само „муслиманското“ во кое спаѓаат Турците, Албанците 
и Ромите, но нивните јазици, исто како и македонскиот, официјално 
не се споменуваат. Слична е ситуацијата и во други држави. На пр., 
официјално се смета дека во Шпанија се зборува само шпански, во 
Франција француски, во Велика Британија, САД и Австралија англи-
ски итн., а всушност таму се зборуваат многу други јазици, така што 
реалната ситуација е далеку од официјалната.12  

 
 
V. Статусот на македонскиот јазик во Република Македонија 
 
Како што веќе беше споменато, македонскиот јазик беше прогла-

сен за службен во Република Македонија во 1944 година. Но во 2001 
година, по етничкиот конфликт со Албанците, беше потпишан Рам-
ковниот договор, а во 2004 година беше донесен Законот за територи-
јална организација на локалната самоуправа во Република Македони-
ја, според кои, доколку во единиците на локалната самоуправа албан-
ското население претставува повеќе од 20 % од вкупното население, 
албанскиот јазик е исто така службен јазик. Но, резултатите од 
последниот попис во 2002 година, според кој албанското малцинство 
претставува 25 % од вкупното население, не се официјални поради 
тоа што не се потврдени со потписот на Државната изборна комисија, 
зашто таа оценила дека пописот е фалсификуван.13 Неофицијално, над 
                                                 

11 Ibidem: 87 
12 Бугарски, 2002б: 174 
13 Ристовски, 2006: 16. 
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100.000 исламизирани Македонци се прикажани како Албанци и 
делумно како Турци (Албанците се главно со исламска религија и тоа 
претставува фактор за обединување со исламизираните Македонци). 
Покрај македонската верзија, овој закон излезе и во албанска верзија, 
во која македонските топоними беа преведени на албански. За многу 
кусо време, таблите со топонимите беа заменети со нови на кои топо-
нимите беа преведени на албански јазик. Тоа сведочи за намалување 
на статусот на македонскиот јазик како службен во рамките на Репуб-
лика Македонија и беше и сè уште е предмет на многу дискусии.  

 
 
VI. Заклучок 
 
Во времето на романтизмот се произнесе една идеја за поврзанос-

та меѓу јазикот, нацијата и државата. Иако реалната ситуација во 
светот докажува дека навистина се ретки државите кои го имаат ова 
т.н. „свето тројство“, идејата сè уште опстојува и сè уште претставува 
основа за разни националистички идеи и политички манипулации за 
подгревање на желбите за исправање на „неправдите“ во државите 
кои не го исполнуваат овој услов,14 но исто така претставува и начин 
за прикривање на направените неправди.  

Примерот со Македонија, како што вели Ажеж: „покажува дека 
во националистичките судири се оди дури и до имињата на јазиците и 
на државите,“15 иако правото некој да се нарекува како што сака 
претставува основно човеково право.  

Границите на Република Македонија, односно формирањето на 
македонската држава, од една страна, им овозможиле на Македонците 
да го градат сопствениот идентитет, но, од друга страна, на Македон-
ците од другата страна на границите, тоа им било оневозможено 
токму поради тие граници и национализмот на соседите.  

Македонското прашање е сè уште актуелно. Малата балканска 
држава е исправена пред големи искушенија за зачувување на соп-
ствениот идентитет: со Бугарите е во спор за посебноста на иденти-
тетот, со Грците е во спор поради името на државата, нацијата и 
јазикот, со Србите е во спор во поглед на самостојноста на Македон-
ската православна црква (Српската православна црква не ја признава 
автокефалноста на МПЦ), а внатре во Република Македонија полека 
го губи приматот од сè побројното албанско население.  

                                                 
14 Ibidem:171 
15 Ажеж, 1997: 157. 
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UDK 003.349 

Зоран Спасовски 
 
 

ИСТОРИСКИОТ КОНТЕКСТ 
НА СОЗДАВАЊЕТО 
НА КИРИЛИЦАТА 

 
 
Во специјалистичката литература што се занимава со ова праша-

ње главно се прифаќа ставот дека автор на глаголицата е св. Кирил, 
додека кирилицата е производ на неговиот ученик св. Климент. Исто 
така, дека е резултат на потреба да се упрости претходната азбука, 
која била прекомплицирана за учење и која учениците на св. Кирил, 
поради тој факт, имале проблем да ја учат1. Новата азбука, поедно-
ставна за учење, била наречена во честа на изумителот на првата 
словенска азбука – св. Кирил.  

Прашањето не е конечно решено и се смета дека нејзините автори 
најверојатно биле св. Климент и св. Наум, ученици на сесловенските 
просветители, св. Кирил и св. Методиј. Сето тоа е дополнително 
искомплицирано од фактот што е измислена во околу 9-тиот в., во 
рамките на т.н. Прво Бугарско Царство.  

Историскиот контекст, пак, во кој се појавила словенската писме-
ност бил, како што е познато, `конфликтот меѓу источното и западно-
то христијанство‘2 и црковно-политичката борба во таа смисла. 
Обидувајќи се да ги преземе западните словенски земји под свое 
влијание, Источното Римско Царство, т.е. Византија, пратила мисио-
нери во кнежевството Велика Моравија. Тие, се разбира, го пропове-
дале христијанството на јазикот на тамошните луѓе и се обидувале да 

                                                 
1 Ова е, најблаго речено, чудна аргументација, но превладува во научните кругови. 

Чудна е затоа што е доволен само еден поглед во ерменската и грузиската азбука, за да се 
сфати дека се и тие прилично комплицирани азбуки. Да не споменуваме азбуки како 
деванагари, катакана – или можеби најдобриот пример – кинеското писмо (кое Кинезите не 
би го смениле ни за жива глава) итн. Сепак, јасно е дека ниеден од овие народи не би се 
откажал од својата азбука, колку и да е комплицирана, бидејќи тоа е нивното културно 
наследство. Формулацијата дека ‚била комплицирана за пишување, па прифатиле друга, 
упростена азбука‘ не одговара на основниот стремеж на кој било народ – да си го зачува 
своето оригинално културно наследство и затоа сметаме дека не е добро објаснување за 
причината за појавата на кирилицата. 

2 Ако може да се даде ваква формулација, бидејќи несогласувањата биле повеќе 
политички отколку религиозни.  
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ја предадат својата варијанта на христијанството, т.е. да ги придобијат 
западните Словени за себе. Одговорот на западното христијанство 
бил жесток и темелен – таа мисија била целосна пропаст, раководи-
телите на Моравската мисија биле целосно истерани од тие простори, 
некои продадени како робови и потоа спасени, и тие земји и ден-
денес се под ‚влијанието‘ на римокатоличката варијанта на христи-
јанството.  

Поточно, се смета дека западните Словени, тогаш обединети во 
едно големо кнежевство, Велика Моравија, поради тоа што биле под 
силно влијание на франкската политика и во клинч меѓу Франките и 
тогаш наклонетите кон западното христијанство Бугари, за да го 
зачуваат својот културен и етнички идентитет се обратиле кон Визан-
тија, со молба да бидат земени под нејзина заштита и во нивната земја 
да се проповеда православното христијанство. Подетално за политич-
ко-религиозните околности објаснуваат Острогорски, и особено 
Оболенски.  

Кои се фактите за кирилицата и за глаголицата?  
Додека глаголицата била измислена во раниот 8-ми в., кирилица-

та се појавила некаде околу 9-тиот в. Глаголицата е оригинална азбу-
ка, која не е базирана на ниедно друго дотогаш познато писмо3, кири-
лицата е базирана на тогашното грчко уставно писмо. Кирилицата се 
ширела од центар во тогашна Бугарија, т.е. поточно од Преславската 
школа, додека глаголицата била тврдокорно задржувана и бранета во 
Македонија (од страна на Охридската школа, токму школата којашто 
ја застапувал Климент) и дополнително, била уште подолго и потвр-
докорно користена во Хрватска (на некои места дури до 19 в.) и во 
Босна.  

Сепак, поновите научни истражувања фрлаат нова светлина врз 
овие историски настани. Во врска со нејзината појава, овде би можеле 
да забележиме дека не е јасно зошто Климент и Наум би ја измислиле 
кирилицата, кога токму во нивниот интелектуален центар се чувала 
употребата на другата азбука, глаголицата. И не е јасно ‚нејзиното 
именување според авторот на претходната азбука од почит‘, кога 
пологично е, ако се има почит, да се чува оригиналната азбука што тој 
ја измислил.  

За да биде појасно што тоа што сакаме да го претставиме во овој 
текст, овде ќе биде потребно да претставиме некои од основните 
принципи на византиската политика, кои авторите што ги користиме 

                                                 
3 Постојат различни мислења и, се разбира, специјални испитувања во врска со нејзино-

то потекло и тоа дали некои знаци се преземени од други азбуки и од кои. В. многу накрат-
ко, на пр., Оболенски 1971:139-140.  
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или цитираме подолу ги наведуваат во своите дела и за кои што 
мислиме дека играле улога во оформувањето на историскиот контекст 
што влијаел и на појавата на глаголицата и на воведувањето на кири-
лицата. Тоа се политиката на унификација на населенијата што влегу-
вале во составот на Византиската империја и стремежот присутен во 
текот на целото нејзино постоење – враќање на старите територии, 
коишто отпаднале од нејзината власт (Острогорски 1957:26).  

Политиката на унификација имала различни форми низ долгите 
векови на владеење на Римското Царство. Во почетокот, таа била 
основана на користењето на латинскиот јазик како официјален јазик 
за целата империја (Кларк 1900:467), а потоа откако Словените ги 
отсекле западните територии од источните, таа функција ја презел 
грчкиот јазик (Каранис XXII: 103). Во дополнение, ние овде мислиме 
дека и христијанизацијата, ако не сосема, тогаш во определена мера, 
ја играла истата улога.  

Тогаш, во каков историски контекст, всушност, се појавиле 
глаголицата и кирилицата? Да ги погледнеме поновите истражувања.  

Според Острогорски, Словените за своето покрстување треба да 
им благодарат на византискиот патријарх Фотиј и соработникот и 
роднина на императорот Михаел III, цезарот Вард, а настанот почнал 
да се случува во времето на императорот Михаел III (Острогорски 
1957:203). Според Оболенски, пак, работата на нивното православизи-
рање веројатно почнала порано од самото испраќање покана од страна 
на моравскиот кнез Ростислав и дека до тој момент некои од книгите 
веќе биле преведени и азбуката изработена („...both he and Methodius 
... had been working to compose a Slavonic alphabet for some years before 
Rastislav’s embassy arrived in Constantinople“ – Оболенски 1971:139). 
Многу подетален увид во прашањето нуди Оболенски, кој прилично 
детално ја опишува целата религиозна ситуација во тоа време и 
целиот тек на мисијата, од самиот почеток до крајот. Особено интере-
сен факт што го наведува тој е дека Словените од Балканскиот Полу-
остров биле веќе христијанизирани многу порано од ова време (во 
времето по нивното повторно освојување кон крајот на 7-от в., кога 
имале не толку мал број свои епископии – Историја на македонскиот 
народ I:91) и дека во нивната православна литургија се користел 
грчкиот јазик. И дека новоформираниот словенски јазик, иако маке-
донскиот дијалект од регионот на Солун (општоприфатен и потврден 
факт), воопшто не бил наменет за Словените од Македонија или 
каде било од Балканот, туку за христијанизацијата на западните 
Словени (Оболенски јасно го кажува ова: „The effectiveness of Ortho-
dox Christianity as a means of achieving the cultural assimilation of the 
Slavs was enhanced, in the Balkan provinces of the empire, by the 
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deliberate use of Greek as a liturgical language. By contrast with the Slav 
lands that lay beyond the empire’s borders, where, through a combination 
of linguistic tolerance and tactful diplomacy, the Byzantines encouraged 
the propagation of Christianity in the Slavonic vernacular, their policy 
towards the Slav colonists at home was Hellenisation through Christiani-
sation.“ – Оболенски 1971:80)4.  

Значи, на Балканот намерно се употребувал грчки јазик, додека 
создадениот словенски јазик за ‚сите Словени‘, бил всушност наменет 
за западните.  

Што значи ова? Или, што би можело да значи? Балканските 
Словени (кои во времето кога биле повторно поробени – некаде пред 
8-т в. – сигурно не би можело да се раздвојат на македонски, босански 
или какви и да се), биле прво воено освоени, потоа и културно 
колонизирани, преку христијанизација. За нив, литургијата требало да 
се служи на грчки јазик, официјален јазик на империјата и едно од 
средствата преку кои се унифицирале нејзините жители (друго, 
очигледно, било христијанизацијата). Некаде кон крајот на 7-от и 
почетокот на 8-от в., тој процес завршил. Во почетокот, и особено во 
средината на 8-от в., тој процес продолжил во врска со другите 
Словени – западните5. Во меѓувреме, азбука била создадена и книги 
преведени уште пред да почне сиот процес, т.е. пред да дојде 
официјална покана до византискиот император, што личи на тоа дека 
за сета работа имало претходен план.  

Целата работа може да има и втора импликација – се чини дека 
сето тоа можеби имало континуитет: прво биле освоени па христија-
низирани балканските Словени, па потоа се продолжило со западните, 
т.е. со средноевропските Словени.  

Што може да значи ова? Открива ли образец на византиската 
политика, според кој Византијците ги освојувале народите еден по 
еден, потоа ги христијанизирале и ги претопувале во една поширока 

                                                 
4 „Ефективноста на православното христијанство како средство за постигнување 

културна асимилација на Словените во балканските провинции на империјата била засилена 
со намерна употреба на грчкиот како литургиски јазик. За разлика од словенските земји што 
лежеле надвор од границите на империјата, каде преку комбинација на лингвистичка толе-
ранција и тактичка дипломатија, Византијците охрабрувале пропагирање на христијанство-
то на словенски говорен јазик, нивната политика спрема словенските колонисти во граници-
те на империјата била хеленизација преку христијанизација.“ (преводот наш). 

5 Ситуацијата во врска со источните Словени не ни е јасна, бидејќи не наидовме на 
податоци за нив, а и овде не ни се од непосреден интерес. Целата оваа приказна со христија-
низацијата на Словените е сконцентрирана на западните Словени (притоа воопштувајќи ги 
и сите Словени и не земајќи предвид дека за јужните има податоци дека биле веќе многу 
пред тоа христијанизирани и дека тие настани имаат многу мала директна врска со источ-
ните Словени).  
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народна маса преку христијанизацијата? Тоа и не е нешто сосема 
ново, но да го разгледаме овој став.  

Прво, да ја разгледаме самата христијанизација како средство за 
претопување на народите во една поширока, заедничка маса. Во 
минатото, таквата политика била извршувана преку латинскиот јазик 
– како што тоа јасно го кажува Едсон Кларк и како што сведочат 
денешните ‚јазични резултати‘ по прашањето: еден куп јазици кои се 
толкуваат како една етничка (генетска) група – романски јазици, а 
всушност, воопшто не се генетска група и попрво би требало да се 
испитуваат во рамките на социолингвистиката6 (Кларк 1900:467). Тоа 
се, приближно, италијанскиот, романскиот, францускиот, шпанскиот 
итн., од кои, се разбира, само италијанскиот е помалку или повеќе 
оригинален наследник на латинскиот (прашањето не ни е познато во 
детали). Романскиот е со сосема друга и за нас нејасна етничка 
основа, францускиот е, од генетска гледна точка германски јазик, а за 
шпанскиот, исто така, не знаеме, но познато е дека генетски не 
потекнува од латинскиот јазик, туку од говорната форма на тамош-
ниот латински, измешана со оригиналниот јазик на даденото населе-
ние. Групата, значи, попрво би требало да се гледа како социолинг-
вистичка отколку како генетска, и го изразува некогашниот принцип 
на римската политика – да се создаде чувство на една иста нација врз 
основа на еден заеднички елемент – тогаш јазикот. Во новата ситуа-
ција, како што е познато, за таа функција бил избран грчкиот јазик 
(откако Словените ги одделиле стариот и новиот Рим и политиката 
базирана на латински јазик веќе немала значење). Само што, ние 
сметаме дека во дополнение на грчкиот јазик, и христијанизацијата 
може да ја имала истата функција. Може ли тоа да се следи преку 
аргументи?  

Ваква византиска политика би требало да почнува да станува 
јасна откако Словените по нивниот приближно двовековен период на 
мирно самостојно живеење, биле преосвоени од Византијците. Да се 
потсетиме само, Словените им ја презеле целата територија сè до 
Мала Азија, и, за да ја вратат територијата, Византијците извршиле 
преселби на неколку други народи. Од нив, веројатно за да го нема тој 
последователен проблем со христијанизацијата, Србите и Хрватите 
биле веќе донесени христијанизирани, односно нивната христијаниза-
ција настанала веројатно по пат на договор уште пред да се доселат. 
Додека за Бугарите кои, исто така, можеби биле дел од оваа визан-
                                                 

6 И тоа само по себе би било прашање на посебни истражувања и можеби и потенцијал-
но научно откритие – кое би придонело да се разјасни генетската класификација на европ-
ските јазици. Истиот принцип би можел да се примени и на словенските јазици (на словен-
скиот Балкан) и на турските јазици, секаде каде што настанале такви јазични мешаници.  
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тиска демографска приказна, не е јасно зошто уште во почетокот не 
биле христијанизирани. Балканските Словени биле освоени и после-
дователно христијанизирани, но со користење на грчкиот јазик – а 
Бугарите биле христијанизирани во периодот кога тоа им се случило 
на западните Словени.  

Овде ќе излеземе малку од темата што се обидуваме да ја обрабо-
тиме, но сметаме дека е потребно да го направиме тоа за да дадеме 
неколку забелешки за бугарската христијанизација. Едсон Кларк, како 
и Оболенски7, нудат јасни податоци во врска со ова, и според нив, 
христијанизацијата на Бугарите е различен настан од таа на Словени-
те. И двајцата автори, но подетално Оболенски, го опишуваат проце-
сот на нивната христијанизација (Оболенски 1971:83-97). Но според 
Кларк, сестрата на бугарскиот кан Бо(го)рис, која била воспитаничка 
на византискиот двор, бидувајќи на тој двор, ја прифатила христи-
јанската вера, и, воодушевена од неа и од христијанските културни 
достигнувања, сакала тие да му ги претстави и на својот брат. Борис 
се заинтересирал што имала неговата сестра да му покаже8 и од 
византискиот двор бил испратен сликар по име Методиј, кој нацртал 
толку убава слика на Денот на страшниот суд, што бугарскиот кан се 
воодушевил и по убедувањата на својата сестра, решил и самиот да ја 
прими христијанската вера. Настанот, значи, хронолошки кореспон-
дира со христијанската мисија меѓу западните Словени, но не се 
согласува со христијанизацијата на јужните (во список од 8 в. веќе се 
набројани 18 македонски градови – центри на епископии, потчинети 
на солунскиот митрополит – Хераклеа, Кастра, Едеса, Серез итн., кое 
секако значи дека христијанизација имало веќе подолго време (Исто-
рија на македонскиот народ I:91)9. А и не сме сретнале податоци 
според кои Св. Методиј просветителот бил уметник или оставил зад 
себе уметничко дело, така што сето тоа може да значи дека ова 
можеби бил некој друг Методиј и двата настана – христијанизацијата 
на Словените и Бугарите – биле делумно различни еден од друг. 
                                                 

7 Особено Едсон Кларк, којшто ја раскажува целата приказна во врска со тој настан 
(Кларк 1900:324-325) 

8 Од овој факт – што сестрата била воспитаничка и живеела на византискиот двор – 
можеби може да се заклучи и дека и самиот Борис бил, исто така, воспитаник на византи-
скиот двор, позната византиска метода за подоцнежно инсталирање марионети на дворовите 
на соодветните кралства или царства. Откако ќе ги поразеле по некој голем бунт, ги земале 
потомците на владејачката лоза и ги воспитувале во византиски дух на нивниот двор; подоц-
на – во потребно време – ги враќале како владетели во нивните кралства или царства. Тоа 
пак, може да ја објасни подоцнежната оддаденост на Борис на христијанството. Но ова е 
само претпоставка, можеби непотребна. Немаме никакви податоци за животот на бугар-
скиот кан Борис и не можеме да тврдиме ништо. 

9 Освен ако не се земе предвид една друга претпоставка, која нема да ја споменуваме 
овде, бидејќи не спаѓа во темата што ја обработува овој текст.  
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Едсон Кларк дава податок дека Бугарите генерално го опишуваат Св. 
Методиј со четка во рака, т.е. како цртач (Кларк 1900:326), што може 
да значи дека двете личности може да се помешани во колективната 
меморија – Методиј што го вовел бугарскиот кан Борис во верата и 
Методиј, кој заедно со својот брат Кирил вршел просветителска 
дејност меѓу Словените.  

Да се вратиме на нашата тема. Во случајот на словенските 
просветувања, несомнено се работи за период на голема енергија, која 
кулминирала во личноста на патријархот Фотиј и која резултирала во 
големи настани, како на пр., христијанизација на многу народи. Но 
основниот принцип на византиската политика отсекогаш бил да ги 
врати некогаш загубените територии. Можно ли е и христијанизаци-
јата да била дел од планот за исполнување на тој принцип? Или, 
конкретно, христијанизацијата под раководство на патријархот Фотиј, 
цезарот Вард и императорот Михаил, да имала таква намера во задни-
ната? Географски, Балканот бил освоен и христијанизиран, а Бугари-
те, ако не биле христијанизирани, секогаш ќе биле потенцијални опас-
ни непријатели. На патот кон Европа, останувале другите Словени 
(западните), а по нив и франкските земји, кои многу порано се отки-
нале од византиската хегемонија, и тоа се чинело, трајно. Можеби 
затоа, балканските (јужните) Словени биле христијанизирани со 
грчкиот јазик (за да не пројавуваат патриотско чувство и самосвес-
ност), а западните на нивниот, словенски јазик (за да им се продаде 
приказната дека се почитува нивната самобитност, посебност и дека 
народот што нуди помош, ја нуди искрено и од срце). Се разбира, 
додека не влегле под нивна контрола. 

Овде би било методолошки добро да се опишат подетално сите 
освоени балкански народи, од гледна точка на тоа како течеле 
нивното освојување и христијанизација, но овде не може да се напра-
ви тоа, и можеби и нема потреба. Можеби е доволно да се забележи 
дека во сите случаи, освоените биле подоцна и христијанизирани. И 
да не се работело за директно воено освојување, важното било да се 
христијанизираат и со тоа да се придобијат под свое влијание. Прет-
ходниот период, исполнет со борби и мака да се преосвои теренот 
завршил и настапил помирен период, во кој борбата можела да се 
пренасочи во помирна, интелектуална или мисионерска. Она што е 
општо е дека сите што биле освоени, биле и христијанизирани, и со 
тоа подведени под империјата избрана да го раководи целиот свет.  

Во оваа насока, можеби треба да се потенцира и политиката на 
славизација на Бугарите. За нив, како силен и многу различен ентитет 
од другите околни народи, само христијанизацијата можеби немало 
да биде доволна да ги ‚слие‘ заедно со останатите во една нација. 
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Затоа, дополнителна гаранција во таа смисла би била и да се славизи-
раат, т.е. да го изгубат својот вистински етнички идентитет. Се разби-
ра, тоа наидувало на отпори од туркските Бугари, но самиот Борис, 
подоцна Михаил, ги спречил тие отпори и ги комплетирал двата 
процеса – и христијанизацијата и славизацијата.  

Сепак, од описите на Оболенски се чини дека христијанизацијата 
на Словените била работа која најчесто немала поддршка од никого, 
но настаните се ределе така што дејствијата што ги преземале св. 
Кирил и Методиј да биле најсоодветните или единствените логични 
дејствија што можеле да се направат. Можеби, како навистина да била 
Божја работа.  

Така, тоа што сакавме да го дискутираме до овде беше дека 
Византијците, покрај јазикот, ја користеле и христијанизацијата за 
слевање на различните народи во еден народ и кои, бидувајќи сите 
христијани и зборувајќи еден ист јазик – грчки, биле едно исто во 
една иста држава. Во реалноста, ниту тие самите биле Грци, ниту 
најголем дел од нивните поробени народи.  

Значи, до средината на 9-тиот в., Балканот бил освоен и бил под 
византиска контрола. Христијанизацијата на западните Словени, во 
таа смисла, личи на претходно подготвен план. Сепак, во екот на сета 
таа работа се случил еден настан што, според Острогорски, ’ги преиз-
мешал картите и го сменил текот на целата игра‘ – помошникот на 
Фотиј и роднина на императорот Михаил – цезарот Вард бил убиен од 
страна на идниот император – Василиј I, а наскоро истото му се 
случило и на самиот император. Се разбира, потоа и Фотиј бил проте-
ран и новиот император поставил патријарх близок на самиот себе, 
веројатно за да ја раководи целата политика така како што повелувал 
самиот тој (Острогорски 1957:206).  

Веројатно изразот на Острогорски – ’ги преизмешал картите 
одново и ја сменил целата игра‘ е многу среќен и соодветен – бидејќи, 
според нас, тој настан е навистина клучен во сите тие случувања и 
многу важен за целокупниот понатамошен развој на настаните вооп-
што. Ако имало политика договорена меѓу императорот Михаил, 
цезарот Вард и патријархот Фотиј (или ако имало претходен план чии 
главни промотори биле овие тројца), тој план, секако, со овој настан 
завршил, Моравската мисија можеби останала без поддршка од визан-
тискиот двор, како таква била осудена на пропаст поради дејствата на 
франкското свештенство (кое можеби гледало други намери во сето 
тоа) и новиот император Василиј, заедно со својот новопоставен 
патријарх, почнал нова, своја политика. Зошто? Се разбира, надвор од 
тоа што секој сакал да биде император – немаме доволно податоци да 
даваме претпоставки, но сепак – можеби затоа што самиот Василиј I, 
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како што се знае, бил Ерменец (Острогорски 1957:206). Од друга 
страна, можно е и прилично веројатно, повеќето од учесниците во 
Моравската мисија да биле Словени (св. Климент, Горазд, Наум итн.), 
и сета работа да била поради етничка превласт внатре во самата импе-
рија. Значи, можеби, ерменскиот елемент, чувствувајќи дека Слове-
ните добиваат престиж во рамките на империјата (уште повеќе ако и 
самиот Михаил бил Словен), го елиминирал тоа и го презел врвот на 
империјата за себе. Како што се знае, по Василиј следела прилично 
долга лоза од ерменски императори, и покрај тоа што е нарекувана 
македонска династија (в. Каранис по прашањето на Ерменците во 
рамките на империјата – Каранис V – 197-240).  

А кирилицата се појавила, се разбира, по овие настани и е далеку 
поблиска до грчкото писмо, всушност е преправка на грчкото уставно 
брзописно писмо. Нејзините први почетоци на користење биле во 
Бугарија, поточно во книжевниот центар Преслав. И таа наскоро ја 
истиснала глаголицата отсекаде, освен како што кажавме, од некои 
места на отпор на глаголицата, како Босна, Хрватска и Македонија. И 
тоа, како што е познато, на пр., од списот на монахот Црноризец 
Храбар, не без отпор. 

Зошто би ја истиснувала? Како што се спомена погоре, приказната 
што кружи во врска со тоа, дури и во научните кругови е дека глаго-
лицата била комплицирана и тешка за учење, па требало да се воведе 
нова попроста азбука. Случајно или не, таа попроста азбука била 
копија на грчки брзопис. Потеклото на оваа приказна не го знаеме, но 
не сметаме дека се базира на некој научен факт. Може да се базира на 
некоја гласина на времето пуштена од самите Византијци, за да го 
олесни истиснувањето на глаголицата на теренот, бидејќи како што е 
познато, имало отпори за тоа, или поново објаснување за промената.  

Ако кирилицата била азбука воведена да ја истисне глаголицата 
од употреба, нашите претпоставки за причините за тоа во овој текст 
се две. Едната е дека тоа било од причина што самите Византијци 
увиделе дека тоа можеби било погрешен план – работите излегле од 
контрола, мисијата во Моравија била неуспешна, а работата на про-
светителите се префрлила на Балканот, коешто Византијците со 
голема веројатност не го сакале. Втората е дека било последица на 
династички борби – ако претходниот император бил со словенско 
потекло и работел за словенското дело, следниот император бидувај-
ќи со ерменско потекло, можеби работел на ерменското дело, ако 
имало такво10.  
                                                 

10 Не ни е познато зошто Константин Порфирогенит се нарекувал себеси Порфирогенит 
(односно `роден во виолетово‘), коешто веројатно било за да направи разлика меѓу византи-
ски императори со оригинално потекло и византиски императори со туѓо потекло, кога и 
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Во врска со првата, накратко, Моравската мисија завршила така 
како што завршила – неуспешно. Некои од словенските просветители 
отидени во средновековната Моравија биле ликвидирани, некои 
продадени како робје, некои протерани или побегнале. Тие што 
успеале да се засолнат, се засолниле на бугарскиот двор и меѓу нив 
биле и св. Климент и св. Наум. Малку подоцна св. Климент бил 
испратен во Охрид, да продолжи да врши просветителска дејност, 
додека св. Наум останал некое време во Преслав, а потоа, бегајќи од 
смутовите на бугарскиот царски двор при обидот на синот на Борис-
Михаил, Владислав, да ја врати старата туркска паганска вера11, и тој 
прешол во Охрид12. 

Така, според оваа претпоставка, Византијците увиделе дека сло-
венското дело е грешка и дека излегло од контрола, и се обиделе да го 
сменат текот на работите. Во Моравија, значи, било од корист, но 
кога Климент и Наум се појавиле во Охрид и почнале да го учат 
народот, кој веќе порано бил учен на грчки, на неговиот сопствен 
јазик, тоа за Византијците можело да биде опасност. Затоа, таа работа 
требало некако да се прекине. Всушност, Оболенски и наведува дека 
јавното мнение во царскиот град било поделено по тоа прашање (за 

                                                                                                                          
самиот бил член на династијата позната како ‚македонска‘. По Михаил III на власт доаѓа 
ерменска династија (именувањето ‚македонска‘ е според географското потекло), а малку 
подоцна, со Кантакузен, можеби албанска. Не е исклучено пред ерменската, значи, да имало 
словенска. И не е исклучено сите тие да мислеле и малку повеќе на своите народи. Тоа пак, 
значи, дека словенското дело можело сепак да биде иницирано од император Словен, кој 
можеби сакал да направи нешто за својот народ во рамките на империјата. 

11 Борис ја примил христијанската вера и бил прекрстен во Михаил. Но неговиот среден 
син, чие словенско име било Владислав, се обидел да направи пуч и да ја донесе на власт 
опцијата што била за враќање на старите туркски обичаи, вера и традиција, т.е. која давала 
отпор против асимилацијата. Но бил оневозможен од самиот свој татко, Борис, кој во тоа 
време се повлекол во манастир, но при тие настани се вратил, го оневозможил својот син и 
повторно заминал во манастир (Текин 1987:10).  

12 Ставот на бугарската наука дека овие двајца биле испратени во областа Кутмичевица 
кај реката Девол (денешен Охрид) од страна на бугарскиот цар од времето можеби е 
преизнасилен. Христијанизацијата и мисионерската политика веројатно одела под строга 
контрола на Византијците – како што видовме, императорите обично при преземање на 
тронот го менувале и тековниот патријарх со свој патријарх (ова го правеле повеќето од 
императорите и не било нешто необично или ексклузивно за еден император). Самите Буга-
ри биле христијанизирани и славизирани од Византијците, и веројатно е дека биле ‚замоле-
ни‘ ‚да ги примат тие Божји работници на својот двор и да им помогнат во нивната тешка, 
но корисна работа‘ итн. итн. Ако веќе нешто се случило вон контрола од официјалната 
византиска мисионерска политика, поверојатно е дека тоа било пак под влијание на некоја 
струја од Константинопол, отколку по налог на средновековните бугарски владетели, кои 
немале никаков интерес во Македонија. Ако е вистина дека претходните императори биле 
словенски и работеле и за својот народ, можеби некоја струја, како остаток од периодот 
пред промената на патријархот од страна на Василиј I, издејствувала во Бугарија доаѓање на 
Климент во Македонија.  
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христијанизацијата на Словените воопшто, посебно на словенски 
јазик – Оболенски 1971:152). 

Што се однесува на втората, пак, накратко, можеби се увидело 
дека словенските императори – ако биле од словенско потекло – 
работеле во корист на својот народ, па за да се спречи тоа, нивната 
династичка куќа била турната од власт. Така, словенското дело 
останало без поддршка и траело колку што можело да трае без неа. Но 
ова не ја објаснува појавата на кирилицата.  

Она што ни е нам најверојатно овде е дека и глаголицата и 
кирилицата биле истовремено измислени и дека сè било работа на 
претходен план, за кој сè било организирано уште пред да почне. 
Откако биле освоени балканските Словени и ставени под своја 
контрола со помош на христијанизацијата и употребата на грчкиот 
јазик, работата можела да продолжи на западноевропските Словени. 
За нив, наспроти за балканските Словени, била измислена оригинал-
на, словенска азбука и кодифициран оригинален, словенски јазик. Со 
нив можеби уште однапред се стапило во контакт и им се ветило дека 
ако ја прифатат хегемонијата на византискиот император и христијан-
ската вера, ќе им кодифицираат и јазик и ќе им преведат и книги и 
служби на нивниот сопствен јазик итн., итн. Веќе пред сè официјално 
да се случи работеле на тоа нешто и кога еден дел од работата бил 
готов, од Моравија било испратено барање дека самите тие, Словени-
те од Моравија, сакаат да влезат во хегемонијата на византискиот 
император.  

Но кирилицата била измислена за подоцна, кога откако и запад-
ните Словени ќе биле вовлечени под контролата на Византијците, за 
откако ќе се случело тоа, да бидат асимилирани. Иако, се разбира, тоа 
не значи и дека, целосно, христијанизацијата била само со политички 
мотиви. Значи, откако ќе биле придобиени веќе со својот оригинален 
јазик, немало да биде можно да се употребува грчката азбука, но ќе 
било можно да се употребува стилизирана грчка азбука, каква што е 
кирилицата. Можеби понатаму ќе се прешло и на нестилизирана, туку 
оригиналната грчка. И можеби сето тоа било дел од пошироко реше-
ние за Словените воопшто – славизација за сите балкански групи – 
Словени и туркски етноси – и потоа христијанизација и грцизација. 
Така, кирилицата можела полека-полека да биде воведувана во Буга-
рија, бидејќи нејзините жители не биле Словени и бидејќи за нив 
дополнително била потребна и славизација. Напротив, глаголицата 
тврдокорно се задржувала во словенските области: Македонија, Дал-
мација и Босна.  

И можеби, смената на императорите во сето тоа, го има ова 
значење: откако Словените на Балканот биле покорени, се дозволил 
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словенски император на престолот, можеби и словенски интелектуал-
ци по школите, за да работат Словените со ентузијазам на своето 
дело. Но кога резултатите станале видливи, словенските императори 
биле тргнати и доведени други (во случајот ерменски), за словенското 
дело да нема веќе поддршка.  

Краен заклучок од овој текст е следново: 1. византискиот 
‚контраудар‘ за преосвојување на старите територии не вклучувал 
само воени напади, туку и слевање на народите во една маса преку 
различни активности – христијанизација, славизација, грцизација 
итн., во зависност од конкретната ситуација на теренот; 2. дека Слове-
ните први во Европа имале свој посебен книжевен јазик. Хронолошки, 
народите што откинале делови од византиска територија и направиле 
своја хегемонија врз нив биле прво Франките, потоа Словените. Но по 
прашањето на јазикот, што се однесува на говорниот, Франките, иако 
постари по државнички стаж, продолжиле да се служат со германско-
латинска јазична мешавина, и тоа го пишувале со латинско писмо; 
додека Словените, иако пред византиските носови, користеле пишан 
литературен јазик базиран врз нивниот сопствен говор. Тоа значи, прв 
книжевен јазик во Европа по грчкиот и латинскиот. Другото се прет-
поставки и текстот нема намера да дава конкретни одговори на зада-
дените прашања, бидејќи тоа не е можно, туку да отвори нова 
перспектива во размислувањето, за која што смета дека е базирана на 
понови научни откритија по прашањето.  

Конечно, во врска со прашањето за авторството, нашата претпо-
ставка е дека св. Климент не можел да биде авторот на кирилицата. 
Имајќи предвид дека, прво, кирилицата почнала да се шири од 
Преслав (т.е., друг книжевен центар познат како Преславска школа) 
второ, дека кирилицата се задржала некаде до 11 в. во Охрид (т.е. во 
Охридската книжевна школа – интелектуален центар чијашто работа 
ја почнал токму св. Климент); и трето, дека глаголицата, сепак, се 
задржала прилично долго во употреба меѓу одредени словенски 
групи, се чини дека веројатноста дека нејзин творец бил Св. Климент 
е многу мала. Можеби била изработена во самата Византија, можеби 
дури и со цел да се истисне глаголицата (претпоставка на која можеби 
во прилог й оди полемиката на Црноризец Храбар за одбрана на 
словенските букви). Или пак, можеби била дел од посебна приказна, 
наменета за бугарската христијанизација, чие население тогаш 
очигледно сè уште го чувало туркскиот карактер и кое подоцна се 
славизирало – и која подоцна се воопштила во употребата за повеќето 
словенски народи на Балканот. Можеби и во сето тоа треба да се земе 
како факт со извесно значение и фактот дека кирилицата ја раширила 
својата употреба само меѓу народите што биле под доменот на 
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Вселенската патријаршија, додека тие народи што биле под доменот 
на католичката црква, ја прифатиле латиницата.  
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Горан Калоѓера 
 
 
 

MAKEDONSKATA 
I HRVATSKATA PRERODBA 
– SLI^NOSTI I RAZLIKI 

 
 
Hrvatskiot klerik Pavao [tos vo svojata pesna Statuata na 

tatkovinata, vo 1831 godina, alegoriski i pesimisti~ki ja ocenil 
hrvatskata stvarnost vo svoeto vreme. So svojata pesna na kajkavski 
jazik, [tos sogledal va`en aspekt na realnata op{testveno-politi~-
ka situacija vo Hrvatska vo dvaesettite godini na 19 vek. Nejzinata 
jazi~na i nacionalna razedinetost, politi~ka nesamostojnost, potoa 
vekovnoto ugnetuvawe od germanskiot jazik i agresivniot ungarski 
nacionalizam, go uslovuva{e procesot na odnaroduvawe na Hrvatite. 
Vo 19 vek Hrvatska vleguva politi~ki razedineta, pod voen i poli-
ti~ki protektorat na Avstrija. Socijalniot sostav na potesna 
Hrvatska e odreden na dve klasni kategorii, feudalci, odnarodeni, 
bez znaewe na hrvatskiot jazik, kako i nepismenite i neuki selani i 
natamu vrzani za kmetskite odnosi. Mladata gra|anska klasa samo 
{to e vo zarodi{ i posilno }e se pojavi okolu triesettite godini. 

Istovremeno, Makedoncite `iveat vo ramkite na otomanskoto 
carstvo, vo feudalen sistem, podlo`en na za~esteniot teror na 
razbojni~kite i razuzdanite turski feudalci, kako i na napadite na 
albanskite ~eti. Polo`bata na selanstvoto vo prvite decenii na 
vekot e isklu~itelno lo{a i te{ka. Izlo`eni se na tovarot na 
golemi dava~ki, nasilstvo od muslimanskoto naselenie i na pritisok 
od ~ifli{kite agrarni odnosi. Gra|anskata klasa, vo su{tina etni~-
ki heterogena, }e po~ne da se formira vo tekot na prvite {est 
decenii na 19 vek, a so prilivot na makedonskite selski semejstva vo 
gradovite, makedonskoto gra|anstvo po~nalo da dobiva zna~ewe. 
Dodeka nejzinite najbliski sosedi, Srbite, Grcite, Bugarite i Crno-
gorcite dobivaat politi~ka avtonomija i se profiliraat kako dr`a-
vi, Makedonija, po Sanstefanskata sredba i Berlinskiot dogovor, i 
natamu ostanuva provincija vo samoto sredi{te na turskoto carstvo, 
izlo`ena na silni ekspanzionisti~ki propagandi na Grcite, Srbite 
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i Bugarite, {to uslovilo zna~itelen proces na odnaroduvawe i gube-
we na nacionalnoto ~uvstvo kaj narodot. 

Po ukinuvaweto na apsolutizmot vo 1860 godina, Hrvatite go 
zapo~nuvaat t.n. Ustaven period, i formiraweto politi~ki partii, 
{to zna~itelno gi zasili demokratskite procesi. Makedonija vo toa 
vreme e pod pritisok na Gr~kata patrijar{ija i Bugarskata egzarhi-
ja, srpskite emisari i propagandisti, koi na site na~ini so pomo{ na 
turskite slu`beni vlasti nastojuvaat da uni{tat kakvi bilo za~eto-
ci na nacionalna misla i politi~ko dejstvuvawe. Da se zagubi `ivo-
tot poradi najobi~no obvinenie deka nekoj e srpski ili ruski {pion, 
bilo makedonsko sekojdnevje vo 19 vek. Vrz osnova na ovie {turi 
op{testveno-politi~ki pokazateli sakav da ja naglasam razli~nosta 
na uslovite vo koi sozdavale makedonskite i hrvatskite pisateli vo 
19 vek. Hrvatite vo relativno komotno okru`uvawe na habzbur{kata 
monarhija, a Makedoncite vo postojana opasnost deka poradi svoeto 
prosvetitelsko, u~itelsko ili kni`evno dejstvuvawe }e go zagubat 
`ivotot. Toa vo su{tina se najva`nite op{testveno-politi~ki 
razli~nosti na dvata naroda, na makedonskiot i na hrvatskiot, vo 
tekot na 19 vek. 

Prvata faza na hrvatskata prerodba zavr{uva okolu 1840 godina. 
Toa e priod bez vredni umetni~ki postignuvawa, za{to dejstvuvawe-
to na hrvatskite pisateli e podredeno na politi~kite nastani. Toa e 
doba na utilitaristi~ka kni`evnost, kade {to budnicite i davo-
riite* se edinstveniot literaturen izraz na toa vreme. Ovaa litera-
turna podredenost na politi~kata situacija ja povrzuvam so docnite 
osumdesetti vo makedonskata kni`evnost, koga makedonskite pisate-
li, na primer \or|ija Pulevski, Marko Cepenkov i drugi, vo tekot na 
docniot 19 vek ja podreduvaat umetni~kata dimenzija na svojata rabo-
ta na aktuelnata politi~ka situacija vo predilindenskiot period. 
Vo makedonskata kni`evnost, prvite tri desetletija na 19 vek gi 
obele`uva pojavata na dvajca kni`evnici i prosvetiteli, Joakim 
Kr~ovski i Kiril Pej~inovi}. Tie pretstavuvaat uvod vo makedon-
skata renesansa na na~in {to zapo~nuvaat so procesot na voveduvawe 
na makedonskite narodni govori vo kni`evnoto tvore{tvo, {to vo 
podocne`nite godini }e se razvie vo pe~atarska praktika na make-
donskite u~ebnici vo {eesettite i sedumdesettite godini na 19 vek. 

Vtorata faza na hrvatskata prerodba po~nuva so pojavata na 
nekolkumina pisateli, koi }e se profiliraat vo izvonredni poeti. 
Stanko Vraz, Petar Preradovi}, Ivan Ma`urani} formiraat tri 
istaknati literaturni tematski podra~ja – op{testveno-nacional-

                                                 
* Davorii – rodoqubivi pesni (zab. prev.). 
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noto, intimnoto i op{to~ove~koto. Na nivnoto kni`evno delo, 
rodoqubivata poezija, intimnata poezija, socijalnata tematika, se 
nadovrzuvaat pretstavnicite na tretata faza; Trnski, Bogovi}, Tkal-
~evi}, koi ja nadgraduvaat so svoi nijansi, no im ostanuvaat verni na 
svoite literaturni preokupacii. Toa istovremeno uka`uva na konti-
nuitetot na kni`evnoto tvore{tvo vo hrvatskata kni`evnost od 
~etiriesettite do polovinata na sedumdesettite godini so dominant-
na tema qubovta sprema `enata i tatkovinata. 

Vo tekot na pedesettite i {eesettite godini vo makedonskata 
kni`evnost se formira nekompaktno jadro na pisateli, so razli~ni 
literaturni fizionomii, koi pri pi{uvaweto se slu`at so bugar-
skiot, gr~kiot ili srpskiot jazik, no vo nivnite tekstovi se ~uvstvu-
va s# pogolema prisutnost na makedonskite narodni govori. Tie ne se 
obedineti vo zaedni~ka politi~ka platforma, nemaat definiran 
voda~, dejstvuvaat glavno samostojno, edinstvenoto {to gi povrzuva e 
borbata protiv Gr~kata patrijar{ija, odnosno gr~kata jazi~na i 
kulturna asimilacija. Bez normiran kni`even jazik i nedovolno 
nacionalno razbudena svest, Konstantin Miladinov, Grigor Prli-
~ev, Rajko @inzifov, Jordan Haxi Konstantinov Xinot pretstavu-
vaat silna osnova na stilskata formacija koja mo`e da se karakte-
rizira kako „makedonsko novo ra|awe“ ili stilska formacija na 
romantizmot. Vo poslednite tri decenii na 19 vek vo makedonskata 
kni`evnost bi ja ozna~il vtorata (zavr{na) faza na makedonskata 
prerodba, za{to taa definitivno go donesuva i najzna~ajniot moment 
na prerodbata, a toa e javnoto deklarirawe za posebnosta na make-
donskata nacija i potrebata za nominirawe na literaturniot jazik, 
vklu~uvaj}i ja i intenzivnata kni`evna i publicisti~ka dejnost. 
Privrzan sum na misleweto deka makedonskata prerodba ima dve raz-
vojni fazi, prvata koja ja pravi generacijata u~enici na Dimitrija 
Miladinov i vtorata, koja dejstvuva vo poslednite tri decenii na 19 
vek, a vo nea se nao|aat u{te nekoi od `ivite avtori na prvata gene-
racija, kako i brojnata grupacija glavno egzilantski pisateli, koi 
dejstvuva glavno vo Sofija. 

Vo hrvatskata kni`evnost toa e period na naso~uvawe na kni`ev-
niot diskurs kon predrealizmot i realizmot, koi kako specifi~ni 
karakteristiki na prozata }e se po~uvstvuvaat i vo makedonskata 
kni`evnost pri krajot na 19 vek, posebno vo raska`uva~kata proza. 
Hrvatskata narodna prerodba e realizirana vo tri fazi i trae 
pribli`no od 1830 do 1860, odnosno do sedumdesettite godini. Potoa 
doa|a periodot na predrealizmot i realizmot, taka {to do 1892 godi-
na vo hrvatskata kni`evnost imame isprepletuvawe na tri stilski 
formacii: romantizmot predrealizmot i realizmot. Treba da go 
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dodademe vlijanieto na [enoa, dominantno romanti~arsko, koe osta-
va tragi vo celata generacija hrvatski realisti, posebno Kova~i} i 
Kumi~i}, a najmalku Novak. 

Vo makedonskata kni`evnost vo po~etokot na 19 vek ima dejstvu-
vawe na dvajca prodol`uva~i na srednovekovnata kni`evnost, koi 
kako novina vo pe~atarstvoto i vo kni`evnoto tvore{tvo go vnesu-
vaat narodniot jazik. Vo pedesettite godini od u~itelskite krugovi 
na obrazovanite Makedonci se formira prvata generacija makedon-
ski prosvetiteli, koja spored svoite interesirawa e raznovidna. 
Nekoi od niv & se posvetuvaat na folkloristikata, {to e od isklu-
~itelna va`nost, zatoa {to leksi~koto bogatstvo vo pe~atenite 
zbornici }e uka`e na specifi~nosta na makedonskite govori vo 
odnos na bugarskiot jazik, kako i {arenolikosta na usnata narodna 
kni`evnost. Postoi grupa koja dejstvuva glavno kako u~itelski kadar 
i od nea }e proizlezat poznatite makedonski u~ebnikari, koi }e 
pe~atat u~ili{ni u~ebnici na narodnite govori. I, sekako, glavno 
literaturna grupacija, koja ja sostavuvaat Konstantin Miladinov, 
Rajko @inzifov, Grigor Prli~ev, Andreja Petkovi~, Konstantin 
Petkovi~, Jordan Haxi Konstantinov Xinot. Vo periodot od {eeset-
tite, kon krajot na 19 vek, se oformuva vtorata grupa makedonski 
prosvetiteli, koja vo odnos na prvata grupa se karakterizira so 
revolucionerna i politi~ka dejnost, kako i procesot na nacionalno 
osoznavawe, koj }e rezultira so stavot za posebnosta na Makedoncite 
kako narod so pravo na svoj kni`even jazik i dr`ava. Gledano od 
kni`evno-istoriski aspekt, toa e mnogubrojna grupa, od koi mnogu-
mina avtori s# u{te ne se dovolno istra`eni, najverojatno poradi 
nivniot politi~ki stav sprema re{avaweto na makedonskoto pra{a-
we. Vsu{nost, se raboti za politi~ka opredelba na odreden broj 
egzilanti vo Sofija spored idejata za vooru`eno vostanie protiv 
Turcite, poznati kako vrhovisti, koi glavno koalicirale so bugar-
skata vlast. Nasproti niv i nivnite stavovi stoela separatisti~kata 
i vostani~kata Vnatre{na makedonska revolucionerna organizacija, 
koja dejstvuvala vo Makeonija i kako temelna cel go postavila 
osloboduvaweto, odnosno avtonomijata na Makedonija vo ramkite na 
otomanskoto carstvo. 

Vo makedonskata kni`evnost vo tekot na 19 vek se ~uvstvuva 
dominacijata na poetskiot zbor, taka {to poezijata op{to gledano e 
dominanten kni`even vid. Ja pi{uvaat Jordan Haxi Konstantinov 
Xinot, Andreja Petkovi~, Konstantin Miladinov, Rajko @inzifov, 
Grigor Prli~ev, Marko Cepenkov. Toa istovremeno e i periodot 
koga se javuvaat i novite kni`evni vidovi vo makedonskata kni`ev-
nost; na primer, poemata, epot, dramata, avtobiografijata, patopi-



 31 

sot, prevodot, aforizmot, prikaznata, novelata, kni`evnata kritika, 
besedata, kako i polemi~ko-publicisti~ki tekstovi. Vo hrvatskata 
kni`evnost vo 19 vek se realizirani site kni`evni vidovi – od 
lirskata pesna, baladata, romansata, dramata, novelata, patopisot, 
aforizmot, feqtonot, kni`evnata kritika i romanot. Uo~livo e 
deka vo dvete kni`evnosti, i vo hrvatskata i vo makedonskata, se 
javuvaat istite kni`evni vidovi. Romanot vo makedonskata kni`ev-
nost se javuva duri vo dvaesettiot vek, za razlika od Hrvatska i 
supremacijata na romanot na [enoa. 

Vo ovoj tekst ne bi navleguval posebno vo problemot na estetsko-
to ili umetni~koto vrednuvawe na hrvatskata i makedonskata kni-
`evnost vo 19 vek, me|utoa smetam deka vo nekoi `anrovi; vo poezi-
jata, patopisot, pa duri i vo dramata, makedonskata kni`evnost stoi 
vo ramnopraven umetni~ki odnos nasproti hrvatskata. Mo`nite 
komparativni estetski paraleli na relacija @inzifov – Prerado-
vi}, Prli~ev – Ma`urani}, potoa Konstantin Petkovi~ i Jordan 
Haxi Konstantinov Xinot nasproti hrvatskite patopisci Vraz, 
Ma`urani}, Nem~i}, mo`e da bidat posebno interesni i da uka`at 
na mnogu visok umetni~ki dostrel od makedonska strana. Treba da se 
istakne deka i od makedonska i od hrvatska strana ovoj period e bogat 
so sociolingvisti~ki i leksikografski trudovi. 

[to se odnesuva do jazi~noto pra{awe, odnosno normiraweto na 
literaturniot jazik, odredeni bliskosti postojat i vo vrska so toa 
pra{awe. Sli~nosta e vo toa {to Makedoncite vo tekot na 19 vek i 
vo literaturnite i vo publicisti~kite i u~ebnikarskite tekstovi, 
vklu~uvaj}i gi nau~nite trudovi, se orientiraat spored centralnite 
makedonski govori, kako temel za idniot literaturen jazik, {to 
podocna }e go argumentira Misirkov vo svojot trud Za makedonckite 
raboti. Po dominacijata na kajkavskoto nare~je Hrvatite se sobi-
raat okolu idejata deka {tokavskoto nare~je treba da bide temel na 
literaturniot jazik. Razlikata e vo toa {to Hrvatite vo 19 vek go 
normiraat svojot kni`even jazik, navistina ne bez maki i prepreki, 
Makedoncite za `al ne, iako vo svoite lingvisti~ki trudovi nekoi 
fakultetski obrazovani pisateli vo toa vreme, Rajko @inzifov, 
Konstantin Petkovi~, Andreja Petkovi~, Konstantin Miladinov, vo 
svoite lingvisti~ki razmisli bile na tragata na idejata kako da se 
vtemeli makedonskiot literaturen jazik. Vsu{nost, Venijamin 
Ma~ukovski go najavil i pe~ateweto na na svojata gramatika, koja 
trebalo da bide makedonska gramatika, me|utoa, od nepoznati pri~i-
ni ne do{lo do toa. 

Vo Hrvatska, u{te vo 1815 godina, zagrepskiot biskup Maksimi-
lijan Vrhovec na podredenoto sve{tenstvo mu upatuva bro{ura vo 
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koja bara da se zapo~ne so sobirawe i popi{uvawe na narodnite 
pesni i prikazni. Biskupovata misla vodilka e na toj na~in da se 
istakne zna~eweto na narodniot govor, za{to kako {to pi{uva 
„sekoj narod so sopstveniot jazik mo`e najdobro da gi re{i svoite 
problemi“. Sobira~kata dejnost vo Hrvatska ne dobiva takvi dimen-
zii kako vo Makedonija, iako ja ima i so naglasena nacionalna odred-
nica. Vo tekot na 19 vek sobira~kata rabota stanuva mnogu popularna 
vo Makedonija i ednostavno bui, inicirana od ruskiot nau~nik 
Grigorovi~, a so nesomnena zasluga na Dimitrija Miladinov se 
javuvaat i drugi sobira~i. Objaveni se nekolku golemi zbornici so 
bugarski predznak, koj, otkako }e se analizira, uka`uva na faktot 
deka vo niv prvenstveno e zapi{ana usnata kni`evnost na makedon-
skiot narod. Najdobar primer za neadekvatniot naziv na zbornik e 
Zbornikot na bra}ata Miladinovci, za{to niz toj sobran i pe~aten 
materijal vo erata na naglaseniot pritisok od stranskite propagan-
di, e demonstrirana makedonskata izvorna narodna tradicija, prven-
stveno vo jazi~kite osobini, potoa i vo kni`evnite vidovi. 

[to se odnesuva do Katoli~kata crkva kaj Hrvatite, taa nomi-
nalno stoela do narodnoto dvi`ewe, nekoi biskupi pove}e, drugi 
pomalku ([trosmaer, Dobrila, Vrhovec), no ne mu sozdavale nikakvi 
problemi na dvi`eweto, naprotiv mladite klerici bile mnogu vrza-
ni za Gaj. Vo Makedonija, najgolemiot neprijatel na kakvo bilo iska-
`uvawe na makedonskoto nacionalno ~uvstvo bile Carigradskata 
patrijar{ija i Bugarskata egzarhija, koi so site mo`ni eksponenti 
na crkovniot aparat, ja zapirale sekoja pomisla na nacionalno 
~uvstvo i na narodnata makedonska crkva, Ohridskata arhiepiskopi-
ja. Navistina, imalo visoko rangirani sve{tenici od makedonsko 
poteklo, koi nasproti pripadnosta kon Patrijar{ijata ili kon 
Egzarhijata, rabotele vo korist na svojot narod, kako na primer 
Partenij Zografski ili Pavel Gramatikov Bo`igropski. 

Hrvatskata kni`evna prerodba gi imala svojata organizaciska 
struktura i nesporniot voda~ Qudevit Gaj. Makedoncite vo predpre-
rodbenskiot period (posebno vo prvata faza) dejstvuvaat neorganizi-
rano, nemaat organizirano nacionalno dvi`ewe, iako gi obedinuva 
borbata protiv Carigradskata patrijar{ija, vo {to bile vklu~eni 
pove}eto toga{ni prvaci na nacionalniot bunt, Dimitrija Miladi-
nov, Jordan Haxi Konstantinov Xinot, Grigor Prli~ev, Kuzman 
[apkarev i drugi. Dimitar Miladinov gi imal site preduslovi da 
stane nesporen voda~ na makedonskiot prerodbenski period, ako 
postoelo organizirano dvi`ewe, me|utoa ne postoelo. Golema poli-
ti~ka uloga vo makedonskata prerodba mo`el da odigra i Konstantin 
Robev, no toj poradi svojata razgraneta trgovska imperija, ne sakal da 
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mu se nalutat turskite vlasti, iako negoviot mecenski pridones e 
zabele`liv za dvi`eweto na prerodbenicite. 

Po~etokot na nacionalnoto budewe kaj Hrvatite (pritisnati od 
nespornite i ~uvstvitelni vlijanija na germanskata, italijanskata, a 
potoa i na ungarskata alienaciska politika) ima odredena stagnacija 
poradi idejata za ju`noslovensko politi~ko zaedni{tvo i idejata 
deka Hrvatite se direktni potomci na Ilirite. Me|utoa, so kni`ev-
nata primena na {tokavskiot kni`even jazik site tekstovi objaveni 
vo Danica odea kon istaknuvawe na hrvatskata nacionalna odredni-
ca, taka {to vo krugot na istomislenicite na Gaj preovladuva idejata 
deka dvi`eweto mo`e da se sozdade edinstveno kako hrvatska i narod-
na i kni`evna prerodba, bez ju`noslovenskata politi~ka opcija. Vo 
osumdesettite godini vo Hrvatska budeweto ve}e ne e vo faza, tuku 
spasuvaweto na ve}e ostvarenata nacionalna svest i s# pove}e izraze-
nata `elba Hrvatska da stane moderna nacija. (Govorot na Kukuqevi} 
vo saborot, koga baral hrvatskiot jazik da stane slu`ben vo sabor-
skite ispituvawa). 

Procesot na nacionalnoto budewe kaj Makedoncite minuva niz 
nekolku fazi. Prvo, toa e procesot na osvestuvawe deka ne se Grci, 
potoa sledi fazata na prifa}awe na bugarski imiwa, kako i slavjan-
skoto voop{to, kako protivte`a na gr~kata megali ideja. Prvite 
nikulci na nacionalnoto ~uvstvo gi gledam kaj Konstantin Miladi-
nov, koj o~igledno imal pojasna vizura za makedonskata posebnost vo 
odnos na bugarskata. Iako „skitaat“ po pra{aweto za svoeto nacio-
nalno opredeluvawe, makedonskite pisateli vo {eesettite i sedum-
desettite godini na 19 vek, bez ogled dali se deklarirale kako Srbi, 
Slavjani ili Bugari, vo svoeto kni`evno delo, jazi~nite raspravi i 
upotrebata na narodnite govori se dvi`at sprema s# pojasnoto odre-
duvawe na nacionalnata svest, koja silno }e ja naglasi \or|ija Pulev-
ski so zborovite – Nie sme Makedonci i na{ata takovina e Makedo-
nija. Docnite devedesetti se vo znakot na pojasnata nacionalna dife-
rencijacija, {to se povrzuva so rabotata na Mladata makedonska kni-
`evna dru`ina, kako i spisanieto Loza vo Sofija, no i revolucio-
nernata dejnost na Tajnata makedonska revolucionerna organizacija 
VMRO. 

Vo tekot na 19 vek hrvatskoto dvi`ewe, kako i hrvatskata kni-
`evnost, se realizira niz brojni hrvatski spisanija, Danica, Novine 
Horvatcke, Kolo, Vijenac. Makedonskite kni`evni i politi~ki 
spisanija se javuvaat vo emigracija, vo Bugarija, i gi ureduvaat toga{ 
nacionalno osvestenite Makedonci. Najdobar primer e kni`evnoto 
spisanie Loza, koe okolu sebe ja sobra makedonskata politi~ka i 
kni`evna elita. Spisanijata i na makedonskata i na hrvatskata stra-
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na sodr`inski se bliski, objavuvaat glavno programski tekstovi, 
kni`evna kritika, literaturni dela, polemi~ki raspravi. 

Vo Hrvatska preveduvaweto na stranskite kni`evni tvorbi bilo 
izrazeno. Se preveduvaat poznati evropski pisateli i poeti, kako od 
evropskite, taka i od srednoevropskite kni`evnosti (Bajron, Mic-
kievi~, Dante, Manzoni). Vo makedonskata kni`evnost na 19 vek 
preveduva~kata dejnost e isklu~itelno silna. Se preveduva glavno od 
ruski, ukrainski, slovene~ki, gr~ki, turski, italijanski, francuski, 
slova~ki. Vsu{nost, mo`ebi najdobar primer za vrven preveduva~ e 
samiot Grigor Prli~ev, nesporen poznava~ na francuskiot, itali-
janskiot i gr~kiot jazik, koj so svojot prepev na Ariostoviot Besen 
Orlando doka`al deka pretstavnicite na makedonskata prerodba 
uspe{no komunicirale so najgolemite dela na evropskata kni`evna 
klasika. 

Vo Hrvatska malku se znae za makedonskata prerodba. Sredno-
{kolskite ~itanki uka`uvaat na bra}ata Miladinovci i nivniot 
epohalen potfat so pe~ateweto na Zbornikot, me|utoa vo odnos 
nasproti informaciite za drugite ju`noslovenski nacionalni bude-
wa toa e ednostavno nezabele`livo. Hrvatskata javnost glavno ne ja 
percipira makedonskata prerodba vo svojata seopfatnost, prvenstve-
no poradi nedostig od informacii, no i na nu`na gra|a napi{ana na 
hrvatski jazik. Brojnata makedonska literatura za makedonskata 
prerodba im e poznata na malkumina vo Hrvatska, prvenstveno na 
skromniot broj hrvatski makedonisti i vo zna~itelno pomala, glavno 
vo informativna forma na studentite po makedonistika ili na 
posetitelite na makedonskiot lektorat. 

Taka, za `al, nie vo Hrvatska ja do`ivuvame makedonskata pre-
rodba kako obid na nekolkumina u~iteli da se ottrgnat od gr~koto i 
bugarskoto vlijanie, pridodavaj}i gi kon toa poetskite tvorbi na 
Konstantin (glavno T'ga za jug) i kni`evnata dejnost na Prli~ev na 
gr~ki jazik. Razbivaj}i go toj neprimeren prikaz na makedonskata 
prerodba, napi{av nekolku knigi i tekstovi vo koi sakav na hrvat-
skata nau~na sredina, no i na posveteniot ~itatel, da im uka`am deka 
ne se raboti za efemerni i slabo prepoznatlivi kni`evni tvorbi i 
li~nosti, tuku deka stanuva zbor za neorganizirano dvi`ewe koe, i 
pokraj site svoi slabosti, gi oformilo site kni`evni `anri vo 
kni`evnoto tvore{tvo i sozdalo nekolku harizmati~ni kni`evni 
trudoqubi, ~ij kni`even pridones e na zavidno estetsko nivo. 

Dvata naroda vo periodot na 19 vek. Dvata porobeni, dvata nacio-
nalno nedovolno osoznaeni, bez normiran literaturen jazik i pri-
tisnati od asimilatorski vlijanija na sosednite narodi. Dvata 
prepolni so nadareni i mudri lu|e, koi go ~uvstvuvaat zdivot na 
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novoto vreme i se obiduvaat da mu se priklu~at, sekoj na svoj na~in vo 
kontekstot na toga{ aktuelnite politi~ki sostojbi. Da bideme 
realni, na Hrvatite patot kon nacionalnoto sozrevawe i afirmacija 
na nacionalnite vrednosti, prvenstveno jazikot i kni`evnosta, im 
be{e mnogu polesen, kako vsu{nost i na Slovencite koi bea vo 
pregratka na Habsbur{kata monarhija. Re`imot na carstvoto {to 
ve}e propa|a ne be{e tolku agresiven kako onoj na Otomanskoto 
Carstvo. Vo takvata politi~ka konstelacija, nasproti policiskiot 
nadzor i asimilatorskata politika na Viena i na apsolutisti~kiot 
re`im, Hrvatite imaat zna~itelno popovolni op{testveno-politi~-
ki uslovi da se realiziraat kako narod so svoj jazik, kulturno nasled-
stvo i nacionalna kni`evnost. Patot kon realizirawe na nacional-
nite vrednosti kaj Hrvatite ne be{e lesen, me|utoa ona {to go 
napravil grofot Kukuqevi} – Sakcinski vo Hrvatskiot sabor, bilo 
nezamislivo na kakov bilo sobir za eden makedonski prosveten inte-
lektualec vo 19 vek. 

Turskiot re`im vo sprega so Gr~kata patrijar{ija, agresivnosta 
na srpskata i bugarskata propaganda, pqa~ka{kite pohodi na turski-
te otpadni~ki begovi, kako i pqa~kata na albanskite razbojni~ki 
grupi vo makedonskata realnost sozdale isklu~itelno te{ka situa-
cija za afirmirawe na nacionalnoto bitie. Nasproti silata na 
represivniot aparat, makedonskata inteligencija vo 19 vek, iako 
nacionalno nedovolno sozreana, pravi silni obidi da se ottrgne od 
vlijanieto na stranskite propagandi i da go pronajde svojot makedon-
ski pat. Sekako deka na toj pat imalo zaskituvawa, nedoumici, ne-
snao|awa, politi~ki proma{uvawa i needinstvo. Me|utoa nasproti 
site tie prepreki makedonskata intelektualna elita prepoznata niz 
li~nostite na Konstantin i Dimitrija Miladinov, Grigor Prli~ev, 
Andreja i Konstantin Petkovi~, Jordan Haxi Konstantinov Xinot, 
Marko Cepenkov i Kuzman [apkarev, na koi vo poslednite decenii 
na 19 vek im se priklu~uvaat respektabilni kni`evnici, u~ebnikari 
i lingvisti, kako \or|ija Pulevski, Dimitar Makedonski, Venijamin 
Ma~ukovski, Josif Kova~ev i drugi, napravila za makedonskata 
prerodba da mo`e navistina da se zboruva kako za novo ra|awe i po 
pra{aweto za nacionalnoto ~uvstvo, no i za makedonskata kni`ev-
nost i kultura. 

I, na krajot, {to da se ka`e za na{ite sli~nosti i razliki? 
Po~nuvaj}i od kni`evnoto tvore{tvo, pa natamu. Mislam deka imame 
mnogu pove}e sli~nosti otkolku razli~nosti. I hrvatskata i make-
donskata prerodba go ~uvstvuvaat doa|aweto na novoto vreme, nivni-
te pretstavnici komuniciraat so Evropa, so nejzinoto kulturno 
nasledstvo i kni`evnost. So prevodite ili so originalite, hrvat-
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skite i makedonskite prerodbenici se zapoznavaat so evropskiot 
romantizam i u~at od najdobrite evropski pisateli. So ogled na 
geografskata polo`ba Hrvatite mo`ebi ne{to pointenzivno i 
pove}e, no ponovite istra`uvawa uka`uvaat na faktot deka evrop-
skite kni`evni velikani od prethodnite periodi, kako i nivnite 
sovremenici na zapadot bile i toa kako ~itani i poznati vo makedon-
skite intelektualni sredini. Sozdavaj}i nova hrvatska i nova make-
donska kni`evnost, avtorite od dvete sredini kreiraat, spored svoi-
te porivi, talentot i inspiracijata novi kni`evni vidovi. 

Vo dvete kni`evnosti poezijata e dominantna i so nea vo dvete 
kni`evnosti se postignuvaat zavidni estetski nivoa. Vo poezijata na 
Jordan Haxi Konstantinov Xinot (Reka Vardar, Trud mi e imeto, 
Gorka ~a{a  kwaz Lazara), Andreja Petkovi~ (Glas od dale~na zemja), 
Konstantin Petkovi~ (Son sultana), Konstantin Miladinov (T'ga za 
jug, Bisera, Na ~u`ina), Rako @inzifov (Na Veligden, Ohrid, Blizu 
rekata Vardar), Marko Cepenkov (Mojata pesna, Povik od majka 
Makedonija), \or|ija Pulevski (Samovila makedonska), zabele`u-
vame razli~ni umetni~ki vrednosti. Po~nuvaj}i od stihovite na J. H. 
Xinot, koi ne gi krasi osobeno zna~ajna umetni~ka dimenzija, tuku 
robuvaat na psevdoklasi~nite tonovi, do vistinski visoki umetni~-
ki intoniranata poezija na Rajko @inzifov i Konstantin Miladi-
nov, koi vo svojata poezija nosat zabele`livi elementi na romanti-
~arskata poezija. Vo hrvatskata prerodba ima mnogu sopatnici na 
kni`evnoto tvore{tvo, koi se interesni za kni`evnata istorija, 
kako lu|e ~ii napori go naso~uvale dvi`eweto napred, iako poezija-
ta im nema umetni~ka dimenzija. Nasproti niv, Stanko Vraz (Glasovi 
od dubrava `eravinska, Gusli i tamburi) i Petar Preradovi} 
(Prvenci, Novi pesni), pretstavuvaat vrvni umetni~ki lirski 
dostignuvawa na hrvatskata poezija vo 19 vek. Li~nostite na Ivan 
Ma`urani} i Grigor Prli~ev vo umetni~kiot kontekst spa|aat vo 
ona najdobroto {to mo`ele so stih da go ponudat makedonskata i 
hrvatskata kni`evnost. Da se sporeduvaat Ivan Ma`urani} (Smrt-
ta na Smail-aga ^engi}) i Grigor Prli~ev (Serdarot), ima smisla, 
me|utoa i korist na dvete kni`evnosti. Nesvesno i edniot i drugiot 
go dopiraat „isto~noto pra{awe“, sekoj od svojot kni`even aspekt i 
umeewe, taka voveduvaj}i visoki estetski tvorbi vo nacionalnite 
kni`evnosti, kako {to se epot za Smail-aga i poemata za Kuzman 
Kapidan. Prli~ev so svojot nesporen poetski genij odi i natamu i go 
sozdava epot Skenderbeg, so koj ja zbogatuva, kako `anrovski, taka i 
umetni~ki, makedonskata kni`evnost vo 19 vek. 

Dramata kako kni`even `anr ja zbogatuva i hrvatskata i make-
donskata kni`evnost. Po~nuvaj}i od dramskite dijalozi i dramo-
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letki na Jordan Haxi Konstantinov Xinot, pa s# do dramskite 
tekstovi na Marko Cepenkov (Crne vojvoda) i Vojdan Pop Georgiev 
^ernodrinski (Makedonska krvava svadba, Drvose~a~, Na Nova godi-
na, Robot i agata), makedonskata drama go minuva svojot evolutiven 
razvoj od prigodnite i edukativni, na momenti naivni dramski zboro-
vi, do zrela realisti~na drama. Vo periodot me|u Demeter i [enoa, 
zna~i vo triesetina godini prerodbenski period, hrvatskata drama 
}e se realizira niz istorisko-romanti~arskata tragedija, juna~kata 
drama, politi~kata satira, narodnite brzozborki i niza ostri lakr-
dii i {egi, i toa od peroto na Dimitrij Demetera, Mirko Bogovi} i 
Ivan Kukuqevi} Sakcinski. Dramite na Kukuqevi} (Stjepko [ubi} 
ili Bela IV vo Hrvatska, Poraz na Mongolcite, Gusar, Podmetanka, 
Dvajca bra}a Slavjani vo Turcija, Marula), vo ramkite na prerodbata 
imale jasna zada~a – scenata da se napravi „politi~ka govornica“ i 
da se propagiraat ideite na ilirizmot. Dramite na Bogovi} (Franko-
pan, Stepan posledniot kral bosanski, Matija Gubec), politi~ki 
motivirani, isto taka ostanuvaat vo domenot na anga`iranata lite-
ratura. Demetrovata Teuta, zamislena kako klasi~na tragedija na 
hrvatskata {tokavska dramatika trebalo da bide umetni~ka subli-
macija na ilirskoto dvi`ewe. Me|utoa deklamatorskata patetika na 
toga{nite zagrepski akteri sosema gi uni{tila izvornite idei na 
nejziniot tvorec. Povr{no gledano, postoi odredeno tematsko so-
glasje me|u hrvatskata i makedonskata drama, za{to i ednata i druga-
ta se vodat od idejata za osloboduvawe od svoite momentalni gospoda-
ri, no istovremeno se i povik za borba za „da se bide svoj na svoeto“. 

Patopisnata proza e mnogu izrazena vo dvete kni`evnosti. Vo 
hrvatskata kni`evnost ja pi{uvaat pove}eto prerodbenici. Me|utoa 
odredena umetni~ka vrednost pred s# imaat tekstovite na Stanko 
Vraz (Pat vo Gornata strana), Antun Nem~i} (Patositnici) i 
Matija Ma`urani} (Pogled kon Bosna). Vo makedonskata kni`evnost 
vo 19 vek patopisot e posebno izrazen kni`even vid. Interesot za 
pi{uvawe patopisi makedonskite avtori Jordan Haxi Konstantinov 
Xinot, bra}ata Miladinovci, bra}ata Petkovi~, Rajko @inzifov i 
Kuzman [apkarev go gledaat vo faktot deka so nego mo`e da ja 
predo~at etni~kata, ekonomskata, prosvetnata, verskata, kulturnata 
pozicija na Makedonija vo ramkite na Otomanskoto carstvo. Pato-
pisot na Konstantin Petkovi~ (Zapisi za Belgrad) e isklu~itelen 
primer na patopisna proza koja vo sebe gi nosi faktografskata i 
umetni~kata vrednost. Ne e te{ko da se utvrdi deka patopisot vo 
dvete kni`evnosti e kni`even `anr koj gi dostignuva visokite 
estetski kriteriumi. 
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Aforizmite vo makedonskata kni`evnost se javuvaat kako speci-
fi~nost, so cel da podu~uvaat, neguvaat, moraliziraat, prosvetuvaat 
i kritiziraat. Gi pi{uvale Jordan Haxi Konstantinov Xinot, i toa 
dve zbirki aforizmi, i Partenij Zografski. Aforizmite kaj hrvat-
skata strana po~nale da izleguvaat vo Danica so cel da se vlijae vrz 
va`nite idei na lirskoto dvi`ewe. Po primerot na Vitezovi}, 
Dositej, Herder, zapo~nal da gi pi{uva Ma`urani} (Misli), i toa 
glavno pod psevdonim ili anonimno, istaknuvaj}i gi so niv svoite 
pogledi za hrvatskiot narod, jazik i refleksiite za `ivotot. 

[to se odnesuva pak do proznoto tvore{tvo, vo hrvatskata lite-
ratura s# do pojavata na August [enoa, Dimitrij Demeter, Ivan 
Kukuqevi}, Qudevit Vukotinovi}, Ivan Trnski i Dragojla Jarnevi}, 
se nositeli na novelisti~koto tvore{tvo od ~etiriesettite do 
{eesettite godini na 19 vek. Umetni~kite dostreli na taa proza ne 
se golemi, za{to na pove}emina avtori novelata im e popatno zani-
mawe. Pisatelite, tematski glavno, se inspiriraat od motivite od 
hrvatskoto minato (ajdu~ko-turska i psevdoistoriska tematika), 
pritoa primenuvaj}i izrazena fantazija, iako ima i povremeni momen-
ti da se progovori i za problematikata na svoeto vreme. Novelisti~-
kata proza ima svoja osnova vo narodnoto tvore{tvo i im bila podre-
dena na tendenciite i anga`iranosta vo s# u{te nu`noto o`ivuvawe 
(pod apsolutizmot) na nacionalnata svest. Makedonskoto prozno 
tvore{tvo po~nuva so @inzifov i so negovata novela Pro{edba, a 
potoa so red raska`uva~i od krajot na 19 vek (Spiro Gulap~ev, Efrem 
Karanov, Arseni Kostencev, Stojan Bo`ov, Kosta [ahov, Vasil 
Paskov, Petar Poparsov, Eftim Sprostranov...), raskazot da se razvie 
kako dominanten umetni~ki izraz. Kako i vo hrvatskata novelistika, 
taka i vo makedonskite raskazi umetni~kite dostreli vo ovaa proza ne 
se golemi, i tie se podlo`ni na politi~kite sostojbi na vremeto, {to 
zna~i politi~ki anga`irana, propagandna, napi{ana so cel za podig-
nuvawe na nacionalnata svest i so poraka za zaedni~ka borba protiv 
Turcite. Tematski tuka glavno dominira istoriskata, ajdu~kata tema-
tika, koja ima i nekoi drugi nijansi, posebno silna realisti~na 
poraka za ugnetuvawe na makedonskoto naselenie pod turskiot jarem, 
kako i za slikata na selskiot `ivot. 

Ona {to najmnogu gi zbli`uva ovie dve nacionalni dvi`ewa 
o~igledno e kni`evnata dejnost. Imeno, nezavisno od geopoliti~kata 
situacija, i hrvatskite i makedonskite pisateli se naso~uvaat kon 
romanti~arskata tradicija, koja vo podocne`nite godini prima ele-
menti na realisti~en diskurs so eventualni modernisti~ki obidi. 
Kako i Hrvatite, taka i Makedoncite vo svojot turbulenten 19 vek, 
vo zna~itelno polo{i politi~ki uslovi, bez prethodno vtemelena 
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kni`evnost (da ja izzememe srednovekovnata) uspevaat da gi ostvarat 
site kni`evni vidovi so isklu~ok na romanot, {to e nesporno golem 
kulturolo{ki i kni`even potfat. Qubovnata lirika, religioznata 
poezija, baladata, dramata, novelata, raskazot, epot, poemata, aforiz-
mite, patopisot, feqtonot, kritikata, se ostvaruvaat vo dvete kni-
`evnosti. Razli~nosta e vo obele`uvaweto na ednoto ili na drugoto 
dvi`ewe. Iako i makedonskata i hrvatskata prerodba imaat „neti-
pi~en razvoj“ vo odnos sprema evropskiot romantizam, za{to ne se 
nadovrzuvaat na klasicizmot, koj kako stilski pravec go nemaat vo 
kontekstot na svoite kni`evnosti, vidliva e razlikata vo toa {to 
Hrvatite, nasproti romanti~arskiot individualizam go neguvaat 
kolektivizmot – slogata i edinstvoto na nacijata, dodeka vo make-
donskata kni`evnost, posebno vo {eesettite godini, preovladuva 
individualizmot na poedinci. Duri vo poslednite decenii na 19 vek 
mo`e da se zboruva za ne{to poizrazeno ~uvstvo na kolektivitetot 
me|u kni`evnata generacija, no prvenstveno na obedinuvawe na naro-
dot vo borbata protiv Turcite. Kako {to kni`evnata dejnost na 
hrvatskata prerodba vo stilska smisla e svoevidna integracija na 
sprotivstavenite stilovi od klasicisti~kiot do romanti~arskiot, 
taka i vo makedonskata kni`evnost mo`e da zboruvame za lepezata na 
stilskite vlijanija koi se iska`uvaat so pi{anata re~. 
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ХРВАТСКИОТ ИЛИРИЗАМ 
И МАКEДОНЦИТE 

 
 

Природно човeчко право се стремежот за слобода и неговото посто-
јано исчекорување во иднината. Спознавајќи се и пресоздавајќи се себеси, 
со почит и љубов кон сопственото јас може да ги вреднува и да ги 
воспостави возвратните односи со човекот, животот и светот. Во македон-
скиот противречен и во истовреме плодороден 19 век просветителството се 
јавува како извонредна и незаменлива транзиција кон граѓанската свест, 
ќе запише Валентина Миронска-Христовска. Просветителството, тие 
погледи ги насочило кон националното, станало општо културно-поли-
тичко движење, преку кое се paзвивала граѓанската свест. Co просвети-
телството настапил период на ослободување од догматичното влијание 
на црквата. Науката застанала наспроти црковните канони, започнала 
борба меѓу критичкиот ум и догматскиот авторитет. Просветителите 
го прокламирале умот како врховен принцип на светот. Идејата за чист 
ум започнала ди ги поткопува темелите на средновековната теолошка 
ѕидина, во која била затворена човековата мисла, u почнала да го пробива 
патот на слободното човечко размислување u одлучување за својата 
судбина.1 За македонската книжевна наука Христовска-Миронска ја напи-
ша и првата сеопфатна и аналитичка монографија за македонското просве-
тителство.2 

Петвековното турско ропство како да немало крај. Македонското 
свето национално ослободително дело предводено од младата граѓанска 
класа и од интелектуалците прераснувало во организирано движење со 
сопствена филозофија за слободата и за иднината на Македонија. Георги 
Капчев во својата знаменита книга Македонија или гласот на робот 
отворено и гласно барајќи ги слободата и самостојноста на татковината 
јасно ги покажува патиштата за нивно остварување и притоа нагласува 
дека нејзини најголеми непријатели кон таа цел нe ce големите сили, туку 
нејзините први соседи Грција, Бугарија и Србија. Треба да се излезе и да се 
                                                 

1 Валентина Миронска-Христовска, Македонското прашање во литературниот 19 век, 
изд. Институт за македонска литература, Скопје, 2009, стр. 39. 

2 Валентина Миронска-Христовска, Просветителството во Македонија, изд. Институт 
за македонска литература, Скопје, 2005. Од истата авторка да се види Македонската 
преродба, изд. Институт за македонска литература, Скопје, 2007. 
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побегне од сопствениот кафез. Перспективите да се побараат што подалеку 
од мрачниот и неизвесен Балкан. Авторитетниот проследувач на македон-
ската литература и култура Горан Калоѓера децидно ќе констатира оти 
беспоговорно втората половина на 19 век покажува интензитет во 
воспоставувањето на што поблиски и мошне конструктивни контакти 
во односите меѓу Хрватите и Македонците. Мислам дека може да се 
констатира оти хрватските книжевни, црковни и културни средини со 
своето дејствување и со дела, покрај одредени грешки во пристапот и 
сфаќањето на македонската нација, сепак дале големо раскрилување за 
распространување на новите, современи погледи, како во политичкиот, 
така и во просветно-литературниот развиток на Македонците во 19 век, 
многу повеќе од кој било друг словенски народ.3 

Македонско-хрватските врски трајно и би рекле мунициозно ги 
открива, проследува, коментира и афирмира родоначалникот на македон-
ската книжевна историографија Харалампие Поленаковиќ. He му побегну-
ва ниту најмалиот детаљ, не го заборава ниту најбаналниот податок. 
Почитувајќи ги исклучиво само аргументите на науката ќе ни завешта 
трајни резултати.4 Еднаш фрленото семе потоа дава нови плодови. Еден од 
нив се и македонистичките книги иа Горан Калоѓера.5 А сите тие нё 
враќаат во далечниот и пресуден 9 век. Времето на светите браќа, сесло-
венските просветители Кирил и Методиј кои со глаголицата словенските 
народи ги внесоа во големото семејство на културните европски народи. 

Нивниот најдобар ученик свети Климент Охридски со Охридскиот 
книжевен центар не се само најдобар одраз на традицијата и континуи-
тетот на Кирил и Методиј, туку и равенка на сите идни македонствувања. 
Брзото Климентово напуштање на бугарската престолнина и неговото 
доаѓање во Кутмичевица се толкува како носталгија кон родниот крај, 

                                                 
3 Goran Kalogjera. Prilozi istraživanju makedonske povijesti književnosti, izd. Sovremenost, 

Skopje, 2009. str. 9. 
4 Харалампие Поленаковиќ, Во екот на народното будење, изд. Мисла, Скопје, 1973; 

Студии за Миладиновци, изд. Мисла, Скопје, 1973; Студии од македонскиот фолклор, изд. 
Мисла, Скопје, 1973; Студии за македонскиот фолклор, изд. Македонска книга, Скопје, 
1988; Студии за Миладиновци, изд. Македонска книга, Скопје, 1988: Книжевно-историски 
прилози, изд. Македонска книга, Скопје, 1988; Студии од македонскиот фолклор, изд. 
Култура, Скопје, 2007; Во екот на народното будење, изд. Култура, Скопје, 2007; Студии за 
Миладиновци, изд. Култура, Скопје, 2007; Книжевно-историски прилози, изд. Култура, 
Скопје, 2007; Во зборот на современиците, изд. Култура, Скопје, 2007. 

5 Goran Kalogjera, Hrvatsko-makedonske književne veze, Izdavački centar, Rijeka. 1988; 
Hrvatsko-makedonske književne veze, Drugo dopunjeno izdanje, izd. Zajednica Makedonaca u 
Republici Hrvatskoj, Zagreb, 1996; Хрватско-македонски литературни врски, изд. Совреме-
ност, Скопје, 2008: Južnoslavenska književna prozimanja, izd. Matica hrvatska, Rijeka, 1991: 
Komparativne studije makedonsko-hrvatske, izd. Hrvatsko filološko društvo, Rijeka, 2000; Braća 
Miladinovi - legenda i zbilja, izd. Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 2001; 
Браќата Миладиновци легенда и стварност, изд. Современост, Скопје, 2005; Racin u Hrvat-
skoj, izd. Hrvatsko filološko društvo, Rijeka, 2000: Poveznice makedonsko-hrvatske, izd. Zajed-
nica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 2006; Prepoznavanja, izd. Zajednica Makedo-
naca u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 2007. 
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посебно кон Охрид. Можна е претпоставката со настојувањата на кнезот 
Борис да го испрати Климент во средина со комплетно словенско населе-
ние оддалечено од бугарските центри со задача да ја шири словенската 
христијанска богослужба на перифериите од државата. Но, секако најси-
гурна е третата претпоставка која директно се поврзува со состојбите на 
словенската писменост во бугарската држава. Имено Климент ги следел 
подготовките за замена на глаголицата со кирилично писмо, што како 
следбеник на почитуваните учители и како просветител не му одговарале. 
Нe можеле и не сакале мудриот човек и слободниот ум едноставно да се й 
покорат на државната интервенција.  

Претставниците на првата генерација просветителски писатели народ-
ниот јазик го внесуваат во книжевна употреба. Првите две децении на 19 
век со својот живот и со своите книги ги исполнуваат и ги осмислуваат 
Јоаким Крчовски и Кирил Пејчиновиќ. Во периодот од 1814 до 1819 
година Крчовски објавил пет книги и сите биле печатени во Будим. И 
првата книга на Пејчиновиќ во 1816 година, исто така била сработена во 
Будим. Во Марковиот манастир формирал богата библиотека. Во него 
дошол хрватскиот поет и просветител Антун Михановиќ кој, меѓу другото, 
оттаму го земал Иловачка крмчија, извонредно вреден ракопис од 13 век. 
Притоа и не знаел, докажува Поленаковиќ, дека со него донел и ракопис на 
Пејчиновиќ кој таму ја допишал својата хроника за луѓе и настани од 
негово време. Покрај оваа директна, постои уште една посредна македон-
ско-хрватска врска. Чешкиот романтичарски и тогаш мошне популареи 
писател Прокоп Хохолоушек, меѓу другите, го публикувал и расказот 
Илија. Иако никогаш не престојувал на Балканот и во Македонија, со 
писателска дарба и фантазија во оваа творба главен јунак е Пејчиновиќ 
како заштитник на Македонците од турското многувековно ропство. 
Хохолоушек значи имал податоци и доста информации за животот и за 
делото на мудриот човек, вредниот писател, народен учител и преродбеник 
од Теарце. Расказот бил преведен и на хрватски јазик, па така Пејчиновиќ 
како романтичарски бунтовник во текот на 1865 година, бил популарен 
меѓу хрватските читатели.6 

Во предговорот на Утешение грешним (Солун, 1840) од Пејчиновиќ, 
нивниот собрат и печатар Теодосија Синаитски ќе запише: еве кључ что 
отворует сердцето ваше, не кључ от злато или от сребро, но кључ от 
железо и челик, што да не се вие, оти среброто и златото ест меко и се 
вие скоро, но железото со челик не вие. Дали овие редови не се аргумент за 
состојбите и секако одговор за односот на првите соседи на Македонија 
кон македонскиот народ и кон македонскиот народен јазик. Втората 
половина на 19 век целосно ќе го потврди тоа. 

Појавата на македонската библиска книга Зборникот на браќата 
Миладиновци (Загреб, 1861) под меценство на бискупот Јосип Јурај Штро-
смаер отвора нови страници во македонско-хрватските врски. Поетот, 

                                                 
6 Васил Тоциновски, Коренот, изд. Современост, Скопје, 2008, стр. 60-70. 
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фолклористот и лингвистот Константин Миладинов во него ќе го помести 
и првиот македонско-хрватски диференцијален речник. Преку Штросмаер 
станал близок пријател и соработник со голем број хрватски интелектуал-
ци од неговото опкружување. Гревот на бискупот околу преименувањето 
на Зборникот останува вечен грев. Но преку него цела Европа имала 
можност да слушне и да дознае нешто повеќе за заборавената и поробена 
словенска земја некаде на крајниот балкански југ, да се слушне за горли-
вото македонско прашање, но и да се запознае со нејзиното непроценливо 
народно книжевно богатство. Одеднаш оваа своевидна историска читанка 
направила многу повеќе од сите дотогашни политики и дипломатии. Без 
потреба од хронологија треба селективно да се прелистаат многу страници 
од новата книга што сама по себе се надградила од Зборникот. 

Во трите обемни тома на зборникот Južno-slovjenske nurodne popievke 
на фолклористот, историчар и музичар Фрањо Кухач поместени се и 
поголем број македонски песни. Тој секако добро го знаел Зборникот на 
струшките браќа, a за тоа непорекливо сведочи преземениот цитат од 
предговорот на Константин Миладинов. Во него го користи објаснувањето 
на поимот и битот на орото од Македонија, кој со префинети детали и 
финеси можел да го толкува само човек кој го имал во сопствениот 
национален ген. Оттаму ја презел и песната Ajдут Велко, бр. 215, стр. 301, 
па секако невслушувајќи се во искуството на авторите карактеристичната 
ајдучка ја сместил во редот на љубовните песни. Антун Мажураниќ бил 
првиот претплатник на Зборникот од подрачјето на Риека. За него како 
лингвист секако посебен предизвик бил јазикот во книгата на Милади-
новци. А тој пак со својата Slovnica hervаtskа бил лектира и знаење за Кон-
стантин Миладинов, која е пронајдена во неговата домашна библиотека. 

Во животот нема случајности. Меѓу првите хрватски претплатници на 
Зборникот од Прага, бил и знаменитиот писател, раскажувач и романсиер, 
поет и драмски автор, фељтонист и книжевси критичар Аугуст Шеноа. Тој 
е еден од првите преведувачи на песните од Миладиновци. На германскн 
јазик ја препеал Бела Неда и рус Bojвoдa, од циклусот јуначки песни, бр. 
174 и ја публикувал во третиот мартовски број на списанието Slavishe 
Blater. Bo таа афирмација на Зборникот се вклучил учесникот на илир-
ското движење, поет, патописец. критичар, преведувач и уредник Станко 
Враз. Во зборнпкот Kolo (br. 4. 1874) публикувал триесет и три песни од 
шеесетината кои му ги дал рускиот фолклорист Виктор Григорович. Од 
нив науката утврдила дека дваесет и четири се изворни македонски песни. 
Притоа, секако треба да се истакне и податокот од неговиот интересен 
предговор во кој говори за Македонците, тој ги именува како Бугари, и 
оној за првиот запишувач на македонското усно творештво гимназијалецот 
Козма од Галичник. Трговецот и издавач на Hrvatski kalendar Мијо 
Крешиќ објавил две песни од Зборникот и тоа Секулов гроб и Кога oдат 
за невеста. Co посебно внимание ја следел хрватската авантура на 
Константин Миладинов. He ce задржуваме и не ги коментираме открива-
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њата на Македонија под бугарско име зашто тоа одлично го има направено 
Горан Калоѓера.7 

Во личноста на Ватрослав Јагиќ го имаме најзначајниот светски 
славист од втората половина на 19 век. Тој не е само претплатник на 
Зборникот, тогаш бил професор во Загрепската гимназија (1860-1870), 
туку бил и близок пријател на Константин Миладинов. Овој податок сам 
по себе најмногу зборува за личноста на младиот, надарен и мудар маке-
донски просветител. Неговите теории за основата на старословенскиот 
јазик, спротивставени на оние од Јернеј Копитар и Франц Миклошиќ, ја 
истакнуваат македонската теорија за конституирање на книжевниот старо-
словенски јазик која се базира на многубројните аргументи собрани во 
селата на солунскиот крај. 

Свештеникот и историчар Фрањо Рачки е исто така еден од преведу-
вачите на песни од Зборникот на Миладиновци. Бил меѓу најдоверливите 
соработници на Штросмаер и зел многузначно учество во работата и во 
судбината на книгата. Го координирал препишувањето на материјалот за 
Зборникот, учествувал во преговорите во промена на печатницата, потоа 
во финансиските пресметки, го поврзал Константина со Бугаринот Васил 
Чолаков и имал сопствено учество и вина во преименување на златната 
македонска книга. Во списанието Književnik објавил два прилога под 
заеднички наслов за југословенската епиграфика од територијата на 
Македонија. Првиот U samostаnu Treskavačkom u Macedoniji nadgrobni 
nadpis od godine 1362 и вториот прилог Nadgrobni natpis u crkvi s. Dimitrija 
u starom gradu Velesu u Masedoniji. Материјалите ги добил лично од бра-
ќата Миладиновци. Bo Zugrebački katolički list во неколку продолженија, од 
бр. 45 до 51, ја публикувал студијата Grčka crkva i narod bugarski ВО која е 
објавена и веста за затворањето на Константин Миладинов во Цариград. 

Опкружувањето на Зборникот на Миладиновци ги вклучува највисо-
ките и најугледни личности од политичките, црковните и културните 
кругови на Хрватска. Во таа игра влегуваат и печатарите. Според првите 
вести објавени на страниците од списанието Nase gore list (I860) тој 
требало да се сработи во народната печатница на првиот човек на илир-
ското движење, политичар, писател и издавач Људевит Гај. Причината 
зошто тоа и не се остварило е мошне едноставна. Гај и Штросмаер биле во 
постојани разијдувања и политички несогласувања. Трговскиот и печатар-
ски сопственик Антун Јакиќ, издавач иа списанието Sidro, бил близок 
човек на бискупот и на неговата партија. Поподобен издавач за Зборникот 
и не можело да се најде. 

Патиштата на поетот и на песната понекогаш стануваат непредвид-
ливи и апсурдни. Така во македонско-хрватските врски се запишал најпо-
пуларниот народен пејач Андрија Качиќ-Миошиќ. Неговите песни биле 
познати и мошне популарни во Македонија, и тоа како македонски народ-
ни песни. Тие таму доаѓале, според Поленаковиќ, непосредно со кирилич-

                                                 
7 G. Kalogjera, Prilozi istraživanju makedonske povijesti književnosti, str. 81-94. 
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ните изданија на учебници, читанки, песнарки, алманаси и оттаму маке-
донскиот народ ги прифатил како свои и ги помакедончил. Како такви ги 
евидентирале и запишувачите. Да ја завршиме, односно да ја заокружиме 
приказната. Професорот во Солунската гимназија Петар Драганов како 
домашна божиќна работа на своите ученици од завршните класови им дал 
да запишат народни песни кои се пееле во нивниот крај. Добил околу 160 
творби и меѓу нив посебно му оставиле впечаток повеќето песни за слав-
ниот јунак Скендербег. Прифаќајќи ги како карактеристична поетска цели-
на ги вклучил во својот Zbornik (1894) како изворни македонски народни 
песни. Ќе треба да минат цели триесет и девет години, па во 1923 година, 
науката да докаже оти не станува збор за изворни македонски песни, туку 
за помакедончени верзии на песните на Андрија Качиќ-Миошиќ. 

Co Штросмаер се поврзуваат Григор Прличев и Кузман Шапкарев. 
Поетскиот гениј на македонскиот 19 век Прличев таа врска со угледниот 
хрватски бискуп ја посведочува со писмото до него од 13 ноември 1874 
година. Од него дознаваме оти Штросмаер побарал Прличев да му испрати 
некоја своја творба. Како одговор на барањето од грчки јазик ја превел 
својата поема Сердарот. Оправдано, плашејќи се пратката да не падне во 
рацете на грчкото свештенство ги замолил своите сограѓани и угледни 
трговци браќата Робеви, кои соработувале со Австрија, да се заземат кај 
австрискиот конзул и да го добијат неговото ветување оти поемата ќе 
стигне во рацете на почитуваниот бискуп. Натаму науката до денеска нема 
никакви сознанија што се случило. Се поставува прашањето кои биле 
интересот и причината што Штросмаер го натерале да му се обрати на 
Прличев. Мудриот и информиран бискуп извонредно добро бил запознат 
со отворената и огорчена антигрчка дејност на знаменитиот македонски 
просветител. Но притоа со ништо не треба да се омаловажи оти тој интерес 
вo себе ја вклучувал и несекојдневната поетска дарба на охриѓанецот. Како 
и кај Константин Миладинов, и во примерот со Прличев, јасна била 
неговата визија за верско дејствување и освојување на македонскиот терен. 
Изборот на личностите бил совршен. А сите залагања и вложувања имаат и 
своја цена. 

Приказната за Зборникот на Миладиновци и за мецената Штросмаер, 
посебно му била позната на нивниот современик и роднина Кузман 
Шапкарев. Бележитиот македонски фолклорист и учебникар, на 25 фев-
руари 1886 година, од Самоков, Бугарија напишал писмо до бискупот. Во 
него многу понизно моли за материјална поддршка во објавување на него-
виот зборник од усното народно творештво. Во пратката биле и три негови 
нови книги, меѓу кои и Материјали за животописот на браќата 
Димитрија и Константин Милацинови. Шапкарев никогаш не добил 
одговор на писмото. Штросмаер по печатењето на Зборникот на Милади-
новци, со право сметал дека таа работа еднаш била завршена на најдобар 
можен начин и каква било нова обврска само би била повторување на 
еднаш завршена работа. По смртта на Константин, во неговата библиотека 
открил дела на повеќе хрватски автори. Животописот на грофот Никола 
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Шубиќ, биографијата на Иван Кукуљевиќ, граматиките Словница херват-
ска на Антун Мажураниќ и Slovnica ilirska од Вјекослав Бабукиќ, кој како 
професор во Загрепската гимназија бил претплатник на Зборникот. 

Хрватскиот поет и преродбеник Антун Михановиќ како дипломатски 
претставник на Австриското царство некое време престојувал во Солун и 
имал можност да пропатува во повеќе краишта на Македонија. Притоа 
собрал извонредно големо и значајно богатство од стари манастирски 
ракописи кои се чуваат во неговиот фонд во ХАЗУ. Експертизата на 
Владимир Мошин непобитно ја докажува и бројноста и вредноста на 
однесените македонски ракописи. За тие кражби Јордан Хаџи Константи-
нов Џинот во своите патописи публикувани во Цариградски вестник 
неколкупати пишува и го обвинува Михановиќ. Притоа заборавил оти и 
самиот тој собирал и за пари испраќал вредни македонски старини на 
Српско друштво словесности во Белград. Да забележиме дека во библио-
теката на Џинот е најдена Nova slavonska i nimačka gramatika на хрватскиот 
писател и просветител Антун Матија Рељковиќ. Тоа потврдува дека грама-
тиката била во употреба во Велес не само во практиката на народниот 
учител, туку секако пример и извор и во творечката дејност на Џинот. Во 
својот дидактички спев Satir iliti divji čovik Рељковиќ неколку стихови им 
посветил на Македонците со алузии за нивната наивност во однос на 
славонските прекупци на добиток.8 

Собирањето и публикувањето на усното народно творештво било 
воздигнато на највозвишен култ во системот и во филозофијата на просве-
тителството. Тоа претставувало најверодостоен израз на севкупниот инте-
лектуален, емоционален и материјален живот на народот. Во првата поло-
вина на 19 век собирачи и печатари на македонското фолклорно богатство 
биле странски фолклористи. Универзитетскиот руски професор Виктор 
Григорович е човекот кој ќе ги пробуди и моќно ќе ги покрене идеите и 
идеалите кон таа благородна мисија во мислата и во срцето на таткото на 
македонското просветителство Димитрија Миладинов. Во развитокот на 
македонската фолклористика едно од првите и најзначајни места му 
припаѓа на Хрватот Стјепан Верковиќ. Овој интересен приврзаник на 
илиризмот, писател и фолклорист, авантурист и распопен бунтовник како 
претставник (шпион) на српскиот двор во Македонија минал дваесет и 
седум години. Бил жесток противник на погрчувањето на македонското 
словенско население. Неуморно собирал историско-книжевни материјали 
и народни умотворби. Објавил два значајни зборника со македонски 
народни песни (1858, Белград и 1860, Петроград) со вкупно 533 творби. 
Понесен од романтичарски идеи свесно сакал да предизвика научна 
сензација со тезата оти Словените староседелци на Балканот се постари од 
Грците и потекнувале од тракиско-илирските племиња кои дошле од 
Индија. Така неговата Веда Словена предизвикала вистинска бура и 
жестоки расправии меѓу славистите и историчарите. Таа теза ја прифатиле 

                                                 
8 Јордан Хаџи Константинов-Џинот, Приредил Блаже Конески, изд. Мисла, Скопје, 1987. 
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и ја бранеле Јанко Шафариќ, Всеволод Милер од една, а во нејзината 
автентичност исто така отворено и бескомпромисно се сомневале Ватро-
слав Јагиќ, Константин Иричек, Иван Шишманов од друга страна. 

Мистификацијата Веда Словена го означила крајот на работниот век 
на Верковиќ. Но, таа во исто време го најавила новиот македонски народен 
пејач Јован Гологанов, учител од село Трлиса, Неврокопско кој своите 
песни му ги дал на Верковиќ. Книгата извршила извонредно корисна 
мисија. Таа станала своевидна историска читанка за многу македонски 
вистини да се слушнат во Европа. Во тоа не успеале ниту една политика и 
дипломатија. Наспрема неминовната мистика, во неа раскошно се откри-
ваат епската традиција и континуитет на Македонија од првата половина 
на 19 век. Народната песна ги посведочила познатите личности Куман 
Капидан, македонскиот јунак од Грчкото востание и соборец на Бајрон, 
Марко Бочвар, Сирма Војвода и други. Веда Словена покренала многу 
акции и експедиции за запознавање на непознатата и заборавена словенска 
земја. Биле откриени многу средновековни книжевни споменици, собрани 
се материјали за јазикот на балканските Словени кои биле најблиски до 
јазикот на светите Кирил и Методиј. Co еден збор одеднаш и неочекувано 
Македонија станала стожер на славистичките интересирањa.9 

Стјепан Верковиќ ќе испише сопствена и трајна страница во маке-
донското просветителство. Независно од неговиот илирски дух, треба да се 
нагласи оти дејствувал мошне позитивно во интерес на македонската 
национална преродба. Познато е оти ги пропагирал и ги продавал книгите 
на Партенија Зографски. Барал претплатници за Lira, Balkan, Danica и за 
други списанија. Македонските училишта ги снабдувал со учебници. 
Македонските интелектуалци, најголем дел од нив учители, ги воведувал 
во светот на илиризмот и ги запознавал со делата на хрватските писатели 
Бабукиќ, Мажураниќ, Враз, Топаловиќ и други. Оставил податоци кои 
несомнено остануваат теми за идни истражувања и толкувања на македон-
ската наука. Еве неколку примери. Во село Просинек, Серско од народната 
пејачка Дафина запишал двесте и седумдесет народни песни. Поголем дел 
од нив ги публикувал во својата втора книга. На одреден начин го начнува 
прашањето за македонското женско поетско писмо од 19 век, на што потоа 
укажуваат Гане Тодоровски и Горан Калоѓера. Запишал оти народната 
песна била отворена книга која луѓето ја носеле во себе и ја пееле во 
мигови на радост, жалост или на седенки. Во првата книга (1860) посебно 
внимание посветил на предговорот во кој оставил многу податоци за 
географско-етнолошките граници иа Македонија, за народите кои живееле 
таму, за нивните меѓусебни односи и за јазикот на македонските Бугари. 

Посебна страница во македонско-хрватските врски остваруваат браќа-
та Константин и Андреја Д. Петкович. Постариот Константин дванаесет 
години бил конзул на Руското царство во Дубровник. Меѓу неговите обвр-
ски била и грижата за православната црква и за верниците од градот и од 
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неговата околина. На таа тема ја напишал студијата Историски труд за 
српската православна општина во Дубровник објавена во московското 
списание Ruskaja Beseda (кн. З, 1859, стр. 1-20). Дипломатската работа 
секако не му оставала време да им се посвети на своите големи љубови, 
литературата и науката. Првата своја песна Момина клјатва, напишана во 
1852 година, во наредната 1853 година, најнапред ја објавил во Цириград-
ски вестник и потоа во загрепска Zora jugoslovenska (kn. 2, 1853, str. 50-52). 
Koн неа придодал интересна забелешка за централните македонски гово-
ри. Како руски претставник зел учество во работата на меѓународната 
комисија која ги одредувала границите на Црна Гора. Нив им ја посветил 
книгата Константин Д. Петкович и Црна Гора.10 Негови блиски пријате-
ли биле дубровничкиот гроф, дипломат и писател Медо Пуциќ и славистот 
Перо Будман, автор на Prakticne gramutike ruskoga jezika za samouke. Како 
руски воспитаник и работник тоа на одреден пачин секако и посебно ги 
поврзувало. Тие биле и тројцата претплатници од Дубровник па Зборни-
кот на Миладиновци. Престојувал и во Загреб каде што другарувал со 
Мирко Боговиќ и Иван Кукуљевиќ Сакцински. Поетот и просветител 
Боговиќ, уредник иа списанието Neven, објавил два патописа на Петкович 
за неговите средби со хрватските и словенските патриоти и за впечатоците 
од посетите во Загреб, Љубљана и Грац (бр. 27, 9 септември 1859 и во бр. 
47, 18 ноември 1859). 

Соработката мeѓу Петкович и Боговиќ била подолготрајна и плодна. 
Најдобра илустрација за тоа се информациите од списанието Neven. Него-
вата редакција во бројот 37 за 1852 година, им најавува на своите читатели 
оти ќе ги објави насловите на списанијата кои излегуваат во Петроград, кои 
нам детално ни ги достави нашиот добар пријател С. Димитриев 
Петкович. Четири броја потоа (бр. 41, 1852) публикуван е подолгиот попис 
Razliciтi casopisi Petrogradski (стр. 647-649) кој на посебен лист му ги 
доставил на Боговиќ во своето писмо. Бидејќи тој попис Боговиќ и го 
публикувал, може да се смета за прв научен труд на Петкович објавен во 
едно хрватско списание. Посебен впечаток на Петкович оставил преродбе-
никот, поет, драмски писател, патописец и фељтонист, историчарот Иван 
Кукуљевиќ Сакцински. За време на престојот во Загреб, се запознал и со 
огромната вредност на библиотеката на Кукуљевиќ. Сметал дека во неа 
треба да ги достави и своите дела. Тоа го остварил и тие се во пописот на 
библиотеката. На Кукуљевиќ му биле познати сите работи што неговиот 
македонски пријател ги имал публикувано во 1852 и во 1853 година. Во 
својата статија Неколку зборови за новата бугарска литература, објавена 
во Zagrebacki katolicki list (br. 17, kn. 9, 1858, str. 134-138), набројува четири 
дела на Петкович. Меѓу неговите хрватски пријатели треба да се забележи 
и писателот Јосип Сундечиќ. 
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Андреја Д. Петкович како руски конзул за цела Хрватска и Славонија 
во Риека минал цели две децении (1873-1893). Бил мошне успешен, 
почитуван и одликуван дипломат. Извонредно комуникативен, остварувал 
средби со значајни личности на тогашниот општествен и политички, 
дипломатски и културен свет. Посебно ја одбележуваме средбата со црно-
горскиот кнез и голем поет Петар Петровиќ Његош во 1893 година. Зел 
посебно учество во културниот живот на градот, бил член на повеќе 
нејзини институции, работел на меѓународната културна соработка, посеб-
но со гостување на руски уметници и повеќепати бил донатор во акции за 
сиромашните и гладни луѓе.11 

Бележитиот македонски револуционер, новинар и публицист Георги 
Капчев со публикување на книгата Македонија или гласот на робот (1898, 
Загреб) ја отвора новата страница на политичка соработка меѓу Македон-
ците и Хрватите. Неговите патишта во остварување на целите и задачите 
на светото македонско национално револуционерно движење, по задача на 
ВМРО, го водат во родната Македонија, Бугарија, Романија, Русија, Срби-
ја, Италија, Словенија, Швајцарија. Неколкумесечниот престој во Загреб во 
себе ја симболизира лебедовата песна на учениот и мудар охриѓанец, по 
која како да исчезнува неговото македонствување. Единствено и само на 
хрватски терен светлината на денот можела да ја види неговата теста-
ментална книга како своевидна и вредна претходница на Мисирковата За 
македонцките работи. Ја имал моралната и материјална поддршка на 
многубројните хрватски пријатели. На страниците од весникот Obzor под 
заедничкн наслов Глас од Македонија и со псевдонимот Галичанин ги 
објавил статиите кои потоа и ја создале содржината на Македонија или 
гласот на робот. За еден месец доживеала три изданија; две на хрватски и 
едно иа бугарски јазик. 

Во Загреб Капчев ќе го покрене и ќе издаде три броја на петнаесет-
дневникот Mаkedonija. Текстовите биле пишувани на хрватски, германски 
и бугарски јазик. Редакцијата на весникот Hrvatska domovinа (Zagreb, br. 
208. 23 studenog 1898. str. 1) во уводникот За Македонија меѓу другото, 
нагласува дека наша должност е, не само затоа штo станува збор за 
наши браќа, туку затоа што ние и самите не сме слободни, да го поддр-
жиме секој обид за слобода. Затоа ја прифаќаме пригодата на нашата 
општественост да й ја претставиме програмата на новиот весник, да ја 
образложиме и токму заради тие причини го препорачуваме новиот 
весник. Таа работа едноставно било невозможно да се збидне во друга 
земја. Одговор на тоа дава редакцијата, забележувајќи оти токму од тие 
причини господинот Капчев решил својот весник да го печати во Загреб, 
зашто ние Хрватите немаме аспирации на тие турски покраини за кои 
покрај Турците, се борат уште и Бугарите, Србите и Грците, дури и 
Романците. 

                                                 
11 Irvin Lukezić, Povijest riječkih konzulata, izd. Adamić, Rijeka, 2004, str. 91-94. 
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Книгата Македонија или гласот на робот на Георги Капчев ја 
извршила сопствената мисија. Загреб бил извонреден центар од кој на 
европската јавност и дипломатија можел да им ја соопшти идејата за 
независна и слободна Македонија. А во неа на највредносен начин се 
сублимирани придобивките што ги проповеда просветителството. Автоно-
мијата на Македонија која ја гледа во рамките на една југословенска 
конфедерација, наспрема тогаш популарната балканска федерација, децид-
но ги бара самостојноста и слободата на Македонија како државна целина 
која има свој народ, двапати го користи и поимот нација, a нејзината 
традиција и континуитет имаат и сопствена култура, литература, јазик и 
црква. Оттука и посебно инсистира за обновување на Охридската архие-
пископија.12 Инспириран од револуционерната и пропагандна дејност на 
македонскиот пријател, поетот Аугуст Харамбашиќ ја напишал песната 
Bugarskoj braći u Makedoniji која била поместена како уводен текст во 
книгата на Капчев. 

Во приопштување на хрватската литература во македонската книжев-
на средина посебно интересни се примерите со Евтим Спространов и 
Крсте Мисирков. Спространов ја превел поемата Смртта на Смаил-ага 
Ченгиќ од Иван Мажураниќ за кого запишал оти е еден од познатите 
хрватски поети, a најдобра творба му била токму оваа поема. Објавување-
то и било прифатено со највозвишени пофалби од целиот јужнословенски 
литературен свет. Делото го превел од неговото седмо издание, па 
емотивно забележал оти опеаниот живот и настаните во поемата го 
потсетиле на неговите доживувања, на времињата на турското ропство, па 
како ука и поука го превел во име на браќата од Македонија, кои сё уште 
се наоѓале под јаремот. Успеал две пеења да објави во списанието Искра 
(год. 5, кн. 11, стр 513-528; кн. 12, стр. 627-638). Посебно се интересирал за 
општествено-политичките збиднувања во Хрватска, особено за идејата за 
панславизам, односно за југословенско заедништво. Од тие причини 
подоцна ќе ја испее и песната / посвета Радиќ кого го имал за свој истомис-
леник од редовите на хрватската интелигенција. За него тоа бил искрен, 
праведен, мирољубив човек, кој работел за сите јужни Словени и оти сакал 
меѓу нив да владеат слободата, еднаквоста, братството, а нивното обедину-
вање да биде врз еднакви и слободни правила, да биде спроведено по пат 
на желба, а не no пат на сила.13 

Животните и творечки врвици на Крсте Мисирков блескотно ги 
сумираат искуствата на македонскиот 19 век и визионерски ги посочуваат 
патиштата во иднината на новиот македонски 20 век. Подготвувајќи го 
првиот број на списанието Вардар (1904) од хрватски на македонски јазик 
ја препеал познатата песна Патник од Петар Прерадовиќ. Добро го знаел 
севкупното дело на бележитиот илирски поет, па се поставува само по себе 
                                                 

12 Васил Тоциновски, Предвесници, изд. Академски печат, Скопје, 2009, стр. 37-83. 
13 Валентина Миронска-Христовска, Интересот иа Евтим Спространов за хрватската 

литература, Македонско-хрватски книжевни и културни врски, изд. Институт за македон-
ска литература, Скопје, 2009, стр. 99-106. 
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прашањето зошто токму таа песна ја одбрал за приопштување и објаву-
вање? Мисирков и Прерадовиќ по многу нешта имаат блиски судбини. 
Автобиографското во песната од една и нејзините пораки од друга страна, 
станале тестамент не само на поетот, туку и национален и културен наро-
ден манифест. Повикот на Прерадовиќ кон сите раселени и одродени чеда 
да им се вратат на својата татковина и на родното огниште, на сопствениот 
народ и на мајчиниот јазик, да се вратат во Хрватска јасно ги одразувал 
мислата и смислата за националната сратегија за Македонија што ја имал 
Мисирков.14 

Македонско-хрватските книжевни и културни врски обострано го 
изградиле своето тројство. Хармонијата и совршенството, почитта и 
довербата, љубовта и соработката, редот и дистанцата ќе ги илустрираме 
низ два премера. Како вредности во кои се вклучило и нашето катадневје. 
Токму во оваа братска словенска земја светлината на денот можеле да ја 
видат златните и судбински книги на македонскиот народ. Од Зборникот 
на Миладиновци (1861), преку Македонија или гласот на робот од Георги 
Капчсв (1898) до стихозбирката Бели мугри на Кочо Рацин (1939). Судби-
ната ни малку случајно, туку со морална и материјална поддршка за обело-
денување на Рациновите стихови ќе посака од Самобор да потече и 
забрзаниот развиток на современата македонска литература. По првиот 
препев на песната Патник од страна на Мисирков (1904), следува вториот 
препев на Гого Ивановски (Петар Прерадовиќ, На родот и на јазикот, изд. 
Култура, Скопје, 1967, стр. 9-12). Книгата на Прерадовиќ со децении ќе 
биде задолжителна лектира на многу генерации средношколци. По распа-
ѓањето на СФР Југославија, пак ни малку случајно Гане Тодоровски ќе го 
понуди и третото нејзино помакедончување во 2003 година. Да констати-
раме оти песната Патник на Петар Прерадовиќ ја остварила сопствената 
историска мисија и во преломните времиња на македонската опстојба. 

Македонската интелигенција стекнува европско образование. Европ-
ски се нивната мисла и размислувања, однесувањето, манирите и облеку-
вањето, визиите за човекот, светот и животот. Нивна филозофија е цивили-
зацискиот модел во кој индивидуата, субјектот го искажува и го остварува 
своето јас наспрема колективното меморирање на ние. Тоа се егзистен-
цијалните мери во кои мислат и дејствуваат македонските просветители. 
Наспрема општествено-политичките состојби кои ги забавуваат сите 
движења и процеси во Македонија, а тоа историјата немилосрдно и 
жестоко го казнувала и го наплатува, погледите и чекорите итаат во Евро-
па. Во човековото пресоздавање и превоспитување надминати се балкан-
ските норми на опстојба. Македонските просветители имаат извонредно 
добро образование и знаат по неколку класични и европски јазици. На нив 
не само размислуваат, туку и говорат, пишуваат и преведуваат. Да се 

                                                 
14 Vasil Tocinovski, Makedonski prepjevi pjesme Putnik Petra Preradovića, Hrvatsko-make-

donske književne i kulturne veze, izd. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. str. 139-148. 
Истото во Коренот, изд. Современост, Скопје, 2008, стр. 16-25. 
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присетиме на некои од нив: Партенија Зографски, Димитар В. Македон-
ски, Григор Прличев, Димитрија Миладинов, Рајко Жинзифов, Јордан 
Хаџи Константинов Џинот, Константин Д. Петкович, Кочо Г. Молеров, 
Георги Капчев. Воведувањето на народниот јазик во книгите и во бого-
службата не биле само мисла и акција на Крчовски и на Пејчиновиќ, на 
печатарот Синаитски, туку тоа се и народни дела. Нивни мецени биле 
македонските занаетчии и трговци. 

Балканот бил зјапната понорница исполнета со мрак, нетрпеливост, 
омраза и злоба. Македонците точно знаат и затоа упорно се обраќаат кон 
бездушна Европа, оти нивни противници не се големите сили, туку први и 
пајлути непријатели се соседите Грција, Бугарија и Србија. Нивните 
интереси и пропаганди биле тестаментирани во минатите столетија, жесто-
ко се пресметнувале со современоста, а иднината само навестувала нови 
делби и преселби, крварења на Македонија. Тие поразителни и болни 
вистини само ќе го потврди во својот почеток новиот 20 век. Излегувањето 
во Европа не било ни малку лесно и едноставно. Две жестоко спротив-
ставени страни кои ги имаат и ги почитуваат сопствените интереси и цели. 
Панславизмот кој сё повеќе се наметнувал од романтичниот идеализам 
како сопствена идентификација го презел политичкото значење. На 
сопствена кожа тоа го почувствувале многу Македонци. Оценките биле 
непогрешливи, најчесто премолчувани, но разбрани, па се барале нови 
решенија. Движењето од втората половина на 19 век во прегратките на 
сесловенската мајка Русија за обединување на сите Словени, православни 
и католици, следејќи ја прецизно руската национална програма се престо-
рило во панславизам. 

Заеднички за словенските народи биле стремежите за ослободување 
од ропството и отворање на новата историска страница во која неминовно 
се наметнале себеспознавањето и величеството на јас кои се надградувале 
на традицијата и континуитетот на секој народ како посебна целина. Toгаш 
апсурдно е да се постави прашањето за какво било обединување. Верува-
њата во братската помош биле целосно уништени. Поддршката на право-
славните браќа биле лаги и лицемерие, интриги и афери. Маќеата Русија 
не била заинтересирана за македонското прашање. Своите интереси едно-
ставно и долгорочно во таа заборавена земја ќе ги реализира преку балкан-
ските државички Грција, Бугарија и Србија. А од нив Македонците бегале 
како од оган. Во средината на 19 век ни малку случајно се појавило и 
унијатското движење кое ветувало подобар живот и иднина за македон-
скиот народ. Делбата меѓу панславизмот и илиризмот била неминовна. 

Наспрема сите делби и недоразбирања, конфронтации и битки маке-
донската интелигенција била единствена во барањата за остварување на 
сопствените вековни идеали за автономија на Македонија. Концепциите за 
балканска или југословенска, за федерација или конфедерација се логички 
стапки во тие процеси. Меѓу два огна мудроста се состои во изборот меѓу 
поголемото и помалото зло. Зошто во мајка Русија никој не сакал да го 
слушне Константина Миладинов за публикување на Зборникот со народ-
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ни умотворби, a бил руски студент, ниту пак Георги Капчев, кој исто така 
студиите ги завршил таму, ја пропатувал речиси пола Европа, ама пак 
никој не му подал братска рака да ја објави Македонија или гласот на 
робот. Рековме оти во животот категоријата случајност не постои. Така 
Загреб и Хрватска станале македонистички центри. Можело послободно 
да се дише, јасно и гласно биле говорењето и дејствувањето. Возвратната 
мера и во тие меѓуодноси имала сопствена цена. На пример за бискупот 
Штросмаер не била проблем неговата материјална поддршка на Зборни-
кот на Миладиновци, таа била безначајна, нo долгорочни и трајни биле 
интересите на неговата дипломатија. 

Хрватскиот илиризам и македонското просветителство оствариле 
извонредно добра соработка и резултати. Посредно или непосредно во неа 
биле вклучени од македонска страна најзначајните имиња како Констан-
тин Миладинов, Константин и Андреја Д. Петкович, Георги Капчев, па 
Григор Прличев и Кузман Шапкарев, до Евтим Спространов и Крсте 
Мисирков. Првенците секогаш се оние кои ги поставуваат патиштата по 
кои својот народ го водат во слобода и иднина. А тие на македонско-
хрватските книжевни и културни врски им ги даваат полното значење, 
вредност и трајност. Единствено со можноста да се биде слободен човск 
кој во себе го има среќниот човек. Настрана од политиките и диплома-
тиите постои една би рекле, олеснителна околност. Да не ви бидат 
разграбени народот и земјата. А тоа извонредно впечатливо го покажува и 
цитираниот уводник на Хрватска домовина пo повод појавувањето на 
првиот број на списанието Македонија на Георги Капчев. 

Стратегијата на македонските интелектуалци бара да бидeш свој и на 
своето. Да опстојуваш на сопствениот корен, со и за својот род и пород. Во 
тие и такви процеси имале прилично помош и од хрватските собраќа. 
Најмногу токму тие ги прифаќале во својата татковина, па иако и самите 
биле под ропство, никогаш не ги заборавиле ни моралната ни материјал-
ната поддршка кон другиот за изјава и пројава на неговиот национален 
идентитет. Притоа ја имале географската положба да бидат голема врата за 
влез во Европа. Нe биле себични, неа ја отворале како можност и за 
раскрилување на другиот. Науката ги отфрла емоциите и чувствата, а 
единствено ги признава и ги прифаќа историските аргументи. Тогаш и 
само првичен поглед за местото и значењето во врските меѓу хрватскиот 
илиризам и македонското просветителство ја покажува бесмислената 
споредба за придонес во таа смисла на Грција, Бугарија и Србија. Врските 
меѓу два народа, држави и култури ја имаат вредноста ако се заедничко 
исчекорување во цивилизацијата на човештвото. За жал и старите и новите 
правила си опстојуваат како такви и во нашиов 21 век. 
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OGLEDALO VO NA[ETO MINATO 
I VO NA[ATA IDNINA 

Kon 150-godi{ninata od objavuvaweto 
na Zbornikot na Miladinovci 

 
 
1. 
Promisluvaj}i gi denes izvonredno zna~ajnite pozicii na 

Zbornikot na Miladinovci vo nacionalno-kulturniot razvoj na 
makedonskiot narod, a po povod na 150-godi{ninata od negovoto 
objavuvawe, ne mo`eme a vedna{ da ne re~eme deka stanuva zbor za 
edno izvonredno zna~ajno i so drugi vrednosti odvaj sporedlivo 
is~ekoruvawe po strmnite i nesigurni skali na na{eto nacionalno 
opstojuvawe i razvoj. Taka e bidej}i vo nego se mnogustrano sleani 
ne samo kolektivnite kreativni potencijali na makedonskiot 
narod, tuku so nego se povrzani i makedonskite plovidbi me|u 
Scilite i Haribdite po tainstvenite vodi na modernata istorija. 
No, ne samo poradi toa, tuku u{te i poradi negovite poetski 
dlabo~ini i nepovtorlivi kreativni vrednosti, sekojdnevno i s# 
u{te go dootkrivame, a vo nekoi negovi vrednosni dimenzii i go 
preotkrivame ovoj kapitalen rezultat na tvore~kiot duh i poten-
cijal na makedonskiot narod. Go dootkrivame i go preotkrivame ne 
samo kako sinonim za negovata bezrezervno priznata poeti~nost, 
tuku kako sinonim i za negovata tragi~no vozvi{ena linija na 
mapata na istorijata i na kolektivnite sudbini. 

Figurativno odreduvaj}i go izleguvaweto na Makedoncite so 
Zbornikot na Miladinovci na aktuelnata kulturna scena me|u 
potvrdenite i toga{ ve}e i po{iroko pozicionirani narodi kako 
ogledalo {to e svrteno kako kon nivnoto minato, taka i kon nivna-
ta idnina, tokmu vo toa ogledalo na/za podlabokata analiti~ka 
promisla denes nastojuvame da otkrieme kolku e toj poetski trezor 
bezvremenski ili sevremenski, odnosno kolku e vremenski neogra-
ni~en vo emaniraweto kako na negovite nacionalno-kulturni, taka 
i na negovite pokonkretni estetski vrednosti. Ottuka, po mnogu-



 55 

stranite i rezultatni prou~uvawa i analizi vo izminative 15 dece-
nii, za nego denes treba, a sekako i mo`e da se zboruva i najprvo i 
najmnogu kako za emanacija na duhot, odnosno kako za emanacija na 
kreativnite i na duhovnite potencijali na ovoj narod kolku od 
zatajnetite dlabo~ini na minatoto, tolku i od ponovite i nemu 
neprikrieno nenakloneti vremiwa. Zatoa i vo na{evo vreme, zatoa 
i deneska, sosema slobodno mo`eme da re~eme deka najmnogu i tokmu 
vo Zbornikot na Miladinovci s# u{te se otkrivame i se preotkri-
vame – se otkrivame i se preotkrivame so siot na{ baga` na duhov-
nite iskustva od minatite vekovi i so seto na{e kolektivno, 
nacionalno bitie. Kako prvo taka obemno i nepovtorlivo uspe{no 
pretstavuvawe na makedonskata narodna poezija, preku Zbornikot 
na Miladinovci nie Makedoncite se otkrivme i se prezentiravme 
tolku avtenti~no i tolku zadlabo~eno kolku so ne mnogu drugi isto 
taka kolektivni zra~ewa na kreativniot duh na na{iot narod.  

Kako da be{e vo pra{awe uvertira vo nekoe najaveno ili samo 
o~ekuvano mesijanstvo, so ili vedna{ po negovoto izleguvawe od 
pe~at, {to e registrirano na 24 juni 1861 godina, i pokraj naslovot 
„B’lgarski narodni pøsni“, Zbornikot na Miladinovci im se 
pretstavi na svoite recipienti po {irokiot slovenski i po u{te 
po{irokiot evropski svet kako kapitalna miladinovska i make-
donska kniga na pesnite. Nasproti negovata ne mnogu prijatna 
predistorija, no o~ekuvan kako retko koja kniga vo toa vreme, 
Zbornikot vedna{ se pretstavi, se otkri kako mo`no najdlabok 
tvore~ki i duhoven trezor na eden vo/od istorijata dolgo i mnogu-
kratno potisnuvan narod. Vo i navistina markantniot poetski 
korpus {to im se ponudi na kon vakvi rezultati na narodniot genij 
voodu{evuva~ki nastroenite recipienti i tolkuva~i po {irokite 
slavisti~ki krugovi, dlaboko i nepovtorlivo be{e kodirana 
du{evnata ubavina na za poetska kreacija predodredenoto bitie na 
makedonskiot narod. Generaciite podocne`ni negovi recipienti, 
pak, me|u koi sme i nie od dene{niov den, osven toa, izvonredno 
dobro znaat u{te i deka taa miladinovska i makedonska objava od 
bez malku docnite junski denovi vo 1861 godina be{e sinonim u{te 
i na makedonskiot sudbinski – kolku vozvi{en ne pomalku i 
tragi~en – ôd ne ve}e i ne tolku po patekite, kolku po kuloarite i 
niz vrte`ite na me|unarodnata istorija i politika vo XIX vek. 
Taka e bidej}i vrz nego i preku nego toga{, i toa u{te od pred 
negovoto definitivno objavuvawe, se prekr{uvaa i s# u{te, s# do 
denes, se prekr{uvaat egzistencijalnite odrednici na/za eden vo 
novata i moderna istorija ve}e seriozno raznebiten i od pogole-
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mite i mo}ni alijansi vistinski neprifaten i u{te povistinski 
nikoga{ neza{titen narod. 

 
2. 
Zapo~nuvaj}i sega eden vakov po malku i navistina nekonven-

cionalen pristap kon na{eto taka zna~ajno i taka suptilno prezen-
tirawe pred svetot od pred 150 godini, porazvienite i optimalni 
analiti~ki detekcii kon taa i denes izvonredno aktuelna pojava i 
vrednost {to ne zastaruva, mo`eme da gi potvrdime najmnogu i 
najprvo preku edno pove}e informativno, pa sepak respektabilno 
svrtuvawe tokmu kon aktuelnosta so koja Zbornikot be{e prosle-
den vo vremeto na samata negova pojava. Za izvonredno {irokata 
aktuelizacija zboruva najprvo i pred s# ve}e samiot spisok na 
negovite pretplatnici, sostaven i ostvaren kako rezultat na 
prethodnite povici za pretplata {to bea objavuvani vo hrvatskiot 
pe~at. Na nego se nao|aat najmnogu i skoro redovno isklu~itelno 
zna~ajni imiwa na kulturata vo zemjata kade {to be{e objaven, vo 
Hrvatska, kako: Vatroslav Jagi} i Ante Ma`urani} ili Tadija 
Smi~iklas, odnosno kako Petar Preradovi}, August [enoa i u{te 
nekolku desetini drugi. Vo ovaa smisla voop{to ne zaostanuvaat 
mnogu nitu Slovencite i Bugarite. Slovencite se potvrdeni so 
imiwata na Radoslav Razlag, Janez Blajvaz, Janez Bilc itn., a 
Bugarite se prezentiraat preku edna grupa sve{tenici, u~iteli i 
najmnogu u~enici od Haskovo. Vo pove}e od glavno po gradovi 
podredenite pretplatnici, na spisokot, po indirektni naznaki se 
otkrivaat i Makedoncite. Taka, me|u pretplatnicite od Belgrad gi 
otkrivame Georgi Popovi} od Blaca (Kostursko), kako i Marko D. 
Balabanovi~ od Klisura. Na spisokot ima mno{tvo pretstavnici i 
od drugite ju`noslovenski i zapadnoslovenski zemji i narodi. Me|u 
nekolkuminata pretplatnici od Dubrovnik se zabele`uva i imeto 
na na{iot Konstantin Petkovi~ od Ba{ino Selo kaj Veles, koj 
toga{ be{e ruski konzul vo ovoj grad. Negovoto pozicionirawe na 
ovoj spisok e vo vrska verojatno so negovata diplomatska aktiva 
tokmu na Balkanot, odnosno i u{te pove}e so negovoto makedonsko 
poteklo, a ne so negovoto rusko dr`avjanstvo, bidej}i i o~ekuvano i 
zabele`livo e deka ruskite slavisti i inteligencija, od razbirli-
vi pri~ini, otsustvuvaat od ovoj spisok. 

Nabrzo po negovoto objavuvawe, pak, {irokata popularnost na 
Zbornikot }e prodol`i i }e se potvrdi i preku brojnite prepevi i 
preobjavi na pomal ili na pogolem broj pesni od nego i toa vo red 
slovenski, pa duri i vo nekoi neslovenski zemji. Osven toa, za 
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Zbornikot analiti~ki se iska`uvaa i visoko go vrednuvaa poznati 
i izvonredno zna~ajni imiwa na slavistikata od vtorata polovina 
na XIX vek. Me|u niv se zabele`uvaat avtoriteti duri i od forma-
tot na Izmail I. Srezwevski, na Moric Fialka ili na Jan Gebauer. 
Gebauer pred s# kako preveduva~ na od nego izbrani pesni od 
Zbornikot. Pesni od Zbornikot preveduvaa ili preobjavuvaa folk-
loristi, literaturovedi i pisateli kako Jozef Hole~ek ili kako 
August [enoa. Najgolem takov zafat, pak, napravi slovene~kiot 
sve{tenik, poliglot i leksikograf od Gorica, [tefan Kocijan-
~i~. Negovite prepevi, me|utoa, taka re~i do pred krajot na XX-
tiot vek, ostanaa neobjaveni, koga gi pronajde i kriti~ki gi prezen-
tira prof. D. Stefanija. Osven toa, blagodarej}i tokmu na isklu-
~itelnite afirmativni prezentacii na Zbornikot, kako i preku 
pe~atot {iroko rasprostranetite informacii za tragi~niot kraj 
na Dimitrija i na Konstantin Miladinovci, tie poslu`ija i kako 
prototipovi za umetni~ki presozdadeni likovi vo dela na pisateli 
kako Vaclav Volo|ko, Svatopluh ^eh, na Ivan Vazov, a podocna i na 
drugi pretstavnici na pove}e slovenski kni`evnosti. 

 
3. 
Kolku so neodminlivite estetski, ne pomalku i so pretposta-

venite nacionalni vrednosti, kako kapitalen folkloren korpus, 
Zbornikot na Miladinovci se ispravi vo svoeto vreme nasproti 
sostojbite na politiziranost koi voop{to ne go odminuvaa svetov 
ni vo vremeto na po{irokata prerodba na evropskite narodi, skoro 
isto kako {to ne go odminuvaat ni denes. Nezavidnata pozicija na 
poroben i na mnogustrano obespraven i zavisen narod, vo koja 
sosema neporeklivo se nao|avme vo sredinata na XIX-tiot vek, be{e 
zagarantirano golema pre~ka i za na{eto mo`no idno pozicionira-
we na kulturnata i zarem samo kulturnata me|unarodna scena. 
Sudbinata na Zbornikot, zatoa, se poka`a i se potvrdi kako poka-
zatel za sudbinata na negoviot vistinski i najvistinski potpisnik 
– makedonskiot narod kako kolektiven kreativen subjekt. Bez vrska 
so toa ne }e e osobeno dvojstvoto vo toga{noto i vo natamo{noto 
prezentirawe na Zbornikot pred svetot. Kako {to go potvrdivme 
toa i preku nekoi pogore spomnati imiwa, toj, imeno, be{e 
na{iroko i afirmativno prezentiran, be{e i izvonredno visoko 
vrednuvan, osobeno kako isklu~itelno bogat trezor na folklorni i 
osobeno na nepovtorlivi poetski vrednosti. Vo radiusot na taa 
prezentacija vleguvaa {irokite nau~ni krugovi verojatno od site 
slovenski zemji, bez isklu~ok, kako i od nekoi evropski zemji 
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po{iroko. Voop{to ne mo`eme, me|utoa, da preskokneme deka, od 
druga strana, ve}e toga{, pa i denes, Zbornikot na Miladinovci i 
be{e i ostanuva i predmet na prisvojuvawa, odnosno kreativen 
subjekt preku koj se atakuvaat ili se prisvojuvaat tu|i nacionalni 
vrednosti. So seto toa, vsu{nost, se ostvaruvaat nevozmo`no 
mo`ni pozicionirawa vo svetot na tragi~no podeleni i na u{te 
potragi~no nesredeni nacionalni i drugi vrednosti i pozicii. I 
seto toa, i natamu, nasproti tolku jasnite egzaktno dokumentirani 
i analiti~ki izdr`livi pokazateli so koi rezultirala, i toa ve}e 
od mnogu odamna – naukata. 

Dobriot i zdrav razum, pak, i mo`el i, za sre}a, s# u{te mo`e, 
poa|aj}i, sekako, so neizbe`no dol`nata po~it kon faktite, i vo 
naukata da gi pro~ita i da gi razlikuva i ne malite naslojki, ako ne 
duri i tovari od nenau~na, od politi~ka i od kakva li s# ne 
proveniencija. Tragi~no ili barem najte{ko e {to taa vtora 
dimenzija i sfera na pozicioniraweto na Zbornikot na Miladi-
novci zapo~na u{te pred negovoto finalno ra|awe, u{te pred 
negovoto objavuvawe, pa kako nekoja zaumna, kako nekoja sudbinska 
patokaznica go slede{e s# ottoga{ pa i natamu. Kako vo tekot na 
negovata realizacija vo publikuvana forma, taka i vo negovoto 
„`iveewe“ kako ve}e realizirana subjekt-kniga. I do denes. Patot 
na Zbornikot be{e, vsu{nost, kako patot na Isus kon Golgota. I 
koj }e re~e sega deka i knigite nemaat svoja sudbina? Zatoa i ne 
slu~ajno kon niv, kon knigite znaeme ponekoga{ da gledame kako 
kon `ivi su{testva, kako kon personalizirani i kako kon – na 
nekoj nedofatliv princip – duhovno i du{evno ispolneti subjekti. 

Sigurno i tokmu poradi toa, tokmu poradi nekoi od vakvite 
na{i nacionalni i sudbinski predestinacii, patot na Zbornikot 
na Miladinovci sega i ne go sledime od negovata inicijalna, idejna 
i nastanuva~ka pozicija kako po~etna. Taa inicijalna nastanuva~ka 
pozicija, pak, spored dosega{nite soznanija, so golema sigurnost bi 
mo`ela da se datira vo vremeto na prestojot na docentot od 
Kazawskiot univerzitet Viktor I. Grigorovi~ vo Makedonija vo 
1844/45 godina, pa duri i posebno mo`e da se dovede vo vrska tokmu 
so negovata sredba so Dimitrija Miladinov vo maj 1845 godina vo 
Ohrid. Gr~kiot u~itel vo centralnoto ohridsko u~ili{te go 
„izdadoa“, neli, negovite paralelni preveduvawa i tolkuvawa na 
makedonski jazik, {to gi praktikuva{e vo ramkite na negovata 
nastavna metodologija. Sigurno toga{ zapo~natoto zapi{uvawe na 
makedonski narodni pesni, Dimitrija go intenzivira po vra}aweto 
na Konstantin od Atina (1852 godina), odnosno, so Konstantinovata 
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vklu~enost, vistinski na toa se posvetuvaat od 1854 godina. Toa se, 
vsu{nost, onie {est godini posvetenost na ovaa dejnost {to gi 
istaknuva Konstantin vo negovoto pismo do G. Rakovski od fevrua-
ri 1861 godina. Pa sepak, verojatno najintenzivniot proces na sobi-
rawe pesni i na samoto nastanuvawe na Zbornikot, mnogu pokonsek-
ventno se dopira so, odnosno se aktivira najneposredno po pove}e-
mese~nite, skoro ednogodi{ni patuvawa i prestojuvawa na Dimit-
rija po Hercegovina, Bosna, Vojvodina i Srbija, od pred krajot na 
1855 i vo golem del od 1856 godina. Smetaj}i ja, me|utoa, inicijal-
nata i podgotvitelna faza na Zbornikot za ve}e naj{iroko poznata 
i za dovolno apsolvirana materija, zatoa vo ovaa prilika zapo~nu-
vame so ili barem pove}e se zadr`uvame vrz negovoto (na Zborni-
kot) tropawe vo belosvetskite vrati za negovo objavuvawe. Zna~i, 
ne od po~etocite na negovoto nastanuvawe, tuku od po{irokite 
okolnosti i od posebnite, individualni pozicii i interesi kaj ~as 
jasno markiraniot, a ~as samo pretpostaveniot personalno {irok 
avditorium od babici i od kumovi, aktivirani pri odlo`uvanoto i 
ne za site strani prifatlivo negovo doa|awe na svet. Taka be{e 
bidej}i izleguvaweto na Zbornikot be{e izleguvawe vo ili pred 
svetot koj be{e sostaven, ako ne preteruvam, najmnogu od oblandi-
rano kulturni i od kamuflirano humani zaednici. 

 
4. 
Spu{taj}i go, sepak, intenzitetot na pomalku ili pove}e 

nepotrebnata, no se ~ini vo momentov te{ko nadminliva pateti~na 
podignatost, na stvarnata po~va }e zastaneme so op{topoznatata 
informacija deka eden mo`en del od neposredno pred toa sobranite 
materijali za Zbornikot, Konstantin gi ponese so sebe ve}e pri 
zaminuvaweto na studii vo Rusija vo noemvri 1856 godina. Ostana-
tiot i verojatno pogolem del, rezultat na po vra}aweto od patuva-
wata po Hercegovina, Bosna, Vojvodina i Srbija na ovaa dejnost 
pointenzivno posveteniot Dimitrija, kontinuirano mu be{e dosta-
vuvan vo nekolkute naredni godini. Konstantin, pak, paralelno so 
negovite studii, be{e verojatno najcelosno preokupiran so toj 
materijal. Rabote{e vrz negovoto sistematizirawe i redaktirawe, 
a istovremeno uporno bara{e mo`nosti i za negovo objavuvawe vo 
Moskva. Za mo`nosta za toa vo Makedonija, neli, nema {to da se 
zboruva. 

Prou~uva~ite na Miladinovci, prou~uva~ite na nivnata 
prerodbenska i tvore~ka dejnost, a osobeno na Zbornikot, odamna gi 
detektiraa toga{nite ruski dr`avni institucii ili gra|anski 
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zdru`enija kon koi bezuspe{no se obra}a{e Konstantin baraj}i go, 
kako {to }e se poka`e, duri i vo Rusija toga{ nevozmo`no mo`niot 
finansier za objavuvawe, odnosno za definitivna realizacija na 
golemiot folkloristi~ki i nacionalno-kulturen korpus na make-
donskiot naroden genij. Sprotivno na mnogute dotoga{ni soznanija 
i pretpostavki, pred ve}e polovina vek, akademikot D. Mitrev, vo 
negovata izvonredno zna~ajna studija „Po tragite od podvigot na 
Miladinovci“ na{iroko i analiti~ki go elaborira{e pred s# ova 
pra{awe. Rezultatite od negoviot egzegeti~ki pristap kon toga{-
nite me|unarodni odnosi, a osobeno kon isto~nata politika na 
Rusija, go davaat vistinskiot odgovor, odnosno razre{nicata na 
jazolnoto pra{awe – zo{to vo Moskva ne se realizira objavuvawe-
to na ovaa za makedonskiot narod toga{ tolku mnogu zna~ajna 
publikacija.  

Bidej}i zad neuspehot na Konstantina da go objavi Zbornikot 
vo Moskva ne e ostanat nikakov za nau~na analiza relevanten 
arhivski materijal (poradi {to, vo izvesna smisla, toa pra{awe 
sekoga{ }e bide otvoreno i za natamo{ni istra`uvawa), za da dojde 
do eden kako za negovoto analiti~ko qubopitstvo, taka i za naukata 
sosema zadovoluva~ki i soodveten rezultat, pokraj porane{nite 
mislewa na vistinski respektabilni imiwa vo miladinologijata, 
na stroga logika i nau~na analiza Mitrev gi podvrgnuva u{te i 
site poznati iska`uvawa na Konstantinovite prijateli i sovreme-
nici. Toa se li~nosti od negovoto moskovsko okru`uvawe, toa se 
onie koi, direktno ili indirektno, i samite ja dopiraat ovaa 
dotoga{ nerazre{ena, ako ne i skoro nerazre{liva enigma. 

Svojata vehementno vodena analiti~ka postapka Mitrev ja 
koncentrira vrz analizata na isto~nata politika na Rusija, odnos-
no analiza na po{irokite ruski interesi na Balkanot. Toa go 
pravi kon stavaweto akcent vrz aktivata, odnosno kon po ova 
pra{awe pasivniot i bezaktiven odnos na Aleksandar V. Ra~inski, 
no ne Ra~inski kako blizok prijatel na Miladinovci, tuku Ra~in-
ski kako visok slu`benik na Slovenskiot komitet. Vo polza na 
svoite politi~ki interesi, Rusija, neli, zastana zad Carigradskata 
patrijar{ija, a ne zad Miladinovci kako protivnici na taa ista 
Patrijar{ija. Me|u Miladinovci i Patrijar{ijata, „me|u tie dve 
do krajnost sprotivni, me|u tie dve polarizirani strani – pi{uva 
Mitrev – stoi Rusija, koja e i slovenska i pravoslavna, koja dr`i i 
za ednoto i za drugoto, no, vo toa vreme, mnogu pove}e za drugoto, 
za{to: toa drugoto e glavniot spiritus movens vo ostvaruvaweto na 
vekovniot streme` na carska Rusija kon dominacija na Balkanot i 
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Bliskiot Istok.“ I toa voop{to ne e neo~ekuvano, bidej}i ruskata 
politika vo toa vreme ne samo {to ve}e od poodamna se ima{e 
otka`ano od, odnosno zaboraveno na onie tajni proekti od aleksan-
drovsko-nikolaevskite vremiwa od 20-tite godini na istiot vek, 
spored koi be{e predvideno Makedonija da pretstavuva obedinuva~-
ki, dr`avotvoren poim za edno zaedni~ko kralstvo na site narodi 
na Balkanot, pod ruski protektorat, se razbira, odnosno taa da se 
organizira vo edno od nekolkute kne`evstva {to treba{e da se 
formiraat na evropskiot del od teritorijata na turskoto carstvo. 
Vo vremeto na Konstantinoviot prestoj vo Moskva, pak, Rusija go 
nema{e duri ni ona razbirawe za Makedoncite {to go ima{e duri 
i nekolku godini, pred toa, a taka be{e bidej}i i Rusite ja imaa 
progoltano jadicata na Venelinovata teorija i ve}e forsiraa edna 
golema Bugarija kako golema potkrepa za ruskata dominacija na 
Balkanot. 

 
5.  
Vtorata etapa od itinerarot na Zbornikot na Miladinovci do 

negovoto objavuvawe e povrzana so promenata na Konstantinovata 
inicijativna destinacija, odnosno so negovoto prefrluvawe od 
imperijalna Moskva vo imperijalna Viena i od Viena vo op{te-
stveno-kulturnite i crkovni centri na Hrvatska kako toga{en 
teritorijalen participient vo avstriskoto carstvo koj u`iva{e 
optimalni nacionalno-kulturni prava. Prenaso~uvaweto na Kon-
stantinovata zainteresiranost vo vrska so realizacijata na Zbor-
nikot od Moskva kon Viena i Zagreb, sepak, i den denes go sledat 
izvesni barem zasega ne sosema razre{livi nepoznatici. Iako 
prof. Iv. D. [i{manov, „operira“ so li~na izjava na [trosmaer od 
1898 godina deka Konstantin pismeno mu se obratil od Moskva, so 
molba za pomo{ vo izdavaweto na Zbornikot, a prof. H. Polena-
kovi}, na{iot na Miladinovci naj{iroko posveten istra`uva~, 
svoevremeno pi{uva{e deka Konstantin za Viena trgnal na pokana 
od samiot [trosmaer, sepak, ne znaeme to~no koga i po koj na~in 
dojde toj (se misli na Konstantina) do soznanie za dobrotvorstvata 
na biskupot od \akovo, nitu pak dali patot za tatkovinata, na koj 
moral da se odlu~i i poradi lo{oto zdravje, planirano go reali-
zira preku Viena, kade tokmu toga{, vo letniot period na 1860 
godina, vo raboten prestoj be{e i [trosmaer. 

Ostavaj}i gi ponastrana vo vrska so ovie ne{ta od pove}emina 
istra`uva~i iznesuvanite pretpostavki, zatoa sega pove}e se svrtu-
vame kon natamo{nite epizodi, kon natamo{nite rezultatni ~eko-
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ri, no i kon natamo{nite zamki niz koi pominuva{e Konstantin do 
realizacijata na negovata golema ideja. Tie, pak, se daleku pove}e 
poznati, no ne malku, vo isto vreme, se i nedorekuva~ki. Nemame 
somnenie, se razbira, vo [trosmaerovoto brzo prifa}awe da 
pokrovitelstvuva vo vrska so publikuvaweto na Zbornikot. Na~el-
noto prifa}awe mo`ebi, no velam samo mo`ebi e dadeno u{te pred 
Konstantinovoto doa|awe vo Viena. No ne znaeme dali toj ([tro-
smaer) vedna{ gi iznese ili dozirano i takti~ki gi postavuva{e i 
negovite uslovi, kako {to ne znaeme dali kaj Konstantina ima ili 
ne i nekoja pretpodgotovka vo vrska so seto toa, vo vrska so tie 
uslovuvawa, pred s#? 

Pred nekolku dena se navr{ija vek i polovina od objavuvaweto 
na Zbornikot na Miladinovci, a za nekoi ne{ta se ~ini deka e s# 
u{te rano za da mo`at barem problemski da se detektiraat, ne pak i 
pocelosno da se razjasnuvaat. Taka, prou~uva~ite sega mo`at pove}e 
da gi pretpostavuvaat, no ne i vistinski da gi odredat barem nekoi 
od uslovuvawata i pre~kite niz koi pominuva{e Zbornikot, 
odnosno Konstantin so nego, vo odisejata {to ja izoduvaa niz 
~elustite na pravoslavnoto i ruski ne, od edna i na ne malku 
uslovuva~koto katoli~ko i avstrisko da, od druga strana. Po seto 
toa, sega nam ne ni preostanuva ni{to drugo osven da konstatirame 
deka Zbornikot na Miladinovci vo toa vreme verojatno nikako ne 
mo`e{e bezuslovno i besposledi~no da se pojavi na beliot svet. Koj 
i da ja prifatel obvrskata za negovoto finansirawe i objavuvawe. 

I Zbornikot na Miladinovci i negoviot redaktor, s# u{te 
mladiot i ne samo lirski predisponiraniot, tuku i ve}e raspea-
niot, no ne pomalku i vo filologijata izvonredno upateniot 
Konstantin, otkako se svrtija od pred nesovladliviot yid na isto~-
nata politika na pravoslavna Rusija, te{ko mo`eme da re~eme dali 
svesno ili mo`ebi polusvesno vlegoa, no fakt e deka vlegoa vo 
kolku {irokite i paternalisti~ki, tolku i ucenuva~ki pregratki 
i mre`i na interesi glavno na avstrisko-katoli~kata ekspanzio-
nisti~ka politika, koi se poklopija so ideite i so interesite u{te 
i na toga{ ve}e s# pomo}nata bugarska trgovska aristokratija. 
Finansierot, sekako, gi postavil svoite uslovi najverojatno vrz 
osnova na dolgoro~nite i toga{ aktuelni ne samo avstriski, tuku i 
vatikanski ili, u{te podobro, zaedni~ki – avstrisko-vatikanski 
interesi i poradi u{te podolgoro~nite planovi – i na Avstrija i 
na Vatikan – na Balkanot. Kolku na prv pogled indirektno, na seto 
ova takti~ki i le`erno, a se nadevam deka ne i nesvesno, odgovara 
vo seto ova neprikosnoveniot M. Arnaudov. Dovolno e da go ilus-



 63 

trirame samo so po~etnata re~enica od edna alineja vo negovata 
monografija „Bratя Miladinovi. @ivot i deйnost“. Taa glasi: 
„Protiv ’golяmata grъcka ideя’ i za vъzdigane na ’bъlgarizma’ v 
Makedoniя trяbva da poslu`at i pesnite, koito Konstantin Mila-
dinov e slo`il pod pe~at.“ (Citirano e spored izdanieto od 1969 
god., str. 234.) Konstantin, pak, izbiraj}i me|u mo`nosta Zbornikot 
da ne vidi bel den i mo`nosta kako taka ili – kakov takov, da se 
pojavi, imaj}i gi predvid s# u{te sli~nite sostojbi i streme`i na 
makedonskiot i na bugarskiot narod, o~ekuvano ili, verojatno 
pove}e so otkolku bez svest za podolgoro~nite posledici, sigurno 
si dozvolil da bide i pragmati~en, pa gi prifatil. Pomalku ili 
pove}e od toa, vo otsustvo na faktografska potvrda, neprincipiel-
no e da se zboruva i za negovata uslovna natamo{na pragmati~nost, 
odnosno, za nevozmo`no mo`noto li~no negovo prifa}awe na 
[trosmaerovite idei, pa duri i na vo naukata ni do denes neraz-
jasnetoto pra{awe vo vrska so negovoto pak nevozmo`no mo`no 
prifa}awe na unijatstvoto. Duri i pokraj tvrdeweto na [trosmaer 
vo pismoto do avstriskiot minister za nadvore{ni raboti, vo koe 
go moli za osloboduvawe na Konstantina, deka toj (Konstantin), 
„bez sekoe somnenie, pripa|a kon katoli~kata partija“. Osven ako, 
so ogled na toa {tom edna{ ve}e ja goltnal jadicata, potoa sigurno 
nitu bil vo mo`nost da gi odbiva i novopostavenite sugestii ili 
uslovi, seedno. Na{ata rezerviranost kon Konstantinovoto preo-
|awe vo unijatstvo se zasnovuva vrz iskazite od negovite pisma do G. 
S. Rakovski, ispra}ani vo prvata polovina od 1861 god. No i ne samo 
vrz niv.  

Nasproti negovite dotoga{ neotstaplivi makedonski pozicii, 
imeno, poradi koi vo studentskite krugovi vo Moskva i bil 
narekuvan Makedonijata, Konstantin verojatno ne mo`el da ne 
prifati vo Zbornikot so narodni pesni isklu~ivo od makedonskite 
krai{ta, od Struga, od Ohrid i Prilep, od Kuku{, od Veles i od 
Dojran, od Kostur itn., da vnese i bugarski pesni. Sigurno za barem 
so toa da se opravda negovoto novo, ona bezdrugo tokmu od 
[trosmaer sugerirano ime. Vo raspolo`ivata i na naukata dostap-
na dokumentacija, inaku, pesnite od zbornikot vo nastanuvawe, 
poto~no vo proces na redaktirawe, Konstantin dotoga{ redovno gi 
odreduva, gi imenuva kako makedonski. Spored istiot dokumentaren 
materijal, glavno od epistolaren, no ne malku i od kriti~ko-recen-
zentski karakter, kako makedonski gi odreduvaat site pretstavnici 
na ruskata nauka i op{testvenost {to mo`at da se detektiraat 
kako afirmatori na Zbornikot ili barem kako za negovoto objavu-
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vawe anga`irani ili samo zainteresirani li~nosti. I za dobriot 
logi~ki um deneska, zatoa ne preostanuva ni{to drugo osven da 
dojde do konstatacija deka, koga ve}e Konstantin ja goltnal taa 
jadica, toga{ e mo`ebi podobro {to toa se napravilo so priop-
{tuvawe na drugi, novi, pesni, na pesni od bugarskite krai{ta. No, 
se porazmisli li malku – }e se dojde do soznanie deka poinaku ne ni 
mo`elo. Baratelite na ovoj uslov dobro gi znaele rabotite – i toa 
ne samo za nivnoto, tuku i za idnoto vreme. Vklu~eni se 14 pesni od 
Pana|uri{te, dve od Sofija, a za ostanatite 60, odnosno 61 pesna, 
kolku {to bugarski pesni Konstantin vnimatelno i znae~ki gi 
vkomponira vo svojot Zbornik, ne postoi oznaka vo koj kraj ili vo 
koe mesto na toga{ kako dr`ava s# u{te nekonstituiranata Bugari-
ja se zapi{ani. Tie 76, poto~no 77 pesni se, zna~i, onoj otposle 
dodaden, i nov, i ve}e sfatlivo poinakov segment na/vo Zbornikot. 
Toa, pak, e napraveno po cena i da otpadnat edinaesette makedonski 
melografirani pesni, kako i nekoi dopolnitelni, dodatni folk-
lorni, a osobeno etnografski celini kon osnovniot poetski blok. 
Taka se verojatno isklu~eni i likovno-ilustrativnite prilozi 
{to se spomnuvaat vo miladinovskata epistolarija. Najzabele`li-
vo e vo taa smisla, sekako, golemoto skratuvawe na makedonsko-
hrvatskiot re~nik, koj od 2.000 e sveden samo na 500 edinici.  

Posebno e interesno vo seto ova kako se odvivalo i osobeno 
kako e realizirano glavnoto barawe na [trosmaer – preimenuva-
weto na Zbornikot. Se razbira deka deneska nikoj ne mo`e da pret-
postavi kako se odvivalo seto toa na relacijata me|u Konstantin i 
[trosmaer. No, vrz osnova na egzaktno neoborlivi dokumentarni 
pokazateli, sosema sigurno mo`e da se rekonstruira kako e toa 
ostvareno. Taka, imeno, bugarskite pesni, bidej}i Miladinovci ne 
sobirale bugarski folklorni materijali, Konstantin gi obezbe-
dil, poto~no gi nara~al – na odlo`eno pla}awe – od nemu otporno, 
u{te od Moskva, sekako, poznatiot bugarski folklorist i, nesom-
neno, iskren negov prijatel Vasil D. ^olakov. Negovite (na ^ola-
kov) pozicii i akcii vo vrska so toga{ aktuelnite unijatski proce-
si vo Bugarija i vo vlijatelnata bugarska kolonija vo Carigrad, 
pak, mo`at da n# naso~at i kon natamo{ni soznanija za detektirawe 
na unijatskata mamka i zamka i kaj Miladinovci. Do tolku pove}e 
{to, vo vrska so toa ^olakov mu be{e poznat, vsu{nost, od ne{to 
porano, i na Dimitrija. 

Konstantinovoto nara~uvawe na bugarskite narodni pesni go 
potvrduvaat ~etirite i ne{to podocne`ni pisma na ^olakov do 
Frawo Ra~ki, toga{ izvonredno blizok ~ovek na [trosmaer, negov 
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pomo{nik, a mo`ebi i sekretar na biskupskata kancelarija i 
podocne`en prv pretsedatel na JAZU. Po zaminuvaweto na 
Konstantina od Zagreb, i osobeno po negovata bliska smrt, zapa|aj-
}i vo nezavidna ekonomska situacija ^olakov, vsu{nost, nastojuval 
da si gi naplati prodadenite bugarski narodni pesni. Pa taka, 
preku pismata toj otvoreno soop{tuva i zo{to Konstantin mu gi 
nara~al tie pesni. Vo poslednoto od ovie pisma, datirano so 12 
april 1862 godina, vo obra}aweto kon Ra~ki, me|u drugoto, toj 
pi{uva: „... kato doйdoh preminъtъta godina v Zagreb, pokoйniйt 
moй drug Konstantin Miladinov me umoli da mu dam sto pesni iz 
vъsto~nite starni na Bъlgariя, za da mo`e da dade nazvanйe svoяta 
sbirka ’Bъlgarski narodni pesni’...“. Pove}e od jasno, so toa, pisma-
ta na ^olakov do Ra~ki upatuvaat na odgatkata deka preimenuvawe-
to na Zbornikot se slu~ilo vo avstrisko-katoli~kata politi~ka 
kujna na [trosmaer. Sosema nesomneno, toj be{e ne samo golem 
dobrotvor i mecena, golem inicijator i finansiski potkrepuva~ na 
za Hrvatska izvonredno zna~ajni nacionalni proekti. Pa sepak, 
pokraj negovite idei, pa duri i izvesni anga`mani na planot na 
zbli`uvawata me|u katoli~kata i pravoslavnata crkva, ne mo`e da 
se previdi u{te i deka toj e kolku veren privrzanik i iskren 
poddr`uva~ na avstriskiot ekspanzionizam kon Balkanot (niz 
formata na ju`noslovenskoto obedinuvawe pod kapata na Avstrija), 
tolku i vistinski voin na katoli~koto misionerstvo vo XIX vek. 
Seto toa se potvrduva i samo vo eden iskaz od spomenatoto pismo na 
[trosmaer do ministerot Rehberg, vo koj otkriva deka Zbornikot 
na Miladinovci go finansiral so nikoja druga cel, osven da slu`i 
na katoli~kata partija. Pismata na ^olakov i nivnoto doveduvawe 
vo vrska so preimenuvaweto na Zbornikot, inaku, za naukata 
voop{to ne se ni ne{to nepoznato ni ne{to novo. Drugo i poinakvo 
pra{awe e {to nekoja strana preku niv pominuva kako tie i da ne 
postojat. So istra`uva~kiot anga`man na akademikot H. Polenako-
vi}, toa be{e celosno razre{eno u{te vo negovata studija „Bra}ata 
Miladinovci i Vasil D. ^olakov“, vo koja bea pretstaveni rezulta-
tite od negovite istra`uvawa vo Istoriskiot arhiv na JAZU {to 
gi realizira u{te vo 1959 godina. 

 
6. 
Ovie i vakvi nepogre{livi, egzaktni soznanija na naukata, 

navistina, i za `al, ednostrano se interpretiraat ili sosema se 
premol~uvaat od strana na brojnite participienti vo miladino-
logijata vo na{eto sosedstvo. Sprotivno na egzaktnite pokazateli 
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{to gi pru`aat pismata na ^olakov do Ra~ki, bugarskata nauka, na 
primer, pove}e od sto godini soodvetno interesirawe poka`uva 
pred s# za li~nosta i osobeno za probugarskite aktivnosti na J. J. 
[trosmaer. U{te pri samiot kraj od XIX vek, zatoa, [trosmaer 
be{e predmet na vnimanieto na eden prou~uva~ od formatot na 
Ivan D. [i{manov, a podocna od M. Arnaudov i u{te od red drugi 
istra`uva~i. Pokraj vnimanieto kon [trosmaerovata pove}edece-
niska aktiva vo polza kolku na hrvatskiot, ne malku i na nekoi 
drugi ju`noslovenski narodi, no vo soglasnost so interesite kako 
na avstriskiot dvor, taka i na Vatikan, tie posebno se zainte-
resirani za negovite probugarski akcii i raspolo`enija. Ne im e 
nepoznato, se razbira, deka vo 1860 godina, dodeka be{e vo Viena, 
kade prvpat go sretna i Konstantin, [trosmaer doznava za toga{ 
aktuelnata ideja za bugarska unija (so Vatikan) i deka ja poddr`uva. 
Tokmu od toa vreme e, na primer, negovata poddr{ka na bugarskata 
unijatska op{tina vo Carigrad. Toa zna~i deka Konstantin nego-
viot Zbornik od makedonski narodni pesni mu dojdoa kako pora~ani 
i deka vedna{ mo`ea da vlezat vo negovite planovi i vo negovite 
{emi. Toa e potvrdeno osobeno vo pismoto na [trosmaer do avstri-
skiot minister za nadvore{ni raboti od 26 januari 1861 godina, vo 
koe toj gi otkriva ne samo svoite simpatii, tuku i svojata poddr{ka 
na bugarskoto dvi`ewe, naglasuvaj}i go negovoto (na dvi`eweto) 
politi~ko zna~ewe. Ovie i u{te red drugi na niv sli~ni epizodi od 
probugarskata aktiva na [trosmaer se nareduvaat vo natamo{nata 
veriga do negoviot izbor za po~esen ~len na „Slavjanska beseda“ vo 
1885 godina i do negovata sredba, vo \akovo, so prof. Ivan D. 
[i{manov kon samiot kraj na XIX vek, vo 1899 godina. Ne izosta-
nuvaat, zna~i, vnimatelnite prosleduvawa pred s# na negovata 
vklu~enost vo mo{ne razvienoto unijatsko dvi`ewe vo Bugarija vo 
XIX vek. Zna~i, ni{to poseriozno ne nedostasuva vo mo{ne razvie-
nata i rezultatna bugarska miladinologija, vo izvonrednite i 
respektabilni nau~ni prilozi, osven klu~nite pisma na ^olakov do 
Frawo Ra~ki. Samo ~ekor potamu, se povrze li seto ova u{te i so 
ranoto unijatsko pedigre na ^olakov, sosema lesno mo`e da se 
dovede vo vrska i da se potvrdi ne samo logi~nosta na lesno prifa-
tenoto [trosmaerovo pokrovitelstvo vo objavuvaweto na Zborni-
kot, tuku i so seto ova najlogi~no korespondentnite sodr`inski i 
strukturni promeni, a osobeno so promenata duri i na naslovot na 
Zbornikot neposredno pred negovoto objavuvawe, ako ne duri i vo 
samiot proces na pe~ateweto. Pred faktite, me|utoa, }e zamol~at 
bogovite, no ne i politi~ki optovarenite miladinolozi. I tuka 
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mora da se zastane. Mora da se zastane {tom more trgnalo da se davi 
vo reka. Taka velea starite. 

Pa sepak, vo ponovo vreme vo seto ova ima i nekoi drugi ne 
malku zna~ajni ne{ta koi odvaj ako zapo~nuvaat, no zapo~nuvaat, 
ete, da se razjasnuvaat. Nekoi bugarski istra`uva~i, kako Liljana 
Minkova, na primer, odnosno i nekoi makedonski istra`uva~i, 
kako akademikot Polenakovi} ili kako prerano po~inatiot kolega 
Van~o Tu{evski, na primer, bea upateni vo, odnosno kon soznanieto 
deka vrz transkripcijata na so gr~ki bukvi zapi{uvanite makedon-
ski narodni pesni od Zbornikot Konstantin rabotel u{te vo 
Moskva, a ne deka celata rabota od toj vid ja zavr{il vo \akovo ili 
vo Zagreb. Vo pra{awe se, najprvo i ako ne pove}e i ako ne drugi 
pesni od Zbornikot, toga{ barem onie pesni {to, transkribirani, 
Konstantin gi nude{e za objavuvawe ili barem samo za pro~it i 
afirmacija na Zbornikot, kako afirmativna poddr{ka na negovoto 
tragawe po finansier za nivno objavuvawe. Dve od niv Konstantin 
gi objavi vo „Bratski trudъ“. Najmnogu vakvi pesni, pak, nao|ame vo 
onaa kamerna zbirka od 14 pesni od Zbornikot, koi od samiot 
Konstantin bea so slovenski bukvi prepi{ani, a toa se pesnite {to 
se so~uvani vo ostavinata na eminentniot slavist od toa vreme, 
profesorot na univerzitetot vo Sankt Peterburg I. I. Srezwev-
ski. Vo negoviot predgovor kon izdanieto na Zbornikot od 1983 
godina, prof. Polenakovi} pi{uva deka „lu|e od na{ata nauka bea 
na patot da gi objavat ovie makedonski narodni pesni“. Toa bi 
mo`elo da zna~i deka nemu ili na nekoi od drugite makedonski 
miladinolozi makedonskite pesni od arhivata na Srezwevski im 
bile poznati porano otkolku na nivnata kole{ka od Sofija, no 
verojatno nedostapni. Kon ova }e gi dodademe barem u{te trite 
pesni od Zbornikot koi Konstantin mu gi ispratil na Georgi 
Rakovski, koi denes se ~uvaat vo negoviot arhiv vo Narodnata 
biblioteka „Kiril i Metodij“ vo Sofija. Analiti~ki iscrpno niv 
gi prosledi i objavi faksimili od niv prof. V. Tu{evski vo 
studijata „Od avtografot na Zbornikot na narodni pesni od bra}a-
ta Miladinovci“, so koja zapo~nuva negovata posmrtno objavena 
kniga „Istra`uvawa na makedonskiot folklor“. Posebno e inte-
resno, me|utoa, negovoto iska`uvawe na po~etokot od knigata, vo 
koe veli deka „od pogolemiot del (mislej}i verojatno na celokup-
niot avtograf na Zbornikot) sega izdvojuvame tri narodni pesni 
{to K. Miladinov mu gi ispratil na Georgi Rakovski.“ 

Profesorot Tu{evski, inaku, usno, se ima{e iska`ano deka 
avtografot go ima detektirano i (ili) deka i raspolaga so nego. 
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Ne se neinteresni, inaku, ni nekoi soznanija deka vo vrska so 
kompozicijata na Zbornikot, ako ne duri i so transkripcijata, 
Konstantin bil gotov u{te vo 1859 godina. No, kako {to posvedo-
~uva, neli, samiot toj, vo prepiskata, „opstojatelstvata“, kako {to 
veli, vo toa vreme ne mu dozvoluvaa i da gi objavi od nego toga{ s# 
u{te nedvosmisleno imenuvanite kako makedonski narodni pesni.  

Iako ne bez za niv konstantno karakteristi~nite prisvojuva~-
ki opservacii, so isklu~ok na poblagiot, povnimatelen i profe-
sionalno podostoinstven odnos kaj prou~uva~i kako eden M. Arnau-
dov, na primer, so edna publikacija, ne mnogu odamna, samo pred 
nekolku godini, mnogu ne{to od ova, indirektno, povtorno potvr-
dija kolegite od Bugarija. Pa sepak, po nekoi nedore~eni odgatki vo 
vrska so Zbornikot, tie i natamu takti~ki (si) mol~at, a nam i 
deneska, s# u{te, ne ni se dostapni nekoi arhivski trezori i osobe-
no nekoi za seto ova preskapi materijali vo niv, koi tamu, vo Buga-
rija, se na{le poradi mnogukratnite makedonski nepovolnosti vo 
minatite i na Makedoncite nenakloneti vremiwa. Takov e prime-
rot, da re~eme, so avtografot od avtobiografijata na Naum Mila-
dinov. Toj, Naum, koj e tolku mnogu interesen i zna~aen za/vo razvo-
jot na muzi~koto tvore{tvo vo Makedonija vo XIX vek, e u{te eden 
izvonredno interesen i neodminliv od sinovite na stru`anecot 
Riste Miladin. Vo vremeto na najintenzivnata sobira~ka aktiva, 
verojatno pove}e po zaminuvaweto na Konstantina vo Rusija, toj go 
pridru`uva Dimitrija niz makedonskite krai{ta i ne pomalku 
ve{to raboti vrz izborot i zapi{uvaweto na najdobrite varijanti 
na pesnite. Taka, vo vrska so nego i se pra{uvame, neli: {to mo`e 
da stoi zad nedostapnosta (verojatno ne samo za nas) na negovata 
originalna avtobiografija, nasproti kon nas nekoga{ skr`avo 
propu{tenata na ma{ina za pi{uvawe ot~ukana i najverojatno 
redigirana varijanta? Ne se krie li tokmu vo nea mo`ebi i odgatka-
ta na odamna zagatnatoto pra{awe dali so Konstantina vo Zagreb, 
pri pe~ateweto na Zbornikot, ne be{e, barem nekoe vreme, u{te i 
nekoj od negovite rodeni bra}a? I dademe li mo`nost na pretpo-
stavkata deka i Naum mo`el da bide vo Zagreb za vreme na pe~ate-
weto na Zbornikot, {to, na krajot na krai{tata, verojatno i ne e 
nevozmo`no, odnosno na pretpostavkata deka tokmu toj, eden od 
rodenite bra}a, e onoj ne nedovolno precizno, tuku zatajneto 
registriran „brat“ Gor~elav, {to bil toga{ i tamu prisuten – so 
toa bi mo`elo da se pojasni na naukata poznatoto soop{tenie od M. 
P. Fetvaxiev za iskazite na stanodavkata na Miladinovci vo 
Zagreb dodeka se pe~atel Zbornikot. Pove}e od toa, bi povleklo 
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seriozen presvrt vo natamo{nite razjasnuvawa vo vrska so objavu-
vaweto i so preimenuvaweto na Zbornikot, a toa zna~i i okolu 
najdlabokite pobudi i intencii na [trosmaer. No, toa bi bilo 
izvonredno zna~ajno i za douto~nuvawe na na{ite znaewa vo vrska 
so me|usebnite, da ne re~am so semejnite odnosi me|u bra}ata 
Miladinovci. Ne od sega, imeno, ne slu~ajno, makedonskata nacio-
nalna analiti~ka pozicija vo miladinologijata iska`uva izvesen 
somne` kon tainstvenoto otstranuvawe na Naumoviot prilog vo 
podgotovkata na Zbornikot. Duri i vo muzikolo{kata sfera, kade 
{to toj e neprikosnoven. Po ovie i vaka postaveni ili barem samo 
pretpostaveni ne{ta vo vrska so Naum Miladinov, sosema logi~ki 
ponatamu sledi da se povrzat so otpadnuvaweto od Zbornikot na 
onie 11 od nego melografirani pesni. Toa najverojatno bi zavleglo 
vo sferi na mo{ne zna~ajni odgatki i bi predizvikalo poseriozni 
analiti~ki revidirawa i prestrojuvawa ne samo vo vrska so 
nekolkuminata za nas tolku mnogu zna~ajni Miladinovci, tuku i vo 
vrska so problemite na makedonskata nacionalno-kulturna prerod-
ba, a so toa i vo vrska so po{irokite dvi`ewa i procesi ne samo vo 
na{eto potesno, tuku i vo po{irokoto sosedstvo vo toa vreme. 

 
7. 
Nasproti mnogute, poznati i nepoznati, odgatnati ili neodgat-

nati igri i poigruvawa {to se slu~uvale so Zbornikot na Miladi-
novci, samiot toj, so negovite najimanentni kreativni vrednosti i 
pozicii e visoko nad niv, gi nadrasnuva i gi nadvi{uva. Gi nadras-
nuva i gi nadvi{uva najprvo kako kvantitativno ogromen korpus na 
visoki poetski vrednosti, no i kako od drevnosta iznedren poetski 
materijal koj dava su{tinski informacii za nastanuvaweto i za 
dvi`eweto na motivite vo narodnata poezija, go pravat nego isklu-
~itelno zna~ajna vrednost ne samo za makedonskata, tuku i za 
ju`noslovenskata i op{toslovenskata folkloristika. Voop{to ne 
e ~udno, zatoa, {to brzo po negovoto objavuvawe be{e mnogukratno 
i afirmativno recenziran i, vo pomali ili vo pogolemi delovi, 
preobjavuvan ili preveduvan. Voop{to ne e ~udno ni {to toj be{e i 
trajno ostana eden od folklornite zbornici na koj taka dolgo i 
taka seriozno mu se posvetuva {iroko analiti~ko vnimanie vo site 
oddelni, nacionalni, sferi na folkloristikata vo slavisti~kiot 
svet.  

Za nas sega, pokraj site tie vrednosni pokazateli, voop{to ne e 
neinteresno {to vo realizacijata na Zbornikot, pokraj visokite i 
avtenti~ni poetski vrednosti na makedonskite narodni pesni, 
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nezavisno od skoro nevozmo`nite instrukcii od Dimitrija, dojdoa 
do izraz skoro isklu~ivo redaktorskite, filolo{ki, mo`nosti na 
Konstantina. Sosema nesomneno, tie bea verojatno (do)oformeni vo 
{kolata na negovite moskovski profesori, izvonrednite toga{ni 
avtoriteti Fjodor Buslaev i Josif Bo|anski. Pomalku ili pove}e 
od toa, na planot na ogromnata redaktorsko-transkripciona rabota 
{to ja izvr{uva Konstantin toj se pretstavuva kako prv i najzna-
~aen pred misirkovski, delumen – se razbira – kodifikator na 
makedonskiot jazik. Ne e nezabele`liv negoviot streme` za pridr-
`uvawe kon fonetskite pravila, kako {to ne se nezabele`livi 
nitu re{enijata pri nu`nite etimolo{ki otstapki. Poupatenite 
prou~uva~i na ova pra{awe, kako A. P. Stoilov, M. Petru{evski i 
T. Dimitrovski, gi detektiraa, osven toa, u{te i problemite {to 
gi imaa, verojatno pove}e Konstantin otkolku Dimitrija, pri 
transkribiraweto i redaktiraweto poradi toa {to pesnite se 
zapi{uvani so za makedonskiot jazik nesoodvetnoto gr~ko pismo i 
{to nekoi pesni i ne se primarno zapi{ani od niv. Kako i nekoi vo 
seto toa provle~eni gre{ki. Ne pomalku e zna~aen vo seta ovaa 
rabota, se razbira, u{te i Konstantinoviot individualen poetski 
suptilitet, koj do{ol do izraz pri prefinetite redaktorski, a 
ponekade duri i avtorski intervencii. Samata kompozicija na 584-
te makedonski i 76-te, odnosno 77-te bugarski pesni, kon koi e 
priop{ten u{te i eden kameren izbor od makedonski igra~ki, obi-
~ai, veruvawa, igri, predanija, ma{ki i `enski sopstveni imiwa, 
prezimiwa, poslovici i gatanki, a po niv sledi u{te spomnatiot i 
zna~itelno skraten makedonsko-hrvatski re~nik, kako i spisokot 
na pretplatnici, zatoa e delo na vo ovaa rabota seriozno upaten 
filolog. O~igledno e deka na Konstantina nikako ne mu bile 
nepoznati ni dotoga{nite folkloristi~ki, pred s# poetski 
prezentacii kaj drugite slovenski narodi. Na toa naveduva ve}e 
primenetata klasifikacija na pesnite (na samovilski, drugi stari, 
crkovni, juna~ki, ov~arski, ajdutski, `alovni, sme{ni, qubovni 
itn.), koja e po{iroko aktuelna vo folkloristikata kon sredinata 
na XIX vek. Od ili spored nea se izvedeni u{te i redosledot i 
imenuvawata na celinite vo Zbornikot. Pove}e od toa, Konstanti-
novata raka, odnosno Konstantinoviot poetski suptilitet se 
~uvstvuva vo izborot na najdobrite, na najpoeti~nite varijanti na 
pesnite. No, se ~uvstvuva duri i vo izveduvaweto na nekoi, sekako, 
vo duhot na narodnata pesna, no znae~ki i so vistinsko ~uvstvo i 
merka praveni kreativni intervencii vo nekoi stihovi. Kako 
liri~ar koj vo svoite po~etoci, so svoite prvi pesni e taka blizok 
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i tolku mnogu sroden so narodniot poet, tie intervencii Konstan-
tin gi pravel vnesuvaj}i se vo duhot na narodnata pesna. Zbornikot 
vo nastanuvawe, zna~i, ja imal tokmu sre}ata na harmoni~no ostva-
renoto edinstvo vo Konstantina na u~eniot filolog i na izvorno 
talentiraniot poet. U{te potamu, visokata redaktorska vnimatel-
nost na Konstantina i vo odnos na predvidenata recepcija na 
Zbornikot vo Makedonija ne ostanala nezabele`ana za istra`uva~-
kiot suptilitet na M. Arnaudov, koj konstatira deka „toj (Konstan-
tin – N. R.), bil pojden tolku daleku pri izborot na svoite pesni 
predvideni za ~itawe vo tursko, {to otstranil ottamu s# {to bi 
mo`elo da bide neprijatno za Turcite“ (283). 

Poetskite, odnosno kolku lirskite, ne pomalku i epskite 
vrednosti {to gi imaat pesnite od Zbornikot na Miladinovci, 
ve}e vek i polovina pretstavuvaat neiscrpen vrutok na inspiracii 
i najavtenti~na pokazalka, upatstvo ne samo vo stihuvaweto, tuku i 
vo posuptilnoto poetsko sozdavawe za generacii i generacii pred 
s# makedonski poeti. Vo Zbornikot, imeno, se kodirani vibraciite 
na esencijalniot kolektiven kreativen, poetski nerv na makedon-
skiot narod koj bil so vekovi pred toa sozdavan i presozdavan, 
oformuvan i finiran. Pa, ako duhovniot jazik, kako {to mislea, 
u{te pred pove}e od eden vek, Anri Bergson i negovite sledbenici, 
e jazikot na vremeto na koe mu se pripa|a, toga{ duhovnosta i 
du{evnosta na jazikot na miladinovskoto rasko{no folklorno 
sokrovi{te, so ogled na beskrajnite vremenski dlabo~ini od koi 
doa|aat, kako i so ogled na egzistencijalnite i poetskite iskustva 
na nedogledniot kreativen personalitet vrz koi se sozdavaat ovie 
poetski tvorbi, sekako, se mnoguvremeni. Vo primerot na ovoj 
trajno `iv i `ivotvoren poetski monument, zatoa najdobro mo`e da 
se potvrdi deka so nadrasnuvaweto na kreativnata individualnost i 
so zaumno nezabele`livoto vplovuvawe vo kolektivnata kreativ-
nost, spontano se izleguva od lu{pata na ednovremenosta i se 
preo|a vo multivremenosta, pa i vo bezvremenosta. 

Pa sepak, sega nema da se vpu{tame vo psiholo{kite, ni vo 
filozofskite dimenzii na na{iot vo s# i so s# najbogat poetski 
trezor, koj kako takov gi nadrasnuva site individualni vrednosti. 
Od site vremiwa. Mnogu pokonsekventno za dene{nava prigoda e da 
zastaneme kaj soznanieto deka ovoj izvonredno bogat poetski trezor 
i denes dejstvuva i niz dejstvuvaweto se potvrduva kako isklu~itel-
no afirmativna i visoko kvalitativna prezentacija na makedon-
skiot folklor, a so toa prezentacija i na makedonskiot kreativen 
duh. Osven toa, nitu na eden optimalno izostren analiti~ki nerv 
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nikako nema da mu izbega od horizontot na negovite osoznavawa i 
otkrivawa deka pesnite od ovoj po mnogu ne{to nenadminliv korpus 
na makedonskoto tradicionalno peewe se nastanuvani, sozdavani i 
dolgotrajno dosozdavani ne vo dosluh so, tuku kako sostaven del od 
`iveeweto na narodniot kolektiv. Zatoa i mo`eme denes vo 
poetskiot puls {to ~uka vo niv da go nasetime ritamot na eden 
ponekoga{ niz radosta, a u{te po~esto niz tagata vozvi{en napliv 
na elementarnata i nepotpraveno ~ove~ka vozbuda. Vo miladinov-
skite makedonski pesni taa vozbuda e izvi{ena i finalizirana s# 
do edna vistinska emanacija i na duhot i na du{ata istovremeno na 
makedonskiot narod i ne samo na negovite kreativni potencijali, 
tuku i na negovoto kreativno bitie vo naj{iroka i vo najnedofat-
liva smisla. 

Opredmeten vo edno presudno vreme, vo vremeto na intenzivi-
raweto na procesot na nacionalno-kulturnata prerodba i vo vreme-
to na povtornoto izleguvawe na Makedoncite na me|unarodnata 
scena, vo otsustvo, vo zamena za nenapi{anite ili za ve}e vo rako-
pis eliminiranite istorii, odnosno kako do~uvan relikt nasproti 
vo aktuelnoto miladinovsko vreme uni{tuvanite makedonski 
biblioteki po manastirite, Zbornikot na dvajcata, pardon, na 
trojcata Miladinovci, pretstavuva retko i nevozmo`no mo`no 
ogledalo vo koe postojano i postojano mo`e da se otkriva tolku 
mnogu materijal ne samo za folkloristikata, tuku i za lingvisti-
kata, pa duri, ako ne i osobeno za etnopsihologijata. Kakvi li s# ne 
predizvici nema vo nego osobeno za etnopsiholozite koi raspo-
lagaat so najsuptilen analiti~ki instrumentarium. 

Sakame li sega, sakame li u{te vo dene{novo ne malku i 
prigodno iska`uvawe da detektirame barem edna inicijalna `i`a 
na dlabo~inskoto otslikuvawe vo ovoj zbornik na vozvi{enata 
du{evnost kaj na{ite predci duri i dosta podlaboko vo minatite 
vremiwa, bi go naso~ile, i toa sega samo za ilustracija, vnimanieto 
kon juna~kite pesni. Pokonkretno, odnosno kako primer bi ja zele 
vtorata pesna od Zbornikot {to be{e prethodno objavena vo spisa-
nieto „Bratski trudъ“. Toa e pesnata „Baqur vojvoda i Grkina 
robinka“. I ne zatoa {to e zapi{ana ovde, vo Ohrid, tuku zatoa {to 
e pesna vo koja junakot ja osloboduva svojata robinka za da mo`e taa 
da mu se vrati na nejzinoto dete. Malku bi bilo, imeno, duri i samo 
vrz edna, makar i samo vrz ovaa pesna, da se podgotvi cela anali-
ti~ka studija za da se zafati vo/od zaumnite dlabo~ini na edna 
kolku dostoinstveno voinstvena i juna~ka, u{te pove}e avtenti~no 
~ove~ka i vozvi{ena etika. Taka e bidej}i vo i preku toj etos ne 
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mo`eme a da ne dopreme do prepoznatlivosta na drevno makedon-
skoto i na slovenskoto tradicionalno ili u{te podlaboko neguva-
we na normi za koi ve}e odamna ne znae sovremeniot svet. Kolku li 
samo vakvi biseri mo`eme da iznajdeme i vo juna~kite i vo qubov-
nite, i vo ajdutskite i vo svadbenite i vo site drugi pesni vo ovaa 
kapitalna poetska riznica. 

Ne vpu{taj}i se ni kon taka {iroka detekcija na visoki, na 
nepovtorlivi i na vozvi{eni poetski vrednosti, nitu pak kon 
natamo{ni analiti~ki eksplikacii i prodlabo~uvawa, }e zastane-
me kaj bezrezervnata konstatacija deka vo takvite dlabo~ini na 
premnogu dlabokiot poetski trezor kakov {to e poetskiot korpus 
od/vo Zbornikot na Miladinovci se kodirani posebnite i najima-
nentnite vrednosti i na makedonskoto narodno bitie i na energet-
skite potencijali na makedonskoto nacionalno opstojuvawe. Na{i-
te natamo{ni istra`uva~ki i analiti~ki svrtuvawa kon niv – i za 
denes i za ponatamu – zatoa, }e gi nadvi{at – vo s# – ne samo toga{-
nite, tuku i podocne`nite igri i presmetki {to se pravele i {to 
s# u{te se pravat od strana na nekoi antimakedonski pozicio-
nirani faktori ne samo vo folkloristikata i vo slavistikata, 
tuku i vo denes daleku poizrazenite sferi na dominacija i na mo}.  
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ФРАНЦОЗ, ШТРОСМАЕР, 
ВЕНДЕЛ И РОДА 

 
Забелешки за германскиот „придонес“ кон рецепцијата 

на зборникот на браќата Миладиновци 
 
 
На повеќе места во Зборникот на Миладиновци станува збор за 

„Немечко“ (бр. 132), „немечка кралица“, „немечка земја“ (бр. 126) и 
слично. Така, Зборникот е доказ дека Германија (Немачка) им била 
позната на старите Македонци, а тоа важи и обратно со оглед на 
Зборникот, иако не секогаш наполно очигледно.1 Бугарскиот етно-
граф Христо Вакарелски (1896-1979), во текот на Втората светска 
војна директор на Народниот музеј во окупираното Скопје, во 1942 
година напиша една занимлива студија за меѓународната рецепција на 
Зборникот на Миладиновци.2 Меѓу странските научници и публи-
цисти кои високо ги оцениле песните, биле и некои Германци, како 
Мориц Хартман (Moritz Hartmann, 1821-1872), Георг Розен (Georg 
Rosen, 1820-1891) и други.  

Интересно е дека стручњаците не само што ги оцениле песните, 
туку и ги преведувале. Со тоа тие го отвориле патот на фељтонски 
оценки коишто имале поголемо влијание врз поширока јавност. 
Германскиот писател и публицист Карл Емил Францоз (1848-1904), 
во 1878 година, го оценил Зборникот како „најдобриот од бројни 
слични“, за разлика од збирката „Веда Словена“ на српскиот автор 
Стефан Верковиќ, која за Францоз била ’тромав фалсификат‘.3 Долги 
години Францоз горе-долу беше заборавен кај Германците, а дури во 
последно време одново беше откриен во германската јавност, и со тоа 
добивме еден впечаток од авторот Францоз чии книги биле преведени 
на 10, ако не и на 15 јазици.4 За зборникот тој пишуваше обемни 
                                                 

1 Подетално ѕа Зборникот: Харалампие Поленаковиќ: Студии за Миладиновци, Скопје, 1973 
2 Хр. Вакарелски: Македонските народни песни и чужденците за тех, во: Целокупна 

България 27./28.11.1942 
3 Karl Emil Franzos: Vom Don zur Donau, т. I-II, Leipzig, 1878, т. I, стр. 160  
4 Oskar Ansull (изд.): Karl Emil Franzos – Zweigeist, Potsdam, 2005 
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анализи зна литературната суштина и за поетската форма на песните, 
секогаш врз основа на препевите од веќе споменатиот Мориц 
Хартман.  

Подетално за браќата Миладиновци читаме кај Константин 
Иречек (1854-1918), австриски балканолог од чешко потекло. За лите-
ратурата и фолклорот историчарот Иречек скоро не се интересирал, 
но тој беше првиот којшто ги удостојуваше и почитуваше браќата 
Миладиновци како „огнени патриоти“ и „народни будители“ и токму 
затоа и жртви на интригите на грчките фанариоти коишто ги труеле 
браќата.5  

Кај германските автори од втората половина на 19 век наоѓаме сè, 
но ретко ќе најдеме дека Миладиновци биле Македонци и дека тие 
собрале македонски народни песни. Ајде да не бидеме премногу 
строги со нив – дури во самиот Зборник никогаш не станува збор за 
„Македонци“, ништо нема како она „Мошне ми се мили бугарските 
моми“ (бр. 474). И првото издание на книгата го носеше насловот 
„Български народни песни“.  

„Бугарскиот“ наслов беше идејата и поттикот на славонскиот 
бискуп Јосип Штросмаер (1815-1905), кој поради своето германско 
потекло беше наречен „мали Шваба“. Тој го уредил (и платил) целото 
објавување на Зборникот, бидејќи тој очекуваше од Зборникот една 
добра можност за проширување на влијанието на римокатоличката 
вера врз православното население во целата османска империја. Затоа 
и идејата да се вметнат и бугарски песни во Зборникот.6  

Најголемиот германски љубител на македонски песни, пред сè на 
оние од Зборникот на Миладиновци, беше славистот Герхард Геземан 
(Gerhard Gesemann, 1888-1948).7 Од него имаме една убава колекција 
препеви на одделни песни од Зборникот, сите составени на типичниот 
Геземанов начин – лаконско, иронично, со жив осет за скриениот хумор 
на песната.8 Така се преведени песните „Стојна“ (Зборник, бр. 13), 
„Јован Попов и самовила“(1), „Ангелина и морска самовила“ (7), „Оро 
ми играле триста самовили“(2), „Гинка робинка“(136), „На душа ти 
било, Нане, воденички камен“ (218) и „Жени ме, мајко, жени ме“ (223). 

Препевите на Геземан биле објавени под насловот „72 песни на 
бугарскиот народ“. Како основоположник, а потоа како прв директор 
на „Германскиот научен институт“ во Белград, Геземан знаеше дека 
повеќето таканаречени „бугарски“ песни не беа бугарски. Меѓутоа, 

                                                 
5 Konstantin Jireček: Dějiny národa bulharskéko, Prag, 1876, стр. 502 сл.  
6 Петар Аврамовски: Великаните од Струга, Струга, 2002, стр. 65 сл.  
7 Gerhard Gesemann: Koštana oder von der Seele Mazedoniens, во: Herbert Oertel (изд.): 

Mazedonien – Leben und Gestalt einer Landschaft, Berlin, 1940, S. 196-216 
8 Gerhard Gesemann: Zweiundsiebzig Lieder des bulgarischen Volkes, Berlin, (околу) 1941  
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зошто кутриот Германец да биде помакедонски од Македонците 
Миладиновци? Поимите „Бугарин“, „бугарски“ до 1870 година значе-
ле дека некој беше нетурски припадник или поданик на турската 
империја, потоа дека некој припаѓа кон бугарскиот црковен егзархат. 
Значи, тие поими во времето на Миладиновци имаа чисто политичко 
значење, никакво народно или јазично.  

Македонскиот јазик тогаш им беше непознат дури на најголемите 
научници. Во својата кореспонденција со Грим за теориите на Јосеф 
Добровски, Копитар се занимаваше со почетоците на старомакедон-
скиот јазик, за староста на кирилската азбука9 и со слични работи. Но, 
токму овој Грим беше убеден – како и Хердер, Ранке, Шлецер, 
Фрелих и така натаму дури до Геземан – дека балканските Словени се 
еден и ист народ што зборува еден и ист, имено „илирски“ јазик. Ова 
„југословенско“ убедување беше отелотворено во 1861 година од 
Штросмаер со неговата „Југославенска академија“, чија суштина 
беше изразена со Зборникот на Миладиновци.  

Токму така, најдобриот германски познавач на Балканот Херман 
Вендел (1884-1936) ги толкуваше Штросмаер („основоположникот на 
југославизмот“), Миладиновци („неудобни возбудители на Бугарите“) 
и Зборникот: „Со цела срдечност бискупот во Ѓаково го примил 
помладиот од браќата Миладиновци, Константин, кој залудно во 
Русија барал мецени за објавување на својата прва збирка бугарски 
народни песни. Со Штросмаеровата поддршка песните биле печатени 
во Загреб и, на негов совет со кирилски букви наместо со грчки. 
Токму на тој начин песните станале вистински манифест на народната 
преродба (...) Подоцна Штросмаер веднаш го преплашил австрискиот 
амбасадор во Цариград, кога фанариотскиот клер ги затворил браќата 
во турски затвор, а сепак не можеше да ја спречи нивната нагла смрт, 
наводно поради тифус“.10 

Во автобиографијата на Александер Розенфелд (Рода Рода, 1872-
1945), писател и преведувач од јужнословенската литература, имаме 
еден одличен портрет на Штросмаер, кого тој лично го познавал – со 
посебен осврт на Штросмаеровата „југословенска“ улога, но за жал 
без забелешки за Младиновци.11 Тоа не значи дека не ги знаеше или 
дека не ги сакаше Македонците. Во неговата славна книга „Земјата на 
розите“, меѓу 26 портрети на бугарски поети и писатели, ќе најдеме и 
македонски автори, односно македонски теми.  

                                                 
9 Max Vasmer (изд.): B. Kopitars Briefwechsel mit Jakob Grimm, Berlin 1938, стр.150 сл.  
10 Биографија Josip Juraj Stroßmayer, во: Hermann Wendel: Aus dem südslawischen 

Risorgimento, Gotha 1921, стр. 103-134 
11 Roda Rodas Roman, Hamburg/ Wien, 1958, стр. 86 сл.  
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Уште една, последна, забелешка кон македонско-германската 
заемност во знакот на Миладиновци. (Речиси) европското „хоби“ во 
19 век беше собирање народни песни, и за главен мотиватор на тоа 
важи германскиот философ и писател Јохан Готфрид Хердер (1744-
1803). Правилно е дека балканските Словени преку медиумот на 
народните песни биле забележени од Германците и дека Германецот 
Хердер ги упатувал Словените на убавините на нивните песни. 
Хердер ги објавил песните, не само словенските или кај него „морлац-
ките“, во својата славна збирка „Гласовите на народите во песни“. 
Таму тој пишува дека ги презеде морлацките песни од италијанскиот 
свештеник Алберто Фортис (1741-1803), меѓу нив и познатата 
„Халостна пјесанца племените Асан-Агинице“.12 Од оваа ширум 
Европа славна песна – убава поезија, занимливи форми, како „словен-
ската антитеза“ на почетокот, трагична содржина, муслиманска 
заднина на дејството – има повеќе германски препеви, а најубавиот од 
Јохан Волфганг фон Гете.13 Во обемната литература честопати стану-
ва збор за различните варијанти на песната, но никогаш не се 
споменува македонската варијанта „Јана Кукавица“ од Зборникот (бр. 
19), која одлично приличи кон Гетеовиот препев, барем на почетокот: 

 
„Што белеи, што лелеи     
На врх бела Белашица? 
Дали ми се соспи снеги, 
Ели сет бели лебеде? – 
Не сет бели соспи снеги, 
Не сет бели лебеде; 
Тук' је бил еден бел чадир (...) 
 
Was ist Weißes dort am grünen Walde? 
Ist es Schnee wohl, oder sind es Schwäne? 
Wär’ es Schnee, er wäre weggeschmolzen, 
Wären’s Schwäne, wären weggeflogen. 
Ist kein Schnee nicht, es sind keine Schwäne 
'S ist der Glanz der Zelten Asan-Aga.“  

                                                 
12 Gabriella Schubert: Zur Rezeption serbischer Volkspoesie und Belletristik in Deutschland, во 

Gabriella Schubert et al. (изд.): Serben und Deutsche т. I-II, Jena/ Erlangen 2003, 2006, цит. т. I, 
стр. 107-124 

13 Matthias Murko: Das Original von Goethes „Klaggesang von der edlen Frauen des Asan 
Aga“ (Asanaginica) in der Literatur und im Volksmunde durch 150 Jahre, Germanoslavica (Prag) 
Nr. 1-4/1935, 354-377; 1-2/1936, 94-115; 3-4/1936, 285-309 
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СВЕДОШТВО НА ДИМИТРИЈА МИЛАДИНОВ:  
 
 

ГРЦИТЕ ГИ УКРАДОА МОШТИТЕ 
НА СВЕТИ КЛИМЕНТ ОД ОХРИД! 

 
 

Во писмото, пишувано во Охрид на 25 февруари 1846 година, упа-
тено до рускиот научник Виктор Иванович Григорович, кој во пролетта 
1845 година патувал низ Македонија со цел да собира „материјали 
пишани со старото писмо на Македонците“, Димитрија Миладинов го 
моли рускиот научник да се застапи пред рускиот цар да ја присили 
Грција да ги врати назад во Охрид моштите на свети Климент, односно 
черепот однесен во манастирот Свети Јован Продром кај Бер, однесени 
за време на пренесувањето на остатоците на свети Климент од црквата 
Свети Пантелејмон во црквата Света Богородица, каде што биле полни 
четири века по неговата смрт. 

 
 

Дека Грците не краделе само територија, туку сè што е поврзано 
со Македонија, без разлика дали станува збор за таканаречениот 
антички или словенски период, сведочи бескрупулозната акција за 
крадење на моштите на свети Климент од Охрид. Според Димитрија 
Миладинов, тоа се случило четири века по неговата смрт, односно во 
времето кога Охридската архиепископија била под доминација на 
грко-византиски владици, а со манастирите управувале луѓе лојални 
на патријархот. Подоцна, во 1845 година, Миладинов со жалење 
констатира дека во прочуениот град Охрид не останало „ништо од 
стародревности, само светите мошти на свети Климента, но и тие без 
светиот череп коj е во Бер“. Како се случила кражбата на моштите на 
свети Климент?  

Според проф. д-р Харалампије Поленаковиќ, токму Димитрија 
Миладинов доста рано покажува интерес за делото на свети Климент 
Охридски, а тоа, впрочем, воопшто не е чудно бидејќи споменот за 
свети Климент бил мошне жив и во родниот град на Миладиновци. 
Дека е така потврдува и фактот што крајезерскиот дел на Струга го 
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носел името Климентица. Од друга страна, учителствувајќи во Охрид, 
Димитрија Миладинов имал прилики да ја почувствува почитта што 
охридското население ја покажувало кон заштитникот на градот, 
својот свети Климент. Или, како што вели самиот Миладинов, буквал-
но на секој чекор се среќавал со таа почит; во црквата свети Климент, 
крај гробот на светителот, пред иконите и фреските , пред дрвениот 
кип, пред икончињата, во тврдите подврски на книгите - сето тоа било 
исполнето со почит за првиот словенски просветител. Следејќи ги 
писмените сведоштва на Димитрија Миладинов, проф. д-р Поленако-
виќ констатира дека неговото интересирање за свети Климент директ-
но се потврдува со писмото на Димитрија Миладинов пишувано во 
Охрид на 25 февруари 1846 година, а упатено до рускиот научник 
Виктор Иванович Григорович, кој во пролетта 1845 година патувал 
низ Македонија со цел да собира „материјали пишани со старото 
писмо на Климент, да го запознае јазикот на населението и да запи-
шува народни умотворби“. Имено, заедно со Димитрија Миладинов, 
го посетил манастирот Свети Климент, нашол едно Климентово 
житие, зел некои ситници, а потоа го посетиле селото Издеглавје, во 
средна Дебарца, верувајќи дека тука била некогашната Главеница, 
едно од местата каде што престојувал Климент и каде, според пишу-
вањето во Житието што го нашол во Охрид, се наоѓале камени 
столбови со „натписи во кои се говорело за покрстувањето на Слове-
ните“. Меѓутоа, за жал, како што потврдува и Миладинов, при посета-
та не нашле такви столбови, па Димитрија во писмото му ветува на 
рускиот научник дека „напролет ќе појде да ги бара оние камени 
столбови од некогашната Главеница“. 

 
„Свјатата кара Грци ја украдоха!“ 
 Во продолжение на ова писмо, кое содржи и некои други многу 

важни работи за историјата на Македонија, Димитрија го моли 
рускиот научник да се застапи пред власта да се вратат назад во 
Охрид дел од моштите на свети Климент, односно „свјатата кара“, 
односно черепот што го однеле специјално обучени калуѓери од 
манастирот Свети Јован Продром кај Бер. Кражбата е извршена за 
време на пренесувањето на моштите на свети Климент од црквата 
Свети Пантелејмон во црквата Света Богородица, денешна Свети 
Климент. „Операцијата“ се случила во времето кога црквата Свети 
Пантелејмон била претворена во џамија. Денес на тоа место, на 
Плаошник, врз темелите на старата црква Свети Пантелејмон, каде 
што бил погребан свети Климент, е изградена новата црква Свети 
Климент, каде што се пренесени дел од неговите зачувани мошти, но 
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тоа е само ситница во однос на она што поседуваат Грците. Затоа 
Димитрија Миладинов уште пред 165 години го моли Виктор Григо-
рович да се заземе кај рускиот цар да се врати главниот дел од мошти-
те, односно „свјатата кара“, светиот череп на Климент во Охрид, во 
црквата каде што биле „полни четири века по неговата смрт“. Дека 
Димитрија Миладинов бил многу загрижен за кражбата на светите 
мошти на Климент, но и упорен да ги врати назад во Охрид, зборува и 
фактот што петнаесетина години подоцна, мислејќи како да ја врати 
„свјатата кара“ од Бер, објавува дописка во Цариградски весник: „Во 
прочутиот град Охрид, пишува Миладинов, не остана нишчо од 
великолепие и од стародревности, само свјатите мошти од свјатога 
Климента, – и тије, без свјатата кара на која стоит златоткаено и 
бисер, и која у Верија (Бер) Грци ја украдоха и ја држат денеска во 
обителот свјатога Јоана Продрома, - два кодика од архиепископските 
први јустинијански и гробот од свјатога Климента со една скршена 
плоча и манастир церква митрополитска на лево влегваешчи во 
патрика...“ Мошне интересен е и податокот што Константин Милади-
нов го објавува во 1860 година во студентското списание „Братски 
труд“, гласило на македонските и бугарските студенти во Москва, а се 
однесува на записот на камената плоча врз гробот на свети Климент: 
„Надгробни негов надпис ушче стоит во соборната црква в Охрид: 27 
месец јулија 916 претстави се Климент Охридски“. 

 
Моштите ја делат судбината на Македонија 
Според записот на протојереј - ставрофор Георги Николовски, кој 

долго време служел во црквата Свети Климент во Охрид, светикли-
ментовите мошти, всушност, ја делат судбината на Македонија. 
Имено, по смртта во 916 година, Свети Климент бил положен во 
гробот што сам си го приготвил во манастирот што го подигнал и му 
го посветил на свети Пантелејмон. Кога Охрид потпаѓа под турска 
власт, манастирот Свети Пантелејмон или како што старите охриѓани 
го нарекувале Стар Свети Климент, бил претворен во џамија. Сепак, 
Турците им дозволиле на охриѓани светите мошти да ги префрлат во 
некоја друга охридска црква. Сето тоа било организирано од монаси-
те, но, за жал, двајца од нив успеале да го скријат черепот, а потоа 
скришум да го однесат во манастирот Свети Јоан Продром кај Бер. 
Остатокот од моштите бил сместен во малата црквичка, таканаречен 
Мал Свети Климемнт, но охриѓани набрзо издејствувале од турските 
власти моштите да бидат пренесени во некој храм од повисок ранг, па 
им било дозволено да ги префрлат во црквата Свети Богородица 
Перивлепта. По овој чин црквата го добила денешното име Свети 
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Климент, а името Света Богородица Перивлепта фигурира само во 
некои стари извори и литература од тоа време. Откако биле пренесени 
во оваа црква, моштите биле погребани во нартексот, но подоцна, во 
19 век повторно биле откопани и сместени во сребрена кутија украсе-
на со орнаменти. Кутијата со ситните остатоци од моштите, без чере-
пот, се разбира, била ставена во изрезбан ореов саркофаг, во кој, на 
десната страна пред иконостасот, почивале сè до 1 септември 1952 
година. За жал, во 1952 година, како што сведочи протојереј – ставро-
фор Николовски, власта носи решение црквата Свети Климент да ја 
претвори во музеј, па тој, како последен свештеник во црквата каде 
што се чувале Светите мошти, бил известен дека црквата станува 
музеј, но моштите може да останат во црквата: „Без да прашам 
никого, во отсуство на претставник на Музејот, ја зедов кутијката со 
Светите мошти, ја покрив со чаршаф, и скришиум, под пазува, по 
споредни сокачиња, ги однесов привремено во црквата Свети Никола 
Геракомија, оставајќи ги на Светиот престол. Подоцна го размонти-
равме и саркофагот, и пак скришум го однесовме во истата црква и ги 
сместивме моштите во него. Во таа црква останаа до 22 септември 
1991 година, кога со враќањето на црквата Свети Климент на МПЦ и 
моштите повторно беа вратени во неа“, забележал во своите спомени 
Николовски. 

 Десетина години подоцна, кога беше изградена, односно обнове-
ни или, поточно реконструирана неговата црква на Плаошник, 
моштите на свети Климент беа пренесени во неа и сега остатокот од 
нив е таму, на Плаошник, но черепот, или „сјатата кара“, како што 
вели Димитрија Миладинов, сè уште е во Грција. Дали Македонија 
некогаш барала оваа своја скапоцена „свјата кара“, на која „стоит 
златоткаено и бисер“ да се врати во Охрид, нема податоци, но факт е 
дека, на пример, Грците им ја позајмија украдената „свјата кара“ на 
Бугарите за изложба, и потоа, по престојот во Софија, веднаш беше 
вратена во Грција, односно во манастирот Свети Јоан Продром кај 
Бер, каде што се чува близу седум века. 
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MAKEDONSKOTO 
SEBEPREPOZNAVAWE 

NA GORANITE 
 
 
1. Goranskiot govor denes se zboruva vo trieset sela vo oblasta 

Gora, koja{to se prostira na severozapadniot del od makedonskata 
jazi~na teritorija. Od tie trieset naseleni mesta, samo dve sela 
(Jelovjane i Urvi~) se nao|aat vo Republika Makedonija, devet-
naeset sela (Ba}ka, Brod, Vrani{ta, Globo~ica, Dikance, Draga{, 
Zli Potok, Golem Krstec, Mal Krstec, Kru{evo, Kukaqane, 
Le{tane, Qubovi{te, Mlike, Or}u{a, Rade{a, Rap~e, Restelica i 
[ajnovec) se locirani vo ramkite na Republika Kosovo, a devet 
sela (Borje, Zapot, Ko{ari{ta, Orgo{ta, Ore{ek, O~ikle, Paki{, 
Crnolevo i [i{tevec) se nao|aat vo dr`avnite granici na Repub-
lika Albanija. „Gora ima i drugi sela, no vo niv makedonskoto 
naselenie ne bilo tolku brojno za da nadvladee makedonskiot jazik. 
Tie sela se: Bela, Lomna, Kolovoz, Topolane, Brekiwe, Dafke, 
Ture, Xafere, [treze i Novo Selo. Ovie sela, iako zboruvaat na 
albanski jazik, imaat edinstven etni~ki identitet so drugite 
goranski sela {to govorat makedonski“ (Mehmet Hoxa, 2009). 
Pri~inata za toa, pome|u drugoto, e i faktot {to „totalitarnite 
re`imi {pekulirale so tolerancijata na Goranite, i ne samo {to 
im e negiran nivniot maj~in jazik, tuku bile unazadeni i bea 
li{eni od nivnata kultura, popre~uvaj}i ja razvojnata perspektiva, 
so {to e otvoren patot za nivnata totalna diskriminacija. Re~isi 
100 godini, od politi~ki pri~ini, se manipulira{e so goranskiot 
jazik, no, sepak, za sre}a, ne se iznajdoa pati{ta za asimilirawe i 
is~eznuvawe na ovoj jazik. (Avtorot ne e lingvist. Terminot govor 
go izedna~uva so terminot jazik – na{a zabele{ka.) I vo Republika 
Albanija na Goranite nikoga{ ne im e dadeno pravoto za {kolu-
vawe na svojot maj~in jazik. Iako goranskiot jazik, odnosno goran-
skata narodna kultura voop{to, predizvikuvaa golem interes kaj 
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kulturnite institucii i mediumite, bidej}i vo sebe sodr`i razno-
vidno bogatstvo, na goranskite folklorni grupi ne im bilo 
dozvoluvano da se pretstavat so pesni na nivniot maj~in jazik“ 
(Mehmet Hoxa, 2009). 

Govorot vo oblasta Gora, nezavisno od faktot {to e podelen vo 
tri dr`avi, „po negoviot fonolo{ki sistem i po gramati~kata 
struktura vo celina i na sinhroniski i na dijahroniski plan vlegu-
va vo sostavot na makedonskiot dijasistem“ (Bo`idar Vidoeski, 
1998). Ovoj govor zaedno so gostivarskiot (gornopolo{kiot), debar-
skite govori, ohridsko-stru{kite i so prespanskite govori pripa-
|aat na zapadnite periferni govori od zapadnoto makedonsko 
nare~je (Bo`idar Vidoeski, 1998). 

2. Vo ovoj prilog trgnavme od premisata deka rodninskite 
odnosi imaat dlaboki istoriski koreni, o~ekuvaj}i deka imiwata 
od oblasta na rodninskata terminologija na sinhroniski plan }e ja 
odrazuvaat starata etapa od razvojot na makedonskiot leksi~ki 
sostav. Tokmu zatoa se opredelivme za ovaa tematska oblast od 
makedonskata leksika, nadevaj}i se deka }e ja potvrdime iskonskata 
povrzanost na goranskiot govor so makedonskiot dijalekten sistem. 
Od tie pobudi dosega od oblasta na rodninskata terminologija gi 
imame razgleduvano leksemite i sintagmite so izvedenkite od niv: 
majka (majkinci, maj~ica, maja, mati, matere, materin, mama, 
mamin), nana (nanin, nanica), dada (dadin, dade, dadica), tatko, 
otec, majka i babe (majka i babajko), matere i babe (matere i 
babajko, matere i otec), nana i babo (nana i babe), babo i nana (babe 
i nana), babe i matere, otec i majka (otec i matere), dete (de~ica), 
rulek, jeden (jen jenogo, jeden materin), jeden babetu, jena (jena mate-
ri), momok, mom~e, ma` (ma{ki, ma`ov, ma{tina), devoj~e (devoj~i-
ca), dej~e (dej~ke), momi~e, devojka, dejka (dej~i{te), moma (momoven), 
nevesta (nesta, mlajnesta, majnesta, manesta, mlajneste~ki, mlaj-
nesti~ki, mlajnesteski, mlajneste{ki, manestin, manesti~ki, 
maneste~ki), `ena (`enski), /se/ o`eni (se za`eni, se i`eni, `enet, 
ne`enet), ma`i (oma`i, prema`i, nema`ena, prema`ena), sin, }erka, 
~ele{, stari babo (star babe, star/i/ babajko, postar babajko), 
stara majka, postara matere, brat (bratec, brat~e, bratence, 
bate, bato), sestra (sestrin, sestrica), dadenica (dadeni~ki, dejka 
dadenica, dejka dadena), devojka izvadena, dejka izvadena, novo`ena 
(novo`enski), saka (/se/ zasaka, sakanik, sakanica) i qubi (zaqubi, 
poqubi). 

Ovoj pat }e se zadr`ime na leksemite rod, roda i rodnina, 
registrirani vo prilogot „Goranski narodni pesni“, zastapen vo 
deloto na akademik Ristovski: Makedonskiot folklor i nacional-
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nata svest (Skopje, 1987, ponatamu GNP) i vo knigite: Narodnata 
pesna na Goranite (vo izbor i redakcija na Trpko Bicevski, Skopje, 
2001, ponatamu NPG) i Goranski narodni pesni : pesne, ga~ke i 
igra~ke gorske od Nazif Dokle (Skopje, 2000, ponatamu DGNP). pri 
{to }e dademe etimolo{ko tolkuvawe na soodvetnite leksemi. 

3. Rod. – Leksemata rod vo goranskiot govor e notirana samo vo 
edna pesna so zna~eweto ’semejna zaednica‘, sp. – Dal }e mi se 
mu`i{ vo rod da ne sedi{,/ dal }e zima{ Fatmo age i begoi? 
Globo~ica (NPG, 291). 

Od ovaa leksema e zabele`ano pridavskoto obrazuvawe rodov so 
zna~ewe ’roden -dna (za ku}a, vo koja e nekoj roden)‘ (Re~nikot, 1966), 
sp. Pristignaja pri rodova ku}a Kru{evo (NPG, 81); Mi otidua 
Jankula vojvoda s' Jana belo grlo / ruke krvajane,/ mi otidua Jana belo 
grlo vo rodua ku}a,/ vo rodua ku}a Brod (GNP, 320); – Ne som Turkina, 
mila be maje, toku som kaurka,/ toku som kaurka?/ zatia som, mila le 
maje, no}a putualo / preku tri planine,/ no}a putuala, mila be majko, 
Turci da ne videt,/ ferexe da ne nosim,/ zatija som, mila be majko, vo 
rodnina do{la,/ vo rodua ku}a,/ vo rodua ku}a, mila be maje, ovde }e 
`ivime / s' Jankula vojvoda! Brod (GNP, 320–321). 

Leksemata rod, od koja se izvedeni leksemite roda i rodnina 
imaat op{toslovensko i praslovensko poteklo (Petar Skok, 1973). 

4. Roda. – Leksemata roda vo goranskiot govor se javuva so dve 
zna~ewa: 1) ’lica bliski po krvno srodstvo, rodnini‘ (Re~nikot, 
1966) i 2) ’semejna zaednica‘. 

4.1. Roda. – So zna~eweto ’lica bliski po krvno srodstvo, 
rodnini‘ leksemata roda se sre}ava vo pove}e naselbi od goran-
skiot govor, sp. ]e mi ide Jana belo grlo vo roda na gosti / preko 
tri planine Brod (GNP, 319); – [to si do{la u va ku}a,/ {to si 
mr{a poterala,/ dal od voda il za vo roda? Kru{evo (NPG, 47); Se 
pofalile Ilinkine jatrve:/ – Dal ti nema{ nikogo od roda,/ ti 
projdoja do devet godini,/ ne si bila na prvi~, na gosti? Kru{evo 
(NPG, 80); – Jusufe brate, Jusufe,/ ona ti o{la vo roda Vrani{ta 
(NPG, 153); Babo i nana zboreja,/ kaj }e me mene turale,/ vo roda }e 
me pra}aje,/ od mu`a }e me dvoite! Globo~ica (NPG, 190); – Maj~ice 
mila najmila,/ }e ti ostavim amanet,/ amanet golem vasijet:/ vo roda 
~esto da ne ide Zli Potok (NPG, 226); – Hajde sestro, vo roda na 
svadba Borje (DGNP, 18); – Maj~ice, mila maj~ice,/ Ti ’stavam golem 
amanet:/ „Quba da v’ roda ne pu{ta{,/ ]e mi se gleda s’ hergeli 
Borje (DGNP, 24); Da bidem `upska gostiqka,/ Povne bisage 
kola~i./ Ja ka da idem vo roda,/ Da gi druga}em izdavam,/ Da popucaje 
druga}e,/ Deka sum `upska gostiqka Borje (DGNP, 84); Sivni topoj 
na more pucaje,/ Lepi \uli, k’na postavame./ K’n devojko, k’na ti 
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{arime,/ Ovoj k’na, od roda te dvoji Borje (DGNP, 123); Vo roda }’ 
ide{ na gosti,/ Svim }e kola}i onese{ Borje (DGNP, 142). 

4.2. Roda. – Osven so spomenatoto zna~ewe, leksemata roda vo 
oddelni pesni od goranskiot govor e registrirana i so zna~eweto 
’semejna zaednica‘, sp. – Dal se mu`i{ stradna mila sestro,/ dal vo 
roda ti }e sedi{ Brod (NPG, 288); – ]e se mu`im, v roda ne sedim! 
Brod (NPG, 288); Na redi se, nuse mori, nakiti se,/ Ka ot roda, nuse 
mori, za ke mu`a Borje (DGNP, 164). 

5. Rodnina. – Leksemata rodnina vo goranskiot govor, isto taka, 
se sre}ava so dvete spomenati zna~ewa: 1) ’lica bliski po krvno 
srodstvo‘ (Re~nikot, 1966) i 2) ’semejna zaednica‘. 

5.1. Rodnina. – So zna~eweto ’lica bliski po krvno srodstvo‘ 
leksemata rodnina e registrirana vo dve naselbi od goranskiot 
govor, sp. – Pro{tevaj majko, pro{tevaj,/ pro{tevajte mila rodni-
na,/ do sada som majka slu{alo,/ od sada }e slu{am svekrva,/ svekrva, 
zolva i jatrva,/ i najmaloto dever~e Gora (NPG, 52); Ja bi im ru~ek 
onesla,/ da mi se muje rodnini,/ rodnini i pobratimi Kru{evo 
(NPG, 36). 

5.2. Rodnina. – Vo mal broj primeri od goranskiot govor 
leksemata rodnina se javuva i so zna~eweto ’semejna zaednica‘, sp. 
Slu{aj, slu{aj, na{a dejko, {o velime,/ Jo{ deneska, na{a dejko, vo 
rodnina,/ Utre ve~er, na{a dejko, v’ tu|a ku}a Borje (DGNP, 123); – 
Ne som Turkina, mila be maje, toku som kaurka,/ toku som kaurka?/ 
zatia som, mila le maje, no}a putualo / preku tri planine,/ no}a 
putuala, mila be majko, Turci da ne videt,/ ferexe da ne nosim,/ 
zatija som, mila be majko, vo rodnina do{la,/ vo rodua ku}a,/ vo 
rodua ku}a, mila be maje, ovde }e `ivime / s' Jankula vojvoda! Brod 
(GNP, 320–321). 

6. Zna~eweto ’lica bliski po krvno srodstvo‘ na nazivite roda 
i rodnina, notirano vo goranskiot govor, e poznato i vo makedon-
skiot standarden jazik pa od semanti~ki aspekt ne pobuduva iznena-
duvawe, zatoa {to ova zna~ewe vo spomenatiot govor e o~ekuvano, 
bidej}i goranskiot govor e neraskinliv del od makedonskiot dija-
lekten sistem. Me|utoa, interesno e zna~eweto ’semejna zaednica‘ 
na leksemite rod, roda i rodnina, koe{to ne e zabele`ano kaj ovie 
leksemi vo makedonskiot standarden jazik. Sli~en e primerot i so 
leksemata dada, koja{to vo goranskiot govor se javuva so dve zna~e-
wa: 1) so zna~eweto ’postara, pogolema sestra‘ i 2) so zna~eweto 
’majka, `ena {to rodila nasprema svojot porod; roditelka‘, koe{to 
dosega ne e zabele`ano vo makedonskite leksikografski trudovi 
(Vasil Drvo{anov, 2007). Ottuka mo`e da se izvle~e zaklu~ok deka 
goranskiot govor, od edna strana, za~uval edno od zna~ewata na 
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razgleduvanite leksemi, a, od druga strana, ovie leksemi ja pro{i-
rile svojata semantika. Taka goranskiot govor go potvrduva edin-
stvoto so makedonskiot dijalekten sistem na leksi~ki plan, a se 
javuva i kako svoeviden izvor za zbogatuvawe na makedonskiot jazik 
na semanti~ki plan. 

7. Avtorot na knigata Goranski narodni pesni : pesne, ga~ke i 
igra~ke gorske, Nazif Dokle, renomiran pedagog od Republika 
Albanija i vqubenik vo rodnokrajniot goranski folklor, spomena-
toto delo go posvetuva na svoite roditeli i na informatorite. 
Posvetata e napi{ana na goranski govor: „Na spomen ocu mujemu 
]emalu i materi muji Adiwi, {o me rodiha i me idubiha na{inec, 
svim na{incam {o mi go nau~iha ovja pristale pesne, ga~ke i 
igra~ke gorske“. 

[to zabele`uvame vo ovaa posveta? Nazif Dokle, Makedonec 
od Gora, sebesi se narekuva na{inec, a svoite sonarodnici, Make-
doncite od Gora, gi narekuva na{inci. 

8. Treba da se potsetime deka `itelite vo oblasta Gora se 
Makedonci vrz koi e izvr{ena islamizacija so namera da se odrodat 
od mati~niot makedonski narod. „Islamizacijata, zabele`uva d-r 
Nijazi Limanoski, }e predizvika i procesi na deslovenizacija na 
etnografskiot slovenski prostor i na Kosovo i Metohija i vo 
Zapadna Makedonija“ (Nijazi Limanoski, 1993). No Makedoncite vo 
Gora ne pretrpea natamo{no odroduvawe, odnosno deetnizacija. „I 
pokraj promenata na religijata i imiwata (kako rezultat na 
izvr{enata islamizacija) pri {to se posegnalo i vo niza drugi 
etni~ki belezi i karakteristiki, duri i vo najdlabokata intima i 
svest, sepak ova islamizirano makedonsko naselenie so samiot 
qubomorno za~uvan makedonski jazik, i natamu vo odot niz istori-
jata s# do denes objektivno ostana da mu pripa|a na makedonskiot 
etnos“ (Nijazi Limanoski, 1993). Ne treba da go zaboravime i 
faktot deka Makedoncite „vo selata bea poislamizirani re~isi 
nasila od pove}e pri~ini no naj~esto za ostvaruvawe na op{to-
dr`avnite i voenostrate{kite celi na turskoto carstvo“ (Nijazi 
Limanoski, 1993). 

9. Mo`eme da rezimirame deka Makedoncite vo oblasta Gora so 
za~uvuvaweto na leksemite rod, roda i rodnina sosem go po~ituvaat 
duhot na svoite i na{i pradedovci, preto~en vo knigata Za 
makedonskite raboti od Krste Misirkov. Imeno, „...da se otka`e 
eden narod od svojot jazik zna~i da se otka`e toj i od samiot sebe si 
i od svoite interesi; zna~i da prestane da gleda na sebe so svoi o~i, 
da sudi za sebe i za drugite so svojot um i razum, a da ~eka uva`uvawe 
za s# otstrana. Eden narod {to si go zagubil svojot jazik li~i na 
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eden ~ovek {to si go zagubil patot i ne znae od kade ide i na kade 
odi i koj{to ne znae zo{to odi vamu, a ne onamu ili tamu“ (Krste 
Misirkov, 1903). Na ovaa misla se nadovrzuva i iska`uvaweto na d-r 
Limanoski, koj konstatira deka Makedoncite vo Gora uspeaja da gi 
za~uvaat osnovnite etni~ki karakteristiki, svojstveni za makedon-
skiot narod, so {to go za~uvaa „makedonskiot entitet i etni~ki 
kontinuitet od sredniot vek dosega, iako naporite na musliman-
skoto sve{tenstvo bile naso~eni kon toa da gi izbri{at ostatoci-
te od predislamskiot period i toa vo jazikot, folklorot, obi~aite, 
bitot i drugite karakteristiki“ (Nijazi Limanoski, 1993). 

10. Denes Makedoncite vo oblasta Gora, poradi izlo`enosta na 
mnogubrojni i na razli~ni zasileni tu|i vlijanija, te{ko mo`at da 
go za{titat i da go za~uvaat maj~iniot makedonski jazik, koj e 
nasleden niza vekovi od na{ite i nivni pradedovci. Nas, edinstve-
no, n# ohrabruva faktot {to Goranite se svesni za makedonskata 
pripadnost, izrazuvaj}i go svojot makedonski identitet preku 
jazikot. Nedvosmislena potvrda za toa deka Goranite se neraskin-
liv del od makedonskata celost e i na{iot skromen prilog za 
dlabokata vtemelenost na govorot na Goranite vo makedonskoto 
nacionalno sebeprepoznavawe. 
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КУЛТОТ КОН ГОЛЕМАТА МАЈКА – 
ВО СВЕТОТ И ВО МАКЕДОНИЈА 

 
 

Уште во „детските“ денови на човештвото, првите луѓе успеале да ја 
уочат папочната поврзаност со природата која нудела сè, која давала сè, 
но и која земала сè назад, станувајќи со тоа поим на потполно обожување 
и славење. Човекот неминовно развил еден апотеозен однос кон неа, како 
кон своја мајка-родилка, мајка-доилка, мајка-заштитничка. Имајќи прио-
ритетна улога за суштествувањето на човекот, на прво место поради 
факторот на плодноста (плодoродието) и факторот на прокреација (чинот 
на создавање / раѓање) на нешто ex nihilo, идејата за Големата мајка – 
Природа се транспонирала кон жената како субјект кој физиолошки е во 
состојба да мултиплицира. 

Станувајќи доминантни, функциите на жената постепено се инкарни-
рале во едно врховно божество, кое суштински коинцидира со појавите и 
процесите во природата. Па, оттука и верувањата на древните народи дека 
врз нејзините базични функции е структуриран сиот свет, жив и нежив, 
конкретен или апстрактен. Овие верувања на првите земјоделци се 
засноваат врз факторите на плодородноста и фертилитетот, кревкоста на 
сите живи суштества (и животот воопшто), постојаната закана од 
деструкција, како и периодичната потреба од обновување и регенерирање. 
Затоа овие претстави и слики најмногу и најдолго успеале да се задржат и 
да опстанат низ милениумите.  

Големата божица – мајка / митската прародителка како универзална 
митска фигура која се поврзува со женскиот креативен принцип, во 
основата го симболизира исконското единство со Природата и циклич-
ните ритми: раѓање – умирање – повторно раѓање (обнова). Во таа смисла 
митската Голема мајка (Мagna Mater) ја вклучува во себе прокреацијата 
како носечка детерминанта. Таа како креатор или создавач на творечките 
сили на животот (извор и дарител на сè), воедно го одредува поточно го 
контролира времетраењето на животниот процес. 

Комплексноста на самиот живот и појавите во природата не биле 
така лесни за објаснување на архаичниот човек, кој пак бил во постојана 
потрага по смислата на нештата (желбата да се разбере непознатото, да се 
огранизира хаотичното, да се пронајдат врските и значењата). Тој не 
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можел да ја разбере смената на денот и ноќта, уште помалку сезонската 
смена на годишните времиња, како и сопствената животна трансформа-
ција (од бебе, дете, возрасен човек, старец и мртовец), па почнал да верува 
дека со светот и природата управуваат натприродни суштества кои 
поседуваат безгранична моќ која е несогледлива за неговите мисловни 
можности. Пред таквите мистериозни појави тој се нашол инфериорен, 
мал, незначаен, незаштитен. Чувствувајќи притоа и страв и почит кон 
природата и божествата што управувале со неа, тој поврзал дека нужно 
овие божествени сили раководат или барем влијаат на неговиот живот и 
на животот на целокупната општествена заедница. Успевајќи да ја согледа 
(но не и да ја објасни) кружната периодичност на самиот живот, архаич-
ниот човек во тоа вечно изменување го открил континуитетот во самата 
смена. Токму поради овие причини, древните народи ја изедначувале 
Природата со жената, вегетацијата, со Месечевите мени, со земјата.  

Со откривање на земјоделството1 се случува и револуција во 
митскиот светоглед кај првите земјоделци. Станувајќи зависни од плод-
носта на засеаните ниви, од обилноста на приносите, како и од природ-
ните појави, тие почнале со обожување на плодотворното начело на 
Природата–мајка. Мирча Елијаде ќе заклучи дека религиозната актив-
ност не била поттикната од емпириската појава на земјоделството, туку 
од мистеријата за раѓањето, смртта и повторното раѓање, слично на 
ритамот на вегетацијата.2  

За да постои некаква последователност во цикличниот синџир на 
настаните важел законот: сè што се раѓало истовремено подразбирало и 
умирање. Божеството кое било дарител на живот и на сè што промови-
рало фертилитет, во исто време управувало и со деструктивните сили на 
природата. Архаичниот човек мошне добро разбрал дека смртта е соста-
вен дел од животната врвица, но и се носел со мислата дека смртта е само 
привремена фаза на егзистирање пред повторно да се случи ново раѓање – 
потенцираната деструкција всушност ја најавувала идната регенерација. 
Така, апстрахираното женско божество станало Големата божица на 
Животот, Смртта и Регенерацијата. Не случајно, култовите за 
плодност стојат рамо до рамо со култовите кон мртвите. Земјата била 
перципирана како изворот на аграрна плодност, но од друга страна таа 
била светата гробница што ги примала назад мртвите тела на своите чеда 
(како мајчинска прегратка). Затоа хтонското начело било едно од 
ресорите на Големата божица и најверојатно ова начело ја имплицирало 
надежта на човекот за постегзистенција. 

Сепак, понекогаш Мајката–природа умеела да го покаже сиот арсе-
нал на деструктивна моќ, уривачки пориви (поплави, земјотреси, вулкан-
ски ерупции, периоди на суша) и пред овие стравотни лица, тој немоќен 

                                                 
1 Елијаде го зема периодот меѓу мезолитот и неолитот, 9000 – 7000 г. п.н.е, стр. 36. 
2 Елијаде, M: Историја на верувањата..., I том, стр. 40. 
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човек просто затреперувал. На овој или оној начин (преку молби, ветува-
ња, жртвопренесувања) тој се обидувал да ја смилостиви божицата да ја 
врати рамнотежата во космичкиот ред, а со тоа и благосостојбата во 
неговиот живот.  

Оттука и заклучокот дека во основа се работи за една панкосмичка 
божица – Маgna Mater која во себе инкорпорирала мноштво функции, 
кардинални за разбирање на човечкиот живот како индивидуален, а и за 
разбирање на космосот како жив организам кој се родил некогаш, кој 
постои и кој неминовно некогаш ќе згине. Токму таа полифункционална 
божица го еманирала креативното и плодотворното начело на природата, 
и независно под кое име фигурира „митската мајка“ – Инана, Иштар, 
Изида, Геа, Артемида, Деметра, Хеката, Кибела, Керера, Кали, Мокош.... 
таа е Прародителка која создава сè, која уништува сè и која обновува сè. 

 
1. Женските фигури во светската митологија 
 
Низ митологиите на старите древни цивилизации, несомнено сре-

дишно место во обожувањето на натприродните сили заземала претста-
вата за Семоќната божица која владее и управува со добрите и лоши сили 
– космосот и хаосот. Праисториската и историската митска божица била 
Господарка на планините, шумите, животните, растенијата, водите, каме-
њата, своевидна еманација на мистериозните сили на природата. Големата 
божица во сите нејзини манифестации била симбол на единството на сите 
живи и неживи форми во природата. Нејзината сила била во водата и 
каменот, гробот и пештерите, птиците и животните, ридовите и дрвјата. 
Оттука, може да се заклучи дека Митската прародителка била иманентно 
забележителна, отколку трансцедентно имагинарна, што значи таа била 
меѓу луѓето, физички присутна и опиплива. Тоа ќе стане круцијален 
фактор за повеќемилениумското одржување на култовите поврзани со 
женскиот креативен принцип, па таа упорност да се почитува Големата 
божица–мајка може да се следи уште од неолитско време.  

Првите светски цивилизации настанале од IV милениум п.н.е. до V 
век од н.е. во Месопотамија, Египет, Индија, Кина и на европскиот конти-
нент во неговиот југоисточен дел (Балканскиот Полуостров). Обожу-
вањето на женската претстава во ликот на некоја божица имаме во 
месопотамските религии. Во повеќето случаи постои преклопување на 
имињата на божиците, нивните функции и атрибути, како и нивните 
ресори. Месопотамската божица Инана била истовремено божица на 
љубовта и војната; таа раководела со животот и смртта. На иста линија 
стоела и вавилонската божица Иштар, подоцна Астарта, кои се олицетво-
рение на архетипската слика на застрашувачката и демонска Мајка на 
боговите. Нивната дијаболична и сурова природа била само еден дел од 
комплетната слика за нив, другиот дел се однесувал на митовите за 
нивната потрага по загубената љубов и тагувањето по неа. Во овие митови 
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се нагласува дека по исчезнувањето на божицата Инана = Иштар во 
подземниот свет (каде го барала својот сакан) престанал циклусот на 
сеопштата плодност и благосостојба. Заклучокот е јасен: Инана /Иштар 
/Астарта се божици – носителки на космичките сили: творечките и 
деструктивните.  

Изида е древноегипетска божица од пред 2500 год. п.н.е. која ги 
претставувала плодоносните сили на природата поврзани со растењето на 
житните култури и зелените полиња. Таа била портретирана со кравји 
рогови на главата и со сончев диск помеѓу нив (обележје на моќ, на кое 
дури му се импутираат фалусоидни и смртоносни значења), а на челото 
имала ureus (уроборос) – лик на света змија, што во друга крајност ја 
имплицира плодноста. Заедно со својот сопруг и брат – Озирис (кој вла-
деел со царството на мртвите) го претставуваат годишниот циклус на 
умирање и повторно оживување. Оттука ,,(…)во воскреснувањето на 
Озирис Египѓаните виделе модел преку кој и самите тие би имале вечен 
живот од онаа страна на гробот...“3 

На европско тло, поточно на териториите на континентална Грција, 
Крит и Егејскиот Архипелаг уште во минојско време (крај на III миле-
ниум до 115 год. п.н.е.) се обожувал култот кон сеопштата Голема 
божица–мајка на природата. Поновата хеленска религиозна матрица ја 
познавала божицата на плодноста во ликот на Деметра, секогаш придру-
жувана од нејзината ќерка Кора / Персефона. Деметра била најомилената 
од обожаваните божици во сите грчки области и колонии. Таа била, исто 
така, и најстара; морфолошки, таа се надоврзувала на Големите божици 
од времето на неолитот.4 Оваа божица била олицетворение на плодноста 
и изобилието, обилноста на земјоделските приноси, жетвата, зрелото 
класје. Митот за Деметра и Персефона во суштина е оплакувањето на 
мајката за губитокот на својата ќерка која ќе биде грабната од богот на 
подземјето Хад / Плутон.  

Ожалостената Деметра ја лишува природата од секакво растење, па 
исплашен од нејзиниот гнев Зевс й ја враќа Персефона назад, со извесен 
компромис: осум месеци Персефона да биде со мајка й, период на 
изобилство на земјата, а останатите четири месеци да престојува кај својот 
сопруг во Подземниот свет (време на сеопшта стагнација). Овој мит толку 
сакан од луѓето, бил инкорпориран во сржта на познатите Елевсински 
мистерии, кои исто така ја содржат аграрната мистика. Мистериите во 
Елевсина се прославувале цели 2000 години и вклучувале иницијациски 
обреди, јавни церемонии, тајни ритуали кои се поврзувале со смртта и 
повторното раѓање на животот и се развиле во алегорија за човековата 
бесмртност.5 Воведните обреди вклучувале прочистувачко капење, посте-

                                                 
3 Фрејзер, Џ. Џејмс: Златна гранка, стр. 34 
4 Елијаде, ibid, стр.252 
5 Померој, Сара: Божици, курви, сопруги и робинки, стр.105 
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ње, жртви, ритуални танци и рецитирања. Најверојатно, митот за Деметра 
и Персефона бил игран како драма во Елевсинските мистерии – смета 
Фрејзер.6 За Деметра и Персефона како тандемски пар кој сугерира 
удвојување на силата ќе стане збор нешто подолу.  

Во Европа исто така егзистирала уште една божица со сличен култ 
која била асимилирана претстава од ориентално потекло. Такво божество 
несомнено била фригиската Голема божица – Кибела, чијшто култ се 
одомаќил во Грција, Македонија, Тракија, а бил прифатен и од официја-
лен Рим во 205 – 204 год. п. н.е. Кибела била позната во античката 
митологија како мајка на боговите, на целата природа, заштитничка и 
дарителка на благосостојбата. Во основа се прифатила и нејзината 
иконографија дефинирана на Исток: божицата седи на престол помеѓу два 
лава (или пантери) фронтално поставени и на главата носи калатос. 

На македонскиот простор се вршени археолошки ископувања во 
реонот на Варош, стариот дел на Прилеп, каде се пронајдени дури три 
теракотни претстави ја отсликуваат божицата со калатос на главата – 
круна во вид на кошница, која го означува изобилството. Облечена е во 
долг хитон и е нагрната со химатион кој го придржува со раката.7 

Култот на Кибела и Атис подразбирал крвав и оргијастички ритуал 
што секоја година се одржувал на 22 март во Рим. Атис бил фригиски бог 
на житото (растенијата воопшто) и се врзувал за цикличното раѓање и 
умирање.8 Крвавиот ритуал на кастрирање и осакатување на гениталиите 
на свештениците бил во функција на задоволување на жедта за крв на 
свирепата божица. Најверојатно митско-ритуалното сценарио ја илустри-
рало „мистеријата“ на вегетацијата; крвта и половите органи жртвувани 
на Кибела обезбедуваат плодност на Земјата–мајка.9 Оргијастичкиот 
карактер пак, на разулавеност и општа веселба, танци и карневалски 
поворки го означувало будењето на природата – пролетната рамнодневи-
ца и секако воскреснувањето на Атис – богот на вегетацијата.  

Она што е посебно интересно за истакнување е следново: во тезите 
на Елеонора Петрова и Вера Б. Грозданова се оди на докажување на 
постоење на еден автохтон бригиски / фригиски супстрат на Балканскиот 
Полуостров. Двете сметаат дека Бригите како палеобалканска популација 
останале на овој терен сè до 5 век п. н.е. кога главнината на Фригијците 
емигрирала во Мала Азија, па изедначувањето на етникумите Бриги = 
Фригијци сигнализира дека можеби Кибела е домородно старобалканско 
божество кое дури векови подоцна преминало на малоазиско копно. 
Може да размислуваме и во друга насока ако божицата Кибела ја гледаме 

                                                 
6 Фрејзер, ibid, стр. 72 
7 Белешка, парафразирано според Битракова, Г.Вера: Религија и уметност во античко 

доба во Македонија, од стр. 124 – 140 
8 Фрејзер, II том, стр.5  
9 Елијаде, ibid, стр. 238 
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како директна наследничка на Големата божица на Марија Гимбутас која 
била присутна на истите овие простори илјадници години порано. 

Summa summarum, сите Големи божици – Иштар, Изида, Кибела, 
Деметра, Артемида, Хера, Хеката го одразуваат плуралитетот на против-
речните аспекти на овие древни божествени фигури. Нивните домени во 
однос на плодноста, мајчинството, дивата природа, ловот и смртта како и 
нивниот оргијастички карактер на чествување, се во функција на инсце-
нирање на повторното раѓање и возобновување не само на природата, не 
само на животот на човекот, туку и на целиот космички простор.  

 
2. Старобалканска доминанта 
 
На просторот на Европа веќе во средината на VI милениум п.н.е. 

постоела високо развиена цивилизација: прото–индоевропска цивилизаци-
ја која потесно се поврзувала со територијата на Балканскиот Полуостров. 
Оваа цивилизација во југоисточна Европа Марија Гимбутас ја нарекува 
староевропска цивилизација и според неа, таа е првобитната автохтона 
култура на Европа, постара од индоевропската. Гимбутас смета но и 
докажува, дека оваа цивилизација се развила независно и истовремено со 
првите древни култури од Блискиот Исток околу 7000 година п. н.е. 
(пределите на Анадолија, Месопотамија, Сирија, Палестина и Египет). 
Простирајќи се на балканскиот простор (меѓу плодните речни долини на 
Дунав, Морава, Вардар) древните земјоделци10 на југоисточна Европа 
развиле уникатен културен образец, за кој сведочат: оригиналните ритуал-
ни садови, светите олтари и жртвената опрема најдена во нив, култните 
светилишта, сè до минијатурните скулптури (идоли), грнчарството, 
ритуалните костими и маските. Посебно за истакнување е комплексот 
Винча11, напредна цивилизација која постоела од 5500 до 3500 година п. 
н.е., а во чиј ареал спаѓа и реката Вардар со градовите Скопје и Штип. 
Оттука доаѓаме до заклучок дека староевропскиот развој и матријар-
халната култура се еден сeопфатен процес, и животот во неолитско време 
во Македонија не може да биде разбран надвор од општата проблематика 
на неолитизацијата во Југоисточна Европа, бидејќи Македонија е неразде-
лив дел од таа културно–историска област. 

Достигнувајќи го својот климакс во V милениум пред наша ера, оваа 
култура на стара Европа ја има веќе етаблирано матрилинеарната, агрикул-
турната, егалитарната и мирољубивата структура.12 Во една таква ненасил-
ничка атмосфера на гинекократија се проицирале мотивите на женското 
начело и т.н. идентификација со мајката: мотивите на мајчинство и плодо-

                                                 
10 Од 7000 до 5500 г. п.н.е. на овие простори од растенијата се одгледувале пченица 

(жито), јачмен, сочиво, грашок, а од животните најбројни биле овците и козите. 
11 Обединувачки комплекс за Србија, Македонија и дел од Бугарија 
12 Парафразирано според Гимбутас, Марија: Божиците и боговите на Стара Европа, стр.9 



 94 

творност, асексуалност и покровителство, рамноправност и одмерена 
духовност. Од овде „извира“ матријархалната и земјоцентирана култура со 
високо развиена свест за скулптурна и керамичка традиција. Па така, за 
задоволување на високата духовна култура на населението била произве-
дувана богата идолна пластика (фигурини), олицетворувајќи ја притоа 
идејата за плодородие и прародителките – митските Големи мајки.  

Преку уметноста на фигурините и првобитното сликарство, неолит-
скиот „уметник“ го креирал својот митски свет на обожување на неговите 
божества, во прв ред Големата мајка. Со тоа, тој архаичен „уметник“ се 
обидел да ја рационализира природата од која толку зависел и воедно да 
даде еден визуелен израз на тие необјаснети, мистериозни митски 
концепти. Во тој обид за „дисциплинирање“ на хаотичките форми на 
Природата го вклучил и човечкото тело, антропоморфизмот кој се 
одразува пред сè во обликот на жената. Намерата му била едноставна – 
чествување и спиритуализација на женственоста и женското тело способ-
но за создавање живот, аналогно на самата природа. Така, минијатурните 
скулптури (фигурини) станале миметички репрезенти на самата жена – 
божица, на нејзините физички карактеристики, атрибути и асоцијации со 
кои се поврзува таа. 

Општа карактеристика за целиот балкански неолитски блок е 
хиперболизацијата на седечката и породилната положба на женските 
фигури (нивните изразити колкови и потенцираниот абдомен, но и 
торзото со пластично назначените гради). Концептот на Митската праро-
дителка ги евоцира биолошките конотации на плодноста кои се клучни за 
човековата егзистенција: 1. раѓање (создавање) од вулвата на жената, 2. 
фертилитет и гравидитет кој опстојува во стомакот на жената, 3. изобилие 
и благодет од градите односно дојките на жената. Многубројни се 
приказите на стилизирана женска фигура во породилна поза со раширени 
нозе и раце, со што се глорификува тој чин на пораѓање и наедно се 
иницира слика на рамнотежа меѓу хаосот и космосот во универзумот.13  

За нас интересни се пронајдените теракоти на Големата мајка од 
локалитетот Тумба Маџари (датирани во II век п. н.е.) претставени на 
основа од куќа, горниот дел од телото има облик на жена со голи гради. 
Рацете на карактеристичен (заштитнички – покровителски) начин й се 
поставени на куќниот покрив... Наместо долниот дел на телото на жената 
претставена е куќата, тоа значи дека куќата е всушност нејзина утроба.14 
Во оваа препознатлива иконографија, митската прародителка е претставе-
на како покровителка на куќата и домот, заштитничка од зло, дарителка 
на благосостојба и одржувач на семејната хармонија.15 Иконографските и 

                                                 
13 Чаусидис, Никос: Митските слики на Јужните Словени, стр.185 
14 Ibid, стр.205 
15 Домашното огниште и печката се типично женски топоси кои се во директна врска со 

женските генитални органи и функции (наликуваат на вулва и утерус) 
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палеоетнографските белези на Митската прародителка како „Венера“ – 
божица со изразити дојки (асоцијација на небесните „извори“/ потоците 
на животот) ни даваат есенцијално безвременска обликувана концепција 
на изедначување на макрокосмичко ниво (природата и целокупната вселе-
на) со микрокосмичкото ниво (телото на жената). 

Според Марија Гимбутас, скоро сите неолитски божици се композит-
ни претстави со акумулирани траги од предаграрната и аграрната ера: 
сликите и претставите на Големата божица како водена птица или водена 
змија, како риба или жаба, мечка, елен или бик, се наследни рецидиви од 
палеолитско време.16 Не се случајни и симболичките прикази на Митска-
та прародителка – Magna Mater во фитоморфно, односно во дендроморф-
но божество, прикази на митската родилка со екстремитетите во вид на 
животински протоми (во зооморфизиран облик) и прикази на божицата во 
облик на куќа. Сите овие идентификации стојат во прв ред да истакнат 
дека жената т.е. мајката со својата биолошка функција – да го роди сиот 
свет, ги воспоставува цикличноста и вечниот континуитет како един-
ствени модуси на блажено и бесконечно човечко постоење и опстојување. 

 

                                                 
16 Гимбутас, M: Божиците и боговите на Стара Европа, стр. 237 
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МАКЕДОНИЈА ВО СТАРИОТ ВЕК 
 
 
Македонија во праисторијата 
 
Доказите за населувањето на денешна Македонија потекнуваат од 

епохата на неолитот, значи од младото камено време. Примитивното 
земјоделство и сточарство постоелe на територијата на Македонија уште 
во периодот од 6000-2300 пр. н. е.  

Пронајдоците во Вршник, во околината на Штип, го докажуваат 
постоењето на култури кои се поврзуваат со периодични пронајдоци во 
Србија и во Војводина (Старчево кај Панчево), во Бугарија (Караново), на 
Панонската Низина (Корос) и во северна Грција. Со оглед на поврзаноста 
и сличноста со археолошките пронајдоци во Анадолија, овие култури, под 
заеднички назив, се означувани како „балканско-анадолски“ и нивната 
егзистенција е ограничена на 2300-1900 г. пр. н.е. Од етнички аспект 
сигурно се работи за Индоевропејци, евентуално за првиот бран на индо-
европско населување, некогаш означуван како протоиндоевропски. Со 
оглед на натамошниот етнички развој на регионите, населението, исто 
така, се означува и како „пратракиско“.  

Во бронзеното време, приближно околу 1900 г. пр. н.е., во Европа 
дошло до големи миграциски движења кои многу го смениле етничкиот 
состав на средоземната област. Така, како и кај сите подоцнежни познати 
„преселби на народите“, и во овој случај се претпоставува дека новиот 
етникум дошол од исток, од широките степски области на север од 
Црното Море и по долината на Волга. До одредена мера може логички да 
се заклучи дека миграциското движење било предизвикано од некоја 
природна катастрофа, којашто предизвикала недостиг од пасишта од 
коишто биле зависни некогашните номади. Меѓу новите етникуми 
коишто се појавиле на сцената на нашата позната историја, меѓу другите, 
фигурираат и Ерменците, Дакијците, Мезите, Фригите, Илирите и племи-
њата од коишто подоцна настануваат старите Грци. Во рамките на тие 
племиња, на проучуваната територија дошле и претходниците на антички-
те Македонци. Миграцијата што започнала околу 1900 г. пр. н.е. се повто-
рувала и во следните столетија. Последниот бран настанал околу 1200 г. 
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пр. н.е. Во рамките на споменатите поместувања, македонските племиња 
од стариот век се населиле на територијата на денешна Македонија. 
Нивни соседи на запад веројатно станале Илирите, а на југ јонските, 
ајолските и ахајските грчки племиња. Околу горниот тек на реката Вардар 
се наоѓала групата Пајонци која, веројатно, претставувала остаток на 
праерменските племиња, чиишто потомци се преместиле во Мала Азија. 
Ископините во околината на Тетово ја докажаа поврзаноста на македон-
ските племиња со микенската грчка култура.  

Кон крајот на второто илјадалетие пр. н.е. на југот на Балканскиот 
Полуостров дошло до нови значајни промени во етничката композиција. 
Дорците, племиња што живееле во северна Грција и коишто веќе имале 
железно оружје, ги нападнале племињата на југот, ја уништиле микен-
ската култура и загосподариле практично со цела Грција. Потоа се 
насочиле кон север и ги нападнале македонските племиња, но тие ја 
спречиле нивната експанзија. Потребата за одбрана водела кон создавање 
на македонскиот племенски сојуз, којшто бил основа за подоцнежната 
македонска држава од стариот век. 

На своите прапочетоци во стариот век, под Македонија се подраз-
бирала територијата на север од Тесалија и на запад од Тракија, додека на 
запад, односно северозапад, сосетка им била Илирија. Македонија била 
одделена од Тесалија со масивот Олимп, а од Тракија со планинскиот 
систем Родопи. Територијата се сметала за идентична со митската Емати-
ја, за која зборува Хомер.  

Македонија била позната по своите наоѓалишта на руда и скапоцени 
камења. Богати наоѓалишта на руда имало во околината на градот Филипи 
и на Пангајските Планини, исто како и на Осоговските Планини и денеш-
ните Плачковица, Козјак и Скопска Црна Гора. За развојот на добивањето 
руда заслужен е Филип II кој, според Диодор, експлоатацијата на рудата 
во околината на Филипи толку ја раширил што годишно изнесувала 1000 
таланти злато. Ископувањето на металите го стимулирало занаетчиското 
производство, а тоа пак влијаело врз развојот на градовите. Ископувањето 
било во рацете на кралскиот двор, а по падот на Македонија под власта на 
Рим станало монопол на државата. Во Солун, во 3 век, била отворена 
огромна државна ковачница и со неа специјализирана работилница каде 
што се изработувало оружје за армијата. По поделбата на Римската Импе-
рија во 395 г. станала единствена фабрика за оружје во целата Источно-
римска Империја.  

Главната улога во македонското општество долго време ја задржало 
племенското благородништво. Поглаварите на поединечните племиња 
биле означувани со грчкиот израз басилеос, односно крал. Тие граделе 
утврдени седишта кои понекогаш се поклопуваат со местата на подоцнеж-
ните градови, како на пример во случајот со Скопје. Овие „кралеви“ 
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војувале меѓу себе, што многу го отежнувало формирањето заедничка 
држава. И по нејзиното формирање, влијанието на семејствата на 
некогашните старешини било огромно. На чело на државата, иако стоел 
само еден крал, тој не бил неограничен владетел: неговата моќ била 
ограничена токму од членовите на големото племенско благородништво 
кои ја формирале неговата свита, која подоцна на грчки се нарекувала 
хетајрион. Од редот на македонската аристократија биле именувани и 
највисоките кралски службеници и војсководци. Покрај нив, кралски 
служби добивале и Грци и Персијци, иако по правило со пониски места.  

Градовите во Македонија се потврдени од 4 век пр. н.е. По долниот 
тек на реката Халијакмон се наоѓал најстариот македонски град (Ајгаj), 
каде што биле и гробниците на македонските кралеви. Вториот град по 
важност во оваа област била Пела, а од 4 век пр. н.е. тој е главен маке-
донски град. Во подножјето на планината Бермион се наоѓале градовите 
Одеса и Бер, во областа Пиерија градот Пидна и во подножјето на Олимп 
градот Дион, култен центар на старите Македонци. Во источна Македо-
нија важни градови биле Филипи и Антипол (Антиполис). Најубаво 
изграден град станал Тесалоника (Солун). Во Горна (северна) Македонија 
имало помалку градови и тие не биле толку убаво изградени. Најважна 
била Хераклеја во областа Линкестида (Хераклеја Линкестис, денешна 
Битола), потоа Стоби на устието на реките Црна и Вардар, Арг (во 
Орестида) и Добер во низината на Струмица. Градовите станале важни 
центри на занаетчиско производство и трговија.  

Ропството не е потврдено во изворите до 4 век пр. н.е. Сигурно и 
тогаш постоело, но само во ограничен опсег, што и подоцна ги разлику-
вало социјалните односи во Македонија од ситуацијата во вистинската 
Грција. Но, не може да се претпоставува дека ропството ниту делумно не 
се раширило по големите војни, кога Македонија станала светска импери-
ја. Се претпоставува дека робовите и претходно ги имало на кралскиот 
двор, а по воената експанзија нив ги користеле и како работна сила на 
големите поседи на македонската аристократија.  

 
Настанувањето и почетокот на античката македонска држава 
 
Почетоците на македонската држава не се јасни. Нашите знаења за 

нив, пред сè, се потпираат на списите на грчкиот историограф Херодот од 
Халикарнас (Helikarnas) (околу 484–430 пр. н.е.) „таткото на историјата“. 
Но, Херодот некритично прифаќал и разни легенди и митови. Наследник 
на Македон бил Каран, кој историски не може да се документира, но 
традицијата му го припишува основањето на првиот главен град – Еге 
(Ајгаj) (на грчки: град на јарецот) и каде што, според некои податоци, 
Македонците ги погребувале своите кралеви. Точната местоположба на 
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овој град не е позната. Ископините во близина на градот Бер во денешна 
грчка Македонија, сепак, го докажуваат постоењето на голема населба 
која служела и како место за погребување. 

Првиот потврден владетел е Пердика I (околу 707-660 г. пр. н.е.), 
според традицијата син на митскиот јунак Темен, кој потекнувал од 
Херакле (Heraklés, грчки јунак, син на Зевс и Алкмина). Според својот 
митски предок, Пердика I бил сметан за основач на родот Темениди. Оваа 
династија, исто така ја нарекувале и Аргеади, бидејќи Пердика, според 
податоците, дошол од градот Арг на Пелопонез. Слични „генеалогии“ 
очигледно биле создадени со јасна политичка цел: требало да се докаже 
дека Македонците не се варвари, какви што ги сметале Грците, туку дека 
се дел од грчкиот свет и култура. Пердика своето седиште веројатно го 
изградил во просторот на денешна Едеса и своето владеење го проширил 
на областа што била дел од Долна Македонија.  

Според Херодот, по Пердика владееле следните кралеви, во прва 
линија: Аргеј (околу 659-645 г. пр. н.е.), Филип I (644-640 г. пр. н.е.), 
Аероп I (веројатно 639-574 г. пр. н.е.), Алкета (573-541 г. пр. н.е.) и 
Аминта I (541/540-498 г. пр. н.е.). За настаните поврзани со нивното 
владеење сигурно не можеме скоро ништо да кажеме, бидејќи описот за 
нивното владеење Херодот го исполнил со разни легенди. Сепак, од 
скудните податоци на античките историчари може да се заклучи дека 
младата македонска држава морала да се соочува со две опасности: на 
север и на запад тоа биле племињата на Илирите, а на исток на 
Тракијците. Племињата на Илирите и на Тракијците постојано ја напаѓале 
македонската племенска територија и сакале да ја освојат. Конкретно е 
познато дека Аргеј војувал со старешината на илирското племе Тавланти 
Галаур. Во битката против Илирите загинал синот на Аргеј – Филип I. Од 
наведените причини може да се претпостави дека целиот 6 век пр. н.е. е 
период на консолидација и на зацврстување на државата.  

Наспроти тоа, за историјата на Македонија во првата половина на 5 
век пр. н.е. имаме веќе поточни информации. Македонија станала учесник 
на големиот конфликт на источното Средоземје, познат како Грчко-
персиски војни, чијшто тек (до 478 г. пр. н.е.) Херодот подетално го 
опишал. Персискиот крал Дариј I (522-486 г. пр. н.е.) ги потчинил грчките 
градови во Мала Азија на кои, во 500/499 г. пр. н.е., Атина и еубојската 
Ерeтреја им испратиле помош. Кога Персијците го задушиле востанието 
на малоазиските градови, во 492 г. пр. н.е., испратиле војска против 
вистинската Грција. Иако персиската флота била уништена од голема 
бура кај полуостровот Халкидик, па затоа персиската војска воопшто и не 
стигнала до вистинска Грција, сепак, персискиот војсководец Мардониј, 
со остатоците од војската, успеал да ги покори тракиските племиња и 
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Македонија. Македонскиот крал Аминта I бил принуден да го признае 
персискиот суверенитет и да му стане сојузник на Дариј.  

Синот на Аминта, Александар I (498-454 г. пр. н.е.), иако веднаш на 
почетокот од своето владеење ја признал персиската доминација, истовре-
мено одржувал тајни контакти со Атина, на која й давал информации за 
движењето на персиските војски и ја снабдувал со дрва неопходни за 
изградба на воени бродови. Александар бил воодушевен обожувач на 
грчката култура и на сè грчко, и со тоа го заслужил прекарот Филелен. 
Херодот во својата Историја пишува дека Грците не сакале на Алексан-
дар I да му дозволат да учествува во натпреварите на Хелените, со 
образложение дека тие не се за варвари, на што Александар реагирал со 
објаснување за сопственото грчко потекло и за наводната грчка припад-
ност на Македонците. По Третиот персиски поход во 480 г. пр. н.е. Алек-
сандар се понудил како посредник при преговорите меѓу Грците и Персиј-
ците. Во следната година (479 г. пр. н.е.) Персијците биле поразени во 
поморската битка кај ’ртот Микала на западното крајбрежје на Мала 
Азија и дефинитивно морале да се откажат од своите планови да ја освојат 
Грција. Иако во битката Александар учествувал на страната на Персиј-
ците, нивниот пораз го искористил да се ослободи од персиската надмоќ и 
својата територија да ја рашири скоро по целата Долна Македонија, дури 
и по долниот тек на реката Струма. Неговото владеење, исто така, било 
поврзано со зголемената експлоатација на среброто и со ковањето на први-
те македонски монети, кои го симболизираат напредокот на државата.  

Напредокот на државата целосно се пројавил во втората половина на 
5 век пр. н.е. кога во Грција била во тек т.н. Пелопонеска војна (431-404 г. 
пр. н.е.). Се работело за конфликт на големите сили за надмоќ над Грција, 
меѓу демократската Атина и олигархиската Спарта, односно меѓу двата 
сојуза на грчките градови со коишто владееле Атина и Спарта – меѓу 
Атинскиот поморски сојуз и Пелопонескиот сојуз. За учеството на 
Македонија во Пелопонеската војна и за судбините на другите учесници 
во овој период знаеме благодарение на грчкиот историчар Тукидид (460-
околу 400 г. пр. н.е.). Синот и наследник на Александар I, Пердика II (454-
413 г. пр. н.е.), спроведувал вешта политика на маневрирање со обете 
завоени страни при што мислел, пред сè, на сопствената корист. За 
Македонија поголема опасност претставувала Атина која, со посредство 
на својот Поморски сојуз, се обидувала да ја завладее и македонската 
трговија. Атина го искористила својот сојузник Ситалк, кралот на траки-
ските Одриси, којшто во 429 г. пр. н.е. започнал војна против Македонија 
со цел да го симне Пердика и на тронот да го намести неговиот внук 
Аминта. Тракиската војска еден месец пустошела низ Македонија, но 
сепак не ја постигнала својата цел, бидејќи Пердика на своја страна го 
добил одрискиот наследник Севт, којшто го убедил Ситалк да се повлече. 
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Во 424 г. пр. н.е. Пердика II договорил сојузништво со спартанскиот 
восководец Брасида, кому му помагал во битката против градовите во 
Тракија и на Халкидик. Оваа војна не се одвивала со успех за Спарта и 
затоа Пердика привремено преминал на страната на Атина. По победата 
на Спарта во 417 г. пр. н.е., Пердика повторно станал нејзин сојузник.  

Со политиката на Пердика продолжил и неговиот син Архелај I (413-
399 г. пр. н.е.), којшто на македонскиот трон завладеал со насилна елими-
нација на другите претенденти. Во 410 г. пр. н.е. Архелај се поврзал со 
Атина, која ја снабдил со дрво за градба на бродови и со помош на 
атинската флота го освоил градот Пидна. На тој начин завладеал со еден 
дел од Тесалија, со градот Лариса, и за Македонија дефинитивно обезбе-
дил поволен пристап до морето. Архелај во земјата вовел низа реформи 
коишто имале за цел Македонија да ја приближат кон Грција. Според 
Тукидид, Архелај направил „повеќе отколку осумте кралеви, коишто 
владееле пред него“. Војската била реорганизирана. Била формирана 
тешка коњаница составена од членовите на кралската свита (хетајриja) и 
пешадија составена од обичните земјоделци. Според грчкиот пример биле 
градени улиците. Истовремено бил изграден новиот главен град Пела, кој 
се наоѓал поблизу до морето и имал подобри услови за економски развој. 
Архелај го поддржувал ширењето на грчката култура. Во неговиот дворец 
живееле и работеле славни грчки уметници и поети како Зевксис, 
Тимотеј, Еврипид, Хирилос и Агатон. За време на неговото владеење 
дошло до развој на градовите коишто биле градени во грчки стил.  

По смртта на Архелај I во Македонија дошло до внатрешни распра-
вии. За четири десетолетија (399-359 г. пр. н.е.) се смениле вкупно девет 
владетели. Од нив најголемо значење имал Аминта III, којшто бил 
единствениот што владеел подолг период – цели 20 години (393/392-370-
369 г. пр. н.е.). Нему му успеало да ја стабилизира земјата и да ја зацврсти 
централната моќ. По внатрешната консолидација се трудел државата да ја 
обезбеди и однадвор. Во сојуз со Спарта, во 379 г. пр. н.е. го поразил 
сојузот на градовите на Халкидик и ги одбил нападите на Илирите, кои 
земјата ја загрозувале од запад. За релативно кратко време Македонија 
повторно станала значаен фактор во грчката и во балканската политика.  

Наследик на Аминта III станал неговиот најстар син Александар II 
(370-368 г. пр. н.е.), којшто се обидел да завладее со Тесалија, што му 
успеало само краток период, бидејќи во времето на неговиот наследник 
Пердика III (365-359 г. пр. н.е.) Македонија дошла во конфликт со 
Тебанците. Тебанците ја избркале македонската војска од Тесалија и како 
гаранција на мирот зеле заложник – помладиот син на Аминта III и брат 
на Пердика III, Филип. Пердика III загинал во битката против Илирите 
кои ја искористиле можноста и под водство на својот старешина Бардила 
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повторно навлегле во земјата. Пред својата смрт Пердика го именувал 
Филип (во тоа време заробен во Теба) за регент на својот син Аминта IV.  

 
Влезот на Македонија меѓу велесилите 
 
На Филип престојот во Теба несомнено му бил од корист. Се 

образувал во областа на дипломатијата и навлегол во заплетканите односи 
на грчката политика. Според грчкиот историчар Диодор Сицилиски (1 век 
пр. н.е.), Филип избегал од Теба, се вратил во Македонија и таму ја презел 
власта, најпрвин како регент, кратко потоа како крал под името Филип II 
(359-336 г. пр. н.е.). Задача од прв степен на новиот крал му била рефор-
мата на војската, којашто била неговата главна поддршка. Пешадијата 
била вооружена со ново оружје – долго копје наречено сариса. Биле 
формирани единици на тешка пешадија, составена од обични земјоделци, 
и се зголемило значењето на тешката коњаница – хетајри. Оклопната 
пешадија со копја напредувала во збиена линија и ја претставувала т.н. 
фаланга, единица за напад со сила од 150 мажи. Филип, исто така, 
спровел и низа стопански реформи. Ковал нови златни монети – статери 
коишто станале симбол на силата на земјата, посебно откако на Македо-
нија й успеало да ги освои Пангајските златни рудници во Тракија. Се 
грижел и за регулацијата на реките, изградбата на комуникациите и 
направил реформа на финансискиот систем според примерот со кој се 
запознал во Теба.  

За кратко време Филип ја зацврстил македонската држава. Негова 
задача од прв ред била да се пресмета со племињата на Тракијците и на 
Илирите коишто, пред неговото доаѓање на тронот, ја загрозувале земјата. 
Во редот на важност Илирите биле на прво место. Пред воената интервен-
ција, Филип најпрвин се трудел на дипломатски начин да се обезбеди во 
однос на Атина, која сè уште претставувала голема поморска сила. Филип 
со неа успеал да склучи договор за ненапаѓање. Кога на тој начин дипло-
матски ја обезбедил својата држава, во 358 г. пр. н.е. Филип најпрвин ги 
нападнал племињата на Пајонците кои ги потчинил под свој суверенитет. 
Дури потоа се свртел против Илирите. Иако илирскиот владетел Бардила 
му понудил мировен договор, Филип продолжил со војната и ја зазел тери-
торијата околу езерото Линкестис (Охридско Езеро). Филип потоа кон сво-
јата држава целосно ги припоил повеќе или помалку независните терито-
рии на велможите во Горна Македонија и формирал централизирана власт. 

Во 357 г. пр. н.е. настанало ново назадување на Атина, која ја изгуби-
ла моќта над Вториот поморски сојуз. Филип тоа го искористил за да го 
опсади градот Амфипол кај устието на Струма со цел да добие пристап на 
Егејското Море. Во 357-354 г. пр. н.е. постепено ги освоил градовите 
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Амфипол, Пидна, Потидеја и Метона. Потоа, своето внимание го завртел 
кон тракиското крајбрежје. Ја освоил населбата Кренди н а Пангајската 
Планина, која ја населил со македонски колонисти и ја нарекол според 
своето име Филипиј, во римско време позната како Филипи. Овде, исто 
така, започнал со експлоатација на златните рудници. Пристапот на море 
значел и големо ослабување на Атина како поморска сила. 

Филип понатаму, во 353 г. пр. н.е. ја освоил Тесалија и напредувал 
кон Термопилскиот Теснец. Исто така, тој го искористил тоа што неговата 
сопруга Олимпијада била принцеза којашто потекнувала од династијата 
на молоските кралеви кои владееле во Епир, планинска територија на 
запад од Македонија, на денешната граница меѓу Албанија и Грција.  

Тоа што завладеале со еден дел од егејското крајбрежје на Маке-
донците им предизвикало нов и мошне долг конфликт со Тракијците. 
Против нив Филип, во 352-351 г. пр. н.е., започнал воен поход. За време 
на походот, покрај морското крајбрежје дошол далеку на исток, дури до 
населбата Бизантион (подоцна Константинопол, денешен Истанбул) на 
брегот на Мраморно Море. Притоа ги искористил несогласувањата меѓу 
тракиските кнезови Адамок, Керсеблепт и Перинт. Првиот преминал на 
страната на Филип, вториот бил принуден да склучи мир со Филип, а 
Перинт на Филип му го дал својот син како заложник. Во 351-348 г. пр. 
н.е. Филип го зазел полуостровот Халкидик со помош на тракискиот кнез 
Терес, противник на Керсеблепт. Со тоа од грчката политика бил елими-
ниран Олинт, значаен трговски и политички центар на полуостровот 
Халкидик. Уште еден дел од територијата на Тракијците била поробена во 
342-339 г. пр. н.е., кога била заземена територијата меѓу реките Марица и 
Тунџа. Овде бил изграден новиот град Филиполис, денешниот бугарски 
Пловдив. За време на походот, војската на Филип била нападната од 
воените тракиски племиња Трибали во планинскиот превој на планината 
Хем (Стара Планина во Бугарија). Трибалите убиле многу Македонци, 
Филип бил ранет во битката, a неговиот коњ, убиен. Заради тоа на Филип 
не му успеало да ја заземе целата територија на Тракијците.  

Со постепеното ширење на македонската територија, Филип создал 
голема основа која му овозможувала да се меша во внатрешните прашања 
на Грција. Во бескрајните конфликти меѓу демократските и олигархи-
ските градови-држави, Филип по правило бил на страната на олигархија-
та, но истовремено водел преговори и со демократската Атина. Атинскиот 
државник Филократ на Филип му понудил да склучат мировен договор, 
којшто го потпишале во 346 г. пр. н.е. Овој договор (познат како Фило-
кратски мир) во практиката бил еднаков на македонска победа, бидејќи 
Атина ги признала сите освоени места на Филип на тракискиот брег.  
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Кралот Филип многу настојувал Македонија да биде сфатена како 
дел од грчкиот свет. Од тој аспект, од големо значење било нејзиното 
учество во светата војна, односно војната за спас на Делфи и на тамош-
ното светилиште. Бидејќи Делфиското пророчиште се сметало за култно 
место од сегрчко значење, за сите грчки градови било задолжително да 
земат учество во случај да има потреба од војна заради политичка и 
економска независност на Делфи. Филип зел учество во светата војна 
против Токидците во 356-346 г. пр. н.е. Токида, територија на Коринт-
скиот Залив во средна Грција, им припаѓала на традиционалните соперни-
ци на соседната Теба, со која воделе низа војни. Тебанците го искористиле 
тоа што на територијата на Токида се наоѓало Делфиското пророчиште и 
во 356 г. пр. н.е. ги обвиниле Токидците дека ја обработиле земјата посве-
тена на богот Аполон. На тоа, заедницата на земјите околу Делфиското 
пророчиште (Делфиска амфиктионија) им објавила војна на Токидците. 
Тие како надомест за воените трошоци ги заплениле завештените подаро-
ци на Делфиското пророчиште, долго време успешно се противставувале 
и затоа против нив напомош бил повикан Филип, кој сосема ги поразил. 
Со тоа неговиот престиж уште повеќе пораснал.  

И покрај формалната егзистенција на мировниот договор, Атина 
останувала да й биде непријател на Македонија, бидејќи достигнувањата 
на Филип во Тракија почнале да ја загрозуваат поморската трговија на 
Атина со Црното Море. За опасноста од Македонија бил свесен ораторот 
Демостен, кој во Атина предупредувал на силата на Филип, при што 
одбивал да ја признае Македонија како дел од хеленскиот свет. Со тоа 
постигнал во 338 г. пр. н.е. против Филип да се спојат Атина и Теба, но 
Филип оваа алијанса, до последниот војник, ја поразил во битката кај 
Хајронеја. Оваа битка се памети и затоа што во неа за првпат се борел 
синот на Филип – Александар. 

 
Империјата на Александар Велики 
 
Амбициозниот план на Филип го реализирал неговиот син Алек-

сандар III, наречен „Велики“ (336-323 г. пр. н.е.). Се родил во 356 г. пр. 
н.е., така што кога настапил на тронот имал само 20 години.  

И покрај својата младост, Александар успеал да биде многу енерги-
чен владетел. Најпрвин ги приморал на мир племињата што й биле соседи 
на Македонија, кои по смртта на Филип повторно почнале да се бунту-
ваат. Решително си обезбедил послушност од страна на Грците коишто 
сакале да излезат од Коринтскиот сојуз, при што Теба ја срамнил со земја. 
Во 335 г. пр. н.е. организирал нов поход кон Дунав и кон Тракија со 
намера да го поправи поразот што таму го претрпел неговиот татко. Тој 
истовремено испратил и флота, преку Дунавската делта и преку Црното 
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Море, и на тракиските племиња Трибали планирал да удри од двете 
страни. Иако планот целосно не му успеал и Тракијците целосно да ги 
покори, походот не бил без значење, бидејќи со тоа Александар барем си 
ја осигурал заднината. 

Походот против Персијците бил започнат во 334 г. пр. н.е. Армијата 
од 30 000 пешаци и 5 000 коњаници ја преминала клисурата на Хелеспонт 
(денешните Дарданели) меѓу Европа и Азија. Кај рекичката Граникос во 
планинската Мезија (денешната рекичка Бига во малоазиска Турција) 
Александар ја извел првата победничка битка со Персијците и ги ослобо-
дил малоазиските грчки градови на кои им била дадена самоуправа. Една 
година подоцна (333 г. пр. н.е.) кај градот Ис (денес Искендер) ја поразил 
многукратно побројната персиска војска, која била предводена од нивниот 
крал Дариј III. Армијата на Александар започнала победнички поход кон 
денешните Сирија и Палестина. Во 332 г. пр. н.е. таа го освоила фени-
кискиот град Тир (денешен Сур), којшто давал жесток отпор, и со тоа му 
се отворил патот кон Египет. Египет бил освоен доста брзо и Александар 
овде, во Делтата на Нил, на средземното крајбрежје, го изградил својот 
нов главен град – Александрија. Од Египет, повторно преку Палестина и 
Дамаск, армијата на Александар се упатила кон Сирија, кон реките 
Еуфрат и Тигар на исток. Дариј, во 331 г. пр. н.е., одново бил поразен кај 
Гавгамела во Асирија, недалеку од библиската Нинива (денешен Мосул). 
Александар завладеал со цела Месопотамија и со Вавилон, Суза и 
Персепол. Овој град на персиските владетели бил опустошен, вклучувајќи 
ја и прекрасната палата на Ксеркс, што освојувачите го сметале за чин на 
историска правда за персиските пустошења на Атина. Дариј избегал во 
Медија и Партија (денешен северен Иран) каде што следната година бил 
убиен од сатрапот Бес, кој потоа се самопрогласил за крал.  

Идејата за „ослободување на Грција од Персијците“, по уништу-
вањето на Персиското Царство, била заменета со идејата за создавање на 
„светска империја“, на чие чело би бил Александар како владетел-бог. 
Идејата за владетел-бог, која на Грците и на Македонците им била целос-
но непозната и туѓа, Александар ја презел токму од поразените Персијци. 
Во 329-328 г. пр. н.е. армијата на Александар најпрвин ја довршила ликви-
дацијата на остатоците на персиската војска. Александар го следел Бес 
дури до областа Бактрија и Согдијана во денешен Туркестан. Тој дефини-
тивно ја уништил војската на Бес, а самиот Бес го заробил и го погубил. 
Исто така ги поразил и Скитите кај реката Џакарта (Сирдарја). Во 327 г. 
пр. н.е. Александар најпрвин навлегол во Авганистан, а потоа влегол во 
Индија. Таа, според претставите на тогашните географи, требало да се 
наоѓа на брегот на океанот и да го претставува „крајот на светот“, така 
што со нејзиното освојување и би бил исполнет планот за создавање 
„светска империја“. Но, освојувањето на Индија се покажало како невоз-
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можно, бидејќи владетелите на локалните племиња давале силен отпор и 
македонската (или грчко-македонската) војска претрпела големи загуби. 
Во областа на денешниот Пенџаб војниците на Александар почнале да се 
бунтуваат и одбиле да напредуваат понатаму на исток кон реката Ганг. 
Тоа укажувало дека политиката на Александар ја губи поддршката и во 
редовите на неговите војници. На Александар му се спротивставил еден 
дел од старата македонска аристократија, која често се наоѓала во негова 
близина. Тие протестирале не само против самите напади, во кои не 
гледале никакво задоволство, туку и против тоа што Александар почнал 
да го прифаќа ориенталниот ритуал поврзан со деспотското обожување на 
владетелот. Младиот македонски крал се оженил со бактриската принцеза 
Роксана, а освен тоа и со ќерката на Дариј, Статира. Отпорот на македон-
ската аристократија се пројавил во неколку заговори. Иако тие биле 
откриени и нивните водачи без милост ликвидирани, Александар сепак се 
решил за враќање во Вавилон.  

Во 325 г. пр. н.е. Александар го прогласил Вавилон за свој главен 
град, којшто го направил мошне величествен. Притоа не се откажувал од 
своите планови за освојување на Индија, а планирал и поход кон Арабија 
(т.е. на Арапскиот Полуостров, до денешна Саудиска Арабија). Но, во 323 
г. пр. н.е. Александар, по кратко боледување, предвреме умрел од треска, 
на само 33 години.  

 
Распаѓање на империјата на Александар, војните на дијадосите 
 
Империјата на Александар немала никаква компактност и веднаш по 

неговата смрт започнала да се распаѓа. Формално, целото царство требало 
да го наследи неговиот син со исто име (Александар IV), за кого требало 
да владее царски регент (простат), именуван од редот на војсководците 
на Александар. Формално, оваа постапка била објаснета со тоа што 
мајката на Александар IV, Роксана, е туѓинка, и затоа таа нема право да се 
меша во „македонските“ прашања. Регент станал војсководецот Пердика. 
Но, тој власта во царството морал да ја дели со другите војсководци на 
Александар (т.н. дијадоси) кои, иако теоретски ја признавале власта на 
синот на Александар, наредбите на регентот одбивале да ги исполнуваат. 
Во Мала Азија владееле Антигон Едноокиот и Еумен, во Тракија бил 
Лисимах, во Вавилон Селевк, во Египет Птолемај. Македонија и Грција 
паднале под управа на дијадосот Антипатар, кој за време на походите на 
Александар бил оставен дома за да му го чува тилот.  

Против Антипатар по смртта на Александар се побуниле грчките 
градови, кои се обиделе да се оттргнат од македонското владеење. Војската 
на сојузничките грчки градови, под водство на атинскиот војсководец 
Леостен, на почетокот имала успех и го опколила Антипатар во крепоста 
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Ламија, во јужна Тесалија. Подоцна ова востание, според оваа крепост, 
било наречено Ламиска војна. Но, сепак, за време на опсадата, Леостен 
загинал, што освојувачите ги направило несигурни, додека пак на Анти-
патар на помош му дошол Кратер, уште еден од војсководците на Алексан-
дар. Војската на Кратер ја пробила грчката блокада и во 322 г. пр. н.е. 
Антипатар целосно ја поразил сојузничката грчка војска кај Кранон, јужно 
од Лариса. Но, неговите амбиции биле многу поголеми: тој сакал да стане 
владетел на целото некогашно царство на Александар наместо регентот 
Пердика. Против него се споиле сите дијадоси, освен Еумен. Пердика во 
321 г. пр. н.е. бил убиен од страна на сопствените војници за време на похо-
дот кон Египет, каде што владеел Птолемај. Потоа Антипатар бил прогла-
сен за регент на империјата на Александар, но во 319 г. пр. н.е. умрел.  

Наследник на Антипатар станал неговиот син Касандар, што било 
против волјата на самиот Антипатар бидејќи тој за свој наследник во 
Македонија определил друг војсководец, Полиперхонт. Касандар веднаш 
во 319 г. пр. н.е. започнал војна против Полиперхонт, која успешно се 
одвивала. За да си го подготви патот кон македонскиот престол, во 317 г. 
пр. н.е. Касандар наредил најпрвин да ја убијат мајка му на Александар, 
Олимпијада, а во 310 г. пр. н.е. исто така ги отстранил и Роксана, вдови-
цата на Александар, и нејзиниот син – титуларниот крал – Александар IV. 
На тој начин Касандар го зацврстил своето владеење во Македонија. Од 
друга страна, со името на Касандар е поврзан и напорот да се засилат 
државната моќ и изградбата на новите градски центри што се поврзани со 
тогашните области (синикисмос). По соединување на 26-те области, во 
Термискиот Залив, во 316 (или 315) г. пр. н.е., настанал нов град со големо 
пристаниште, кој Касандар го нарекол по својата сопруга Тесалоника – 
денешен Солун (Тесалоники). 

Во текот на целиот период од владеењето на Касандар продолжувале 
борбите меѓу дијадосите, меѓу кои најсилен станал Антигон, наречен 
Едноокиот (Монофталмос) или Киклоп (според митскиот едноок џин од 
Хомеровата Одисеја). Во 306 г. пр. н.е. Антигон решил за себе и за својот 
син Деметриј да ја прими кралската титула и да добие право да владее со 
целото царство. На тоа реагирале другите дијадоси со тоа што веднаш се 
прогласиле за кралеви на оние области со кои управувале. Касандар така 
постапил во 305 г. пр. н.е. Но, неговото владеење во Македонија и поната-
му било загрозувано од страна на Антигон и неговиот син Деметриј, наре-
чен „Опсадувач на градови“ (Полиоркет), којшто решил да завладее со 
Грција, која му припаѓала на Касандар. Во 307 г. пр. н.е. Деметриј ја 
освоил Атина, во која ја обновил демократијата и која го пречекала како 
„ослободител од македонската тиранија“. Една година подоцна почнал со 
освојувањето на Родос, што Касандар го искористил за повторно да 
завладее со Грција и ја опсадил Атина. Заради тоа Деметриј го прекинал 
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нападот на Родос и со голема флота допловил до Беотија. Со тоа го 
приморал Касандар да се откаже од опсадата на Атина и да се врати во 
Македонија. Во 302 г. пр. н.е. Деметриј во Атина бил прогласен за 
владетел (хегемон) на Грција и започнал поход против Касандар во 
Тесалија. Веднаш кон него се припоил и епирскиот крал Пир. Бидејќи зад 
Деметриј стоел неговиот татко Антигон, Касандар веднаш склучил сојуз 
со неговите противници Лисимах и Селевк. Сојузничката армија, под 
водство на Лисимах, најпрвин ја нападнала армијата на Антигон во Хеле-
спонт, додека Касандар тргнал против армијата на Деметриј во Тесалија. 
Антигон го повлекол својот син од Грција во Мала Азија и со Касандар 
договорил примирје.  

Во 301 г. пр. н.е. Антигон и Деметриј биле поразени од страна на 
Селевк I и Лисимах во битката кај Ипс во источна Фригија (денешна мало-
азиска Турција). Антигон загинал, додека неговиот син Деметриј се спасил 
со бегство во Ефес. По битката, Селевк и Лисимах ја разделиле територи-
јата на Антигон. Лисимах, освен Тракија, ги добил и пространите области 
во Мала Азија до планината Таур, додека на територијата од реките Халис 
(денес Кизилирмак), па до Инд се распростирал поседот на Селевк. Бидејќи 
Селевк уште претходно владеел со Вавилон, неговите освоени територии 
во суштина биле помали од тие на Лисимах. Касандар, кој на Лисимах му 
испратил помош од 12 000 војници под водство на брат му Плистарх, ја 
задржал власта во Македонија и (барем номинално) и во Грција. Птолемај, 
кој не учествувал во битката, и понатаму владеел со Египет.  

Деметриј не останал долго во егзил во Ефес. Набрзо организирал нов 
поход и повторно се вратил во Атина, која во конфликот меѓу дијадосите 
ја зачувала неутралноста. Нему му успеало повторно да ги собере своите 
сили и следните години, кај Херсон (денешно Галиполе), повторно водел 
мала војна против Лисимах. Оваа состојба за Касандар била поволна 
бидејќи ослабувало владеењето на Лисимах во соседната Тракија. Владее-
њето на Касандар во вистинска Грција и понатаму останало само теорет-
ско, но успеал да го зацврсти владеењето во вистинска Македонија. Тоа 
било неопходно бидејќи од север му се заканувал нов непријател – Келти-
те. Тие, токму во почетокот на 3 век пр. н.е., од своите првични престоју-
валишта во средна Европа почнале да го напаѓаат Балканот. Против 
Галите, како што Грците ги нарекувале Келтите, Касандар тргнал околу 
298 г. пр. н.е. до планината Хем (Стара Планина), но без поголем успех. 
Кратко потоа (уште во 298 или 297 г. пр. н.е. ) Касандар ненадејно умрел.  

Како и многупати во минатото по смртта на силните владетели, и 
смртта на Касандар значела ново назадување за Македонија и војни што ја 
пустошеле. Иако Касандар имал повеќе синови, сепак не формирал 
династија. Неговиот полнолетен син Филип владеел само четири месеци. 
Другите двајца синови, Антипатар и Александар, кои во времето на 
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смртта на Касандар уште не биле полнолетни, набрзо потоа почнале меѓу 
себе да се борат за власт. Тесалоника, нивната мајка, имала сопствени 
владеачки амбиции и силно се ангажирала во спорот. Најпрвин размислу-
вала за поделба на Македонија, но потоа во борбата за власт се прикло-
нила кон помладиот син Александар. Постариот Антипатар (297-294 г. пр. 
н.е.) тоа го сметал за предавство и наредил да ја убијат мајка му. Бидејќи 
Александар V отишол во изолација, тој почнал да бара помош од стран-
ство. Најпрвин му се обратил на епирскиот крал Пир. Тој не го одбил, но 
неговата помош не била за ништо: во 294 г. пр. н.е., иако го избркал 
Антипатар, Пир како „надомест“, западна Македонија ја споил кон своите 
територии. Антипатар избегал во Тракија каде што побарал помош кај 
својот дедо Лисимах. Истовремено на Александар му дошол на помош 
Деметриј, но таа „помош“ веднаш се покажала дека била судбинска за 
Александар. Во Лариса Александар бил убиен по наредба на Деметриј, а 
неговиот „спасител“ и во исто време и убиец самиот се прогласил за маке-
донски крал. Промената на тронот не предизвикала никаква негативна 
реакција кај Македонците. 

Деметриј I (294-288 г. пр. н.е.) само што го консолидирал владеењето 
во Македонија продолжил со политиката на својот татко, односно имал 
намера да освои што повеќе од некогашното царство на Александар. По 
неколку години направил напор да завладее со Грција, Тракија и Мала 
Азија. Се подразбира дека сакал повторно да го освои и делот на Македо-
нија што го присвоил Пир, со кој набрзо дошол во конфликт. Затоа Пир ги 
поддржувал грчките градови против Деметриј. На крајот, водејќи долги 
војни Деметриј целосно се истоштил и ја изгубил и поддршката од 
македонската армија. Таа, за единствен македонски крал го признала Пир, 
додека Деметриј бил протеран од земјата. По неколку други обиди за 
обновување на своето владеење бил заробен од дијадосот Селевк и како 
затвореник умрел во 283 г. пр. н.е. 

Ниту воспоставувањето на Пировото владеење не донело мир. Значи, 
Пир ниту сега не владеел со цела Македонија бидејќи во конфликтот со 
Деметриј бил принуден привремено да се спои со тракискиот дијадос 
Лисимах кој, пак, за тоа го присвоил источниот дел на Македонија. 
Лисимах најпрвин истапувал како бранител на својот зет Антипатар и во 
негово име ја побарал цела Македонија како наследство од Касандар. Но, 
немал намера да му го отстапи тронот. Антипатар на крајот бил отстранет 
од страна на Лисимах и тој отворено го посакал тронот за себе. Со 
искусна заткулисна политика на своја страна ги придобил македонските 
војсководци, при што своите наводни претензии ги потпирал на своето 
пријателство со Александар Велики. Во 285 г. пр. н.е. му успеало да го 
симне Пир од тронот и да го прогони од земјата. Пир не се предал и 
побарал нови сојузници. Како резултат на тоа, Лисимах морал уште 
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неколку години да води битки на разни места во Грција со прогонетиот 
Пир, но и со синот на Деметриј, Антигон II.  

Иако Лисимах (287-281 г. пр. н.е.) станал единствен владетел во 
Македонија, која ја припоил кон своите тракиски и малоазиски поседи, за 
земјата тоа не значело голем придонес бидејќи не бил способен да ја 
обезбеди нејзината стабилност. Лисимах, исто како и другите дијадоси 
(веројатно со исклучок на Птолемај, кој во Египет формирал сопствена 
династија и се концентрирал само на развојот на својата територија), бил 
опседнат од визијата за обновување на империјата на Александар, што 
порано или подоцна морало да доведе до конфликт со последниот преос-
танат дијадос Селевк, кој владеел на исток. До решавачкиот судир меѓу 
нив дошло во 281 г. пр. н.е. кај Лидија. Овојпат Лисимах немал воена 
среќа: во битката победил Селевк, додека Лисимах загинал. Иако на 
Селевк I за момент му успеало, со исклучок на Египет, кој бил на Птоле-
мај, да го обедини некогашното царство на Александар, уште истата годи-
на и самиот бил убиен од страна на Птолемај Кераун, син на дијадосот 
Птолемај I (323-283 г. пр. н.е.) и полубрат на Птолемај II, којшто владеел 
со Египет. На тој начин Птолемај Кераун, во 281 г. пр. н.е., станал и 
македонски крал.  

 
(Извадок од „Историја на Македонија“ од Јан Рихлик и коавторот 

Мирослав Коуба, автор на делот за културата во Македонија, објавена 
во Чешка од Nakladatelství Ludové noviny, 2003, а објавена и на македон-
ски јазик: Македонска реч, Скопје 2009, во превод на Јасминка Делова 
Силјанова.) 
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 UDK 821.1.163.3-31 (082.2) 

Нове Младеновски 
 

 
 
 

TAJNATA NA STARIOT [TIT 
 
 
Be{e ~etvrtok, ~etvrtata rabotna nedela na Kris vo rudni-

kot Ra{la. Od samoto utro rabote{e na mapiraweto na karpes-
tite sloevi. Gi vnesuva{e zabele{kite vo kompjuterot koga mu 
prijde vojnikot zadol`en za improviziranata telefonska lini-
ja i mu ka`a deka komandantot go ~eka ‘gore’. Namesto komandan-
tot, go do~eka negoviot sekretar i mu ka`a deka ima posetitel 
kaj nadvore{nata porta. Kris go soble~e kombinezonot. Nadvor 
go ~eka{e voziloto na sinite baretki.  

– Jas sum Jovan, prijatel na dedo ti Filip.  
Kris se seti na imeto. Toa be{e politi~arot koj{to nemal 

hrabrost da se pojavi na Globalnoto sobranie, pa go predlo`il 
dedo Filip. 

– Utroto dopatuvav od Ejpoks – prodol`i Jovan. –Za `al 
imam lo{i vesti. Dedo Filip po~ina. Baba Evdokija i ostana-
tite od semejstvoto se nadevaat deka }e te vidat na pogrebot.  

Naredniot den popladne po{irokoto semejstvo na dedo 
Filip be{e sobrano na ~ardakot. Baba Evdokija prva go pre~eka 
Kris vo dvorot. Go gu{na i po~na da lipa. Ostana taka nekoe 
vreme i niz solzi prozbore: 

– Sine Riste, toj si zamina. 
– Babo, a kako umre? Mi izgleda{e dosta vitalen. 
– Starost, sinko, starost… Jas bev vo kujnata, kiselev 

mleko..., koga go slu{nav Ace nadvor kako spoulaveno vika na 
siot glas „Babooo, babooo!.“ Istr~av nadvor i, {to }e vidam, 
sinko. Dedo ti sedi svitkan na sred dvor, a jagniwata se turkaat 
okolu nego. Ja stavil ednata raka na srce, a drugata mu be{e 
ispru`ena pravo kon Aleksandar. Trevata {to ja imal vo race-
te, mu se isturila na nozete i jagniwata ja dojaduvaa. Niz ustata 
i niz nosot mu te~e{e krv. Koga mu prijdov, me zgrap~i cvrsto za 
raka. Solzi mi naviraa vo o~ite. Znaev deka s# e gotovo. ‘^uvaj 
mi gi Ace i Riste!’ – be{e poslednoto {to go izgovori.  
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Na ~ardakot, gore bea sednati site od semejstvoto Filipov-
ci i – mol~ea. Otkako se pozdravi so sekoj poedine~no, Kris 
sedna me|u niv. Odnekade se pojavi i maliot Aleksandar. Toj si 
donese malo trino`no stol~e i se namesti pokraj Kris. Na 
masata be{e postaveno {i{e so mastika i nekolku ~a{ki okolu 
nego. 

– Ajde, Gospod da go prosti – re~e najstariot ~i~ko 
podigaj}i ja ~a{kata. 

– Neka go prosti – gi krenaa ~a{kite i ostanatite. 
Kris otpi malku od ~a{kata, no ne ja spu{ti na masata, tuku 

se upati vo sobata vo koja be{e kov~egot. Vratata be{e {irum 
otvorena. Vleze vo sobata i ja ostavi ~a{kata na rabot na 
kov~egot, blisku do glavata na dedo Filip. Prisutnite so molk 
go gledaa. Edinstveno baba Evdokija tivko lipa{e. 

Docna ve~erta, vo pridru`ba na celoto semejstvo, sinovite 
go odnesoa kov~egot so pokojniot dedo Filip vo crkvi~eto. Go 
stavija blisku do samiot oltar i se vratija doma. Jovan politi-
~arot celo vreme be{e pokraj Kris. Muabetot prodol`i i vo 
gostinskata soba, koja be{e namestena za Kris. Malku na edniot, 
malku na drugiot jazik, muabetot potraja re~isi eden ~as. Kris 
dozna deka vladata i celokupniot dr`aven sistem od „nepostoj-
nata Ma“, blagodarenie na pomo{ta i poddr{kata od Akirema, 
prodol`ila da funkcionira i vo tekot na totalnata izolacija. 
Edinstveniot kontakt so nadvore{niot svet bil preku specijal-
niot taen kanal na AIC.  

– Vo ovoj moment s# u{te e neoficijalno, no blokadata e 
podignata. Telekomunikaciite se vospostaveni. Diplomatskite 
kanali se ‘pregreani“ od kontakti i telefonski razgovori. Po 
podolgo vreme pak se ~uvstvuvame kako del od svetot. Vo tek se 
intenzivni podgotovki za novi parlamentarni i pretsedatelski 
izbori – objasni Jovan.  

Po razgovorot, Jovan si zamina vo svojata soba. Kris s# u{te 
ja nema{e zatvoreno vratata, koga baba mu Evdokija se pojavi na 
skalite, nosej}i ne{to golemo vo racete.  

Se str~a da & pomogne.  
– Riste, eve, ova e od dedo ti Filip. Amanet mi ostavi li~no 

da ti go predadam i nikoj da ne vidi…  
Kris & se zablagodari na baba Evdokija, vleze vo sobata i ja 

zatvori vratata. Poleka go odvitka platnoto. Be{e pove}e od 
iznenaden. Na masata le`e{e so vekovi star vojni~ki {tit so 
iskovano sonce so {esnaeset kraci na prednata strana. Kris go 
podigna {titot. Pod nego le`e{e u{te edno iznenaduvawe – 
kniga napravena od tenki zlatni listovi. Na koricata ima{e 
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gravura ne{to {to li~i na starite bogovi. Vnatre, vo knigata, 
so kompjuterska preciznost, majstorski izgraviran tekst i sim-
boli koi Kris ne gi razbira{e. Nekolkupati vnimatelno gi 
izvrte tenkite zlatni listovi, namesta fateni so patina, me|u-
toa ni{to ne razbra. Edinstveno po likovite pretpostavuva{e 
deka knigata zboruva za bogovite. 

Ja ostavi knigata, a go krena {titot. Iako dobro ~uvan, 
zabot na vremeto se poka`uva{e na mnogu mesta. Edniot agol 
re~isi ne postoe{e. Rabovite bea vo raspa|awe. Nerazbirli-
viot tekst nad sonceto be{e dosta o{teten. 

Dodeka vnimatelno go pregleduva{e {titot, toj razmis-
luva{e {to da pravi so nego. Ne be{e mnogu zainteresiran za 
stari raboti i sigurno bi imal problemi na carina za da go 
vnese vo Akirema. Mu be{e `al da im go ostavi na ovde{nite 
rodnini. Nikoj od niv nema da se interesira za’r|an {tit. A na 
dedo Filip tolku mnogu mu zna~el. Na krajot se odlu~i. 

Napravi nekolku fotografii so svojot mobilen telefon. 
Niz prozorecot ja zdogleda baba si kako s# u{te se tutka okolu 
gaseweto na ogni{teto vo dvorot. Izleze i ja zamoli da pojde so 
nego vo crkvi~eto. So Bel~o vo pridru`ba, Kris nema{e ni 
malku strav na polno} da pomine niz grobi{tata. Koga vlegoa 
vo crkvi~eto, sve}ite okolu kov~egot u{te dogoruvaa. Baba mu 
prvo zapali novi sve}i, potoa mu pomogna na Kris da go simnat 
kapakot od kov~egot. Kris nekolku pati neuspe{no se obide da 
go stavi {titot vo kov~egot. So knigata nema{e problemi. Ja 
stavi direktno pod glavata na dedo Filip, no {titot be{e 
po{irok od kov~egot.  

Kris go stavi {titot preku dva kamena, a so tret udri 
nekolku pati po sredinata. Ne treba{e mnogu napor za {titot 
da raspuka po sredinata. Namesto dve polovini, Kris ima{e 
pred sebe ~etiri polovini. [titot be{e iskovan od dva sloja. 
Vo ednoto par~e, odletano malku nastrana, crveniot plamen od 
sve}ite se ogleduva{e kako vo ogledalo. Kris vnimatelno go 
podigna par~eto. Edniot, vnatre{en, sloj, o~igledno, be{e 
pozlaten. Gi sostavi dvata dela i gi osvetli odblisku so malata 
bateriska lamba. Pred nego se pojavi eden vid grafi~ki dija-
gram, koj simboli~no pretstavuva{e ne{to. 

Vo prviot red: tol~ewe par~e karpa (simbol)  siten prav 
vo metalno kan~e (simbol)  ~istewe riba so strelka {to poka-
`uva na razletanite krlu{ki  krlu{ki vo ~inija vrz koi se 
istura nekoja te~nost od grne  dlaboka ~inija napolneta do 
polovina so gusta `elatinska masa.  
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Vo vtoriot red: turawe na tol~eniot prav od karpata vo 
~inijata i me{awe  prema~kuvawe na prednata strana na 
{titot.  

Na dolniot del od {titot be{e prika`ana gravura: son~ev 
zrak {to pa|a pod odreden agol na {tit so izgravirano sonce. 
Se odbiva od nego i direktno odi vo o~ite na vojnik od sprotiv-
nata strana. Malku podolu, istiot {tit prika`an kako emituva 
svetlina na site strani. Kako da e malo sonce. Napred naredena 
protivni~ka armija zaslepena od svetlinata od {titot. Pod 
sekoja slika ispi{ani broevi i nerazbirlivi simboli. 

Na Kris ne mu treba{e mnogu vreme za da ja prevede grafi~-
kata simbolika na jazikot na naukata. Za refleksnata sposobnot 
na „crvenata ubavica“ ve}e dovolno znae{e. O~igledno prika-
`aniot prav be{e istol~en kristal. Krlu{kite od riba ne mu 
bea logi~ni. Dodeka razmisluva{e, slu~ajno se svrte kon baba 
Evdokija. Taa ve}e dreme{e vo stolot blisku do oltarot. Nad 
oltarot vise{e gerdan od krupni monistra. Kris si re~e: „Eure-
ka“. Se seti na biserniot gerdan {to majka mu ponekoga{ go 
nose{e vo sve~eni prigodi. Toj & e podarok od nejzinata baba. 
Gerdanot i ne be{e tolku ubav, re~isi be{e po`olten od stoe-
we. Interesna be{e prikaznata za toj gerdan – za biserite 
napraveni od krlu{kite na endemska riba od edno ezero vo 
Stariot Kraj. Tatko mu mu ima ka`uvano deka i den-denes tajna-
ta za izrabotkata na biserite ja znaat samo dve semejstva vo Ma.  

Crvenite kristalni ~esti~ki, izme{ani so proyirnoto 
`ele od krlu{kite na ribata, pravea posebna opti~ka smesa. 
Takvata smesa, nanesena vo tenok sloj preku {titot, bez somne-
nie, formira{e eden vid cvrst opti~ki rezonator koj dejstvuva-
{e kako aktiven svetlosen zasiluva~. Koga tenok svetlosen snop 
}e padne vrz takov rezonator, po pove}ekratno zasiluvawe vo 
rezonatorot, toj se emituva nazad vo prostorot, no mnogu, mnogu 
posjaen. Povr{inata na {titot stanuva aktiven sekundaren 
svetlosen izvor. Koga takviot {tit }e se svrti direktno kon 
sonceto, toj stanuva eden vid malo sonce. Edinstveniot nedosta-
tok na ovoj tip svetlosen zasiluva~ e negoviot kratok `ivot. 
Temperaturata koja pritoa se razviva vo aktivniot sloj, po kuso 
vreme predizvikuva puknatini niz stvrdnatata smesa.  

Kris nekolkupati se obide da go fotografira dijagramot so 
svojot mobilen telefon. Poradi silnata crvena refleksija 
slikite bea matni, so lo{ kvalitet. U{te be{e vo golema 
dilema {to da pravi so {titot. Ako go zeme so sebe vo kampot, 
{titot }e bide tretiran so ista va`nost kako i prvata „crvena 
ubavica“. Najverojatno nikoga{ pove}e nema da go vidi. Ne mu se 
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dopadna ni idejata da go skrie nekade. Kade bilo da go skrie, 
{tom izleze na videlina, tajnata nema da ostane tajna za dolgo. 
Vo ovoj kraj s# u{te se aktivni tajnite slu`bi na site dr`avi 
od regionot. Pritoa se seti na ka`uvaweto na dedo Filip za 
dupkite nad seloto, tajno kopani od porane{nite vladeteli. 
„Najverojatno mnogumina imaat slu{nato za legendata“ – raz-
misluva{e Kris 

Niz glavata mu pomina obespokojuva~ka misla. [to ako na 
gornata smesa & se dodade odredena koli~ina na uraniumovi 
atomi? – se pra{a samiot. – Nema da ima razlika s# dodeka sme-
sata se ~uva vo mrak. Koga }e se izlo`i na sonce – eksplozija. 
Silna i zastra{uva~ka. Takva smesa bi mo`elo lesno da se 
oblikuva vo koja bilo forma. Vo zavisnost od procentot na 
dodadenite uraniumovi atomi vo smesata, silata na eksplozijata 
mo`e da se kontrolira mnogu lesno. Toa bi bila atomska bomba 
ednostavna za proizvodstvo, ednostavna za upotreba, a so {irok 
raspon na udarna sila. Mo`e da bide i minijaturna, kako monis-
tra ili na primer kako biserite nani`ani vo gerdanot {to 
vise{e nad oltarot. 

Znae{e deka ne postoi otkritie koe vo civilizacijata vo 
koja `ivee{e ne be{e upotrebeno za voeni celi. Pomislata na 
toa go voznemiruva{e. Dodeka toj sede{e i gleda{e zamisleno 
vo fragmentiranite gravuri, baba Evdokija od nekade ima{e 
pronajdeno par~e krpa i go bri{e{e oltarot.  

Po podolgo razmisluvawe, Kris odlu~i. Zede par~e kremen 
so ostar rab. Grebe{e po gravurata s# dodeka taa potpolno ne 
is~ezna pod liniite {to gi ostava{e ostriot kamen. Gi namesti 
par~iwata od {titot pokraj pokojniot dedo Filip, gi pokri 
ubavo so beliot ~ar{af, go zatvorija sandakot i si zaminaa. 
Tajnata od {titot, koja na Kris mu se vide zastra{uva~ka, vo 
najgolem del se preseli vo negovata glava. Tajnite od zlatnata 
kniga mu ostanaa dovereni na dedo Filip – da gi ~uva, pokri-
vaj}i gi so svoeto telo, pod debeliot graniten monolit.  

 

(Izvadok od romanot Izme{ani svetovi, 
Makedonika litera, Skopje, 2011) 
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Блаже Миневски 

 
 

Тајни документи за Македонците: 
 

МАКЕДОНЦИТЕ ЗА ВАТИКАН БИЛЕ 
МАКЕДОНЦИ И ВО 17 ВЕК! 

 
 

Според документи што се чуваат во Архивот на Светата Столица, 
во Македонија никогаш не живееле Бугари или Срби, туку Македонци. 
Во огромниот фонд на Конгрегацијата, односно на Ватикан, има многу 
интересни, всушност, сензационални сведоштва за Македонија и за 
Македонците кои покриваат период од 1622 до 1644 година.  
  
 
Во трезорите на Ватикан се чуваат значаен број документи за 

Македонија и Македонците, кои допрва треба да бидат истражени и 
објавени. Во архивот на Конгрегацијата за пропаганда на верата во 
Рим (Archivio della Sacra Congregazione de Propaganda Fide), кој е 
формиран за да ги собира и чува документите од секојдневното 
фукционирање на Светата Столица, се чуваат документи кои го 
покриваат периодот од 1622 година па сè до денес. Првиот секретар 
на Конгрегацијата, Франческо Инголи уште од основањето на Конгре-
гацијата како „ресор за пропаганда на католицизмот во светот“, 
целокупната документација систематски и стручно ја распоредувал, а 
на тој начин ги удрил темелите на денешниот Архив. Кога по десет 
години работа се собрала голема збирка на тајни документи, Инголи 
почнал да го пишува првиот водич (Memoria Rerum), овозможувајќи 
со тоа лесно и едноставно пронаоѓање на сите архивирани списи. Од 
друга страна, пак, одредувајќи простор во Ватиканската палата за 
сместување на архивската граѓа, папата Урбан Осми покажал не само 
разбирање за напорите на Инголи, туку со тоа оваа драгоцена збирка 
ја ставил под личен надзор и патронат. Извесен период документите 
се наоѓале во Апостолската канцеларија, каде што била и канцела-
ријата на Инголи, а потоа оттаму, по неговата смрт, збирката била 
преместена во зградата на Конгрегацијата за пропаганда на верата. 
Веќе кон крајот на 18 век овој Архив поседувал богатство со кое го 
привлекол вниманието и на францускиот цар Наполеон. Имено, Напо-
леон наредил целокупната архивска граѓа да се пренесе во Франција, 
од каде, по неговиот пад, повторно е вратена во Рим и сместена во 
просториите на Конгрегацијата, каде што се наоѓа и денес. За време 
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на транспортот во Франција, односно и при враќањето назад, одреден 
број кутии со значајни документи засекогаш биле изгубени, а 74 
кутии стигнале во Виена. Овие 74 кутии австриската влада ги вратила 
во Конгрегацијата дури во 1925-та година. Како работела Конгрегаци-
јата, односно Центарот за пропаганда на верата во Ватикан? 

 
Седници во присуство на папата 
 
Според документите од фукционирањето на оваа институција 

може да се види дека е основана во времето на папата Григориј Петнае-
сетти. Документот за основање е потпишан на 6 јануари 1622 година, а 
основна задача била да стане централен и врховен орган за ширење на 
римокатоличката вера, односно за создавање унија со православието и 
враќање на протестантите во пазувите на римокатоличката црква. 
Освен тоа, обврска на Конгрегацијата била да го организира и надгле-
дува ширењето на католицизмот меѓу нехристијаните. Според актот за 
нејзиното основање, Конгрегацијата ја сочинувале 13 кардинали, од 
кои еден бил префект, двајца прелати и секретар. Во овој состав подоц-
на влегол и еден кармелитанец, а потоа и протонотар и акцесор на 
Светиот уред. Членовите на Конгрегацијата редовно одржувале седни-
ци еднаш месечно, и тоа најчесто во присуство на папата. На тие 
седници (Congregazione Generali) биле рагледувани важни прашања, 
додека оние сложените биле поверувани на посебни комисии што ги 
воделе кардиналите во Конгрегацијата и други експерти (Congregazione 
patrikolari). Секојдневните работи ги водел префектот на Конгрегаци-
јата со секретарот и минутантите. Тие одржувале седници еднаш 
неделно (Congressi). Прашањата кои барале интервенција на папата му 
биле соопштувани лично нему на аудиенција. Своите одлуки Конгрега-
цијата ги објавувала со декрет, препораки и писма. 

До 1665 година генералните или месечните седници се одржувале 
во присуство на папата, меѓутоа таа практика е прекината 1666 годи-
на. Оттогаш секретарот на Конгрегацијата, во одредени денови, го 
известувал папата за најважните прашања и од него барал неопходни 
одобрувања за решавање на прашањата кои ја надминувале надлеж-
носта на префектот и на целата Конгрегација. Од овие извештаи и 
кратки молби, поднесени до папата, основан е посебен фонд. Мнозин-
ството документи во овој фонд се однесуваат на прашања од приватен 
карактер, како молби, индулгенции, привилегии, одобренија за скло-
пување брак во недозволени степени на сродство и слично. Овие 
прашања, односно прашањата за кои реферирал папата, во почетокот 
биле бележени во општи бележници, а подоцна секој предмет бил 
запишуван на посебен лист. На крајот на листот секретарот на 
Конгрегацијата ја нотирал и одлуката на папата. 
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Стипендии за Македонци во 1619 година! 
 
Во еден документ од 1624 година се зборува за обновување на 

Илирскиот колеџ, значи Словенски колеџ во Лорето, кој би основан 
1580 година. Токму таа година, своето образование на овој колеџ го 
започнале 40 студенти. Пред тоа, во 1593 година, истиот колеџ бил 
преселен во Рим, а бројот на слушателите бил сведен на 12 ученици. 
Во 1619 година, далматинските бискупи побарале папата Павле Петти 
да донесе одлука Колеџот да се врати во Лорето, а истовремено да се 
доделат места на питомци „Срби, Бугари и Македонци, кои во иднина 
нема да имаат причина да се обраќаат до Светата Столица за стипен-
дии“. Значи, уште во 1619 година во Ватикан добро знаеле дека Маке-
донците не се ни Бугари ни Срби, па затоа за нив била одобрена 
посебна квота во Колеџот, посебна графа во документите за аплика-
ција, како за одделен народ за кој треба да се одвојат одреден број 
места според националната припадност. Во Колеџот во Лорето во 
1620 година студирале тројца Македонци стипендирани од Ватикан. 

Освен овој, во Архивот на Когрегацијата, односно во Ватикан, има 
и друг документ кој е мошне значаен за Македонците. Станува збор за 
писмо од февруари 1625 година, испратено од Мантова од Охридскиот 
патријарх Порфириј Палеолог. Во писмото го известува папата дека 
поради болест се задржал во Мантова и дека тука ја добил веста да не 
се враќа во својата резиденција во Охрид, затоа што му се заканува 
голема опасност од Турците поради големиот долг на неговите прет-
ходници кон Портата. Се работи за даноци кои ги наметнал Султанот, а 
кои Охридската патријаршија не можела да ги плати. Во прашање се 
околу 40.000 скуди. Откако Конгрегацијата го добила ова писмо на 
патријархот Порфириј, стигнува понуда да остане во Мантова и да 
служи во црквата според неговиот обред, но Порфириј таа понуда не 
сакал да ја прифати без дозвола на папата. Конгрегацијата веднаш го 
известила папата за барањето на Охридскиот патријарх, односно одлу-
чила писмото на Порфириј да го достави за одлука до папата. 

 
Епископ македонски од татковината на Александар! 
 
За да се знае дека никој Македонија не ја антиквизира, зашто таа е 

античка откако е Македонија, исклучително интересни се двете ориги-
нални писма на „епископот македонски Мардарије од отечества вели-
кого цара Александра“, епископ на охридската архиепископија, испрате-
ни до кардиналот Беберини, во кои се жали за зулумите што ги прават 
Турците, особено Албанците во неговата диецеза. Во двете негови 
писма, кои стигнале во Конгрегацијата, а со нив бил запознат и папата, 
стои дека тој е „епископ македонски од татковината на големиот цар 
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Александар Македонски“. На заднината на истото писмо во Конгрега-
цијата била запишано да се достави на увид на кардиналите Алвициј и 
Инголиј, за да видат што може да се направи по тоа прашање. Врз 
основа на документацијата што се чува во Ватикан, Францеско Инголи, 
како прв човек на оваа своевидна Влада на Ватикан, детално го известу-
ва папата за овој проблем на Охридскиот архиепископ. Целата таа 
преписка се случува во јануари и февруари 1640 година, значи, сите што 
сега бладаат дека има некаква антиквизација на Македонија, слободно 
може да го обвинат епископ Мардариј за тоа, но, пред тоа, ќе мора да се 
вратат 370, а не само три години назад. 

Мошне интересен документ е и писмото испратено од Паштрови-
ќи на 15 февруари 1642 година, во кое Франческо де Леонардис, 
специјален пратеник на папата, кој чекал да отпатува за Пеќ, каде што 
со српскиот патријарх требало да преговара за унија на Српската 
православна црква со Светата Столица во Ватикан, известува за 
состојбите на теренот. Во своето доверливо писмо, Леонардис го 
известува папата дека е принуден да го одложи патувањето за Пеќ, 
затоа што бил известен дека српскиот патријарх отпатувал за Цари-
град „каде што Oхридскиот патријарх се обидува повторно да ги 
потчини сите поранешни територии под своја јурисдикција, односно 
да се прогласи за глава на Бугарија, Србија, Македонија и Босна“. 
Значи, за разлика од Бугарите, и оној жален грст кутри новоосвестени 
наши Блгари, кои сакаат да формираат некаква Бугарска црква во 
Македонија, пратеникот Леонардис добро знаел дека Македонија не е 
Бугарија, како што не е ни Србија. А тоа се случува во средината на 
17 век, не во 18 или 19 век, а да не зборуваме за 20 и 21 век. Во таа 
насока мошне интересно е и едно известување испратено од Скопје на 
22 март 1642 година, значи еден месец по паниката на Србите дека 
Охридскиот патријарх ќе договори со Султанот враќање на целосната 
контрола на Охридската архиепископија врз своите поранешни, одзе-
мени територии. Имено, барскиот надбискуп Георго Бјанки, известува 
дека на Скопска Црна Гора, освен православни, живеат и 500 католи-
ци, а ниту еден муслиман. Како и кога се населени Албанците на тере-
нот од денешното Арачиново до Танушевци, нема податоци во 
Конгрегацијата, затоа што Албанци на тој терен во тоа време нема. 

Во секој случај, овие и многу други документи, кои можат да се 
проучат во Ватикан, сигурно ќе фрлат нова светлина на затемнетиот 
дел на балканската историја, која, како што се знае, особено по 
пропаста на античка Македонија, ја пишувале само победниците, а 
особено оние што од петни жили се обидуваат да ја снема Македнија, 
а со неа и Македонците. 
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UDK 32-05 Uzer, T. 
Тахсин Узер 

 
 
 
 

ТАХСИН БЕЈ 
ЈА ОБЈАСНУВА МАКЕДОНИЈА 

 
 

Тахсин Узер (1878-1939) е турски политичар, кој извршувал 
многу функции низ целата територија на Македонија на крајот на 19 и 
во почетокот на 20 век, во најкомплицираните и најопасните периоди 
од македонската историја. Самиот негов живот бил прилично турбу-
лентен, исполнет со опасности, неочекувани пресврти и многу про-
мени. Како млад, поради учество во движења против султанот Абдул-
хамид, бил протеран во Македонија, каде извршувал различни долж-
ности во Ениџе Вардар, Разлог, Гевгелија, Лерин, Кесендре, Солун, 
Драма итн. По Балканските војни и Првата светска војна бил валија во 
Ван, Ерзурум, Сирија и Измир. Бил близок соработник и другар од 
детството со Ататурк. Пред крајот на животот бил протеран во Малта, 
каде ги напишал своите мемоари. Во нив, на жив, интересен и јасен 
начин ги опишува своите доживувања и многу од настаните каракте-
ристични за македонскиот 19 век, како директен учесник или добро 
информиран набљудувач. 

Македоника објавува извадоци од неговата мемоарска книга. 
 
 

ВТОР ДЕЛ 
Прва глава 

ТАХСИН БЕЈ ЈА ОБЈАСНУВА МАКЕДОНИЈА 
 

Моето преминување во Серез и тамошните контакти 
По една недела преминав во Серез. Мутасарифот, Рукнетин беј, 

беше еден грбав човек. Имаше чудна навика да работи ноќите до утрата, 
а деновите да доаѓа на работа како да е во селамликот.  

Наредбата за неговото назначување во кајмакамликот во Разлог му 
ја дадов лично. Прашањето за Мис Стон беше завршено. Ќерката на 
американски новинар беше киднапирана во планините од познатиот 
бугарски комитски лидер Сандански меѓу Разлог и Горна Џумаја, кој 
бараше откуп од 50.000 лири. Американците го дале откупот и Бугарите 
ја оставиле девојката во Струмица. Власта не можеше да ја спаси девој-
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ката, бидејќи се плашеа дека ако направат жестока потера, девојката 
можеше да биде убиена. Командантот Исмаил паша беше многу спосо-
бен човек. Бидувајќи воен службеник во Серез, тој направил касарни, 
џамии и библиотеки таму, од една страна имаше и нови градилишта.  

*** 
 
А – Македонија 
Ги вклучува тековите на балканските реки „Струма, Вардар и 

Места“. Значи, го опфаќа југозападниот дел од Балканскиот Полуостров. 
Целиот Солунски Вилает и тоа што останува надвор од Косовскиот и 
Битолскиот Вилает се нарекува Македонија.  

Неодамна Македонија стана позната по една исклучителна форма 
на управа, која го доби името „Vilayat-ı Selase Umumı Müfettişliği“, 
односно ’Генерален инспекторат за трите вилаети’.  

 
Македонските етнографски граници 
Се чини дека нема сигурна македонска етнографска граница. 

Србите, Бугарите и Грците, полагајќи право на нејзината културна исто-
рија, претендираат на нејзината територија. И тоа е вистинското маке-
донско прашање. 

Филип, таткото на Александар Велики бил крал на една Македонија 
која не ја делеле овие три народи. Читањето суштествена историја во 
врска со Македонија е услов. Бидејќи моето и, сине мој Селахатин, 
твоето родно место е Солун, кој е во рамките на Македонија. Секој човек 
треба детално да го знае историскиот развој на местото во кое се родил. 

Оваа кратка историја што јас ќе ја напишам тука е македонската 
политичка, или поточно, е историја на ограбување. Со неоставањето 
наследник по својата смрт од страна на Александар Македонски, на сите 
страни од земјата управниците објавиле востанија. Токму како по смртта 
на нашиот „Алаеттин-и Селчуки“ основаните мали власти по Анадолија 
и делумно по Иран. Со возвишената помош на Јилдирим Бејазит тие 
биле окупирани и останале под османската управа цели 500 години.  

Етнографската состојба на Македонија е многу комплицирана. По 
секоја веројатност, старите Македонци се загубиле; се измешале Турци, 
Срби, Бугари, Грци, Власи и Албанци и се појавила комплетно нова 
сорта... Освојувачите на Македонија се Јилдирим Бејазит, Султанот 
Мурат-и Худавендигар и Евронос Беј. 

Во врска со тоа дали Евронос бил оригинален Турчин или дете 
земено од Грците според системот девширме, постојат несогласувања 
меѓу историчарите. Мавзолејот му е во Ениџе Вардар. Иако им оставил 
на синовите и потомците многу богатство и милостина, од неговите 
синови и наследници не се појавила поважна личност од Јусуф Паша. 
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Гази Евронос, кој живеел повеќе од сто години, поседувал богатство и 
скапоцености кои не се наоѓале ни кај султаните; дури и скапоценоста и 
видот на подарокот што му го дал за свадбата на Јилдирим Бејазит го 
чинела живот. „Еден мал свадбен подарок од четириесет конкубини, 
четириесет робови, златни тепсии полни со скапоцености и накит“. 

Целосното освојување и воспоставувањето на системот на осман-
ската власт се случило во времето на султаните Мурат Втори и Фатих. 
Христијанските елементи би требало да го привлекувале вниманието и 
од гледна точка на квантитетот и од гледна точка на квалитетот штом, 
како што од една страна се правеле исламизации во планините на Родос 
и Македонија, така од друга страна се населувало население од Анадо-
лија во добро чуваните рамници и се издавала дозвола од султаните 
светите борци (гази) што трчале од победа во победа со румелиската 
војска да се венчаваат со македонските жени. 

Иако оваа висока политика обезбедувала стабилност на државата на 
целиот Балкан и посебно во Македонија, треба со загриженост да се 
посочи дека во последователните периоди овој полезен систем се 
напуштил. 

Во времето на султаните Махмуд и Абдулмеџит, почнало будењето 
на национални идеи кај Бугарите и Грците, како на пр. востанието 
„Мора“ и востанички движења и разбојништва речиси во секое место од 
земјата и, државата, и покрај тоа што била моќна, морала да прибегнува 
кон политички цврсти и темелни решенија, па Македонија дошла во 
гангренозна состојба која им послужила на европските држави како 
причина за мешање во внатрешните работи на Османската Империја.  

На крајот, инсистирањето на тој последен став отворило пат за 
Балканските војни и,како нивни резултат, за повлекување на османската 
држава од голем дел на Румелија.  

Да останела политиката на Фатих Втори, т.е. да се менувала верата 
на локалното население и да се продолжело со донесување на турски 
доселеници од Анадолија во поробените краишта, ниту Дунавскиот 
Вилает ќе станеше Бугарија, ниту пак Македонија ќе й беше речиси 
стогодишна грижа на османската држава. Во ова кусогледо и лошо 
однесување има големо учество на Решит и Али пашите.  

Прво „Грчката патријаршија“, па потоа во времето на Абдулазиз 
Хан и „Бугарската егзархија“ (Бугарската патријаршија) и по неа, во 
времето на Абдулхамид и „Ерменската патријаршија“, станале првични 
копачи на гробот на толку големата османска држава. Особено најваж-
ните членови на Грчката патријаршија и Бугарската егзархија, грчките и 
бугарските селски учители и попови, играле голема улога во грчките и 
бугарските национални чувства и мисли.  
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Во почетокот инспекторот на Vilayat-ı Selase Umumı Инспекторатот, 
Хусеин Хилми Паша, Високата Порта и Мабејн, подоцна и Абдулхамид 
Втори се обидуваа да им попречуваат на грчките и бугарските јавно 
искажани идеи за отцепување од Османлиите, но „Абдулхамид и 
Високата Порта“ задоцниле со ова однесување и поради тоа работата 
побегнала од контрола и европските земји почнале да се осмелуваат да 
си го туркаат носот во внатрешните работи на османската држава, што 
од своја страна ги охрабрило сите христијани што се наоѓале во земјата 
на сеопшти востанија во вистинската смисла на зборот.  

Кога македонското прашање почнало да го отвора патот кон 
губењето на Румелија за османската држава, турскиот народ почнал да ја 
покажува својата посветеност со своите последни напори да ја задржи, а 
војската почнала да го покажува своето херојство.  

На секоја страна од Македонија, речиси секој ден, се случуваа 
судири меѓу бугарски, грчки, па дури и српски чети со турската војска 
која била задолжена да ги следи. Во тие удари особено Бугарите трпеа 
сериозни порази.  

Како последица на овој развој, особено Бугарите паднаа во тешка 
положба и почнаа да пискаат за помош. Оваа врева што ја креваа 
Бугарите беше причина што сите големи држави, освен Германците, 
тврдејќи дека ќе има многу пролевање крв во евентуалните македонски 
востанија и бунтови, почнаа да предлагаат „автономна“, самостојна и 
привилегирана управа.  

Абдулхамид и Високата Порта паднаа во крајна паника. По долги 
политички преписки и преговори, во Македонија се основа јавен инспек-
торат на степен на јавна управа (валијат). Покрај Јавниот инспекторат, 
требаше да има и по еден претставник од Русија и Австрија, наречени 
’цивилен агент’ и жандармериска организација под команда на францу-
скиот генерал Де Жорж. Така, управниот авторитет на османската 
држава падна на ништо.  

 
Б – Состанокот во градот Мирцштег и организирањето 
на реформите 
Австрискиот министер за надворешни работи, „Барон Ерентал“ и 

рускиот министер за надворешни работи, „Сараноф“, состанувајќи се во 
Мирцштег, договорија реформи што требаше да се спроведат во Маке-
донија. Според решенијата што ги договорија овие двајца министри, 
финансиите за Македонија требаше да се обезбедуваат во Истанбул, 
големите држави требаше да испратат финансиски делегати и требаше 
да се отвори и „Јавен парламент“. Палатата и Високата Порта даваа 
краен отпор. Големите држави со напор испратија колективна флота кон 
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островите Лимни и Мидили. На крајот, под оваа закана Високата Порта 
го прифати само делот со финансиските делегати.  

Како финансиски делегати почнаа Французинот месје Ештек, 
Италијанецот месје Маља и Англичанецот мистер Хокер. Истовремено, 
членови на финансиската комисија станаа рускиот цивилен агент 
Демерик и австрискиот цивилен агент Мулер.  

На државата веќе не й остана ништо друго освен впечатокот на 
владеење и независност што го покажуваше однадвор. Но и покрај сите 
овие развивања, во Македонија не можеше да се обезбеди мир и стабил-
ност, непрекинатите борби меѓу четите не можеа да се прекинат, непре-
кинато се лееше крв.  

 
В – Состанокот во градот Ревал 
Судирите во 1319 (1903) го свртеа јавното мислење во Европа и 

Америка во наша корист и во полза на Бугарите, но тогаш одеднаш се 
вмеша и англиската влада, која дотогаш им го оставаше полето на 
дејство на Русија и Австрија. На предлог на англискиот крал Едвард 
Седми, претседателот на Парламентот Ашот и на министерот за надво-
решни работи лордот Греј, рускиот цар Николај Втори беше поканет на 
состанок за да му се стави крај на македонското прашање.  

Оваа ситуација беше многу опасна за нас. Најважниот фактор што 
го тераше кралот Едвард на ваква пожртвуваност беше многу големата 
можност за почнување војна меѓу Австрија и Русија.  

 
Проблемот на лордот Бокстон и улогата на состанокот во Ревал 
Лондонскиот ’Балкански комитет’ и особено претседателот на овој 

комитет, лордот Бокстон, имаат особено голема улога во македонската 
судбина. Бокстон, многу близок пријател на бугарскиот крал Фердинанд, 
им беше зеница во окото на бугарските првенци, а патем и на високите 
официјалци на румелискиот „Македонски комитет“. Лондонскиот „Бал-
кански комитет“ влезе во соработка со Македонскиот Комитет и тие 
почнаа заедно да работат.  

Лордот Бокстон без престан патуваше во Бугарија и во Македонија 
и им го пренесуваше тоа што го видел на најдобар можен начин кај 
врвните политичари во Англија и воспоставувајќи блиски и пријателски 
односи со конзулатите на големите држави во Румелија, им даваше 
надеж на Бугарите и правеше сё што можеше да развива непријателство 
кон нас.  

Кога се истражува судбината на Македонија и на Румелија, не е 
можно да не се земе предвид приземноста и злобата на лордот Бокстон. 
Состанокот во Ревал беше предизвикан токму од непрекинатата актив-
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ност на Балканскиот комитет, од востанијата, убиствата и конкуренци-
јата со Австрија.  

Во средината на 1323 (1907) кралот Едвард Седми, земајќи ги со 
себе претседателот на Парламентот Ашот и министерот за надворешни 
работи, лордот Греј, појде во градот Ревал, на брегот од Балтиското 
Езеро. Кога стигна оваа вест од нашиот амбасадор во Лондон, Тефик 
паша, до Високата Порта, настана пекол во политичките кругови.  

Рускиот цар Николај Втори, земајќи го со себе министерот за надво-
решни работи Сараноф и претседателот на Отсекот за источни прашања, 
дојде во Ревал.  

 
Ревалските одлуки  
Ревалските одлуки се состоеја од подолу наведените членови и го 

прогласија закопот на Македонија.  
1 – Назначување европски управник во текот од седум години во 

Македонија и слободно донесување одлуки на овој европски претстав-
ник во името на Европа.  

2 – Давање посебна и одделна форма на управа на Високата Порта. 
3 – Назначување управници на жандармеријата на заеднички 

пратени реформски офицери од Русија, Франција, Италија, Англија и 
Австрија.  

4 – Преземање на финансиите под целосна контрола на големите 
држави.  

5 – Различни други членови од типот на следниот: посебен буџет за 
Македонија и невклучување на војничките трошоци во овој буџет итн. 

Македонија беше поделена на жандармски окрузи. Овие окрузи 
зедоа форма на утврдувања од населенија во вистинска смисла на 
зборот. Русите се сместија во Солун, Англичаните во Драма, Французите 
во Серез. Косовскиот Вилает беше претворен во француска жандармска 
организација, Битолскиот во италијанска. Генералот Жорж ја почна 
работата со големи овластувања. Подоцна, на неговото место дојде 
италијанскиот генерал Рубилан. Команданти на различните жандарме-
риски организации станаа генералот Шушак на руската, полковникот 
Алјот на англиската, полковникот Веран на француската, полковникот 
Албера на италијанската и генералот контот Салис на австриската.  

На чело на сите овие се наоѓаше Отсекот за жандармериски 
реформи на чело со Жорж. Нашите команданти на полкови беа поврзани 
со оваа реформска жандармерија безусловно и без никакво документи-
рање. Имаше околу 150 странски офицери во македонската реформска 
организација. Грците, Бугарите, Србите, па дури и Евреите им се обраќаа 
на овие офицери и им даваа молби ним. Веќе не остана никакво 
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постоење од нашата влада. Реформската организација ги постави своите 
официри во казите, нахиите, па дури и во селата.  

На Високата Порта и беше направен притисок да ги прифати 
одлуките од Ревал. Се искористија случаите во кои Бугарите го срушија 
селото Раково во Битолско, а Грците Скочивир и Пулук, а во сите овие 
села беа извршени и убиства и делумен масакр на населението за 
османската Влада да биде обвинета во европскиот печат и од страна на 
Балканскиот комитет. 

Османската Влада сакаше да го спречи мешањето на странските 
сили со тоа што го смени командантот на Битолскиот округ, Хади паша, 
и тргна во акција против бугарските и грчките чети. Но работата се 
издолжи дури до Долниот дом на англискиот Парламент (House of 
Commons) и до францускиот Парламент. Абдулхамид и Портата се 
чудеа што да прават. Со охрабрување од германскиот император, Вил-
хелм Втори, ова прашање успеваше да се реши искористувајќи се 
меѓусебната конкуренција меѓу Русија и Австрија.  

 
Нотата поднесена до Високата Порта 
Високата Порта сакаше да ја намали напнатоста на ситуацијата со 

политички преписки и преговори. Во меѓувреме, Ревалските одлуки й 
беа објавени на Портата со нота и се бараше тие да бидат спроведени 
најдоцна за шест месеци. За да ја спаси оваа ситуација, Портата се 
обидуваше да придобие време со проширување на авторитетот на 
Јавниот Инспекторат. Но со тоа не се постигнаа очекуваните резултати.  

Румелија веќе си одеше. Бидејќи, посебната и одделна управа што 
ќе се воспоставеше во Македонија ќе ја одвоеше и Албанија (Јанина, 
Косово и Скадар) од центарот на османската управа. Во оваа ситуација 
Австрија, природно, ќе го проголташе ова јагне одделено од стадото во 
првата можност. Накратко, работата не завршуваше со македонството. 
Одеше воопшто кон излегување на Османската Држава од Европа.  

Рокот даден во нотата требаше да истече во септември 1324 (1908) 
г. Оваа целосно загрижувачка ситуација беше прикривана од народот со 
зачудувачката политика на Абдулхамид, која беше карактеристична 
токму за него и негов личен производ. Во почетокот народот воопшто 
немаше поим за тоа што се случуваше. Подоцна, кога ја дозна вистин-
ската состојба, беше крајно загрижен. Но таа пробуди надеж кај христи-
јаните, особено кај Бугарите. Набрзо и Грците сфатија дека иднината 
нема да им донесе ним многу корист и во месеците март и април од 1908 
г. почнаа уште поширока акција од претходно, која им одеше во прилог 
на Бугарите.  
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Во Македонија влегоа чети од по триста луѓе, под команда на грчки 
офицери. Почнаа да ги палат бугарските села едно по едно и ги убиваа 
Бугарите што ги среќаваа на својот пат. 

Четата со којашто се судривме заедно со Фетхи (Окујар) беј во 
Стребне беше токму една од овие грчки чети (понатаму, во делот што се 
однесува на Лерин ќе го објаснам тој судир подобро).  

Овојпат Бугарите и нивните заштитници, лондонскиот „Балкански 
Комитет“ почна да крева врева. Но поради ова не следеа странски интер-
венции и притисоци еден по еден.  

Високата Порта повторно се загрижи. Народот, службениците, 
Третата армија, паднаа во крајна грижа. Офицерите што беа задолжени 
да трагаат по одметниците и командантите на другите воени единици 
беа постојано тужени во Воениот совет и казнувани врз основа дека 
мачеле, палеле, уништувале, комисиите за заеднички истраги шетајќи се 
од округ до округ, од агол до агол откриваа, испитуваа и правеа истраги.  

Отсекот за жандармериски реформи се претвори буквално во 
канцеларија за слушање проблеми. Цивилните агенти и генералот Жорж, 
од една и Хусеин Хилми паша, од друга страна постојано вршеа 
притисок врз Портата.  

Колку и да покажуваше умешност и волја да ги зачува правата на 
народот и на државата, Јавниот инспекторат на Високата Порта не 
можеше да задржи авторитет. Македонија беше втерувана во бездна, а 
тоа втерување ги стресуваше и темелите на османската држава. 
Балканските влади се подготвуваа за војна и се обидуваа да бидат будни 
и на готовност за тоа што го носи иднината. Американскиот печат ја 
претставуваше Македонија како случај што требаше да се спаси, додека 
европскиот ја оставаше во сенка. Состојбата беше навистина тешка и 
загрижувачка. 

 
Воспоставувањето на Комитетот за единство и прогрес 
(İttihat ve Terakki) 
На почетокот на 1907 г. во Солун се основа Комитетот за единство и 

прогрес. Целта на основањето на Комитетот беше да се влезе во акција 
против султанот Абдулхамид и неговата управа и да се воспостави 
режимот „Парламентарна монархија“1. Комитетот, и покрај тоа што не 
покажуваше првични резултати, поради шпионите на султанот, дури и 
го зголемуваше бројот на своите членови. Дури и основачите на органи-
зацијата, собирајќи се многупати во Мазон локалари, обезбедуваа врски 
и комуникација со европските ограноци.  

 

                                                 
1 Мешрутиет. 
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Основачите на организацијата 
Солунските основачи на организацијата се состоеа од: Талат, Мања-

си-Заде Рефик, Митхат Шукру, Рахми, Наки, Ихсан, Галип, Исмаил, 
директорот на военото средно училиште Тахир, директорот на уметнич-
кото училиште Хоџа Исмаил, и Махир беј и Ефендиите. Имаше и мал и 
таен извршен комитет составен од офицери со ниски чинови и млади 
луѓе. Организацијата основа и едно трговско училиште, со цел да служи 
и како место за собирање, и како средство за унапредување на турската 
култура, и да им биде конкуренција на преобратувачките училишта. Ова 
училиште има голем влог во честа во историјата на Комитетот за 
единство и прогрес.  

Одлуките од Ревал ги забрза токму тажната состојба на Македонија 
и на Румелија, а акциите на Комитетот, како и брзото проширување на 
нејзиното поле на акции, й послужија како средство за нејзините успеси. 
Организирањето почна во Косово, Битола, Јанина, Измир, Истанбул и во 
другите вилаети. Централни вилаетски комитети се создадоа во Косово 
од страна на командантот на жандармеријата, Галип, писарот Мазхар, 
пратеникот Неџип Драга и од други личности, во Битола од полковникот 
Садик (кој подоцна беше водач на Партијата за слобода и согласност2, 
која му донесе беља на главата на овој народ), Кемал Критјанецот 
(Алтимур), полковникот Селахатин, Кенан беј и од уште некои.  

Организацијата почна да регрутира офицери во голем број. И се 
приклучија видни членови од најактивните штабови во Македонија, како 
мајорот Енвер, Хасан Тосун, Мухтар, Нури, Фетхи (Окујар), Халил, Азиз 
Беј итн., потоа Ејуп Сабри и Нијази беј од Битолскиот Вилает, како и 
други способни и храбри офицери, и така организацијата придоби пора-
дикална форма. 

 
Главната цел на организацијата 
Главната цел на сите овие активности беше спасувањето на Румели-

ја и Македонија, оставањето на одлуките од Ревал без резултат и воспос-
тавување парламентарна монархија. Организацијата се потпираше само 
на војската. Највредните офицери од третата армија и се придружија на 
организацијата. Во голем дел, тие што ја оформуваа структурата на 
Организацијата за единство и прогрес беа народот од Румелија.  

Во почетокот на 1908 ограноци на организацијата се распространија 
до казите и селата во Румелија. Енвер, Мањаси-заде, Рефик, Мазхар, во 
Косово, Галип во Серез, мутасарифот Неџип Драга и други почнаа да се 
движат по Румелија за да воспоставуваат тајни комитети.  

 

                                                 
2 Hürriyet ve İtilaf Fırkası 
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Довербата на Абдулхамид во Албанија 
Потпирањето на Абдулхамид во Албанија ја замислуваше органи-

зацијата. Убиството на Шемси паша ги растревожи султанот и Високата 
Порта. Владата разбра за тајните активности на Организацијата за 
единство и прогрес. „Истражувачкиот комитет“, формиран од Јусуф, 
Реџеп и Махир паша дојде во Солун. По направените истражувања, 
откако му се прекрати функцијата на Есат паша, командата му се довери 
на Мушир Ибрахим паша. И Хусеин Хилми паша беше вклучен во оваа 
комисија, со наредба од Сарајот.  

Додека се случуваа овие работи, Единство и прогрес влезе во тајни 
преговори со бугарските и грчките комити. Во преговорите имаше идеја 
за заедничко учество во основањето на парламентарната монархија. 
Дотогаш комитаџиите што беа на власт го намалија насилството, но една 
грчка организација по име „Етники Етерја“ не прифати дека ќе има 
корист од идните акции на Бугарите. Насилството пак почна да се 
појавува.  

Организацијата за единство и прогрес почна да добива помош од 
веќе организираните, дојдени за реформи во Македонија офицери, кон-
зули, странци и масони.  

* * *  
 

Настаните во Албанија и албанското востание 
Кога го објаснувам македонското прашање, штом доаѓа ред и на 

албанското, ќе објаснам некои работи во врска и со него.  
Австриската и италијанската држава, воведувајќи ја католичката 

црква и провоцирајќи ги северните и јужните Албанци, Гегите и Тоски-
те, едни против други, секогаш ги штитеше Албанците-христијани. 
Објавата на независноста ја загуби силата во ваквите настани и Албанија 
дојде во состојба да биде полесна за управување.  

Искористувајќи ја оваа состојба, имаше можност да се прават поле-
ка полека реформи, и да се доведе еден и религиозен и херојски народ на 
ниво на современата цивилизација, како и да се врзе со срце за осман-
ската држава. И ова беше многу лесно да се постигне. Управниот систем 
на Албанија можеше да се поедностави. Суштественото во овој став 
беше, паралелно со правда, да се покаже и сила и способност и да не се 
допушта да не се остане на зборот. На крајот, тој систем се покажа 
успешен со тоа што со таков каков што беше, тој дел од таа земја остана 
под османската управа токму петстотини години.  

Албанците, кои на Качаничкиот собир јавно ги покажаа своите 
надежи за основање силна и способна држава и кои ја сакаа парламен-
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тарната монархија, не беа задоволни од власта што се воспостави по 
нејзината објава.  

Албанските пратеници Хасан од Приштина, Јахја од Призрен, Саит 
Хоџа од Скопје, Есат Паша Топтани, Муфит, Исмаил Кемал и нивните 
пријатели, отворајќи фронт против Единство и прогрес, влегоа во 
народни кавги поради своите амбиции за работничка партија. 

Всушност, весникот на Хоџа Саит што на времето се издаваше во 
Скопје, извади едно турско-албанско прашање и тоа беше најголемата 
катастрофа. Навистина, и да се наоѓаше случај на независност кај 
Тоските, управувањето што даваше задоволувачки резултати и каракте-
ристично за него Абдулхамид го превенира развојот на овие штетни и 
лоши идеи. Што се однесува на Гегите, кај нив немаше такви цели и 
случаи и тие беа верни на претходните владеење и управа.  

Тие, пак, што ја преземаа парламентарната власт во свои раце, во 
врска со ова многу изненадувачки се однесуваа. Имено, пред објавата на 
парламентарната монархија валиите и командантите за Косово и Скадар 
се бираа од највидните првенци на османската држава, луѓе кои 
претходно имаа добиено историска слава. Меѓу другото, не попусто се 
назначува луѓе со слободни мисли како Ахмет Ејуб, Мустафа Асим и 
Хафиз паша, кои му го загорчуваа животот на Абдулхамид.  

По парламентарната монархија, двајцата Мазхари и Халил беј, 
испратени на местото на Хафиз Паша, Албанците не ги примија добро. 
Тоа беше и поради тоа што тие и најмногу од тие што уследија по нив 
беа и претходно познати таму, личности кои претходно работеле како 
писари, инспектори, кореспонденти, просечни правни службеници итн.  

Високата Порта требаше да испраќа команданти и валии што имаа 
способност да воспостават управа што би одговарала за примитивни 
општества како Албанците и други заедници. Но, за жал, не го направи 
тоа. Наместо тоа, се покажа сосема нелогична и жестокоста што не даде 
добри резултати, од која веднаш си ги виде резултатите.  

Ако не се знае духовниот живот на еден народ, неговите обичаи, 
морални правила и посебности, ако не се знаат неговите народни 
традиции, на слепо замислениот начин на управа, подготвените правила, 
освен што нема да ја постигнат целта и ќе ја уништат, ќе предизвикаат да 
пропадне таа земја. Ете, Албанија беше жртва на таа голема грешка.  

Албанците, уште од времето на Скендербег навикнати да живеат 
според свој посебен начин на живот и по своја управа, во текот на 
османската управа живееја на сосема друг начин. Овој народ, кој во 
минатите војни даде жртви во голем број, борејќи се во предните редови 
и доброволно, во мирни денови никако не можеше да ја прифати 
војничката служба. Државните даноци како ашар и темету (данок на 
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10% и данок на добивка) и слични добивки беа речиси непознати во 
албанските села. Овие даноци се знаеја само од граѓаните.  

Албанците ги средуваа своите недоразбирања и расправии со 
народен закон којшто се викаше „Докакин“. Меѓу Малисорските и 
Латинските Албанци лош збор не се изговараше, ниту пак се слушаше. 
Бидејќи лошиот збор се чистеше со крв. Секој, особено татковците и 
мајките добро ги учеа своите деца дека лошите зборови се поврзани со 
семејниот живот. Кога состојбата и ситуацијата беше ваква, односно 
кога тоа беше таков народ што покажува толку нервоза, чувствителност 
и насилство што дури и лошиот збор го чисти со крв, можеше ли да биде 
задоволувачка османската практика, која се состоеше од законите на 
османската управа, малкуте пари и неколкудневните казни затвор?  

Само практика што вклучуваше соодветни реакции за причините за 
расправиите, земајќи ги предвид социјалните ситуации на тие што тужат 
и тужените, како во Англија, и да имаше тешки пари од казни и затвор-
ски казни, во Албанија сосема сигурно ќе имаше позитивен резултат.  

Но ние сакавме со таков казнен закон, што се состоеше од неколку 
членови, да управуваме и казнуваме 70 различни народи во империја 
што се протегаше од заливот Басра до Ташлиџа, на границата на 
Австрија и Унгарија. Ова беше спротивно и на умот и на логиката.  

Младите валии и команданти назначени во Албанија, предложувај-
ќи го принципот на еднаквост како основен и суштествен за парламен-
тарната демократија, се обидуваа да го применат на ист начин и кај 
просветлениот народ што живееше во градовите како Истанбул и Солун, 
и во малисорските села што живееја според закон којшто самите си го 
устроиле според народната традиција. 

Начинот на воведување на промените кај пустинските Арапи и 
Друзи требаше да биде сосема различен од тој во врска со градските 
населенија. Потребата за различен пристап ја почувствував лично додека 
бев валија во Дамаск.  

Еднаков систем на управа за народи со различни вери, јазици и 
верувања и со нехомогени традиции не треба да се спроведува. На 
крајот, дури и една толку културна и образована империја како Хабсбур-
шката, пропадна поради таков систем на управа.  

Големата светска војна ги распердаши народите под големите 
диктаторски и авторитативни режими како што дрндало распердашува 
памук. И ние ја доживеавме истата судбина.  

Пеќскиот мутасариф, Исмаил беј, кој се наоѓаше во Албанија и кој 
спроведуваше управа погодна на општата легислатива во империјата, 
натера некои неписмени луѓе да се обидат да го убијат без да коменти-
раат многу во врска со притисокот што им го вршеше. Куршумот 
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наменет за него го прослави мајорот Рушту. Овој настан предизвика 
казни за албанските пратеници од страна на османската влада, и покрај 
тоа што правилно зборуваа.  

Чудно е што во оваа работа учествуваа и неспоредливи луѓе, како 
Махмуд Шефкет паша, кој претходно беше валија и командант во Косо-
во. Се почна широка воена регрутација во Албанија. Наредбите и упат-
ствата од Високата Порта да се тераат луѓето беспоговорно да им се 
приклонуваат на османските закони, да се собира оружјето што Албан-
ците го имаа по домовите, да се апсат криминалците, да се горат и 
уништуваат нивните скривалишта, беа спроведувани како што требаше. 
Малисорците и Латините, кои некако не можеа да го сварат жестокото 
однесување и понижувањата, беа тепани пред очите на своите семејства 
и деца и станаа предмет на ужасен притисок. На овој начин оружјето 
беше собрано и ред беше спроведуван само на збор.  

Оваа ситуација им го намачка путерот на лебот на Италијанците и 
Австријците, кои чекаа во заседа. Веднаш почнаа да им даваат под рака 
помодерни оружја на Албанците. Настаните создадоа прилично плодна 
почва за пропагандата на овие две држави. Уште пред да мине една 
година, повторно почнаа да се креваат востанија во Албанија. Овие 
востанија го претскажаа предзорјето на Балканската војна.  

Владата, која ги сфати направените грешки, го прати во Албанија 
министерот за внатрешни работи Хаџи Адил беј, за да се испитаат 
работите на лице место. Го прати, но за жал, министерот за внатрешни 
работи на османската држава се соочуваше со заседи насекаде низ 
Албанија.  

Прошетката низ румелиското Косово на султанот Мехмет Решат, 
неговото извршување намаз во местата каде што имаше борби, кокети-
рањата, сите комплименти и говори постигнаа тотално спротивен ефект. 
Народот не му веруваше на ханот на османската држава и на неговите 
претставници и не можеше да му верува.  

 
*** 

 
Х – Влијанието на македонското прашање 
во Првата светска војна 
Сега овде требаше да се објаснат по ред настаните и фактот што 

македонското прашање стана причина за Првата светска војна. Србија, 
која излезе од Балканските војни како многу голема и моќна словенска 
држава, не можеше да ги свари победите. Влезе во сонови за создавање 
на Голема Србија. Со оваа мечта почна да работи Српскиот комитет. 
Воскреснувањето на старата Србија значеше отцепување на Босна и 
Херцеговина, Далмација и други некои земји од Австроунгарија и нивна 
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анексија кон Србија, коешто, пак, значеше губење на политичкото и 
социјалното постоење на Австрија. Природно, Австрија не можеше да се 
помири со такво нешто.  

Историските и расните непријателски чувства помеѓу Србите и 
Австријците повторно се распламтија.  

Во тоа време австроунгарскиот престолонаследник, надвојводата 
Франц Јозеф, кој беше на прошетка низ Босна со својата сопруга, беше 
убиен од млад Србин, припадник на национална српска комитска орга-
низација позната како „Црна рака“, самиот познат под прекарот „Јерен-
чип“. Но австриската династија, всушност, и беше изложена сè на такви 
атентати. 

Поради тоа што се сметаше дека ова големо убиство е одлука и 
акција на Српскиот комитет и поради тоа што Австријците и Унгарците 
зазедоа крајно одмазднички став спрема Србите, Австријците й предадоа 
на Србија ултиматум за да дојдат во Белград и да го испитаат прашањето 
со заедничка комисија. 

 
Почетокот на светската војна и подоцна 
Бидејќи Србите ова веднаш го одбија, „Немците“, објавувајќи й 

војна на Србија, го окупираа Белград. Ситуацијата во светот се иском-
плицира. И Германците и Русите почнаа да се подготвуваат за војна меѓу 
себе. Преговорите што се вршеа за мир не донесоа никаква корист. 
Германците ги поддржуваа своите австриски сојузници и отворија војна 
против Русија и Франција. Подоцна и Англичаните се придружија во 
војната на страната на Французите.  

Светската војна пламна со сета жестокост. На 20 август 1914 почнаа 
да зборуваат топовите и оружјето. Некое време подоцна, прво Италија, а 
потоа, следејќи ја неа, и Америка й објави војна на Германија, чие 
вмешување во војната имаше голема улога врз развојот и текот на војна-
та. И османската империја, која не можеше да остане незаинтересирана 
во оваа ситуација, објави мобилизација. Поради причините што ќе ги 
објаснам понатаму и ние влеговме во војна со Русија, на 21 ноември 
1914 г. 

 
И – Македонска салата 
Сега да се задржиме малку и на македонското прашање, кое имаше 

предна улога врз развојот на светската војна и на развојот на македон-
ската историја.  

Бидејќи во тие денови Македонија беше постојано извор на хаос, 
стана традиција да се користи изразот „македонска салата“ за секоја 
работа што внесуваше хаос и проблеми. За да се разбере добро македон-
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ското прашање, кое го преврти светот наопаку, треба да се оди назад 
дури до Лудиот Петар3.  

Големата Русија, која што се појави со Лудиот Петар, беше прово-
каторот број 1 за сите хаотични работи и востанија, како во Македонија, 
така и во Румелија сё до балканската војна. Лудиот Петар не ги запос-
тави христијаните во османската држава и ги користеше едно како 
елемент за бунтови, друго како средство за да поставува барања и уцену-
ва и тоа го користеше и во своите планови и дизајни за уништување на 
Османската Држава и им го остави како задача на своите наследници, 
кои следеа по него од неговиот словенски сој.  

Востанието „Мора“, кое траеше 50 години, нё чинеше нашиот пораз 
во војната позната како Наваринска и, како последица од тоа, откину-
вањето на малата Грција од нашата територија. 

Синот на Мехмет Али паша од Египет, Ибрахим паша, кога можеше 
да го прегази Пелопонез и да го држи пелопонескиот народ подложен на 
преселби, да им ја згазеше главата на еден грст грчки паликарии, и еден 
голем везир како Хуршит паша да не се поведеше по зборот од две 
париња на Халет Ефенди и наместо да се малтретира со години со 
Тепеделенли Мехмед Али паша и да се здружеше со заколнатиот 
непријател на Грците Ибрахим паша и на тој начин да го ископаше тој 
грчки чир од корен, немаше да се појави никаков Венизелос, кој го 
подготви пропаѓањето на османската држава. Татковинските територии 
до Измир, Бурса, па дури и до Полатли немаше да бидат објект на газење 
на курвинската, ниска и резил чизма на паликариите и многу невини 
млади луѓе, жени и старци немаше да бидат сторени парам парче и 
илјадници турски синови немаше да паднат жртви.  

Ако се испита текот на историјата на Абдулхамид Први, Селим 
Трети, на Султанот Махмуд и на Султанот Меџид, почнувајќи од 
Катерина Велика, и владите на Александар Први, Втори, и Николај, и 
тоа какви напори правеле за да ја ослабат и сосема да ја уништат 
османската држава, организирајќи ги востанијата во Пелопонез, Босна и 
Херцеговина, Црна Гора и Бугарија, добро ќе се разбере нивната 
организација и практика.  

Пред Абдулхамид Први и малку по него, следниве земји: Грција, 
Србија, Романија, Црна Гора и до 1877 Бугарија, не постоејќи посебно, 
биле раководени од христијански првенци и валии. На пр., земјите 
Влашко и Богданско беа раководени од грчки великодостојници, кои й 
го плаќаа данокот „војводалик“ на османската држава. Србија и Црна 
Гора, пак, бидејќи и беа верни на османската држава, беа раководени од 
свои војводи, кралеви и принцови.  
                                                 

3 Петар Велики, 1672-1725 
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И Русија, ползувајќи се токму од таа ситуација, почна да се меша сё 
до изборот и назначувањето на управниците на Влашко и Богданско, 
кримските ханови и српските кралеви и принцови. Бугарските, српските 
и романските области беа територии што самите тие народи си ги 
основале во текот на времето со свои власти. Почнувајќи од Мурат 
Први, овие земји една по една прејдоа во рацете на Турците. Во нашите 
величенствени и моќни периоди, на нашите чифлизи и при повелбите на 
нашата држава, овие народи не само што не кревале глава против 
државата, туку, придобивајќи ја формата на реаја (во народниот говор 
раја), дури и ги забораваа националните идеи. Христијанскиот народ 
што го владееја османлиите не се земаше во војска. Додека тие си го 
обезбедуваа живеењето преку фармерство и со други професии, живееј-
ќи во мир, Турците беа тие што ги тераа коњите во освојување нови 
земји. Христијаните, пак, во таа смисла, изгледаа задоволни од нивната 
благосостојба. Но како што минуваше времето, со зголемувањето на 
муслиманското и христијанското население, рамнотежата на богатството 
почна да се расипува.  

Во војните водени со Русија, поразите на османлиите почнаа да 
растат. Со Ќучук и Бујук Кајнарџа и со други спогодби, кога слабоста на 
државата продолжуваше, христијаните почнаа да креваат востанија. 
Кујната на сплетките, Грчката патријаршија, организирајќи се тајно, 
почна да манипулира со христијанските идеи. Навистина, во тие момен-
ти, султанот Махмут Втори енергично однесувајќи се во политиката, 
еден дел од духовните лидери на Патријаршијата и благородниците од 
Фенер ги ликвидира, а многу од нив ги протера. Но ѓулхане хати 
хумајунот на Абдулмеџит и реформите што им ги вети на високите 
европски политички кругови и на цивилизираниот свет, за жал, од 
христијаните се коментираа повеќе како слабост и несреќа отколку како 
правда и возвишеност на државата.  

 
*** 

  
Ј – 93 – Причините што ја подготвија руско-османската војна 
 
а) Воспоставувањето на истанбулската Грчка патријаршија 
и Бугарската егзархија 
Најголемата грешка што беше направена при пропаѓањето на визан-

тиската империја и освојувањето на Истанбул беше што истанбулската 
’Грчка патријаршија’ беше оставена со неколку привилегии. Фатих 
Султан Мехмет и неговите везири направиле непростливо политичко 
злосторство по ова прашање. Навистина, покрај тогашната вели-
чественост и моќ на османската држава, овој храм којшто беше оставен 
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за источните христијани, дури и да има такви што мислат така, не само 
што не влијаеше како духовно место, туку се виде подоцна колку штетно 
нешто беше овој чир, доен од градите на татковината. Како оваа беља да 
не беше доволна, во времето на Абдулазиз се издаде дозвола и за 
воспоставување на ’Бугарите’ да отворат своја патријаршија, под исти 
правила и услови.  

Страшната улога што ја играше оваа Бугарска егзархија беше многу 
важна за македонската и балканската историја. 

 
б) Улогата на Лудиот Петар 
До Лудиот Петар, Русите по прашањето на верата беа врзани со 

источната црква, значи со истанбулската Грчка патријаршија. Откако 
Лудиот Петар сам себеси се прогласи за духовен лидер на православ-
ните, московските цареви во очите на христијаните што и припаѓаа на 
словенската раса беа сфатени како нивни храм за надеж.  

Балканските и генерално источните христијани почнаа да ги сметаат 
руските цареви за свои заштитници поради овој настан. Србите, 
Бугарите, Црногорците, па дури и Грците й попречуваа на османската 
држава да се развива постојано потпирајќи се на царевите. Најважен и 
највлијателен фактор за војната од 1877-1878 беше изговорот дека 
христијаните во османската земја доживуваат зулум.  

Во 1877 год. Етнографската состојба во Румелија беше приближно 
ваква:  

Турци .................................................... 4.000, 000 
Албанци муслимани ............................ 1.250 000 
Албанци христијани ............................ 1.000 000 
Бугари ................................................... 1.150 000 
Грци ........................................................ 550 000 
Власи ...................................................... 400 000 
Евреи ...................................................... 350 000 
  Вкупно ................................ 8. 700 000 
Прилично млади студенти од Бугарите беа испратени со посредство 

на Бугарската егзархија да се образуваат во Русија. Завршувајќи го 
своето образование, кога се враќаа во своите земји, тие земаа најплодни 
функции за пропаганда, како попство и селско даскалство. Благодарение 
на поддршката од рускиот амбасадор Игнатиев, просторот им беше 
отворен. Кратко време подоцна, со затворањето на очите на садријазамот 
Али Паша за воспоставувањето на Бугарската егзархија, оваа деликатна 
работа експлодира. 
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Воспоставување гнезда на нови и нови микроби 
Од друга страна, новите гнезда на микроби, воспоставени со 

посредство на истанбулската патријаршија, „Етники Етерја“ и „Мариа-
на“ почнаа да преземаат акција во името на грчки организации и кога 
условите им беа погодни воспитуваа ист тип млади Грци.  

Така, националните чувства и идеи почнаа да се будат на Балканот 
на ваков начин. Грчката патријаршија ги прогласи за шизматични 
христијаните врзани за Бугарската егзархија, значи ги прогласи за 
надвор од верата. Затоа во Румелија одеднаш почнаа црковни расправии. 
Овие расправии одзедоа многу од вниманието на османската држава.  

Организацијата за единство и прогрес воспостави една комисија со 
намера да ги реши овие недоразбирања, по објавувањето на парламен-
тарната демократија. Од оваа комисија бараше да направи концепт за 
Закон за четите и за Закон за црквите. Во врска со ова, подготвувајќи се 
еден Закон за црквите од четири члена, му се понуди на Хилми паша. Но 
и со ова се направи грешка. Бидејќи Бугарите и Грците, заборавајќи ги 
сопствените недоразбирања, се обединија.  

Абдулхамид, кога бил затворен во вилата Алатини во Солун, и кога 
му кажале за Законот за црквите, рекол: „Ева!.. Грците и Бугарите се 
здружиле“. Една од причините што ги предизвикала Балканските војни е 
и оваа политичка грешка. Поповите направија одметнички мрежи во 
Македонија и Румелија користејќи ги селските мажи и жени и со 
даскалите.  

Руската победа во војната од 1877 и ветувањето и гаранциите за 
независна форма на управа за Македонија, со членот 102 од Берлинската 
спогодба, ги разгали и збесна румелиските христијани. Митхат паша 
многу се мачеше да ја спречи Руско-турската војна од 1877 г., но за жал 
не успеа во тоа.  

По победата на Русите, османската држава многу ослабе. На Балка-
нот мораше да се признаат посебни држави за Бугарите, Грците и Срби-
те. По ова, Србија, Бугарија, Црна Гора и Грција ги заковаа своите очи 
на Македонија. 

 
в) Општ поглед на последната состојба во Румелија 
и Македонија и на четите 
По анексијата на Источна Румелија од 1899 г. Македонскиот бугар-

ски комитет почна страшни акции. На конгрес раководен од генералот 
Михајловски дојдоа делегати од секој ќош, секоја област и село од 
Македонија. Резултатот од овој собир беше да се организира брзо воста-
ние. За неговата организација, надгледување и работа беше овластен 
генералот Цончев.  
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Програмата на комитетот вклучуваше востанија, привлекување 
внимание и интервенции на странците и заедничка акција со Балкан-
скиот комитет основан во Лондон, поточно со Англичаните.  

 
д) Двоењето на две на Македонскиот бугарски комитет 
Кратко време подоцна, во Македонскиот бугарски комитет се пока-

жаа разлики во погледите и размислувањата. Погрешниот и лош пристап 
на комитетот стана причина за интензивирање на овие недоразбирања. 
На крајот, Комитетот се подели на две партии.  

I – Една централистичка партија, раководена од признатиот комита 
Сандански 

II – Една воспоставена под раководството на Михајловски, која го 
зеде името Врховистичка партија.  

Паролата на централистите беше Македонија на Македонците, 
додека паролата на Врховистите беше Македонија и припаѓа на Буга-
рија. Почнаа жестоки борби меѓу овие две партии.  

Бугарскиот крал Фердинанд многу труд потроши за да го спои 
комитетот поделен на две. Меѓу другото, и покрај тоа што успеа да 
кандиса еден од лидерите, Сарафов, еден од другите лидери, Паница, ги 
ликвидира во Софија и Сарафов и Гарванов, кој го поддржуваше него, и 
побегна. Поради ова, Македонците отворија фронт и против кралот 
Фердинанд.  

Првенците на Врховистичката партија беа следните: генералот 
Михајловски, Цончев, Сугаров, Казаниров, Сава, Апостол, Дошо, Јован 
Алески, Јован Дедекочо, Деде Јован, Дука, Лазар, Андон и други. 
Првенците на Централистичката партија беа: Сарафов, Гарванов, Сан-
дански, Паница, Делчев, Арнаудов, Горѓи, Тодоров и нивните пријатели.  

Овие имаат важно место во македонската разбојничка и комитска 
историја поради славните лидери како Сандански и Апостол. Сандански 
е од селото Гајанда во Лезекоп. Името му доаѓа од тоа што вршеше 
служба на главен чувар во затвор, прво од збор што доаѓа од ‘zındancı’, 
Зандански, кое потоа станало Сандански. Апостол, пак, е од селото 
Босмица во Гевгелиско. Прост е и храбар. Овој убиец, наречен Вардар-
ско Сонце, извршил многу убиства.  

 
*** 

 
Х – Повторните широко воспоставени бунтови на Бугарите 
По кратка пауза бугарските комитаџии пак почнаа да дејствуваат. 

Се појавија бунтови во главната област на Битолскиот Вилает, во 
околината на Прилеп, во Косовскиот Вилает во Кочана, Османие и 
Кочарин, во Солунскиот Вилает особено во централните области и во 
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Серескиот санџак, и во околните области и села на сите овие места. 
Меѓу другите работи, не само што се креваа пруги во воздух, туку се 
сечеа и телеграфските линии. Многу чифлизи беа запалени, во некои 
области владините места и многу жандармерии беа уништени. Жандар-
ми, чувари на редот, селани и службеници беа ликвидирани.  

Муслиманските села опкружени со Бугари беа притиснати и наро-
дот беше во буквална смисла подложен на масакри.  

Во тие пеколни денови, во местата каде што имаше многу мусли-
мани, а малку Бугари, и Бугарите ја доживеаја истата судбина. Во 
областите каде што имаше многу наша војска востаниците веднаш беа 
уништени. Симнувајќи се од планините во долините, бугарските комита-
џии што преоѓаа во напад, кога се враќаа, го принудуваа и народот да се 
враќа назад со нив во планините. Судирите веќе се одвиваа во плани-
ните. Откако се поправија мостовите и телеграфските линии, војничките 
потери беа забрзани. Комитаџиите беа поразувани на сите страни и беа 
уништени.  

 
И – Кревањето во воздух на солунската Османска банка 
Првата ноќ на овој последен бугарски бунт, во Солун беа кренати во 

воздух Османската банка и складиштето за гас. Градот остана во темни-
на. Комитаџиите сокриени на различни места, почнаа да ги напаѓаат 
жандармите, полицајците излезени во патрола, муслиманите што случај-
но ги сретнуваа наваму-натаму, и зградите на официјалната власт. Овие 
борби во внатрешноста на Солун траеја два дена. Кревањето во воздух 
на Османската банка беше причина за уништување и на околните 
згради. Ако динамитот што беше сместен во подземната инсталација на 
раскрсницата наречена „Коломбо“ експлодираше, од гледна точка на 
луѓе и згради загубите, штетите и трошоците ќе беа далеку поголеми. 
Дури по ископувањата по урнатините од Османската банка се исече 
електрична жица поврзана за подземен динамит и вака се спречи голема 
катастрофа.  

 
Ј – Саботажата на бродот Гвадалкивир 
Додека продолжуваа хаосот и бунтовите во Солун, патничкиот брод 

Гвадалкивир на француската бродска компанија Месажери Маритим, кој 
испловуваше од пристаништето и беше упатен кон Истанбул, токму кога 
се доближуваше до пристанишното место наречено Карабурун, беше 
распарчен и изгорен како последица од експлозија на темпирана бомба 
сместена во кругот на неговата машина. Загубата на луѓе во оваа 
експлозија беше голем.  
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Тој што ја постави темпираната бомба на францускиот брод беше 
едно момче од околината на Велес, 17-годишен ученик во бугарската 
гимназија... Нашата полиција, покажувајќи големо залагање, брзо го 
фати ова момче-саботер. Воениот совет го осуди на бесење... Го осуди, 
ама, иди па види, исполнувањето на таа казна, од некоја причина, го 
спречи токму султанот Абдулхамид.  

Што се однесува на француската бродска компанија, кревањето во 
воздух на ваков трговски брод во град како Солун предизвика голема 
зачуденост во европското јавно мислење и европските трговски кругови. 
По овој настан странски бродови веќе не се приближија до нашите 
пристанишни градови во кои имаше бунтови.  

 
(Превод од турски јазик: Зоран Спасовски) 
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UDK 327(47:437)"1968" 

Невен Радически 
 
 

 
 

ИНВАЗИЈАТА ВО ЧЕХОСЛОВАЧКА 
ВО 1968 И МАКЕДОНИЈА 

 
Состојбата во СР Македонија по воената интервенција 
на Варшавскиот пакт врз Чехословачка во 1968 година 

низ призмата на еден партиски документ 
 
 
Инвазијата на воените сили на Варшавскиот пакт во Чехосло-

вачка, на 21 август 1968 година, со која бил ставен крај на процесот 
на демократизација на политичкиот живот и реформа на општеството, 
попознат како Прашка пролет, предизвикала голема загриженост кај 
југословенското, односно македонското раководство, поради можнос-
та воената интервенција да се прошири и во југословенската федера-
ција. Југословенскиот врв отворено го осудил непосредното мешање 
на Советскиот Сојуз во Чехословачка, што ги заострило односите 
меѓу двете држави, односно меѓу Југославија и повеќето од државите 
од социјалистичкиот блок. Романското државно раководство, исто 
така, го осудило овој акт на нарушување на суверенитетот на една 
држава. Иако беше потписник на Варшавскиот договор, Романија 
одбила да учествува во инвазијата. Со оглед на моменталната поли-
тичка состојба, можноста Варшавскиот пакт воено да интервенира во 
Југославија и во Романија не била исклучена. 

Политичката состојба во југословенската федерација во овој 
период се одликувала со затегнатост, посебно во меѓунационалните 
односи. Притоа, само два месеца претходно, масовните студентски 
протести одржани во позначајните универзитетски центри дополни-
телно влијаеле врз усложнувањето на општествените и на политич-
ките односи во државата.  

Во СР Македонија, како и во другите републики во составот на 
СФРЈ, внимателно бил следен развојот на настаните во Чехословачка. 
Ништо помалку внимателно не била набљудувана и политичката 
ситуација во соседните држави, односно во Бугарија, Албанија и 
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Грција. Во сообразност со околностите во кои се нашла Федерацијата, 
нејзината власт, односно Сојузот на комунистите, како единствен 
релевантен политички фактор и носител на севкупната власт, презел 
мерки за справување со евентуалната воена интервенција на земјите 
членки на Варшавскиот пакт.  

Во таа смисла, објавуваме записник од состанокот на потесното 
македонско партиско раководство, одржан на 26 август 1968 година, 
свикан поради окупацијата на Чехословачка и последиците кои би 
можеле да произлезат од неа. Записникот е дел од материјалите во 
фондот Крсте Црвенковски при Институтот за национална историја.  

Во овој документ очигледна е загриженоста на македонскиот пар-
тиски врв поради севкупните состојби во централниот и југоисточ-
ниот дел од Европа. Во него се оценува дека антимакедонското распо-
ложение кај државите со кои граничи СР Македонија се засилува, што 
претставувало дополнителна причина за претпазливост и за презема-
ње подготовки за воена одбрана. 

Што се однесува до некои од мерките предвидени за справување 
со внатрешните состојби во Републиката, по настаните во Чехосло-
вачка, од документот може да се изведе заклучок дека механизмите на 
државното раководство за решавање на политичките кризи во Парти-
јата и во Републиката не се промениле многу, и покрај тоа што 
поминале две децении од Резолуцијата на ИБ. 

Сметаме дека овој документ нуди можност за поподробно 
запознавање на пошироката научна јавност со политичката состојба 
во Македонија, односно во нејзиниот политички врв, во текот на еден 
од позначајните настани во современата светска историја.  

 
 
ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА СКМ 
КАБИНЕТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
Бр. 17/1 
28. VIII.1968. год. 
СКОПЈЕ 
 
СТРОГО ПОВЕРЛИВО 
 

ЗАПИСНИК1 
од состанокот одржан на 26. VIII.1968 година пот претседателство на 

Крсте Црвенковски со другарите: Никола Минчев, Бошко Станковски, Павле 
Давков, Елисие Поповски, Азем Зулфиќари, Љупчо Ставрев, Злате Биљанов-
                                                 

1 Записникот е даден без јазични интервенции. 
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ски, Момчило Митрев, Ванчо Апостолски, Ксенте Богоев, Ќамуран Тахир, 
Томе Буклески, Ангел Чемерски и Методија Антовски.  

Состанокот е свикан по новонастанатата положба во врска со окупаци-
јата на Чехословачка и мерките што треба да се преземат во нашата Репуб-
лика во врска со тоа.  

I 
Некои проблеми на одбраната 

1. Овие денови се забележани движења на големи советски војни 
формации во правец на Кишињев. Спрема проценката на сите војни фактори, 
не само во нашата земја тоа е еден од најприфатливите правци за интервен-
ција во Романија и за продор на Балканот. Впрочем од секој пат тој правец 
бил земен од воените стратези за продирање на Балканот.  

Во Бугарија спрема сите информации се вршат концентрации на трупи 
спрема границата на Романија и Турција. Извршена е и одредена мобилиза-
ција: прво, двете годишта веднаш се повикани во Армијата и второ, војниците 
што го имаат отслужено својот рок повторно се вратени, а негде единиците се 
пополнуваат и со воени обврзници до 40 години старост.  

Нашите воени фактори одамна имаат утврдено дека големите армиски 
групации во Бугарија што се поставени спрема Турција и Грција така се 
организирани за да можат брзо да се преориентираат спрема Југославија 
односно Романија.  

Претпоставки, проценки за можен продор, постојат главно од три вида: 
а/ се мисли дека со окупацијата на Чехословачка се исфрлени од строј 20 

чехословачки дивизии и дека со тоа одбраната на Исток е изменета и затоа се 
врши концентрација на војски во Унгарија; 

б/ втора можна комбинација е да се окупира Романија. Во врска со тоа 
постојат предупредувања од Запад кои советите ги демантираа. 

в/ трета комбинација е да се нападне Романија и Југославија, прво 
Југославија па Романија, односно прво Романија па Југославија. Во врска со 
оваа трета комбинација за евентуален напад на Југославија не постојат 
директни и непосредни индикации. Но со оглед на тоа дека советите изненад-
но го изведоа нападот на Чехословачка на нашите војници од Врховниот 
командант е издадена наредба да бидат во состојба на приправност. 

2. Кај нас преземени се сериозни мерки и единиците на скопското/маке-
донското/ подрачје се наоѓаат надвот од касарните и се во состојба на спрем-
ност за одбрана. Тоа им е соопштено и на секретарите на општинските 
комитети на денешниотсостанок. Нашите единици овде во Скопје заедно со 
тие спрема италијанската граница секогаш биле најмобилни и најприближни 
до воените формации, така што нивното активирање не е тешко. 

Нишкиот корпус врши делумна мобилизација, затоа што не беше довол-
но подготвен.  

3. Нашата досегашна воена стратегија била главно таква дека природен 
сојузник ни е Исток и дека одтаму не ни се заканува опасност. На последната 
седница на Советот на народа одбрана ние се спротивставивме на оваа теза. 
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Не глобално туку парцијално некои другари се надоврзаа на тоа, од што 
произлезе дека и глобално се доведува во прашање ваквиот став.  

Сега таа стратегија се менува и се прилагодува на ставот на другарот 
Тито што го изнесе на Десетиот пленум на СКЈ: да се бориме против секој 
што ќе посегне на нашата независност и што ќе сака да го наруши нашиот 
сопствен пат на развиток кон социјализмот.  

4. Во Бугарија расположението спрема Македонија прилично е борбено. 
Таа борбеност и аспирации имаат многу широка подршка во населението. Тоа 
е факт што не треба да се пренабрегнува и тоа во ситуација кога тоа исто 
население критички е настроено спрема потфатот што е направен према 
Чехословачка.  

Се рабира советите во тоа ги подржуваат. Во врска со интервјуто на 
Крсте Црвенковски во списанието Ревија Иљичов, помошник министерот за 
надворешни работи на Советскиот сојуз го има повикано нашиот амбасадор 
Видиќ во Москва да му соопшти дека ќе се забрани растурање на ревијата, 
бидејќи во него се навредува една на нив пријателска земја. Значи она што е 
заклучено уште во јануари дека зад Бугарите стојат Русите тоа се потврдува и 
станува повеќе од јасно. 

Во врска со сите можни настани што се присутни и што може да се 
случат, намерите е на Бугарите имаат уште еден додатен момент, кој треба да 
се направи достатен за широките маси: покрај борбата за гушење на сувере-
нитетот и сопирање на демократскиот развиток постои подмолна намера да 
се изврши асимилација за македонскиот барод и да се претвори во бугарски. 

Кога почнаа Бугарите сето ова да го развиваат во својата пропаганда се 
појавија две тези кои за нас се од посебно значење: 

а/ досега никогаш така јасно изразени територијални претензии на 
најзваничните фактори од војната па наваму немало од оние што беа иска-
жани од Патакос2, и 

б/ во Албанија за време на свеченостите по повод на прославите на 
Скендер Бег во музеите е поместена карта на голема Албанија, која ја опфаќа 
територијата на Западна Македонија вклучувајќи ги Охрид, Ресен и Крушево, 
потоа оди покрај Битола, Прилеп, Т. Велес и Скопје. Исто така, го опфаќа 
целиот Космет, се до Куршумлија.  

Во врска со тоа карактеристични стануваат вестите што ги јави слобод-
ната радио мрежа на Чехословачка дека постојат движење на окупационите 
единици во повеќе правци: за отцепување на Словачка, а тоа значи разеди-
нување на Чехословачка, а од Словачка правење на евентуална 16 република 
на Советскиот сојуз. Потоа Унгарците го имаат окупирано оној дел каде што 
живеат Унгарци и тие се отцепени од другите делови на Чехословачка. Тоа 
предизвикува и одредени асоцијации за положбата во Македонија.  

 

                                                 
2 Стилијанос Патакос е еден од офицерите кои го предводеле државниот удар во Грција 

во текот на 1967 година. Во текот на владеењето на воената хунта во оваа држава бил 
министер за внатрешни работи.  
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Закључоци: 

 
1. Во најскоро време да се одржи специјална седница за проблемите во 

одбраната со: Претседателството на ЦК СКМ, претседатетелството на Репуб-
личкото собрание и претседателството на Извршниот совет, на која ќе се 
разгледа програмата за одбрана на Републиката и ќе се однесат соодветни 
заклучоци. 

По седницата една делегација составена од 5 другари да го посети 
другарот Тито за да го информира за нашите ставови и за нашите барања. 

2. Хитно да се одржи состанок на Советот за народна одбрана. 
3. Сите организации во републиката да ги разгледаат воените елаборати 

и да ги прилагодат на сегашните потреби.  
 

II 
Некои изразито политички прашања 

 
Од информациите може да се види дека поединци делуваат дефетистич-

ки, а некои и непријателски на народот. На тој сектор треба да се извршат 
одредена заострувања со оглед на новонастанатата положба. Во врска со тоа 
се налагаат и некои задачи: 

1. Сите органи би требало да извршат одредени промени во смисла на 
тоа, не само да се регистрираат појавите, туку остро да се реагира, а ако е 
потребно и да се преземаат судски санкции. Интересно е дека такви појави 
има и меѓу работниците. Малограѓанинот нормално бара мир и секое обезпо-
којување му пречи и затоа настапува со паролата зошто се буниме против 
окупацијата, а ако евентуално дојде до наша окупација тој исто така ќе го 
постави прашањето зошто сте ги пуштиле. Во врска со тоа се наметнува 
задачата во нашите работни организации таквите малодушници да се чистат, 
а луѓето што се на истакнати положаи брзо и отворено да се разголитуваат, да 
се сменуваат, затоа што не смееме да се играме со судбината на земјата.  

2. Да се прошири Милицијата. Не се мисли на проширување на постоја-
ната милиција туку таа што е за воена положба и за неа да се купи соодветно 
наоружување. 

3. Брзо да се зголеми пограничната државна безбедност и во врска со тоа 
да се извршат одредени зајакнувања и персонални решенија. 

4. Досега имаме регистрирано само еден случај некои да зборува дека 
ние сме Бугари а не Македонци. Втора парола е дека ние не треба да се истр-
чуваме затоа што Советскиот Сојуз е голема земја. И на крајот се истакнува 
паролата дека кај нас постојат големи распони на примањата.  

Тоа е резултат на погрешната наша пропаганда која Советскиот Сојуз го 
има прикажано како рај иако токму таму распоните се огромни. Тоа значи 
дека советската пропаганда кај нас била присутна и дека домашната критика 
се развивала до апсурди.  
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Во Дебар една група на луѓе веќе ја имаат прифатено албанската пропа-
ганда која вели: русите се фашисти, чехословаците ревизионисти а Запад 
империјалисти – единствено народот е добар.  

Во последниве месеци во пораст е шовинизмот на кој комунистите не му 
даваат отпор3. На пример во Гостивар имаше намера да се постави за секре-
тар на општинското собрание човек што бил осуден на 20 години робија а 
девет години бил во затвор. Што е најкарактеристично републичкото рако-
водство за тоа има разбрано преку анонимно писмо. Не може рамноправноста 
на народите да се реализира по пат на регрутирање на балистите во органите 
на власта. Тие другари што тоа го прават неможат да останат во Сојузот на 
комунистите. Равноправноста може да се заснова само со луѓе што се борат за 
социјализмот.  

5. Митинзите што се одржуваат широм Југославија веќе зедоа чудовиш-
ни размери и тие не водат кон ништо. Можеби ќе се постави прашањето 
зошто таков митинг не е одржан и во Скопје4. Таков митинг не треба да се 
одржува, затоа што не треба да се дава храна на агресијата. Ние се изјаснивме 
за нашата независност и не мислиме да војуваме со Советскиот сојуз.  

Затоа треба да пристапиме кон систематска работа во нашите органи-
зации врз основа на резолуцијата на ЦК СКЈ и при тоа треба да ги разбиваме 
илузиите дека социјализмот е безконфлитно општество и дека Советскиот 
сојуз е негов спасител.  

Истакнатите раководители треба да развијат голема активност во смисла 
на тоа преку тие контакти да имаат увид во правата положба на теренот. 
Затоа општинските комитети треба да се бара да информираат за секое 
сомневање што ќе се изрази во народот за да можат да се изведат достапни 
факти и да се создава друга расположба.  

Апелот што е даден во резолуцијата на ЦК СКЈ за проширување на 
Сојузот на комунистите треба да се разработи во Извршниот комитет и во 
врска со тоа да упати писмо или апел до општинските комитети и младата 
генерација.  

Целата акција спрема Бугарите треба брзо да биде разработена и тоа не 
само во смисла на платформата, која веројатно ќе претрпи извесни измени, 
туку и во правец на натамошни акции за афирмација на нашата нација во 
светот. Во таа смисла постои расположба да се одвојат поголеми средства и 
да се изведат пошироки и сеопфатни зафати.  

Најверојатно во еден дел од емиграцијата ќе дојде до заладување во 
однос на нашата политика, затоа што еден дел од нив на стар начин гледаат 
на изградбата на социјализмот. Во таа смисла треба да се преземат акции.  

                                                 
3 Нешто подоцна, во декември 1968 година како резултат на големоалбанскиот национа-

лизам, набрзо по албанските протести на Косово, дошло до протести и на албанското 
население во западниот дел од Македонија. 

4 Се мисли на митинзите одржувани во знак на протест против воената интервенција на 
Варшавскиот пакт врз Чехословачка.  
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Што се однесува до бугарските студенти кај нас Извршниот совет има 
завземено став тоа нормално да се одвива и да се однесуваме така како ќе се 
однесуваат Бугарите. 

Што се однесува до туристите од Бугарија секако дека постојат провока-
ции но не треба да се распламсува бугарохопството и русохопството.  

Што се однесува до нашите студенти во Бугарија треба да се изнајде пат 
и начин да им се сугерира дека не е пожелно да ги продолжат студиите во 
Бугарија.  

Во врска со политиката спрема Егејците што се враќаат од источните 
земји е изградено становиште дека не треба да се прават ограничувања како и 
да не се менува политиката на материјална подршка.  

Оштро треба да се реагира на активностите на старите информбираши 
од типот на Пирузе5. Таквите луѓе треба да се стават под контрола, да се 
повикуваат и да им се каже дека ни е позната нивната дејност и повеќе нема 
да се толерира.  

Во врска со дејноста на чувството, јавните обвинителства и другите 
органи на власта треба да се воспостави практика на советување за да се пре-
несува сегашната политичка состојба и курсот што треба да се спроведува. 

Извршниот совет веќе има преземено мерки за да се согледа положбата 
кај оние стопански организации кои што се занимаваат со увоз или извоз со 
источните земји како и за навремена преориентација, за да не се случат 
тешкотии какви што имавме во 1948 година.  

Закључоци: 
 

1. Средбата што е закажана за 1 септември на југословенско-бугарската 
граница во Крива Паланка да се откаже. За тоа да се извести СИП и тоа дека 
не треба да се одржи собирот, да не се вршат никакви подготовки, да се чека 
уште два дена и во сабота да биде откажан.  

2. Извршниот комитет уште утре да направи распоред на десетина 
истакнати функционери за да истапат во работните колективи и тоа да добие 
гласност во средствата за пропаганда. 

3. На нашата граница спрема Бугарија да се преземат слични мерки 
какви што Бугарите преземаат спрема нашите туристи. Во врска со тоа треба 
да се изготви информација за туристите што ја имаат посетено нашата 
република.  

4. Борбата против деформациите во последно време не добива никаква 
гласност и таа треба да се оживее. Таму каде што постојат закони треба да се 
спроведуваат. 

5. Треба да се направи информација за тоа што е преземено во врска со 
студентите.  

                                                 
5 Петре Пирузе–Мајски (1907–1980) бил истакнат македонски револуционер и држав-

ник. Обвинет за приврзаност кон ставовите во Резолуцијата на ИБ, бил испратен на Голи 
Оток, каде што бил затвореник од 1950 до 1954 година. Политички е дискредитиран до 
крајот на животот.  
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6. Прославата на 11 Октомври оваа година треба да биде величенствена 
со учество на сите водечки функционери по општините и со интонација дека 
сме се бореле против германските но и против бугарските фашисти, дека 
нашиот народ бугарите ги имаат дочекано како окупатори и дека бугарската 
партија сакала да не направи дешпаратери, да не се дигнеме на востание за да 
можат потоа да се играат со нас.  

7. Одредни групации би требало да се одликуваат, така како што се 
направи во Хрватска. Во врска со тоа треба да се упати сериозна замерка што 
не се поделени никакви одликувања по повод петгодишнината од земјотресот 
во Скопје. 

Затоа треба да се изврши подготвување за доделување на одликувања по 
повод 11 Октомври.  

8. Во почетокот на септември да се изврши сондажа и пополнување на 
местото претседател на Републичкото собрание. Тоа секако ќе предизивка и 
други промени.  

9. Да се формира Одбор за прослава на 25-годишнината на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Тоа треба да биде нешто најголемо што сме го прославиле досега, со 
цврсто инсистирање другарот Тито да дојде на прославата.  

10. Некоја авторитетна југословенска личност треба што поскоро да се 
произнесепо хајката што се води во Бугарија спрема Македонија. Најдобро би 
било кога тоа би го направил другарот Тито. 

11. Уште утре да се одржи средба со членовите на Централниот комитет 
за да се поднесе информација за политичката состојба во врска со Чехо-
словачка. 

 
28.VIII.1968 година 
Скопје 
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UDK 821.163.3-32 

Владимир Костов 
 

 
 
 

POJ I SKAZ 
 

„Gospod ja sozdal poezijata, ~ovekot prozata.“ 
 

 
Samo edna pesna napi{av – koga bev mlad. I u{te edna na stari 

godini, inspiriran od baladi~no-elegi~nata pesna na Arsenij Jov-
kov, posvetena na Paraskev Cvetkov. Mu ja pro~itav taa moja pesna 
na eden prijatel, qubitel i poznava~ na poezijata. 

– Ne vidov vo nea ni traga od Paraskev Cvetkov, – be{e iskren 
toj – osven registracija na negovoto ime i prezime. 

– Toga{ }e napi{am raskaz za nego – rekov. 
Za Paraskev Cvetkov go znaev ona {to se ka`uva{e vo pesnata 

na Jovkov za nego. No za eden prozen sostav toa ne be{e dovolno. 
Prelistav istoriska literatura i dojdov do podatoci koi dopolni-
telno me motiviraa vo re{enosta da ostavam svoj zapis za Cvetkov: 
Roden vo Pleven, Bugarija, so zavr{ena muzi~ka {kola vo Praga i 
Drezden, do{ol da se bori i da gine za Makedonija kako na vremeto 
Bajron za Grcija. Aktiven u~esnik vo revolucionernata organiza-
cija, za vreme na Smilevskiot kongres bil izbran za sekretar na 
kongresot. Kako vojvoda na komitska ~eta pred vostanieto, vo po~e-
tokot na maj 1903 godina, opsaden so ~etata od turski asker vo bitol-
skoto selo Mogila, zaginal vo neramna borba na dvaeset i osumgo-
di{na vozrast. 

Vsu{nost, ovie podatoci davaa motivacija za eden prozen sostav 
od tipot na onie preku koi Isak Babeq vo „Crvenata kowica“ dava 
potresni umetni~ki svedo{tva za Gra|anskata vojna vo Rusija. 

No eden drug podatok do koj dojdov mi ja izmeni namerata, 
ubeduvaj}i me deka za podvigot na Paraskev Cvetkov, sepak, ne mo`e 
drugo da se napi{e, osven pesna, deka, duri da se napi{e i prozen 
tekst, ako e uspe{no napi{an, toj }e bide pesna kakva {to e „Pesna-
ta za sokolot“ od Gorki. Kaj Gorki, v gradi ranet sokol pa|a pokraj 
eden polzavec. 

„^to, umirae{?“ – go pra{al polzavecot, istegnat mrzelivo pod 
senkata na edno drvo.  
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„Umiram! – mu odgovoril sokolot. – Vodev bitka i, eve, smrtno 
ranet, umiram!“ 

No pred da umre, se dobral do rabot na bregot od rekata, koja 
te~ela kon moreto, i se frlil vo bezdnata so namera u{te edna{ da 
se izvi{i, da ja po~uvstvuva visinata i taka da vleze vo pesnata na 
Gorki. 

Kako profesor po muzika vo Bitolskata gimnazija – koja bila 
revolucionerno gnezdo i rasadnik na mladi revolucionerni kadri – 
Paraskev Cvetkov komponiral melodija za koja od Arsenij Jovkov – 
negov u~enik, talentiran poet, a i ~len na revolucioneren kru`ok 
so koj toj rakovodel – pobaral da sostavi tekst. Toa se slu~ilo 
neposredno pred da zagine vo Mogila. I na vesta za negovata smrt, 
Arseni Jovkov, posvetuvaj}i mu go nemu, go napi{al pora~aniot 
tekst za pesnata koja go prevozmognala li~niot moment na heroizmot 
na Cvetkov, se obnarodila i po~nala da se odnesuva na site onie koi 
pred Ilindenskoto vostanie, za vreme na negovoto traewe i po 
negovoto krvavo zadu{uvawe, a za negovite ideali izrazeni vo lozun-
got „Smrt ili sloboda“, gi polo`ile svoite `ivoti me|u koi i 
{esnaesetgodi{niot u~enik od Bitola Ivan Badev. Podgotvuvaj}i 
se da go napi{am ovoj tekst, za Ivan Badev go najdov podatokot deka 
izbegal od doma za da im se priklu~i na vostanicite i deka vo ekot 
na borbata okolu Smilevo zaginal kako znamenosec na ~etata na 
\or|i Sugarev. Vo tekstot {to go napi{av za Paraskev Cvetkov, 
kako moj vtor obid da go o`iveam negoviot lik, go spomnav i Ivan 
Badev, se obidov i nego da go o`iveam, da go vratam vo cutot na nego-
vata mladost ili barem da inspiriram nekoj drug toa da go stori. 

 
Pak se sretnavme so mojot kriti~ar vo park~eto na penzione-

rite pred Gradskiot ~asovnik. Letno vreme be{e. Odvaj najdovme 
mesto na edna klupa. Kako po pora~ka, Gradskiot ~asovnik se oglasi 
i jas po~nav da go ~itam tekstot, so nade` deka toj }e zazvu~i kako 
pesna. Otkoga go islu{a, strog kriti~ar, mojot prijatel re~e: 

– Ivan Badev te spasuva! 
]e poletav od radost. 
 
No {to se slu~i? Eden nepoznat koj, ne samo poradi svojata 

obemna telesnost tuku i poradi komocija, sam ja ima{e zafateno 
klupata sproti nas, se vklu~i vo na{ata poetska seansa. 

– Se izvinuvam {to }e se vme{am – re~e. – I bez da sakam, go 
slu{nav tekstot {to ovde be{e pro~itan. Toj be{e taka pateti~no 
pro~itan, {to odvaj se vozdr`av da ne gi zatnam u{ite. I znaete {to 
mislam jas? Heroi ne se onie koi ginat vo cvetot na mladosta 
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poneseni od iluzii, tuku onie koi, odolevaj}i im na isku{enijata i 
te{kotiite na `ivotot, do`ivuvaat starost i umiraat vo postela, 
civilizirano, a ne po ridovi, po skrki i ~ukari, zastrelani kako 
pobesneti ku~iwa. Tie treba da se opevaat vo pesni, ama nim pesni 
ne im trebaat. 

– A {to im treba? 
No toj ne odgovori, tuku povtori: 
– Tie se heroi – tie {to uspevaat da do`iveat starost! 
I samiot be{e vo godini, ama odr`an, babaxan. 
– I koga `iveat samo za sebe? – spontano se sprotiviv. 
– Sekoj za sebe, no ne protiv drugite. 
– A ako drugite se protiv tebe? 
– Ako drugite se protiv tebe, zna~i ti ne ~ini{ i kako besno 

ku~e treba da te zastrelaat. 
– A ako... 
No ~ovekot, bez da se pretstavi koj e, ne sakaj}i da ja zavr{i 

polemikata, gi zede ~antite, polni so pokupki, i si zamina. Se poka-
`a deka, na vra}awe od pazar, pravel po~inka vo park~eto. 

– Poeti, pesni!... – mrmore{e luto, o~evidno sakaj}i da dade na 
znaewe deka so svojata pesna sum go voznemiril, sum mu go rasipal 
odmorot vo park~eto i rajot vo du{ata. 

 
– Koj be{e ovoj? – go pra{ava mojot prijatel. 
– Nekoj nov beg, nekoj nov aga – mi odgovori. 
Od edno raspolo`enie, se najdov vo drugo: od visinite na koi 

letav, tresnav na rid, na skrka, na ~ukara. 
– ^to, umirae{? – me pra{a prijatelot, davaj}i mi na znaewe 

deka nasetil oti mojata pesna za Paraskev Cvetkov e inspirirana od 
„Pesnata za sokolot“ na Gorki, a i da me predizvika na soodvetna 
replika. 

Ja krenav glavata i, povra}aj}i si go izgubeniot zdiv, odgovoriv 
so zborovite na Sokolot: 

– „Da, umiraju! Ja slavno pa`il! Ja znaju s~astje! Ja hrabro 
bilsja. Ja videl nebo!“... 
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UDK 821.163.3-1 

Јован Котески (1932-2001-2011) 
 
 

 
 

PЕСНИ OD ЗАТВОРОТ1 
 
 

 
 
БРОЈКИ ЗА СПОРЕДБА 
 
На моите деца Васил и Јасна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во време на робијата 
мојот затворенички број беше: 6412. 
 
Во Хомеровата „Илијада“ 
стихот 6412 гласи: 
„Сега за татко ви ваш 
ќе ја платите грдата грешка“. 
 
Понекогаш нештата 
во времето и во просторот 
се римуваат и без наша волја. 
Што се може. 
 
                                                 

1 Насловот „Песни од затворот“ е редакциски. Песните се преобјавуваат од збирките 
„Ралица“ (1992) и „Решетки“ (1996). 
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НЕДЕЛНО УТРО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ги бројам часовите 
и единствената утеха ми е – 
што преку решетките  
гугутка лепези шири. 
 
Веќе се изведени младите 
и срцето посилно ме стега. 
Дури сега ја откривам 
мудрата порака во погледот на лавот 
што не е упатена кон тебе 
туку кон една савана 
престорена светла точка. 
 
Жиците на далноводот 
полни се прикриен трепет, 
недопрена харфа. 
Слетува птицата на нив, 
почнува да ги буди соништата 
и в миг се престорува 
жива нота... 
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ДВОЈНА КАЗНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Можеби некако и ќе се издржи, 
но мислата за слобода гори, 
ги доусложнува патилата, 
зафаќа попречен порој! 
 
За показ ги вајам ткивата на дрвото, 
одвоена си од мојот рез, 
можеби некако и ќе се издржи, 
досудена ми е двојна казна! 
 
Принудата се полни ко сад без дно, 
безличноста постојано се таложи, 
можеби некако и ќе се издржи, 
но како ќе се издржи?!  
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СКРУПЕЦ СОЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Од џеб извадив скрупец сол 
светна соланата пред мене 
(сега само во сеќавање) 
и посакав да бидам закопан 
сред пластови сол. 
 
Го напуштив морето со мајданот, 
време е за вечера. 
 
Ја доближив лажицата до устата 
и сфатив 
колку може да биде од животна суштина 
скрупец сол. 
 
Во мигот на ускладувањето 
на потребите што блеат од телото 
кон мене се свртеа 
светли очи. 
 
Молкнавме гледајќи се. 
 
Тој ја подаде раката кон мене, 
но во мигот светлоста згасна 
што никогаш не заоѓа над морињата. 
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ОДМАЗДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Те шибнуваат од сите страни, 
дури и дрвото со испупени брадавици 
те полазува со гроза 
и неминовно те боли 
помислата за живо ткиво. 
 
Час е кога несмирено лунѕаш 
со мислата, 
а излез нема, 
чмаеш како исушен брест 
и единственото офкање 
(длабоко во себе) 
е суштината на тоа што си. 
Истрај во распетието, 
си велиш, а нема ниту брут 
да те приковаат зад закатанчена врата. 
 
Ти останува само да ја допреш 
раката на срцето што чука 
и да почувствуваш дека си жив. 
 
Жив леш. 
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ПОСЕТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таа од очи истури букет секавици. 
Сакаше да й го расфрла бисерот 
на местото каде што ја посади 
горчливата билка, поезијата. 
 
И рече само: сега кога ја гледаме 
земјата е оптегнато женско тело 
милувано од златна роса 
што назорум блика од облаците. 
 
Не зборувај ми за ангели, 
раскажи ми нешто кревко 
за онаа растреперена трудница 
што ќе донесе живот на светов. 
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МРМОРЕЦ2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Светлината удира 
со остра секира од челик 
во подвижното огледало од водата, 
се покажува планина 
излижана сребреница со две глави. 
 
Не читам. Ти сев си на молњи 
и друго светлосно копје 
забодено во бистрината. 
Шапа навој е невин. Ром ревен, 
црн пришт. Ога – метан му избива од уста. 
Се гравира со свежина сам. 
 
На мрморецот му е досудено 
во студен биљур од туч 
да си го делка оковот. 
И мене ми е досудено. 
 
Во занданата во Идризово размислувам: 
Ако е мачно да се зборува за бескрајот, 
за него не е мачно да се молчи. 
 
                                                 

2 Мрморец, вид ситно ракче што се сретнува во студени планински извори, за да не 
го одвлече водата додека е ларва, „прави“ оклоп од ситна песок. 
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РОБИЈА 
 
 
Ристо го убил сина си за земја, 
Ѓорѓи убил старец за пари, 
Митре украл неизмерно благо, 
а двајца будалетинки од стопанкина им 
туриле отров во водовод 
за да ги отрујат жителите на градот. 
Еден Ром прекопувал гробови 
збирајќи скапоцени накити  
од починатите. Ми падна жал 
за едно момче што дотуркало „в темница“ 
зошто неговата свршеница се туркала 
со друг. Да се робува за жена 
е најсмешната и најжалната работа! 
Еден мрсул од човек ја терал жена си 
да се раслекува олул – гола пред сите 
и да се цепи! „Така му било лезет!“ 
Еден постојано стружеше дрво 
и пееше песна. Исто дрво, иста песна. 
Пих, друг пак со часови клечеше в але 
Еден место жена си, баба си ја возел! 
Да му се плукнам, за да й угодува, крадел. 
Друг пак, без причина исекол  
цела шума млади црници. 
Па нели сега никој не одгледува буби?! 
Еден постојано ја повторуваше изреката: 
„Понекогаш нож може да истреби еден, 
а понекогаш повеќемина по тамина!“ 
 
Еден се фалеше дека на жена си й дозволил 
да оди дури во Цариград 
за да купува бубаќ! 
Некој си Геле, некој си Веле, 
некој си Решад, некој си Рамче 
штом ќе излезат од робија, велат: 
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– Фрли зад себе камче, 
да не би ти се повторило! –  
 
Но животот од искони до века 
знаел да зблазнува и да казнува. 
 
А до каде ќе се стигне 
ако за сево ова 
еден паталец запишува, 
а вистината безочно 
го избришува?!   
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САМИЦА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Станав тежина во себе и за себе, 
теснотија и за Сончево Око. 
 
Во канџи, во бунило, 
растреперува бездушна жар. 
 
Станав невидливо кандило што осветлува 
за да се искачам до прозорчето од Бога. 
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ПЕНДРЕКУВАЊЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сега веќе олабавува месечевата мена. 
Минатата ноќ еден бедник пендрекуваа 
зад зелениот расад на мојата поезија! 
Само како му се обликуваше телото в грч, 
во кожа од жирафа! 
 
Му ја расипаа гравурата небеска, 
маѓиите му ги заврзаа во бело шамиче. 
Му го скршија сончевиот часовник, 
му ја поткопаа жешката лира. 
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НАСИЛНИЦИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Намуртени доушници ме поткажуваат, 
бабуносани лица ме спроведуваат. 
О леле, О леле, О леле, 
целото тело ме боли. 
 
„На клупата за мачење“ 
ме стегаат со ситни синџири 
за раце, за нозе, за врат, 
по телото морници – морзеова азбука! 
 
Ќе ме пендрекуваат ли? 
Нема да те пендрекуваат! 
Коска од коска, крик од крик, 
нема кому да се жалам. 
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СТРОЈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Еден ме заглавува сред црвеница, в кал 
друг ме битисува меѓу квасници и сеници, 
трет ми го накалемува пламенот на гневот. 
Сите ми ја расипуваат шарената дулбија! 
 
Тие веќе не се ни достојни  
Да застанат лице в лице со мене. 
 
Јас се израмнив со стадото Божјо: 
Работници, каменоресци, ѕидари, 
дрводелци, печалбари, вешти луѓе, 
одбор делии на небеската војска! 
 
Во кругот на Мртвиот Дом чекорам по сите 
на врвот од опашката од засскана змија. 
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СВЕДОШТВО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мала утеха пред тапа болка, 
идеја што се плаќа во крв 
на задоцнети рати, со камата! 
Расплодени чумави болести. 
 
Само поетот е под клепките 
на ноќта. Го лула рулчето 
на новородена супер ѕвезда, 
го пара срцето со остар нож. 
 
Бубаќот полн гасеници 
се отвора – рана од кратер – 
пајакот ја зацврстува мрежата, 
поетот в карцер крвари.  
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ОСУДЕНИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прости му Господе на Мирко Дафиловски 
што го изнесоа низ капија 
со нозете напред! 
А знаеше, зад решетки, 
пејзажот да го оживува 
со неповторлива страст: 
овошки во цутење, цреши во зреење, 
поле изорано со мечти! 
 
Раскажуваше и за некоја Заспана Венера 
чии очи ги покираше со надолена, 
невина дремка, 
а раката й ја спушташе надолу 
кон пупето. 
 
Овој безизлезен човек сред сурија дивеч 
чиниш преку решетки истура виделина 
како млеко од кубел во јуни. 
 
Помислувам: дрвото се обновува со корени, 
лозницата се закитува со лист, 
а јас со скуден збор се обидувам да го исплачам 
Мирко Дафиловски. 
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РАЛИЦА 
(ѕвезден полилеј) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преку решетки 
Ѕвездата Ралица ми ги открива 
сознанијата 
дека вселенската жетва ќе роди! 
Преку зборот Мајка 
ги доловувам светлосните години, 
ми треба уште само рамнотежа. 
Уф, зошто го раседлувам овој облак, 
Зошто ми бега оваа расцутена Ралица 
во својот сјај 
и зошто ме наведнува кон Татковината 
со грешна мисла? 
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издавачката куќа Lidové noviny. 

Трудот, чиј текст надминува 600 страници, содржи и фотографии и 
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и синтези за македонската литературна и културна историја.   

 
 



 170 

Лилјана Митковска, Македонските се-конструкции и нивните 
еквиваленти во англискиот јазик, Македонска реч, Скопје 2011 

 
Во Македонските се-конструкции и нивните еквиваленти во англи-
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