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Стефан Влахов – Мицов 
 
 
 
 
МАКЕДОНСКАТА ЕМАНЦИПАЦИЈА 

КАЈ ФИЛИП ВТОРИ 
И АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 

 
 
Владеењето на кралот Филип Втори и на син му Александар претставува 

најголемиот врв на македонската еманципација и космополитизам во античко 
време. За време на 23-годишното владеење Филип Втори со згустени рокови ја 
продолжува дејноста на своите предци: градителската и културната програма на 
Архелај Први и неговите воени реформи, ’дипломатијата на Пердика Втори во 
однос на грчките полиси.’ Изразениот филхеленизам на Александар Први и исто-
времено етничкото утврдување на државата. Престолнината Пела воодушевува 
со внатрешниот тип. Нејзините ѕидини се долги околу 6,5 километри, акрополата 
е на островот Фикус на езерото Лудија. Самото езеро било претворено во широко 
пристаниште поврзано со реката Аксиј со посредство на изграден канал. Тоа 
прво пристаниште на речно устие во Европа станало модел за Александровите 
пристаништа во Азија. Тринаесет века подоцна и средновековниот владетел 
Самоил го подига својот дворец на островот „Св. Ахил“ во Преспанското Езеро. 

Годините во кои Филип Втори е заложник во Теба придонесуваат за негово-
то изградување како воен стратег и тактичар. Тој прави целосна реорганизација 
на армијата. Неа веќе ја одликува многу брза подвижност, користење на раз-
лични тактики на војување и одлична координација меѓу пешадијата и коњицата. 
Се создава фалангата – тешка пешадија, вооружена со необично долги копја, 
наречени сариси (16 – 18 стапки), која навлегува како клин во противничката 
војска. Прв пат кај Филип Втори Македонија станува меѓународна воена сила. 
Битката кај Хајронеа во 338 г. пр. Хр. е врвот на Филиповата воена реформа. 
Тогаш македонската армија ги разбива здружените сили на Атина и на Теба, на 
што е резултат раѓањето на Коринтската лига, а македонскиот крал се претвора 
во гарант на договорот меѓу хеленските полиси и нивниот хегемон. Многу важно 
е што „македонската војска станала и политички инструмент на Филип и 
средство со кое Македонецот го изразувал својот идентитет преку служба за 
кралот, а со тоа и „националната волја“1. Со посредство на војската Филип Втори 
ја зацврстил македонската национална заедница. Тоа се наложува откако тој го 
завршил етничкиот обединувачки процес меѓу Горна и Долна Македонија, што 
го започнал неговиот претходник Александар. Во составот на македонската 
држава влегле племињата Линкестиди, Орестиди, Елимејци, Еордејци. Секое од 
тие племиња учествувало со свои одреди во македонската војска. 

                                                 
1 Јуџин Н. Борза – Во сенката на Олимп, Скопје, 2004 стр. 231 
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Филип Втори ја претпочитал дипломатијата пред силата, но воената сила му 
била потребна како продолжение на дипломатијата со други средства. За него 
велат дека правел „женидба со секоја војна“ што ја водел. Оженувајќи се со 
Илирка, Елимејка, две Тесалијки, Молосијка, Тракијка и со Македонка. Само 
последниот брак му бил од љубов, но тој му донел големи проблеми. Инаку, сите 
други биле од политички причини. Имал седум браќа. 

Филип Втори успеал да ја оствари мечтата на македонските кралеви пред 
него да создаде силна држава во сите односи. Таа се одликувала со внатрешна 
стабилност при зголемена територија, што создавало можности за развивање на 
економијата и на трговијата. Тоа овозможило да почне да се коваат златни и 
сребрени монети (т.н. филипики). Воената реорганизација и силата на армијата 
обезбедувале успешна експанзија и надвор од Балканот. Македонскиот владетел 
не само што бил првиот од династијата на Аргеадите кој си поставил такви 
глобални цели, туку и ги реализирал и сите можности за тоа. Грците, во ликовите 
на своите оратори Демостен и Исократ се прелагале дека целта на Филип Втори 
се грчките полиси. Да, македонскиот крал бил примен да учествува на Олим-
писките игри, таму е третиран како рамноправен, успева да постигне и победа. 
Со тоа тој напросто го остварува стремежот на своите предци, на кои не им било 
дозволено да учествуваат на игрите. Не била тоа неговата амбиција. Вистинското 
дипломатско надигрување на Филип Втори не е со неговите соседи Илирите, 
Тракијците или со некои хеленски полиси, со кои потпишува договори. Главниот 
предизвик пред Филип Втори во регионот била Атина. Но, подвлекувам –само 
како регионален противник, како попатна станица на патот кон Азија. Тоа не го 
разбрале Демостен и Исократ заради тоа што се преценувале. Исократ си вообра-
зувал дека македонскиот крал, макар и владетел на „туѓороден народ“, бил 
„хеленски“ образован и тоа можело да се искористи во полза на Атина. Тој го 
гледал во улогата на обединувач на хеленските полиси, што ниеден Грк не бил во 
состојба да ги обедини. 

Судбината на познатиот оратор Демостен е целосно олицетворение на грчки-
те историски комплекси. Тој станува многу популарен со своите „Филипики“ 
против Филип Втори и со своите „Олинтики“, во кои го спомнува. „Филип, тој 
човек не само што не е Грк, туку и нема ништо заедничко со Грците. Барем да 
беше варварин од некоја пристојна земја – но тој не е ни тоа. Тој е некакво 
шугаво суштество од Македонија – земјата од која не можеш да доведеш ниту 
роб што барем нешто вреди“. Жестокоста на Демонстен има и личен мотив. 
Според некои извори тој самиот бил „варварин кој зборува грчки“, чија мајка 
била Скитијка2. Значи, за да си ја зачува општествената положба, требало да се 
покаже како поголем Грк од Грците. Тука има и нешто друго. Македонскиот 
владетел Филип Втори го презема престолот во 360 г. пр. Хр., а Демостен се 
потсетува за македонската опасност дури осум години подоцна. Острината на 
„Филипиките“ има цел да го компензира тој негов пропуст. Не е без значење и 
фактот што за своите зборови Демостен двапати добива златен венец. Проблемот 
кај него и кај неговите сонародници Атињани е што се храбри само на зборови. 
Како учесник во делегацијата кај Филип Втори за потпишување мировен 
договор, тој просто се губи: „Тогаш ова чудесно суштество почнува да пелтечи 
еден нејасен увод со глас кој премира од страв, потоа, само што навлегол во 
                                                 

2 Пјер Карлие – Демостен, Скопје 1994 стр. 46 
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прашањето, наеднаш замолчува, ја губи присебноста и не може повеќе да прозбо-
ри. Филип, гледајќи го во таква состојба, го бодри пак да ја врати сигурноста, да 
не мисли дека му се случила незгода, како да е актер на сцена: нека не брза и 
мирно нека се присети на нишката на својот говор за да го продолжи како што 
имал намера. Но, Демостен, веќе збунет и изгубен, далеку од тоа што го имал 
подготвено, не успева да се соземе. Сепак, се обиде по вторпат, залудно: му се 
случи иста незгода3“. Таа смешна ситуација не му пречи на Демостен подоцна да 
ги навредува другите учесници во делегацијата. 

Во истиот дух е и поведението на храбриот оратор во битката кај Херонеа. 
Долго време неговите современици раскажуваат дека го фрлил својот штит за 
побргу да побегне од бојното поле и стравот му стасувал дотаму што за својот 
живот почнал да се моли на една грмушка, на која се закачила неговата наметка, 
зашто помислил дека е непријател. 

И така, додека Исократ го слави Филип Втори веќе како Грк од најблаго-
родно потекло, потомок на Херкул, кој треба да ги обедини Грците, да ја врати 
слободата на грчките полиси во Мала Азија и да ја победи Персија: „Велам дека 
треба да бидеш добротвор на Грците, крал на Македонците, господар на 
најголемиот број варвари“, во исто време Демостен го нарекува „уништувач на 
Грците“4. Филип Втори практично не е ниту едното ниту другото. И двајцата 
политички противници Исократ и Демостен не допуштаат дека Елада, со сите 
нејзини претензии, воопшто не е впишана во плановите на Филип Втори, 
доколку се исклучи идеолошката пропаганда и фактот дека треба да биде мирна 
и да не се бунтува за време на походот на Исток. 

Самочувството на Атињаните навистина е за жалење, затоа што, додека 
изразуваат незадоволство од македонскиот крал, истовремено му се додворуваат. 
При веста за убиството на Филип Втори, поттикната од Демостен, Атина решава 
да подигне олтар во чест на убиецот на кралот и да го слават како „тираноубиец“. 
Само една година пред тоа, во Атина бил создаден култ во чест на Филип Втори, 
му испратиле златни венци, а непосредно пред убиството е изгласан закон кој го 
става надвор од законот секој кој се обидува да го убие. Ако се вратиме поназад 
во времето, Филип Втори бил прогласен за доживотен водач на Тесалискиот 
сојуз со почетната титула архонт, Атина го овенчала со златен венец, а бронзена 
статуа на кралот подигаат и Аркадијците. По битката кај Херонеа, пак, Филип 
Втори и син му Александар добиваат атинско државјанство, на Филипа му 
креваат статуа, а Антипатар и Антимах стануваат проксени на Атина. Како што 
видовме, таква дволичност хеленските полиси покажуваат и кон раните македон-
ски владетели. Не треба да чуди што, во свој стил, Демостен го нарекува новиот 
владетел Александар „ова момченце“ и „волк самотник од Македонија“. Но, 
откако Македонецот ја зацврстува својата власт, Демостен му испраќа ласкаво 
писмо и до неговата смрт е многу претпазлив. Еден пример е многу индикативен. 
Во периодот 325-323 г. пр. Хр. Александар Македонски побарал сите хеленски 
полиси да воведат култ во негова чест. Во почетокот Демостен бил против, 
неколку месеци подоцна изјавува дека треба да му се признае на Александар 
дека е син на Зевс и на Посејдон, а малку подоцна предлага да му се подигне 

                                                 
3 Таму стр. 147 
4 Таму стр. 167, 188 
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статуа како на „непобеден“ и „непобедлив бог“5. По смртта на Александар, 
Демостен повторно тргнува да ги бунтува хеленските полиси. Но, за разлика од 
покорувачот на тогашниот свет, Александар, и на татко му Филип Втори, еден од 
наследниците, Антипатар, не бил великодушен и Демостен бил принуден да се 
самоубие. За Филип Втори, а уште помалку за син му, Атина не само што не е 
привлечен објект за завојување, туку на фонот на грандиозните градби на Алек-
сандар на Исток, таа се претвора во сосема обичен град. 

Античкиот историчар Диодор дава ваква оценка за Филип Втори: Највели-
киот од кралевите во Европа...“ Марк Јустин, кој живеел неколку века подоцна, 
во својата Филипова историја е покритичен, но признава: „Некои народи ги 
спротивставил на непријателите на самите граници на своето кралство’. Други, 
заробени во војната, ги распоредил како дополнување на градовите’. и така, од 
многу племиња и народи создаде едно кралство и еден народ“6. Јустин се обиду-
ва да направи споредба меѓу Филип Втори и син му Александар, како однесува-
ње и начин на војување. Според него, Филип Втори бил искусен во придоби-
вањето богатство, но не и во неговото зачувување. Затоа останал сиромав. 
Попрво бил милостив и лукав. „За него ниеден начин на победа не бил срамен. 
Подеднакво бил милозлив и подлец во зборувањето. Повеќе ветувал, отколку 
што исполнувал’. Бил уметник и за сериозни работи и за шеги’. Пријателства 
негувал од интерес, а не од љубов и од доверба.7“ Александар, пак, според 
храброста го надминувал татка си. Тој отворено ги водел војните, а Филип Втори 
со итрина. Таткото сакал да ги измами непријателите, а синот директно да ги 
победи. „Таткото од гозба јуришал против непријателот, влегувал во битка гради 
в гради, непромислено се изложувал на опасности. Александар пројавувал 
жестокост не кон непријателите, туку кон своите. Поради тоа Филип од битките 
често се враќал ранет. Овој, пак, почесто од гозба излегувал како убиец на прија-
телите. Оној сакал да владее со пријателите, а овој кон пријателите ја покажувал 
моќта на кралската власт. Таткото повеќе сакал да биде љубен, а овој да се 
плашат од него“ итн.8 Обидите за психолошки портрети честопати, колку што се 
претенциозни, толку се и неуспешни. Заедничката црта што ги обединува Филип 
Втори и Александар не е образованието, како што пишува Јустин, туку прагма-
тизмот. Тој прагматизам стоел повисоко од нивните емоции и страсти. Не може 
да се тврди дека Филип Втори, на пример, бил поитар од син му. И двајцата ја 
проследувале победата со сите средства. И двајцата безмилосно се ослободувале 
од противниците или од пријателите што ги плашеле. Само во некои случаи се 
однесувале како да изразуваат емоции, а во суштина сè претходно било добро 
осмислено и на ист начин реализирано за да предизвика почитување. Филип 
Втори, на пример, ползува дипломатија во однос со Атина, но го понижува 
Олинт срамнувајќи го со земјата. Со слична жестокост ги завладува и другите 
хеленски полиси на полуостровот Халкидики со цел, од една страна, да си 
обезбеди база за продирање во Хелада, а од друга – да ги респектира тамошните 
градови-држави. По битката кај Херонеа Филип Втори се одмаздува на Теба за 

                                                 
5 Таму стр. 243 
6 Јустин – Филиповата историја, Скопје 2000, кн. 8, гл. 6 
7 Таму кн. 9, гл. 8 
8 Таму 
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заложништвото во тој град. Притоа, актот за уништување на Теба доаѓа од 
новиот хеленски совет. 

Античките автори понекогаш цитираат факти, но ги толкуваат погрешно или 
не влегуваат доволно длабоко во нивната суштина. Сите пишуваат за тоа дека во 
време на походот на Исток, Александар носел примерок од Хомеровата 
„Илијада“, но тој факт го толкуваат како израз на почит спрема грчката култура 
или на восхит спрема хероите во неа. Да, Александар му оддава почит на Ахил и 
на другите учесници во Тројанската војна, но самиот тој вели дека „Илијадата“ 
му помагала за владеењето со државата. Веќе стана збор за тоа дека Хомер не го 
дели светот на Хелени и на варвари и токму тој факт го ценел Александар. 
Мнозина стари и нови автори обрнуваат големо внимание на тоа што Александар 
бил обучуван од Аристотел. Во суштина, идниот македонски крал го прифаќа од 
својот учител спротивното од она што тој му го предлагал. Аристотел е теорет-
ски создавач на екумената, што ја претставува целокупната вселена претставена 
како една држава на чело со Бог. Во практиката, филозофот размислувал за 
политичко обединување на сите Хелени и со симпатии гледал на Александар во 
улога на обединувач. Со други зборови, според Аристотел, Александар требало 
да биде водач на Хелените, а господар на варварите. Самиот Александар, пак, 
сакал друго – да направи синтеза меѓу Истокот и Западот во една огромна 
империја, во која тој ќе биде Бог. Или, поточно, спрема него да се однесуваат 
како спрема Бог. Поинаку кажано, Александар решил практично да ја оствари не 
политичката, туку теоретската идеја на Аристотел. Како многу прагматичен 
човек, тој знаел дека е смртен, но другите требало да поверуваат дека е Бог. 
Затоа, сите јавни дејствија му биле насочени кон таа цел. Интересно е што во 
„Роман за Александар“ од Псевдокалистен, херојот Александар неколку пати 
изјавува дека е обичен човек. Во неговото писмо до персискиот владетел Дариј 
вели: „Јас тргнувам во војна против тебе не како против бог, туку како смртен 
против смртен, а провидението горе ќе го реши исходот“9. На тој начин авторот 
или авторите на романот сакаат да го направат Александар достапен на читате-
лите и да им кажат: Еве, гледате ли какви подвизи може да направи еден обичен 
човек! Притоа, со своето искрено „признание“ херојот им станал симпатичен на 
сите. Во суштина, сè било токму обратно. Ариан пишува: „Беше многу бистар, 
мошне храбар, желен за слава и за опасности и водеше многу сметка за божест-
вените работи“10. Летописецот го цитира мислењето на големиот учен Ератостен, 
според кого македонските современици, за да му направат задоволство на Алек-
сандар, неговите подвизи ги поврзувале со легендарни настани. На пример, кога 
виделе некоја пештера кај Парапамисадците, објавиле дека тоа е пештерата на 
Прометеј, во која тој бил окован и дека на истото место стасал Херкул, кој го 
убил орелот и го ослободил Прометеј од оковите. Или пак, кога виделе говеда 
жигосани со боздоган, направиле заклучок дека Херакле бил во Индија11. И 
самите жители на градовите и регионите во кои Александар престојувал, се 
обидувале да си ја зачуваат слободата раскажувајќи му легенди. На пример, 
жителите на градот Ниса (денешен Џелалабад) тврделе дека градот им е основан 
од Дионис и бил наречен според неговата дадилка Ниса. Дали македонскиот крал 
                                                 

9 Антички романи, Псевдо-Калистен – Животот на Александар Македонски, Софија, 1975, стр. 113 
10 Таму стр. 145 
11 Таму стр. 151 
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поверувал на легендата е друго прашање, но жителите на Ниса добиле 
автономија12. 

Александар Македонски често, речиси секојдневно, принесува жртва на 
едно или на друго божество, но си останал многу прагматичен човек. Поинаку 
кажано, само демонстрирал дека се препушта на божествена еуфорија. Плутарх 
соопштува дека, кога Александровата војска стасала до реката Граник и требало 
да премине со неа, „некои настојувале тој да го почитува обичајот за тој месец, 
според кој македонските кралеви обично не војувале во месец Дезиј. Александар 
излегол на крај со таа задача така што наредил во календарот да се вметне втор 
месец Артемизиј“13. Понатаму, при опсадата на градот Тир, гатачот Аристандар 
претскажал дека градот ќе биде преземен истиот месец. Неговите зборови биле 
пресретнати со смешни коментари и шеги, зашто тој ден бил последниот од 
месецот. Александар ја видел побрканоста на гатачот и, затоа што секогаш се 
однесувал со почит и верување спрема гатањето, заповедал тој ден да се брои не 
за триесетти, туку за дваесет и осми“14. Плутарх продолжува дека кога Алек-
сандар го посетил храмот на богот Амон, „претскажувачот сакал да го нарече „О, 
пајдиос“ (Зевсово чедо). Александар се израдувал на таа грешка и така се 
расчуло дека богот го нарекол „Зевсово чедо“. И летописецот заклучува: „Од 
досега кажаното е јасно дека Александар не бил сосема убеден, ниту заслепен, 
туку ја користел славата на божественото потекло за да ги потчинува луѓето“15. 
По повод посетата на храмот на Амон, Јустин е уште подиректен: „И така 
Александар, сакајќи да се стекне со божеско потекло, а и да ја ослободи мајка си 
од бесчестие, пратил напред луѓе, тајно да им кажат на претстојниците на 
храмот, што сака да чуе. Кога влегувал во храмот, претстојниците веднаш го 
поздравиле како син на Хамона. Тој радосен од тоа што богот го признал за син, 
заповедал да се мисли дека тој му е татко“16. Курциј Руф раскажува дека при 
опсадата на еден град во Индија, градителот го предупредил Александар дека 
животот му е во опасност и предложил да ја одложи опсадата. Тогаш тој му 
одговорил: „Не разбираш ли дека за човекот устремен кон толку славни дела 
ништо не е поголема препрека од суеверието на еден свештеник!17“ Тие факти 
покажуваат дека македонскиот крал бил здравомислечки човек, кој умешно ја 
манипулирал верата на придружниците и на армијата. Се разбира, и Александар 
верувал дека секој човек си има судбина и сакал да ја знае својата, но пред 
одреден поход или борба повеќе сакал да се потрпе на добрата стратегија и на 
тактичките изненадувања. Таа негова увереност му дозволувала понекогаш да ги 
пренебрегне пророштвата или да ги толкува во своја полза. Во некои случаи 
Александар демонстрирал и борба со боговите. Во еден одговор до Атињаните 
тој ги заплашил: „Инаку, ќе ве фрлам в оган и вас и вашата богиња Атина, затоа 
што не ги исполнивте моите наредби“18. Понекогаш жреците, слично како и 
неговите придружници, го успокојувале гневот на владетелот со добри, иако за 

                                                 
12 Аријан – Александровата Анабаса, Скопје 2000, кн. 7, гл. 28 
13 Таму кн. 5, гл. 3 
14 Таму кн. 5, гл 1 и 2 
15 Плутарх – Избрани животописи, Софија 1969 стр. 24 
16 Таму стр. 35 
17 Таму стр. 39 
18 Јустин – кн. 10, гл. 11 
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здравиот разум смешни претскажувања. Кога во Акрагант Александар влегол во 
храмот на Аполон, откажале да му пророкуваат. Откако ги заплашил дека ќе 
постапи како некогаш Херкул, од пророчилиштето се чуло глас: „Херакле, 
Александре, го направи тоа како бог на бог. А ти си смртен и не противи им се на 
боговите“. Свештеничката рекла дека самиот бог му претскажал нарекувајќи го 
со посилно име „Херакле Александре“ и кралот го зел тоа, иако во случајов јасно 
е разграничен говот Херакул од Александар19. 

Проблемите на македонскиот владетел при возвеличувањето во бог доаѓаат 
кога започнал да бара другите да се однесуваат спрема него како спрема бог. Тие 
проблеми не се од Персијците, кои си ги обожествувале своите владетели. 
Грчките наемници во неговата војска, пак, биле навикнати да се прилагодуваат 
на условите. Според современиците на Александар, Калистен и Клејтос, тој го 
кршел „ненапишаниот закон на Македонците, според кој во нивните односи со 
Македонците, кралевите требало да владеат не со сила, туку согласно со зако-
нот“. Македонците одбивале да го прифатат персискиот начин на паѓање ничкум 
пред Александар, зашто тој ги изедначувал со од нив победените Персијци. Тоа 
прашање е дел од поголемиот проблем за тоа како војниците и војсководците на 
кралот, од една страна, и самиот тој, од друга, гледале на походот на Исток. Пјер 
Бриан, пред сè, во македонскиот владетел гледа завојувач, што според неговиот 
израз означувало пљачкосувач20. Тоа најмногу се однесувало на обичните војни-
ци, но не и на кралот. Краткиот период на неговото владеење на преден план ја 
исфрла завојувачката страна на неговите походи, но главната цел му била орга-
низаторска. Се разбира, нема начин светот да го уредиш како што сакал Алек-
сандар, без претходно да го поставиш под своја контрола. Уште пред почетокот 
на походот на Исток кралот имал јасно поставена цел, но на другите учесници 
постепено им ја откривал во текот на самата кампања. Походот тргнал под 
парола за одмазда на Персијците, од една страна поради нивната агресија во 
претходните десетлетија против Македонија и Грција, а од друга – за ослобо-
дување на грчките малоазиски колонии. Тоа бил мотивот на Александар во 
својата војска да земе грчки наемници. Скриената причина била да ги држи како 
заложници и да не им дава можност на градовите-држави во Хелада да се 
побунат против него21. Фактот дека тие ја користеле секоја можност за бунт ја 
докажува предвидливоста на Александар. Македонските војници на идниот 
разгром на персиската империја гледале како можност за завојување територија 
и за збогатување. Кога Александар ја зазел Персија и продолжил со завојувањето 
на други територии, македонската армија продолжила да го поддржува и се 
побунила дури кога била на границата на истоштеност22. Вистинското спротив-
ставување доаѓа кога Македонците разбираат дека Александар има други 
планови за организирање на државата, дека сака да ги изедначи Македонците и 
Персијците и во административното управување, и во самата армија. 

Според пресметките на грофот Јорк од Вартенбург, за осум и пол години, 
откако тргнала од Македонија, Александровата војска поминала околу 18.000 

                                                 
19 Квинт Курциј Руф – Историја на Александар Велики Македонски, Софија 1985 стр. 253 
20 Псевдо-Калистен – цит. стр. 124 
21 Таму стр. 119 
22 Пјер Бриан – Александар Велики, Скопје 1997 стр. 71 
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километри, што ги надминува походите на Наполеон23. Освен тоа, во неговите 
бележници имало планови за освојување на Африка, да се појави во Шпанија, да 
помине крај Алпите и италијанското крајбрежје, т.е. да направи целосна обикол-
ка на Средоземно Море и да пропатува околу Арабискиот Полуостров. И уште 
нешто што војсководците не можеле да го сфатат: „да се утврдат градови и да се 
пресели население од Азија во Европа и од Европа во Азија, за да се создадат 
заеднички дух и пријателски врски преку меѓусебни бракови, а со тоа и семејни 
врски24. Македонците се чувствувале како завојувачи на Азија, а Александар 
правел планови за создавање нова цивилизација. Тој добро знаел дека македон-
ските сили се мали за да држи потчинети толку многу народи, но и да биле 
повеќе, пак, шансите за успех би биле ништожни. Затоа, во своите походи тој 
користи двоен поход: од една страна принесувал жртви на локалните богови, со 
што демонстрирал дека ја почитува религијата, обичаите и традициите на поко-
рените народи, а од друга – на тие што доброволно се предавале им ја оставал 
истата власт, а ги менува оние кои се спротивставувале, но повторно со локално 
население. За воени раководители на областите назначувал Македонци, кои 
имале контролирачка функција. Империјата на Александар била разделена на 20-
тина сатрапии, со што претходниот начин на управување во Персиската империја 
бил зачуван. Според конкретните услови, сатрапските должности се распределу-
вале меѓу еден и повеќе носители, а различен бил и статусот на одделни области. 
Поинаку кажано, Александар искористил специфичен потфат за месното насе-
ление да не почувствува дека е објект на завојување. Напротив, македонскиот 
крал секогаш демонстрирал дека доаѓа како ослободител. Во Египет, на пример, 
сакал да биде прифатен не како наследник на Ахеменидите, ами како фараон. 
Цивилната власт останала во рацете на Египќаните, а воената – на Македон-
ците25. Во Персија направил сè што е можно за да ја привлече аристократијата на 
Дариј на своја страна. Неговите походи може да се споредат со управувањето на 
Османлиската империја во подоцнежно време. Во таква ситуација природно 
било и самиот Александар да ги прифаќа обичаите и традицијата на покорените 
народи, вклучително и во однос на облеката. Но, тоа се случувало во специјални 
услови, кои и покрај сè ги дразнеле Македонците. 

„Не е лесно со зборови да се опише колку Македонците се верни на своите 
цареви и посебно на тој цар. Тие го сакаа повеќе отколку што дозволува вроде-
ното чувство и уважување спрема царевите кај Македонците. „Им се чинеше 
дека тој не презема ништо без помошта од боговите“, пишува Курциј Руф26. Но, 
тие сè потешко прифаќаа што, наместо македонската национална облека, Алек-
сандар „си ставаше на главата пурпурна чалма, опшиена во бело, каква што 
носеше Дариј, и што облече персиска руба, без да види во тоа некаков предзнак, 
дека ги заменил одликувањата на победникот со облеката на победениот... Дури 
и хетајрите и војсководците командири ги облече во персиска облека, против 
нивна волја“27. Врв на македонската огорченост и спротивставување е кога Алек-
сандар ги наградил некои Персијци со титулата „роднина“, која им давала 
                                                 

23 Фанула Папазоглу – Историја на хеленистичкиот период, Скопје 1995 стр. 93 
24 Квинт Курциј Руф – цит стр. 248-249 
25 Фанула Папазоглу – цит. стр. 142 
26 Пјер Бриан – цит. стр. 36 
27 Фанула Папазоглу – цит. стр. 108-109 
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можност да го целуваат. По нивната реакција, тој објавил дека сите ги прима 
како „роднини“ и дека во иднина така и ќе ги нарекува. По тој повод била 
приредена трпеза за девет илјади души: до Александар стоеле Македонците, до 
нив Персијците, а потоа другите заслужни ориенталци28. 

Александар не само што го отфрлил сфаќањето на Аристотел дека сите 
варвари по природа се робови, туку направил обид да ги израмни сите и во 
биолошки однос. За таа цел бил направен чин кој дотогаш бил непознат во 
историјата – свадбен обред за десет илјади македонски војници со Персијки. 
Самиот Александар се оженил со ќерката на Дариј Статеира и со ќерката на Охос 
Парисатида, а неговиот пример го следеле 80 македонски војсководци. Според 
Пјер Бриан, бракот на македонскиот крал бил решавачка етапа во неговата 
политика на соработка со персиските благородници29. Ариан тврди дека свадби-
те биле според персиски обичаи. По наздравувањето за здравјето на младожен-
ците, невестите влегувале и седнувале до идните сопрузи. Тие пак ги фаќале за 
рака и ги бакнувале30. Курциј Руф пишува поинаку за свадбата на Александар со 
ќерката на персискиот благородник Оксиарт – Роксана. Александар заповедал, 
според стариот обичај, да внесат леб – тоа кај Македонците беше најсвечената 
заложба. Од тој леб, пресечен со мечот надве, требаше да каснат и двајцата кои 
стапуваат во брак“31. Александар се обидувал да не ги повреди чувствата на 
Персијците и на другите народи, ниту пак ја пренебрегнувал „татковинската 
традиција“. На ист начин – грижливо и внимателно ја организирал и армијата. 
Дури 30.000 млади Персијци биле обучени на македонскиот начин на војување и 
ги снабдиле со македонско оружје. По примерот на својот татко Филип Втори, 
кој создал национално единство најнапред во армијата, и Александар се обиду-
вал да создаде наднационална, космополитска врска меѓу Македонците и 
другите етноси. „Така, во една декада беа распоредени четворица Македонци, од 
кои тројца беа со повисока плата и предводникот на декадата плус дванаесет 
Персијци, при што Македонците го носеа нивното национално оружје, а Персиј-
ците или беа стрелци или пак носеа копја со ремени насреде“32. При ослободу-
вањето на десетте илјади македонски ветерани, Александар ги задржува кај себе 
нивните деца родени од мешани бракови и ветува да ги обучи во духот на 
македонските обичаи. Факт е дека за период само од две години, владетелот 
успеал да создаде една сосема нова војска со мешан состав, која не била помалку 
военоспособна од претходната33. 

Доказ за тоа дека Александар не гледал на завојуваните територии како на 
привремено, ами како на трајно дело е неговата грижа за нив. Надвор од стре-
межот за нивно административно уредување и воено управување, тој се интере-
сирал и за плодородието на земјата и за можноста за одгледување различни 
култури и домашен добиток, за природните услови и за корисните ископи. За таа 
цел тој организирал експедиции, како таа на Неарх по реката Инд, која имала цел 
да ги опише брегот, заливите, островите, да види има ли пристаништа или место 
                                                 

28 Квинт Курциј Руф – цит. стр. 32 
29 Таму стр. 142, Јустин – кн. 12 гл. 3, Аријан – кн. 4, гл.7 
30 Аријан – кн. 7, гл.11 
31 Пјер Бриан – цит. стр. 82 
32 Аријан – кн.7, гл. 4 
33 Квинт Курциј Руф – цит. стр. 211-212 
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за такви, можноста за основање градови, разновидноста на флората и на фауната. 
Својот космополитизам Александар го пројавувал како во администрацијата и во 
военото управување, така и во создавањето нови градови. Може да се каже дека 
токму во основањето на такви градови македонскиот владетел ја изразил 
намерата за идната синтеза меѓу Истокот и Западот. Според Плутарх, Алексан-
дар основал 70 градови и на 20 од нив им го дала своето име. Некои автори 
тврдат дека бројката е преувеличена. Во случајов не е важно дали за некои од 
градовите станува збор за типични тврдини, битни се глобалните погледи на 
Александар за создавање на нешто сосема ново. Карактеристично е што градо-
вите не се основале на местата на старите населби. Освен тоа, било предвидено 
тие да имаат како стратегиско, така и трговски и културно значење34. Со два 
збора, тие требало да имаат универзални функции. Доказ за принципиелноста на 
македонскиот крал е што освен познатата Александрија во Египет, редица од 
основаните градови во иднина прераснале во големи административни и економ-
ски центри. Населението во нив исто било мешано – македонски ветерани, месни 
жители, грчки наемници, претставници на други етноси итн. Низ целата терито-
рија на Александровата империја се пробивале патишта, се конструирале мосто-
ви, се граделе пристаништа, се користеле природните богатства. Во тој процес 
биле организирани милиони луѓе. Целите на великиот крал биле грандиозни, но, 
ќе повторам, тука владееле не емоции, не фантастични мечти или ирационални 
желби35, туку еден прагматичен потфат. Со намерата и дејствувањето да создаде 
светска држава со единствен културолошки, демографски, цивилизациски и 
биолошки национален предзнак, Александар не само што го надминал своето, 
туку и нашето време. Затоа било тешко да го разберат неговите современици, а и 
потомците. Некои го возфалувале, други го критикувале, но и едните и другите 
поаѓале од своите ситни сфаќања и моментални услови. На чело на сатрапиите 
Александар поставил Македонци и Персијци, а не Грци – не од омраза спрема 
Грците (иако тие само чекале погоден момент за да се кренат против него), туку 
заради нивниот ограничен поглед на светот. Тој претпочитал дека Персијците, 
како создавачи на голема империја и како народ со висока култура се покосмо-
политски расположени, а верувал и во македонскиот космополитизам. Иднината 
го негирала во голема мера, иако во неколку века Македонците, сепак, останале 
господари на Азија. Поточно е да се каже дека космополитизмот на создадените 
династии Селевкидите (312 – 64 г. пр. Хр.), Птолемаидите (323 – 30 г. пр. Хр.) и 
Антигоните (277 – 168 г. пр. Хр.) не биле на таква височина како Александар 
Македонски. Разликата меѓу Александар и неговите современици е сосема 
очигледна – во резултатите од нивната дејност. Проблемот не е само во тоа што 
тие ја немале неговата енергија, неговата амбиција и неговиот дух, туку во 
нивната немоќ да го сфатат неговиот глобализам. Македонската империја се 
покажа преголема за нив и тие не само што се откажуваат од Александровите 
планови за нејзино проширување, туку започнуваат борба за нејзино уништу-
вање. Уште поневозможен за нив се покажа космополитизмот на Александар. 
Затоа, по неговата смрт тие се откажале да мислат за синтеза меѓу западната и 
источната цивилизација и веднаш си ги растуриле браковите со сопругите 
Персијки. Патот проектиран од македонскиот владетел се покажа толку широк 
                                                 

34 Аријан – кн. 7, гл. 23 
35 Пјер Бриан – цит. стр. 91 
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што победуваат неговите идеи за „империјална култура што ќе се шири до 
грчките градови во Европа“36. На тој начин Александар продолжил да си ја 
наметнува волјата дури и по неговата смрт. 

 

** * 
Периодот по владеењето на Александар Македонски во германско-јазичната 

литература е познат како „хеленистички“. Тој израз е на Баварецот Јохан Дројзен 
и е мотивиран од тогашните актуелни политички настани. Во 1832 г. владетел на 
новосоздадената грчка држава станал Баварецот Фридрих Отон. Според третата 
глава од договорот меѓу Англија, Франција, Русија и Баварија тој требало да носи 
титула „крал на Грците“. Следната година Дројзен добил книга за историјата на 
Александар Велики и за „првата обединета грчка држава“ во лицето на неговата 
империја. Поинаку кажано, новата грчка држава е прогласена за наследник на 
Александровата и, според истата логика, Баварецот Дројзен го восприема Баваре-
цот Отон како нов Александар. На тој начин Дројзен прави две шпекулации. 
Прво, Александар Македонски го идентификува со Хелените и, второ, културата 
на целиот тогашен свет ја одбележува како хеленизам. Изразот „хеленизам“ е од 
глаголот hellenizo, што значи говори грчки. Тоа значи дека сите тогашни држави 
и народи се служеле со грчкиот јазик и со него ги внесувале елементите од 
својата култура: македонската, грчката и источната, од кои се родила сосема нова 
култура – хеленистичка. Само што јазикот на кој се зборувал во Александровата 
империја не бил грчки. Во време на процесот против Филота, обвинетиот изја-
вува: „Уште пред да се создаде, тој збор престана да се употребува во трговијата 
со другите народи. Победниците се повеќе должни, отколку победените, да го 
изучуваат туѓиот јазик“37. Тоа значи дека македонскиот јазик бил заменет со друг 
јазик, кој бил туѓ и за победниците и за победените. Т.е. и за Македонците, и за 
Персијците, и за Грците. Станува збор за античкиот дијалект, кој во основата бил 
грчки, но се збогатил со толку многу туѓинци што дури станал туѓ јазик. 

Во 2 в. по Хр. веќе спомнатиот Татјан Асириецот пишува во „Обраќање до 
Грците“: „Но, како што стојат работите, вие самите не зборувате слично дури 
ниту во секојдневната комуникација: а. Начинот на кој зборуваат Дорците не е 
ист со јазикот на жителите на Атика, ниту пак Еолците зборуваат како Јонците, 
па заради постоењето на ваквата неусогласеност, јас навистина не знам кого од 
вас да го нарекувам Грк. И, што е најчудно, вие не си ги почитувате вашите 
автентични зборови, туку ја форсирате мешавината од варварски зборови, кои 
создадоа каша од вашиот јазик...“ Горниот факт дава основа на некои научници, 
како С. М. Веселинович и д-р Чарлс Френсис Потер да го прогласат тој 
универзален јазик од времето на Александар и по него, како еден вид есперанто, 
кој се зборувал на територијата на целата Македонска империја. Според 
Веселинович, тој заеднички јазик се развивал главно во египетска Александрија, 
затоа го определува како александриски дијалект38. Други научници изразот 
„хеленистички“ го поврзуваат со грчката култура. Според Фанула Папазоглу, 
хеленистичкиот свет бил создаден од обединувањето на три компоненти: хелен-

                                                 
36 А. С. Шофман – Восточная политика Александра Македонского, Издателство Казанского 

универзитета 1976 стр. 188-222 
37 Пјер Бриан – цит. стр. 26-27 
38 Таму стр. 93 
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ски, источен и македонски. Авторката го користи изразот „хеленски“ за класич-
ната грчка култура, а „хеленистички“ за новата култура39. Таа како и други како 
неа, македонската култура ја воспримаат како хеленска. Во таа смисла хелен-
ското превладувало над источното. Само што Македонците не биле хеленизира-
ни. Во новиот свет и во новата култура тие влегуваат како сомостојна компо-
нента. „Македонската материјална култура, слично на македонските политички 
и воени институции, изгледа дека е амалгам од најразлични историски искуства 
на еден народ којшто развил независност на геополитичките крстосници“40. Во 
своето државно уредување, културата и уметноста Македонците се стремеле да 
го земат најдоброто од надворешниот свет, да го преработат во духот на своите 
погледи и начин на живот. Додека во времето на Дариј, на пример, ковањето 
пари било поделено меѓу сатрапите (кои ковеле сребро) и кралот (кој ковел 
злато), Александар Македонски го зема двометализмот и кове монети од двата 
метала. Тој создава единствена монета, која се распространувала во целата импе-
рија. Од едната страна бил нацртан кралот на Македонија (понекогаш и Херак-
ле), а од другата божествениот персиски крал. Истовремено, прифатен бил атич-
киот еталон за ковење монети. Во името на централизацијата, Александар му 
наредил на Антипатар да ги затвори ковниците, кои биле под негова контрола – 
филипичкото злато и сребро од Пела и Амфипол, автономното сребро од Лариса и 
автономните изданија на Филип. А околу 328 г. пр. Хр. престанале да се коваат 
постхумните филипички изданија, кои го подвлекувале продолжетокот на владее-
њето меѓу Филип Втори и Александар. Заедно со нив и сребрените монети од 
Лариса и златните и сребрените во Филипи41. На ист начин Александар се одне-
сувал и спрема странската облека. „Облекувал нешто средно меѓу носијата на 
Персијците и на Медите – поскромна од Медите, но пораскошна од Персијците“42. 

И така, откако ќе ја исклучиме хеленизацијата на Македонците, во новата 
култура учествуваат три рамноправни компоненти. Треба да се има предвид 
дека, според самата Папазоглу, источниот и грчкиот свет биле две непомирливи 
спротивставености. Грчкиот свет бил составен од стотици мали полиси, а 
источниот свет обединувал големи кралства со огромна територија и население. 
Хеленскиот свет ја немал широчината за да биде космополитски, затоа и останал 
необединет до времето на Александар Македонски. Освен тоа, во 4 век пр. Хр. 
постои опаѓање на грчките полиси во сите области од животот. Врвот на 
хеленската култура е еден век порано. Политичките промени во новата епоха 
немаат ништо заедничко со системот на полисите – се создаваат монархии со 
апсолутистички елементи, карактеристични за Истокот. Тоа е валидно не само за 
азискиот дел од империјата на Александар, туку и за полисите на територијата на 
Грција. Хеленскиот свет влегува во новата епоха со декаденцијата на политич-
киот систем и со кризата во културата. Обратно, во тој период не само македон-
ските политички институции, туку и македонската култура имаат водечка улога. 
Македонските теми и сижеа во уметноста, освен на територијата на грчките 
полиси, биле копирани и во Рим, особено во фрескосликарството и мозаиците. 

                                                 
39 Квинт Курциј Руф – цит. стр. 157 
40 Александар Донски – Старогрчки и други антички сведоштва за посебноста на античките 

Македонци, Сиднеј – Штип, 2011 стр. 119 
41 Фанула Папазоглу – цит. стр. 16 
42 Ј. Борза – цит. стр. 311 
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Македонските уметници биле новатори во изработката на мозаици и конвексни 
качиња, а не рамни, како кај Римјаните. Да не зборуваме за изработката на накит 
и оружје, во што Македонија секогаш била понапред од Атина, на пример во 
техниката на филигранството43. Како што посочува Пјер Карлие, главни двигате-
ли и носители на новото биле Македонците44. Ете зошто би било неточно време-
то на Александар Македонски да го нарекуваме хеленистичко – затоа што хеле-
нистичкиот свет имал најмал придонес за него. Уште повеќе, во наредните 
неколку векови приоритет имале не грчките полиси, туку оние градски центри 
што биле основани од Александар и од неговите наследници кои ги презеле 
нивните функции. Тие градови, и според составот на населението, и според 
администрацијата не биле грчки. Не еден или двајца антички автори ја спомну-
ваат улогата на Македонците (да речеме во Александрија) во нив.  

Во последно време некои автори лансираат други определби за горе 
посочениот период – македонизам или александризам. Всушност, многу одамна 
во англојазичните држави се користи терминот „македонски период“. Слично 
како Карлие, и јас мислам дека тој израз е најприфатлив. На фонот на досегаш-
ниот германски „хеленизам, хеленистички“, термините како „македонизам“ или 
„александризам“ звучат реваншистички, а науката нема потреба од тоа. 

 
 
 
 

                                                 
43 Џ. Р. Елис – Македонскиот империјализам, Скопје 1988 стр. 336 
44 Пјер Карлие – цит. стр. 275 
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АХИЛОВАТА ПЕТИЦА НА АНТУН БАРАЦ – 
НЕВКЛУЧУВАЊЕТО НА МАКЕДОНСКАТА 

ЛИТЕРАТУРА ВО КНИГАТА НА БАРАЦ 
„ЈУГОСЛОВЕНСКА КНИЖЕВНОСТ“ 

 
 
Во текот на 1954 година од печат излезе книгата „Југословенска книжев-

ност“  на познатиот историчар на литературата Антун Барац.1 Со почетната рече-
ница во својата книга Барац го дефинира поимот „југословенска книжевност“ и 
пишува: Изразот „југословенска книжевност“ е заеднички назив за лите-
ратурата на Србите, Хрватите, Словенците и Македонците, вклучени во 
Федеративна Народна Република Југославија.2 Антун Барац бил неспорна вели-
чина на своето време, најпознат хрватски книжевен историчар, истражувач, кни-
жевен практичар, критичар, педагог, теоретичар и историчар. Негова најголема 
заслуга е што во хрватската историска и книжевна несреденост внесол одреден 
ред и го утврдил системот за обработка на книжевната историја. Од неговата 
работилница излегуваат многу дела, студии, монографии, есеи, „Владимир 
Назор“, „Аугуст Шеноа“, „Видриќ“, „Мажураниќ“, „Харамбашиќ“, „Ѓалски“, 
„Вјенцеслав Новак“, „Крањчевиќ“, „Лука Ботиќ“, „Мирко Беговиќ“, „Матош“, 
„Шимуновуќ“, „Хорват Киш“, „Кумичиќ“, „Анте Ковачиќ“, „Милан Беговиќ“. 
Големо влијание врз хрватската културна јавност имале неговите дела „Хрватска 
книжевна критика“, „Книга есеи“, „Книжевност и народ“, „Величината на 
малечките“. Почнал да пишува и историја на хрватската книжевност, но болеста 
го спречила во тоа, така што денес во хрватското наследство ја има само првата 
книга на тој замислен циклус „Хрватска книжевност, книга I“, во која е обра-
ботена книжевноста на илиризмот. Книжевноисториската концепција на Барац 
во детали ја разработи Шицел во текстот „Концепцијата на Барац на историјата 
на хрватската книжевност“. 

Интересот на Барац за српската и словенечката книжевност бил подеднакво 
страстен како и спрема хрватската книжевност. Критичарите и денес како 
извонредни ги оценуваат неговите текстови за српските писатели, „Ладањска 
секта“ на Ковачевиќ според „Училишна икона“ на Лазаревиќ и „Последното 
поглавје на `Поп Киро и поп Спиро`“, сметајќи ги за траен придонес во расветлу-
вањето на книжевниот опус на Лаза Лазаревиќ и Стеван Сремац. Во „Југосло-
венска нива“ Барац започна серија текстови за српските писатели Алекса 
Шантиќ, Бранко Радичевиќ, Бранислав Нушиќ, Драгиша Васиќ, Сима Матавуљ, 

                                                 
1 Barac, Antun, Jugoslavenska književnost, 1954 Matica Hrvatska Zagreb 
2 Исто, стр. 5. 
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Милан Ракиќ, Воислав Илиќ.3 За словенската книжевност Барац почнува да 
пишува некаде меѓу 1923 и 1927 година, со низа текстови за Цанкар (кој за него 
претставувал највисок дострел на модернистичкото движење во словенечката 
литература), Ашкерц, Зупанчич, Прешерн и Грегорчич.4 

Но да се навратиме на неговата книга „Југословенска книжевност“, која 
доживеа три изданија, вклучувајќи го и нејзиниот превод на германски јазик со 
насловот: „Geschichte der jugoslavischen Literaturen von den Anfangen bis zur 
Gegenwart“.5 Не би се осврнувал посебно на критичките гледања на неговата 
„Југословенска книжевност“, зашто битно не се допираат проблемите за коишто 
сакам да зборувам овде, а тоа е уочливото игнорирање на создавањето, настану-
вањето, како и претставниците на македонската книжевност во неа. Запоставу-
вајќи ги македонската книжевност и нејзините претставници, Барац како да го 
предал своето мото кое гласи: Прв услов на секоја научност е предметот добро 
да се знае. Дека извонредно ги познавал српската, хрватската и словенечката 
книжевност Барац тоа и го докажува во „Југословенска книжевност“, меѓутоа 
што се однесува до македонската книжевност, ситуацијата е нешто поинаква. 
Тешко е да се прифати фактот дека еден ваков ум и познавач на јужнословен-
ските книжевни движења од опусот на македонската книжевност во својата 
книга да го вклучи само Кочо Рацин. Списокот на трудови на Барац покажува 
дека никогаш не покажувал ни научен ни критички осврт спрема македонската 
книжевност. Ако веќе југословенската книжевност ја одредил како книжевност 
на Србите, Хрватите, Словенците и Македонците, тогаш со право може да се 
запрашаме каде се тука Македонците? 

Да тргнеме со ред по поглавјата на „Југословенска книжевност“ на Барац. Во 
второто поглавје „Средновековна книжевност“ го споменува Кирил и Методиј. 
Може да му простиме што во поглавјата „Шеснаесетти век“, „Седумнаесетти 
век“, не ја споменува македонската книжевност, меѓутоа во наредните „Осумнае-
сетти век“, „Народна поезија“, „Деветнаесетти век“, „Дваесетти век“ (со исклу-
чок на Рацин), не споменува ниту еден претставник на македонската литература, 
што е недозволиво, зашто таа литература во тие периоди и тоа како егзистирала. 
Тоа посебно зачудува кога е познато дека Барац одржувал многу добри односи 
со несторот на македонската историја на литературата, академикот Харалампие 
Поленаковиќ. Благодарение на исклучителната љубезност на синот на покојниот 
Антун Барац, д-р Бошко Барац, дојдов до преписката меѓу Барац и Поленаковиќ, 
која покажува дека Барац токму во Поленаковиќ имал извор, кој можел целосно 
да го информира за настаните во македонската литература, доколку во неа 
дотогаш немал одредени сознанија, во што се сомневам.6 

                                                 
3 Види: Milanović, Branko, Antun Barac i srpska književnost 19. vijeka, Barčev zbornik, ZZK, Zagreb, 

1984., str. 172. 
4 Види: Krešimir Nemec, Antun Barac i slovenska književnost, Ivan Cesar, Antun Barac u slovenskoj 

književnosti, Barčev zbornik, ZZK, Zagreb, 1984. 
5 Otto Harrassowitz – Wiesbaden 1977. 
6 Ја користам можноста да му се заблагодарам на д-р Бошко Барац на големата помош во 

пишувањето на овој текст. Како син на големиот Барац имаше увид во сите семејни и други 
ситуации, како и за текот на болеста на Антун Барац, кој во детали ми го пренесе, што прилично ми 
помогна што порационално да ги согледам причините за невклучувањето на македонската литера-
тура во книгата „Југословенска книжевност“. Истакнувам дека во своите дописи д-р Бошко Барац 
беше многу објективен. 
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Во своето писмо датирано со 2.4.1951 година, Поленаковиќ му пишува на 
Барац: „Почитуван другар ректор, Како на уредник на „Граѓата“ Ви го испра-
ќам ракописот: Македонски народни песни во оставината на Враз за кои имав 
можност да Ви зборувам при нашата средба во Сплит на прославата за Мару-
лиќ. Се надевам дека ракописот не го испраќам предоцна, за да не може да се 
вклучи во бројот на „Граѓата“, кој главно ќе му биде посветен на Враз.7 Доколку 
би Ви било згодно, молам да добие една коректура, заради македонските текс-
тови. Госпоѓа проф. Полјанец ми ги пренесе Вашите поздрави и ми рече дека ќе 
гледате, откако ќе завршите со гостувањата на белградскиот Филозофски 
факултет, да одржите и неколку предавања во Скопје, на нашиот Филозофски 
факултет. За да можеме да испратиме и службена покана до Вашиот ректо-
рат, Ве молам да ми јавите кога ќе можете да дојдете, колку предавања сака-
те да одржите и, евентуално, насловите на предавањата. Повелете, другар 
ректор. Примете ги изразите на мојата лична почит. Х. Поленаковиќ.“ 

Мислам дека не треба посебно да се коментира писмото, кое евидентно 
покажува дека овие две исклучителни лица се познавале уште во 1951 година, а 
можеби и порано, ако ја земеме предвид одбраната на докторатот на Поленако-
виќ на универзитетот во Загреб.8 Според ова писмо, очигледно е дека Барац во 
Поленаковиќ имал не само сигурен, туку најдобар можен извор за сите информа-
ции кои му биле потребни (доколку не ја познавал македонската литература) за 
да ги смести во својата книга „Југословенска книжевност“.  

Дека Поленаковиќ ја одржал соработката со Барац укажува и неговото второ 
писмо до Барац, во кое му пишува: „Почитуван другар професоре, Во името на 
редакцијата на списанието на Друштвото за македонски јазик и книжевност, – 
слободен сум да Ве замолам за соработка со него. Нашето списание има задача 
– во сегашен недостиг од книжевни истории и други прирачници – да им помог-
не на нашите наставници во средните како и во другите училишта, како и на 
учениците, во совладување на лекциите од историјата на нашите книжевнос-
ти (покрај некои претставници на европските книжевности) и мајчиниот 
јазик. За да можеме што поуспешно да ја исполниме нашата задача, јас Ви се 
обраќам, почитуван другар професоре, со молба за еден од наредните броеви на 
нашето списание (кое излегува четири пати годишно; досега излегоа два броја) 
да напишете статија за илирското движење. Големината на статијата 15-18 
отчукани страници со проред. Статијата ќе се печати на македонски јазик, а 
ќе се хонорира со 12.000- по авторски табак. Однапред Ви се заблагодарувам на 
соработката. Повелете другар професоре, примете ги изразите на мојата 
лична почит. Главен уредник д-р Х. Поленаковиќ“ 

Со оглед што не бев во можност да ги дознам точниот датум и годината на 
испраќање на ова писмо, не можам со сигурност да тврдам дали Барац, со оглед 
на болеста што брзо го зафатила, му одговорил на Поленаковиќ, ниту дали каков 
било свој текст објавил во македонската периодика. Меѓутоа, ова писмо на 
Поленаковиќ е интересно од некои други причини, важни за нашата тема – 

                                                 
7 Барац очигледно ја прифатил молбата на Поленаковиќ, така што текстот „Македонски народ-

ни песни во оставината на Враз“, е објавен во Граѓа на Југословенската академија на науките и 
уметностите, Загреб, кн. ХХI, стр. 263-284. 

8 Поленаковиќ докторирал на тезата „Турски елементи во ароманскиот дијалект“ на 28 октом-
ври 1938 година. 
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невклучувањето на македонската книжевност во книгата „Југословенска книжев-
ност“. Поленаковиќ во своето писмо укажува на недостигот од стручна и прирач-
на литература за изучување на историјата на јужнословенските (југословенските) 
книжевности, што може да се протолкува и како недостиг од релевантна книжев-
но-историска граѓа за македонската книжевност во периодот пред објавувањето 
на „Југословенска книжевност“, што би можело да оди во прилог на Барац како 
оправдување дека поради недостиг на извори, односно на релевантна научна 
литература, не бил во можност да ги напише страниците за македонската 
книжевност. 

Доколку имал какви било проблеми со македонската книжевност, за која 
утврдил дека е дел од интегралната југословенска книжевност, Барац можел да 
се послужи со неколкуте веќе објавени книги, кои во добар дел (ако не и 
целосно) го обработиле периодот на 18 и 19 век во македонската книжевност. 
Притоа, првенствено мислам на книгите на Блаже Конески и Харалампие 
Поленаковиќ, „Македонската литература во 19 век (краток преглед и текстови)“, 
од 1952 година, потоа „Страници од македонската книжевност“, исто така од 
1952 година.9 Во овие две книги Барац можел да ги пронајде сите потребни 
информации и да го напише коректно и информативно периодот на 18 и 19 век 
во македонската книжевност. Да го споменеме и тоа дека до 1954 година за 
браќата Миладиновци напишале текстови Димитар Митрев, Блаже Конески, 
Харалампие Поленаковиќ, Александар Спасов, Гане Тодоровски. Поглавјето за 
народната книжевност во контекстот на македонската усна книжевност исто така 
не смеело да биде изоставено, зашто било добро обработено во македонската 
периодика до 1954 година.10 Значи, литература имало сосема доволно, што 
укажува на фактот дека можела да биде искористена. Зошто Барац не го напра-
вил тоа, и натаму останува отворено прашање. 

Дека на Поленаковиќ му било важно да бидат прецизни објавуваните пода-
тоци за македонската книжевност во Хрватска, сведочат неговите реакции на 
скриптата со наслов „Историја на книжевноста на народите на Југославија“, што 
ја објави собирот на анонимни писатели во Пула во 1952 година. Станува збор за 
обемна скрипта, која има повеќе од 500 страници и во својата содржина на 
страниците од 504 до 507, има поднаслов „Македонска книжевност“. Авторите 
во оваа обемна скрипта го следат развојот на македонскиот народ од најран 
период до педесеттите години на минатиот век. Го посочуваат неговото тешко 
минато под Турците, си споменуваат светите браќа, потоа  нивните наследници 
во Македонија, Климент и Наум. Во контекстот на 19 век се споменува книжев-
ната просветителската работа на Јоаким Крчовски, Кирил Пејчиновиќ, браќата 
Миладиновци и Рајко Жинзифов. Спомената е и народната книжевност, како и 
нејзините собирачи. Под терминот „напредна книжевност“ авторите од Пула 
повеќе од информативно пишуваат за Кочо Рацин, Венко Марковски, Коле 
Неделковски и Мите Богоевски. Пишувајќи за современото книжевно творешт-
во, авторите даваат информативни прилози за Славко Јаневски, Блаже Конески, 

                                                 
9 Конески, Блаже, Македонската литература во 19 век, ДПМ, Скопје 1952, Поленаковиќ, 

Харалампие, Страници од македонската книжевност, Скопје, Кочо Рацин, 1952. 
10 Збирка македонски народни песни, редакција Б. Конески, Скопје 1945, Македонски народни 

приказни, редакција В. Иљоски, К. Тошев, Скопје, 1946, Македонски народни умотворби, том IV 
книга 1 „пословици“, Скопје, 1954, Македонски народни песни, Кочо Рацин, Скопје 1953. 
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Ацо Шопов, Гого Ивановски, Иван Ивановски, Ванчо Николевски. Тој преглед 
за тоа време би го оценил за доста информативен и во суштина без поголеми 
грешки. 

Поленаковиќ го познава ова издание, што докажува и со своите критички 
забелешки објавени во „Вјесник“, на 4 април 1953 година. Насловувајќи го својот 
критички осврт со „Оправдани забелешки. За материјата од историјата на маке-
донската книжевност обработена во прирачникот `Историја на книжевностите на 
народите на Југославија`“, Поленаковиќ изнесува неколку корекции на текстот. 
Бидејќи текстот во суштина бил многу коректно напишан, така што ни забе-
лешките на Поленаковиќ не се многу, меѓутоа тие покажуваат дека реагирал со 
желба тоа што е напишано и објавено за македонската книжевност да биде 
целосно точно. Поленаковиќ посочува некои веќе објавени дела од подрачјето на 
историјата на книжевноста, кои според негово мислење пулските автори можеле 
да ги консултираат, потоа ги коригира погрешно напишаните имиња Блаже 
Конески (не Блажо), Гого Ивановски (не Иванов), Србо Ивановски (не Иван 
Ивановски). За Неделковски наведува дела не загинал во 1942, туку во 1941 
година. Го коригира називите на објавените збирки и некои елементи од 
биографијата на Рацин. Во суштина сите тие се ситни забелешки и оправдани 
корекции, но и уверлив доказ дека Поленаковиќ следел што се објавува во 
Хрватска во врска со македонската книжевност. 

Во своето трето писмо до А. Барац од 8.6.1953 година Поленаковиќ му се 
заблагодарува за сепаратот за Аугуст Шеноа: Почитуван господине професоре, 
Најсрдечно Ви се заблагодарувам на Вашите сепарати „Хрватската новела до 
смртта на Шеноа“ и „Les contemporains l' Auguste Šenoa et la France“. Со 
одлична почит Х. Поленаковиќ. Во своите дописи мене лично д-р Бошко Барац 
ми наведува дека двете последни писма, ова и наредното, се пишувани за време 
на тешката болест на Барац, која, како што вели, „ја совладуваше само со крајни 
напори и со голем самопрегор и автодисциплина. Од писмата на д-р Бошко 
Барац може да се насети агонијата на Барац: „Татко ми се врати од некое 
службено патување од Оксфорд, каде што во јуни требаше да има реферат, но 
поради болеста не го одржа. Се врати многу натажен, зашто болеста се појави 
ненадејно, со некое онесвестување или слично.“11 

Последното писмо на Поленаковиќ е датирано со 8.11.1954 година, значи за 
време на излегувањето од печат на „Југословенска книжевност“ на Барац: „Почи-
туван госп. професоре, Вашата драгоцена и вкусно опремена `Југословенска 
книжевност` – што ја добив денес – ми причини големо задоволство. Најтопло 
Ви се заблагодарувам на сеќaвањето. Неодамна, преку Вашиот Институт во 
ЈАЗУ Ви испратив еден прилог за песните на Качиќ во Македонија со молба да 
го дадете за некоја публикација на ЈАЗУ, каде што најмногу одговара. Се 
надевам дека моето писмо и прилогот за Качиќ сте го примиле?12 Истовремено 
се интересирав за тоа дали ќе можете да одвоите десетина дена за гостување на 
нашиот факултет. Утринава се вратив од советувањето на нашите слависти во 
Белград, каде што се зборуваше и за можностите за евентуално одржување на 

                                                 
11 Лична архива на Г. Калоѓера. 
12 Поленаковиќ непотребно се грижел, текстот „Песните на Качиќ во Македонија“ е објавен во 

„Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena“, издание на Југословенската академија на науките и 
уметностите, Загреб, кн. 38. стр. 261-273. 
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советување на југословенските слависти, некаде во последната седмица на мај 
1955 година во Охрид. Можеби во таа пригода би било соодветно да дојдете во 
Скопје на десетиона дена пред советувањето, па одовде заедно со другите 
учесници на советувањето, да тргнеме за Охрид, кој навистина е прекрасен во тоа 
време. Повелете, почитуван господине професоре, примете ги моите најтопли 
поздрави. Ваш Х. Поленаковиќ.“ 

Ова писмо е значајно од неколку причини. Упатено е за време на тешката 
болест на Барац, меѓутоа во писмото на Поленаковиќ е уочливо дека тој воопшто 
не е свесен за тежината на неговата болест, зашто инаку не би го поканил во 
Македонија. Второ, многу позначаен е фактот што Поленаковиќ едноставно 
минува преку евидентните пропусти на Барац и куртоазно му честита за 
објавената книга. Како повеќе да го интересира Поленаковиќ неговиот прилог за 
песните на Качиќ отколку евидентниот факт дека Барац едноставно пропуштил 
да ја вклучи книжевноста на која ќе й го посвети целиот свој работен век. 
Парадоксот е очигледен, Поленаковиќ остро реагира на ситните пропусти на 
пулските приредувачи, ги дотерува имињата, презимињата и годините на раѓање 
и на смртта на македонските автори, а ги затвора очите пред фактот дека од 
печат излегла  книга насловена со „Југословенска книжевност“ во која освен 
некој ред за Рацин, нема ни збор за книжевното творештво на македонските 
простори. 

Од разговорите што ги имав во текот на истражувањето за работата на овој 
текст со неколкумина звучни претставници на „старата генерација“ на македон-
ските научници, познато ми е дека „Југословенска книжевност“ на Барац била во 
оптек меѓу македонските научници и студентите, па уште повеќе ме зачудува 
сознанието дека за неа ништо не е напишано во македонските академски круго-
ви. Очигледно е дека Барац уживал голем углед меѓу македонските научни 
работници, што е евидентно од писмата на Поленаковиќ, меѓутоа останува чудно 
зошто Поленаковиќ, Блаже Конески, Димитар Митрев, Александар Спасов, 
тогашните носители на македонската наука за книжевноста, кои очигледно 
имале увид во книгата, немале потреба да реагираат. Да бидеме реални, се работи 
за пропуст на кој македонските научни работници морале да реагираат во 
интерес на својата нација и нејзината книжевност, која, според дефиницијата на 
Барац на југословенската книжевност, требала да го заземе своето место крај 
српската, хрватската и словенечката. 

Меѓутоа, на пропустите на Барац сепак реагира еден Македонец, и тоа Петар 
Кепески, втемелувачот на македонистиката на хрватските универзитети, во тоа 
време соработник на „Нова Македонија“. На 3 декември 1954 година, Кепески се 
јавува во рубриката Културен живот со свој критички осврт за книгата на 
Барац. Насловот на текстот е едноставен – Антун Барац – „Југословенска кни-
жевност“ Матица хрватска, Загреб, 1954 година. Во воведниот дел Кепески со 
почит пишува за Барац како извонреден познавач како на балканските така и на 
европските книжевности, автор на многу брилијантни студии за хрватските 
книжевници, заклучувајќи дека истовремено станува збор за човек со извонреден 
талент за книжевна критика. Кепески во текстот ја поздравува намерата на 
издавачот со оваа книга на светот да му се прикаже „нашата книжевна историја“ 
и ги афирмираат нашите книжевности во контекстот на европските книжевни 
струења. Потоа започнува со забелешките со реченицата: „Но тоа никако не 
значи дека книгата на Барац нема слабости“. 
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Кепески смета дека богатиот книжевен материјал во книгата е згуснат и 
стиснат и дека само јасниот и концизен стил на Барац го спасува од фактот да 
биде неприфатлив за читателите во странство. Кепески жали што Барац не добил 
повеќе простор, посебно затоа што го смета за еден од најдобрите познавачи на 
„нашата книжевна историја“. За неприфатливо во книгата Кепески со смета 
следното: „Треба да се истакне, дека е неприфатливо мислењето на Барац дека 
книжевноста след 1913 година не може да биде предадена со методите на 
книжевната историја, зашто историјата токму на хрватската книжевност 
пред 1913 год. покажува дека можат историски да се проследат сите книжев-
ни феномени што се јавуваат во границите на една или повеќе етапи од кни-
жевниот и општествениот развиток (на пр. Појавата на Матош, на мато-
шевистите и на Младата хрв. лирика.“ Потoа продолжува: „Периодот след 
1913 година е еден од најплодните периоди, и во српската, и во хрватската, и во 
словенечката, а – исто така – и во македонската книжевност, која што токму 
во тие години почна да ја уобличува својата национална и пролетерска физио-
номија. Положбата во Србија, конкретно во Белград, во тоа време е извонредно 
интересна. Таму книжевните стремленија почнаа да се јавуваат и да играат 
општествена улога особено след 1913 година. Некои од старите книжевни спи-
санија, како на пример Српски книжевни гласник, одново се појавија, продолжу-
вајќи со одбраната на своите конзервативни разбирања за книжевноста и 
уметноста. Напоредно со нив почнуваат да се јавуваат десетици модернис-
тички и псеудомодернистички списанија некои од кои престанаа со излегување 
веднаш след првиот број. Но ова вриење, кое што во Хрватска е одбележано со 
појавата на Кокот, Јуриж и Пламен, не само што ги зближи антагонистич-
ките до тогај Загреб и Белград, туку исфрли на книжевната естрада и редица 
писатели, меѓу кои заслужуваат одделно внимание: А. Б. Шимиќ и М. Крлежа, 
Тин Ујевиќ, Сиба Миличевиќ, С. Манајловиќ Црњански, Луковиќ, Андриќ, Десанка 
Максимовиќ, стариот С. Пандуровиќ, Васиљев итн. некои од кои веќе беа 
познати со своите работи уште од претходни години. Сите овие имиња како и 
тие што се појавија во улогата на надреалистички протагонисти (А. Вучо, М. 
Ристиќ и други), значат ново и важно заглавие во историјата на нашата 
книжевност меѓу двете војни. И Барац – ако ништо повеќе – требаше барем да 
објасни кои се причините што доведоа до релативна изолираност на обидите 
за модернизацијата на нашата книжевност што ги вршеа споменатите 
писатели, зашто до денеска тие причини сеуште не се исцело согледани. 

И завршно, Кепески проговорува за круцијалниот пропуст на книгата – 
македонската книжевност: „Слабост во книгата на Барац е и преминувањето 
преку македонската книжевност. Од книжевноста на Македонците не е 
поместено ништо освен името на Кочо Рацин на кого – патем да споменеме 
– му се посветени само 12 неполни реда. За средновековните македонски 
споменици нема ни збор. Исто така ни за преродбата. Барац со молчение 
преминува и преко македонската книжевност во стара Југославија, иако таа 
– со оглед на тогашните услови во Македонија – не беше слаба. Во книгата 
не се зборува и за македонската книжевност од годините на Народноосло-
бодителната војна, а ни за сегашната.“ 

Кепески го заклучува она до што дојдов и јас, непознавајќи го овој негов 
текст, а тоа е е дека Барац воопшто не се занимавал со македонската книжевност, 
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за што сведочи и самата книга, а што Кепески јасно го дефинира: „Навистина, 
Барац никогаш не се занимавал поопстојно со македонската историја и кни-
жевност“. Кепески смета дека на Барац, како на неспорно исклучителен книже-
вен историчар некои факти требало да му бидат познати, па пишува: „Но нему 
сигурно му е познато дека македонската историја е фалцифирана како од 
страна на великосрбите така и од страна на бугарските историчари. Затоа би 
било корисно кога Барац би обрнал поголемо внимание и кон постигањата на 
македонскиот народ, особено на тие што се создадени во текот на ова столе-
тие. Зашто  вака, книгата Југославенска книжевност не е преглед на југо-
словенските книжевности.“ 

Тука нема што да се додаде. Како македонист целосно ги одобрувам и ги 
прифаќам сите забелешки кои Кепески оправдано му ги упатува на авторот на 
„Југословенска книжевност“. Треба да се спомене дека и скромниот текст за 
Рацин има грешки. Рацин е роден 1908, а не 1909, како што наведува Барац, 
никогаш не посетувал гимназија, не загинал во борба, туку случајно, за што 
постојат различни верзии. Збирката „Бели мугри“ не ја објавил во Загреб, како 
што пишува Барац, туку во Самобор. Значи, ни тие девет реченици за Рацин не се 
напишани како што треба. 

За да не се сфати дека Петар Кепески бил единствениот што пишувал за 
„Југословенска книжевност“ на Барац,13 ќе наведам, заради пример, некои 
мислења на хрватските критичари и книжевни историчари. Најостар критичар на 
книгата на Барац бил Дубравко Јелчиќ, кој му забележува заради обземеноста од 
Скерлиќ, неговата „екавска дистанца“, задоеноста со југословенството, тврдење-
то изречено во „Книжевниот југ“ 1919 дека поделбата на „нашата“ книжевност 
на српска, хрватска и словенска спроведена и базирана на територијалниот 
принцип, зависно од тоа кој со која „територија“ владеел како и дека „Според 
територијалниот принцип Дубровник припаѓал и на српската и на хрватската 
држава, па дубровничката книжевност ја вбројуваат и во хрватската и во 
српската“. Во заклучокот на своето излагање на научниот собир за Антун Барац 
во Црквеница 1994 г., Јелчиќ вака ја карактеризира „Југословенската книжев-
ност“: „Неговата Југословенска книжевност впрочем не можеме да ја избрише-
ме, бидејќи таа е овде, онаква каква што е. Задоцнетиот глас на младиот 
Борац, кого тој самиот веќе го беше надраснал, во моментот кога се појавила 
била навистина во целосна неусогласеност со научниот профил на професорот 
Барац, со книжевно-историските гледни точки и со книжевно-критичките раз-
мислувања на зрелиот, вистински Барац. Но и со хрватската наука и книжев-
ност во целост. Секогаш жалев што тој ја напишал таква, макар и по нарачка, 
или можеби под којзнае каква и којзнае чија уцена; а денес сакам да ја заборавам 
како да ја нема. Бидејќи таа, за научните и книжевно-критичките дострели, а 
со тоа и за вистинските вредности и заслуги на Барац, не придонесува ништо.14  

За разлика од Јелчиќ, Никола Иванишин во статијата „Злобата на малите“ се 
крева во одбрана на Барац со уводната реченица дека е тешко да се биде голем и 
надарен човек, а да се припаѓа на мала и незрела средина. За „Југословенската 
                                                 

13 Критиките од српските средини немам намера да ги изнесувам бидејќи тоа би не одвратило 
од суштината на овој текст, иако ги имаше. 

14 Д. Јелчиќ: Статија објавена во: Дубравко Јелчиќ, Маргиналии од две книги на хрватската кни-
жевна критика, „Израз“, VI, XII, 19, 294-301. Препечатено во книгата Теми и цели, 1962. 
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книжевност“ на Барац, Иванишин наведува: „Кога голем писател создава големо 
дело, а успешната синтеза на Барац за југословенските книжевности е токму 
такво – тогаш тој неминовно се изложува на ударот на малите писатели, 
бидејќи и тие знаат по нешто од огромната градба на големото дело. Приго-
ворите на „малите“ можат во некои подробности да бидат и корисни, па 
според тоа и значајни, но ако приговорите на „малите“ се неважни и во 
подробностите, тогаш тоа е прилично жално, и таквите приговори повеќе го 
погодуваат оној кој приговара отколку оној кому му се приговара.“15 

Јосип Пупачиќ бил благонаклонет на „Југословенската книжевност“ на 
Барац, па заедно со забелешките дека сепак може да му се приговори на авторот 
за изоставување на некои значајни имиња и појави (Јанко Полиќ Камов, 
„Хрватската млада лирика“), во скудно разработеното поглавје „Помеѓу двете 
војни“, заклучува: „Втората книга на Барац ’Југословенска книжевност’ во 
издание на ’Матица хрватска’ во себе го збива прегледот на сите југословенски 
книжевности: хрватската, словенската и српската, од најстарите времиња 
т.е. од почетокот на писменоста до денес. Заради опсежноста на книгата, во 
истата не можеле да бидат обработени детали, ниту можело поопширно да 
се прикажат одделни периоди на развој како ни самите писатели. Книгата е 
пишувана за странство како информативен приказ, а писателот немал мож-
ност поопширно да зборува за сите проблеми и за сите писатели на нашите 
книжевности. Сепак, според концизноста на излагањето, според синтетските 
зафаќања на материјалот, според острината и темелноста на судовите, 
книгата е многу значајна.“16 

Флакер, пишувајќи за Мирослав Шицел (Inter pares – лични забелешки) ја 
допира и „Југословенска книжевност“ на Барац: „А во меѓувреме настана 
неговата ’Југословенска книжевност’ напишана по нарачка и наменета за 
странство, но ниту преименувањето, па ниту осовременувањето (вториот 
преглед од модерната до повоената книжевност му припаѓа на М. Шицел) не 
можеа да ја спасат, токму наметната концепција секако беше виновна.“17 

Флакер патем го споменал и германското издание на книгата на Барац, што 
ме наведува да истакнам дека токму во германското издание делумно е 
компензирана грешката на Барац во врска со македонската книжевност. Имено, 
во германското издание (Geschihte der jugoslavishen Literaturen von den Anfangen 
bis zur Gegenwart  urednik Rolf – Dieter kluge), во додаденото поглавје 9, помеѓу 
текстовите на Јоже Погачник и Мирослав Шицел, на страниците 361-373, Бошко 
Новаковиќ го пишува поглавјето под наслов, „Die Makedonische Literatur seit 
1918“ во кое продолжува да ја испишува македонската книжевност од Рацин па 
понатаму. Новаковиќ многу информативно и коректно испишува мини портрети 
на Кочо Рацин, Коле Неделковски, Јован Сербаковски, Антон Панов, Ристо 
Крле, Васил Иљоски, Никола Киров Мајски. Ги запознава читателите со развојот 
на книжевната и научната мисла во Македонија, ги наведува основаните 
книжевни и научни весници. Како стожерна личност на македонската научна 
мисла авторот го наведува Блаже Конески и неговите дела, потоа ги споменува и 
                                                 

15 Никола Иванишин: Злобата на малите (Осврт), „Дубровник“ (1955) I: 64-67. 
16 Јосип Пупачиќ, „Вјесник“, XV, 3001, 24 октомври 1954 г., стр. 8. 
17 Александар Флакер, Мирослав Шицел – Inter pares – лични забелешки, Трудови на „Заводот 

за научна работа, ХАЗУ, Вараждин – бр. 16-17, 2006 г., стр. 25.  
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неговите современици Славко Јаневски, Ацо Шопов, Гого Ивановски, Цане 
Андреевски. Ја наведува појавата на младата поетска генерација (Анте Поповски, 
Јован Котески, Радован Павловски, Јован Павловски, Михаил Ренџов). Ја регис-
трира и книжевноста за деца, која ја пишуваат Славко Јаневски, Волче Наум-
чески, Григор Поповски, Стојан Тарапуза и Видое Подгорец. Во поглавјето се 
застапени и македонските прозаисти, романописци, раскажувачи, новелисти; 
Јован Бошковски, Стале Попов, Иван Точко, Владо Малески, Јордан Леов, Ѓорѓи 
Абаџиев, Бранко Пендовски, Димитар Солев, Методија Фотев, Живко Чинго, 
Јован Стрезовски, како и генерацијата македонски книжевни историчари, теоре-
тичари и критичари, Димитар Митрев, Александар Спасов, Милан Ѓурчинов, 
Харалампие Поленаковиќ, Миодраг Друговац, Кирил Пенушлиски и Блаже 
Ристовски. 

И конечно, би истакнал неколку свои размислувања и би понудил можни 
одговори на насловот со кој го именував овој текст. Лично сметам дека Барац 
бил под влијание на великосрпските книжевни историчари, кои го игнорирале 
постоењето на македонскиот народ. Впрочем, тој десетина години живеел во 
држава во која егзистирал и македонскиот народ со својата усна и пишана 
книжевност. Сигурен сум дека имал одредени сознанија за некои сегменти од 
македонската книжевност, како што е на пример „Зборникот на браќата 
Миладиновци“, како и за Кочо Рацин. Грешките што ги прави кога пишува за 
Рацин, укажува на фактот дека сепак не бил особено заинтересиран или немал 
време посериозно да се позанимава со македонската книжевност. Неприфатливо 
ми е да разберам дека ја доживувал како српска или бугарска. Колку што ми е 
познато Барац не баш „доброволно“ се нафатил со пишување на оваа книга. 
Прифатил да ја напише повеќе под политички притисок на „хрватските кадри“, 
кои верувале на неговото знаење но и на коректноста со која се однесувал спрема 
другите „југословенски“ книжевности. Особено важно е да се спомене дека 
Барац се „зафатил“ со пишување на оваа книга во време кога веќе длабоко 
навлегол во проблематиката на пишувањето на првата книга од опусот на 
историскиот преглед на хрватската книжевност – „Книжевноста на илиризмот“. 
Доколку ги земеме во предвид бројните должности, проекти и задолженија во 
тоа време, неспорно е тоа  дека „Југословенската книжевност“ во тоа време му 
била непотребен товар.18 И рокот за завршување на книгата бил краток, така што 
Барац ја имал во рацете веќе тешко болен и на боледување. Да го имаме на ум и 
тоа дека оваа книга ја пишувал болниот Барац со доцна дијагноза на тумор на 
мозокот и дека сепак ја донесол до крајот. Од сеќавањата на Маштровиќ нам ни е 
познато дека Барац долго време размислувал да ја пишува Историјата на 
хрватската книжевност во неколку книги, на што со голема страст се посветил и 
како резултат на таа желба ја имаме една од најдобро напишаните книги за 
илиризмот. Да бидеме реални, „Југословенска книжевност“ му била дополните-
лен напор, непосакуван текст, нешто што морал да го одработи, и покрај сето она 
                                                 

18 Барац во тоа време ја извршувал должноста декан на Филозофскиот факултет, ректор на 
Загрепскиот универзитет, секретар на Филолошкото одделение, ЈАЗУ, бил основач на академските 
институти за јазик и книжевност, уредник на „Јазик“, списание за хрватскиот книжевен јазик, реор-
ганизатор на катедрата за југославистика на Филозофскиот факултет, каде што ги довел проф. 
Заниновиќ за српската а Петре за словенската книжевност. Сето тоа го извршувал во многу тешки 
услови, без лична секретарка, без потребните асистенти, сё главно сам, така што вистинско чудо е 
да се види, што сё успеал да напише како историчар на книжевноста. 
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низ кое поминувал во тоа време. Петар Кепески пак, коректно ги наведува 
недостатоците поврзани за македонската книжевност и тие се реални. 

Причините за испуштање на македонската книжевност од книгата „Југосло-
венската книжевност“ ги гледам во следните моменти. Најпрвин како последица 
да болеста, потоа заради краткиот рок за предавање на текстот, оптовареноста со 
редица други работи, за кои средината која го напаѓала, знаела дека само Барац 
можел врвно да ги одработи. И покрај пропустите поврзани со македонската 
книжевност во книгата „Југословенската книжевност“ не смее да се порекне дека 
Барац ги споменува Македонците и македонската држава, навистина штуро, но 
ги наведува, како и дека и испишува неточен текст за Рацин. Тоа според мое 
мислење укажува на фактот дека тој го уважувал и го признавал македонскиот 
народ, меѓутоа од причините кои ги наведов немал ниту сила, ниту време а ниту 
волја да ја испише како што требало да го направи тоа. Впрочем, дека му бил 
важен развојот на македонската славистика покажува и во писмата на Полена-
ковиќ во кои се разговарало за можно гостување на Барац во Скопје. Сето тоа 
наведува на заклучокот дека Барац немал ништо против македонската книжев-
ност, ниту ја сметал за инфериорна во однос на српската, хрватската и словен-
ската, меѓутоа немал сила ниту време а ниту потребното знаење да й посвети 
повеќе внимание. Впрочем, српската, словенската и хрватската книжевност ја 
проучувал и ја познавал од раното доба, додека македонската сепак му била 
очигледна непозната и дополнителен истражувачки напор, кој себеси, тој момент 
од наведените причини, не можел да си го дозволи. 
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UDK 929 Жинзифов, Р. 
Мирослав Коуба 

 
 

 
РАЈКО ЖИНЗИФОВ И ПОЛЈАЦИТЕ 

 
„Тој ден во историјата на словенството би бил најславен, 

во кој руско-полскиот спор би се разрешил 
во полза и на тој и на другиот народ.“ 

Рајко Жинзифов: „День“, бр. 8. Февруари 1863 г. 
 
 

Рајко Жинзифов и словенскиот свет • Полска • Пропаст на полската државност • 
Месијанизам • Пет полски теми на Рајко Жинзифов – прва тема: тензијата помеѓу 
полскиот католицизам и руското (исто така и јужнословенското) православие – 
Јануарското востание во 1893 – Московски конгрес во 1867; втора тема: влијанието на 
полската (католичката) емиграција врз словенскиот Балкан – Михаил Чајковски – 
написот Неколку сведочења за полските емигранти и католичката пропаганда во 
Турција; трета тема: полското државно прашање и тежнеењето да се оттргнат од 
руското влијание; четврта тема: односите меѓу Полска и Европа; петта тема: 
вниманието на полските случувања во останатиот словенски свет • Полскиот превод на 
Жинзифов – Krakowianka • две објаснувања за изборот на Krakowianky 
 
 
Терминот преродба претставува во контекстот на европските нации комп-

лекс на социокултурни категории кои се фокусираат на дефинирање на програ-
мата на националната и културна еманципација на конкретната национална 
заедница. Во рамките на овие процеси се утврдува модерниот национален 
идентитет, своето цврсто место го има исто така кодификацијата или обнову-
вањето на литературниот јазик (овие проблеми вкупно се нарекуваат јазична 
програма), симболична и вистинска функција добиваат народната книжевност и 
фолклорот и како доста важни проблеми се појавуваат исто така прашањата 
поврзани со конфесијата и нејзиниот директен однос спрема нов национален 
идентитет.  

Јазичното сродство во средината на словенските народи претставува основа 
за најразлични модели на нивната меѓусебна соработка. Словенската заемност се 
појавува не само во смисла на историски анализирани филолошки интереси 
(посебно функционалниот мотив на словенската прататковина), туку и во 
контекстот на културните концепти на симболично изразеното словенско 
единство наспроти формите на туѓата доминација. 

Во времето кога се појавуваат повеќето словенски национални движења 
(национални преродби), Русите се единствениот словенски народ со континуи-
рана постоечка државност. Барањето за политичка независност во текот на секое 
одделно национално движење станало една од клучните категории од кои можат 
да се развијат исто така прашањата со конкретно културно значење (на пр. 
институционализираната заднина на националното движење, појавата на нови 
културни центри, организација на научниот и културниот живот под покровител-
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ството на надлежните институции коишто се интегрален дел на разработена 
административна структура на дадената национална заедница/нација). 

Во контекстот на овие општествени процеси се навраќа во новата конотација 
идејата на словенското единство. Словенскиот свет станува, од една страна, 
моќен фактор на симболично изразеното единство, но исто така од друга страна 
и амблематичен елемент на духовно поврзување кој ја спојува творбата на 
преродбенските истомисленици од културниот и научниот живот од различни 
национални средини. Идејата на словенската заемност овозможила подлабока 
соработка и духовна размена меѓу интелектуалците, чии домашни национални 
средини биле од географска гледна точка релативно доста оддалечени, па за тоа е 
разбирливо дека нивниот историски развој не можел да се одвива на сосема 
идентичен начин. 

Јазичната сличност останала во доцниот XVIII и во текот на XIX век, кога 
почнала да се формира словенската филологија како самостојна наука, единствен 
свесно изразен елемент на словенското духовно единство. Други културни 
модели кои јасно би ја покажале оваа свест во други контексти допрва треба да 
се дефинираат (на пр., интерпретација на историјата на словенските земји/наро-
ди/нации). Историскиот дискурс бил поинаков особено кај австриските (Хрвати, 
Словени, Чеси итн.) и османските Словени (Срби, Бугари, во посложени коно-
тации и Македонци), со што е поврзан пред сè различниот интензитет и редослед 
на културните дејности. Идејата на словенската заемност и заинтересираноста за 
поединечни словенски народи така ги поврзала и во времето на преродбата и 
Југословените со Полјаците, чии меѓусебни контакти во претходните периоди 
биле карактеризирани пред сè со прашањето на османско-турската закана и со 
почетоците на слободната книжевна рецепција.  

По поделбата на полската држава и унапредувањето на еманципациските 
движења на словенскиот Југ се овозможило возникнувањето на нова фаза во 
меѓусебните контакти. Меѓу македонските преродбеници кои ги рефлектирале 
во својата книжевна работа, исто така, контекстите на полското прашање и 
полската култура посебно место има Рајко Жинзифов (1839-1877). Анализата 
на овие проблеми претставува не само во неговото творештво едно недоценето 
поглавје во културната историја на словенските народи, со што се потврдува дека 
дејците на македонските културни елити дури во време на најтешките моменти 
на османското ропство, се обидувале да ги рефлектираат општествените 
случувања и во други земји и да се развие постојан дијалог помеѓу културите кој 
ќе биде разбиран во пошироки словенски и европски рамки. 

 

*** 
Македонските преродбенски рефлексии на полските теми се поврзани во 

поконкретните контексти на творештвото на Рајко Жинзифов пред сè со слич-
ностите на историските патишта на македонскиот и полскиот народ. Жинзифов, 
веќе како „москевскиот изгнаник“, бил разочаран од историскиот развој не само 
во Македонија и Бугарија. Него го вознемирувале исто така случувањата во 
другите делови на словенството. Во таа смисла за него било особено проблема-
тично полското прашање кое, пред сè во рускиот дел на бившата руска држава, 
претставувало судир меѓу двата словенски народа. Фактот дека националните 
барања на полскиот народ не нашле потребно разбирање од страна на руските 
царски власти, го претставувал јадрото на руско-полскиот спор. Се разбира дека 
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руското присуство во Полска за Полјаците не било добредојдено, што искрено го 
загрижувало и Жинзифов.  

Македонскиот преродбеник во текот на својот престој во Русија соработувал 
доста интензивно со руските словенофили. Во рамките на ова соработка ги 
прифатил релативно брзо основните принципи на нивната идеологија. Неговото 
словенофилство изразувало посилни русофилски интенции, па затоа не бил во 
состојба да разбере кој било меѓусловенски конфликт. Полскиот проблем и со 
него поврзани полските востанија тој ги разбирал како обид за кршење на 
потребната хармонија меѓу „малите словенски народи“ и големата Русија која во 
митологизирано ниво, како нивната словенска мајка, се грижи за нивните 
потреби, благосостојба и општ развој. И навистина, иако во Полска може да се 
пронајдат многу пројави за словенската заемност, односот на Полјаците спрема 
Русија е изграден на сосема поинаква ситуација отколку што бил со Јужните 
Словени. Улогата на Русија никогаш повеќе не била толку различна во словен-
скиот свет, па дури и чудна и контроверзна за Полска. 

Во 1795 година Полска дефинитивно ја губи независноста со третата 
поделба на државата. Со учеството на европските сили и придонесот на сопстве-
ната неспособност, Полска станува способна и моќна централна европска земја, 
чија огромна територија, вклучувајќи ги Великополска и Малополска, Мазурија, 
Литванија, дел од денешна Латвија, се протега далеку зад Црна и Бела Русија до 
Западна Украина, во текот на 23 години ќе си ја поделат трите соседни држави на 
Полска, од кои што најважната улога ја има Русија. „По осум векови на нејзи-
ниот развој исчезнала големата полска држава, некогаш најголема и највлија-
телна словенска држава на историската сцена. (...) Бидејќи ништо не можело да ја 
спаси старата држава на Јагелоните, понижена од странските пропаганди пред 
цела Европа со озборувања дека како област на безредие го загрозува и мирот на 
Европа (...)“1, можеме да прочитаме во Историја на Полска од Ј. Мацурек. Во тој 
контекст со текот на времето судбината на полскиот народ ќе помине низ сложен 
историски развој, кој ќе доведе до национално и културно угнетување кое на 
Полјаците ќе им предизвика вистински фатален удар, чиишто последици се во 
одреден степен видливи во полското општество до ден денешен. „Полската 
благородничка држава падна, но нацијата продолжи. Историјата на Полска пове-
ќе не е историја на државата, туку на полското национално општество“2, Ј. Мацу-
рек го заклучува ова тажно поглавје не само за Полјаците, туку и за целото 
словенство. 

Полскиот народ, сепак, ќе бара да ја врати својата независност – се отвораат 
нови можности за полските востанија, од кои посебно внимание заслужуваат 
Кошчиушковото востание (март-април 1794 година), востанието против Прусија 
во Великополска (1806), Ноемвриското востание (1830-1831), а потоа особено 
Јануарското востание во рускиот дел на окупацијата (јануари 1863 – април 1864). 
Губењето на можностите на слободниот државен, културен и социјален развој кај 
полскиот народ предизвикало цел ред импулси, врз чиишто основи се појавиле 
голем број социокултурни стереотипи и специфичности на Полска во 19 век. Од 
многуте типични полски феномени особено се споменуваат емиграцијата – 
економската и политичко-културната, и месијанизмот, верувањето во вонредни 
                                                 

1 Види: Macůrek, Josef: Dějiny polského národa, Melantrich, Praha 1948, с. 244. 
2 Исто, с. 246 



 30 

мисии на полскиот народ. Цврсто се вродила претставата за полскиот народ, кој 
како Христос се жртвува за другите народи. „Polskie powstania z początku XIX 
wieku miały na celu przywrócenie do życia ukrzyżowanej Rzeczypospolitej Polski i 
Litwy. Inspiracją były dla nich mistyczne wizje z poezji romantyków, przekonanie, że 
Polska – ‘Chrystus narodów‘ – doczeka swojego ‘trzeciego dnia‘: 

 

Chwała Tobie, Chryste Panie! 
Lud, który chodził Twym śladem, 
Co Twoim cierpiał przykładem, 
Z Tobą święci zmartwychwstanie.“3 
 

Со оваа четиристишие се покажува симболичната парола за полската борба 
за независност. Во таа смисла, овој концепт на полскиот идентитет влегува како 
типичен феномен во литературниот и културниот живот. Накратко, станува дел 
од духовното наследство за полската преродба. 

Нема сомнение дека полската преродба била цврсто поврзана со религијата. 
Секој од словенските народи е посебен во нешто што кај „останатите“ Словените 
не го среќаваме (или може да го сретнеме во мал степен). Ако погледнеме кон 
Полска низ призмата на словенската „индивидуалност“ (што навистина претста-
вува мотив на „истото во другото“), оваа „единственост“ во рамките на полската 
преродба ја исполнувал во голема мера токму религиозниот живот. Без да се 
генерализира на кој било начин, врската што ги поврзува Полјаците со католи-
цизмот е премногу силна. 

Верските работи во Полска, исто така ќе бидат од интерес за Рајко Жинзи-
фов. Неговите студии на полските теми суштински се дефинирани во пет теми: 

1) тензијата меѓу полскиот католицизам и руското (и јужнословенското) 
православие; 

2) дејноста на полската (католичката) емиграција кон словенскиот Балкан; 
3) полското државно прашање, и тежнеењето полскиот народ да се оттргне 

од руското влијание; 
4) односот на Полска и Европа; 
5) рефлексиите на полските случувања кај останатиот словенски свет. 
Во таа смисла ние ги добиваме сите информации за полската перцепција за 

реалноста преку Жинзифовите написи кои беа објавени на страниците на руските 
списанија „День“ и „Московские ведомости“ помеѓу 1863 и 1866 година. Темат-
скиот континуитет претставува затворен циклус, за чиј карактер ќе се обиде да 
даде кратка анализа оваа статија. 

* 
Прва тема е тензијата помеѓу полскиот католицизам и руското православие. 

Оваа противречност, која во голема мера ги одредиле Жинзифовите емоции и во 
другите области на полскиот интерес, е предодредена од полското востание во 
јануари 1863 г., започнато од Централниот национален комитет, кој го објавил 
револуционерниот апел и се прогласил за полска привремена влада, додека 
крајот на востанието бил со крвав пораз на бунтовничките единици. Москов-
ските славјанофили, вклучувајќи го и Рајко Жинзифов, остро го осудиле ова 

                                                 
3 Види: Davies, Norman: Europa. Rozprawa historyka z historią, Znak, Kraków 2001, с. 879 и пона-

таму: Brodziński, Kazimierz: Na dzień Zmartwychwstania Pańskiego r. 1831, in: Brodziński, K.: Dzieła, 
tom I, Wrocław 1959, с. 239 
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востание. Жинзифов не бил во состојба да ги прифати идеалите на полската 
борба за слобода и независност. На настаните од Јануарското востание од 1863-
64 година Жинзифов одговорил со серија критички статии. Во рубриката 
Славянско обозрение (Словенско набљудување) на рускиот весник День (Ден), 
Жинзифов анализира како за Јануарското востание информирал несловенскиот и 
словенскиот печат. Притоа укажал на големата радост на германските новинари, 
кои во врска со тековното востание виделе можности за ослабување на Русија, и 
го вознемирувале термините „итра и лукава Русија“ или „варварство за Русија“, 
кои биле пренесени во печатот на адресата на Русија. На тоа Жинзифов додал: 
„Ние со еднаква љубов го обожаваме како рускиот народ, така и полскиот (...) 
Тој ден во историјата на словенството би бил најславен, во кој руско-полскиот 
спор би се разрешил во полза на тој и овој народ“4 Со отворени критики на 
Полјаците, сепак, доаѓа Жинзифов во оној момент кога во статијата се зборува 
дека „Полјаците како секогаш, кога Александар им подал рака за помирување, го 
извадиле ножот. Ете ја причината поради која преобразувањето во Полска не е 
доведено до крај“.5 Тоа се однесува на бунтовничките акции како „немудрост’ на 
полскиот народ. 

Во еден друг напис размислува за евентуалната победа на ова востание. Во 
случај да победи Русија, вели Жинзифов, за неа сигурно скапо би било враќањето 
на сите долгови на отоманската империја, кои Портата би ги имала „скриени“ кај 
царската влада за каква било поддршка на полските востаници. Во случај 
полските бунтовници да успеат да ги исполнат своите барања, Русија би ја 
оставила Полска и сите нивни интереси ќе бидат концентрирани на исток, 
особено кон отоманската империја. Ситуацијата на Турција за време на Јануар-
ското востание, токму поради тоа, била исклучително критична.6 

Јануарското востание јасно ја покажува не само поврзаноста помеѓу север-
ните региони на словенскиот свет и словенскиот Балкан, туку и меѓу Украина, 
Белорусија и Русија во позитивна и во негативна смисла. Критично го разгледува 
и полскиот печат, кој бил убеден дека заедно со Полјаците во востанието треба 
да учествуваат и Украинците и Литванците. Жинзифов предупредува пред 
фактот дека овие народи никогаш нема да му помогнат на полскиот народ да се 
ослободи од јаремот на Москва, бидејќи тие сè уште се добро запознаени со 
поранешното полско владеење. Оваа идеја Жинзифов ја обработува и понатаму, 
велејќи дека Полјаците забораваат дека „милион обичен народ, за кого ,пан‘ и 
,Лјах‘ е едно исто, од кој ,пан-Лјах‘ сè уште ја цица крвта, никогаш нема да 
појдат да ги ослободат Лјахите од московскиот јарем, бидејќи тие не го забора-
виле јаремот на Лјахите.“7 

Жинзифов, како што се гледа од неговите статии за современиот словенски 
свет во рубриката Славянско обозрение (Словенско набљудување), бурните наста-
ни во Полска ги оценува многу негативно. Тој, исто така, многу негативно ја 
оценувал идејата за обновување на полската државност и самостојност. Треба да 

                                                 
4 „День“, № 6, 8 февруари 1863 г., препечатено во: Жинзифов, Райко: Публицистика (том I – II), 

съставили Цвета Унджиева, Дочо Леков и Илия Конев, Издателство на Българската академия на 
науките – Институт за литература, София 1979, с. 70 

5 Таму, с. 71 
6 „День“, № 8, 23 февруари 1863 г., препечатено во: Жинзифов, Райко: Публицистика, том I (…), с. 70 
7 „День“, № 11, 16 март 1863 г., препечатено во: Жинзифов, Райко: Публицистика, том I (…), с. 82 
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се напомене дека неговите политички коментари на страниците на рускиот 
печат, полските бунтовници ги претставил во голема мера како фактор на потко-
пувањето на националното единство на Русија, кога тој го поставил прашањето: 
„Според кое право Полјаците треба да владеат со повеќе од половината од 
исконската руска земја?“8 Неприфатлива била идејата на Жинзифов за Днепар да 
биде источна граница на новата Полска. Од друга страна, Русија некритички е 
идеализирана и е покажувана како чувар на традиционалниот словенски карак-
тер. Жинзифов не заборава да нагласи дека полското востание е една игра на 
западната политика и неговата поддршка на никој начин не е поврзана со 
европскиот концепт за правото на независност на секоја нација. Ниту љубовта 
спрема Полска не стои зад интересите на европските сили за ова прашање.9 

Ако треба да го оцениме ставот на Жинзифов за полскиот проблем, посебно 
за време на Јануарското востание во 1863 година, тогаш ние сме принудени да 
кажеме дека овие ставови јасно се предодредени од различните историски 
случувања во Полска и на Балканот. Но, епохата во која се случиле овие 
различни настани, има типолошки сличности со општествениот и културниот 
живот, а нивните историски мотиви се помалку или повеќе различни. Јануар-
ското востание во голема мера го отежнува заедничкото разбирање на целата 
словенска заемност, што веќе беше споменато. Повторно, врз основа на мотивот 
на „истото во другото“, кој важи за сите словенски народи, правилното разбира-
ње на проблемот има решавачки карактер. Затоа, ако сакаме да се обидеме да 
добиеме појасна слика на Жинзифовата критика за Полјаците и за нивната борба 
за слобода, мора да признаеме дека таа не е многу праведна, дури и да се одне-
сува необјективно. Напорите за негирање на националните идеали и историските 
корени на еден народ не можат да се игнорираат, иако тоа е меѓусловенски спор. 
Правото на Полјаците за државна и социјална самобитност беше неспорно. Друга 
работа, сепак, се големополските реминисценции, или со други зборови напор да  
се обнови старата благородничка Полска, која навистина ги угнетувала Украин-
ците и Белорусите. Со тоа се докажува дека полско-рускиот конфликт тешко 
може да се реши во корист на двете завојувани страни. 

Освен политиколошките анализи и анализите на странскиот печат, Жинзи-
фов својот критички поглед кон полскиот народ го внесува и во својата поезија. 
Тоа е, пред сè, пансловенската поема Здравица, која Жинзифов ја претставил во 
1867 година на словенскиот конгрес во Москва. Оваа песна се надоврзува на 
друга негова песна, Гуслар в собор, која ја објавил Жинзифов во списанието 
Братски труд, во 1862 година, во предвечерието на Јануарското востание. Во 
тоа време кон Полјаците уште пристапувал како кон „рамноправен“ елемент на 
словенскиот свет. Тоа се гледа не само во песната Гуслар в собор, каде за 
Полјаците ја читаме оваа забелешка: 

 

Сме слаяни как московци, 
сърби, чехи и поляци, 
чърногорци, ерцеговци 
и хървати, и бошняци10 
 

                                                 
8 „День“, № 16, 20 април 1863 г., препечатено во: Жинзифов, Райко: Публицистика, том I (…), с. 95 
9 „День“, № 13, 28 март 1863 г., препечатено во: Жинзифов, Райко: Публицистика, том I (…), с. 84 
10 Жинзифов, Райко: За обща майка, за България… (Стихотворения, статии, писма), Българ-

ски писател, София 1989, с. 52 
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Во Здравица во вториот стих од втората строфа гледаме промена – Полјаците 
се заменети со Словаците: 

............................... 
сърби, чехи и словаци, 
...............................11  
 

Рајко Жинзифов симболично покажува дека Полјаците се исклучени од 
словенскиот свет. Не само Жинзифов, туку и целото движење на московските 
славјанофили на сесловенскиот конгрес во 1867 година му дале „антиполски 
карактер“.12 Треба да го споменеме фактот дека апелот на Ригер кон руско-
полското примирје и жалење за отсуството на Полјаците, кој го изразил на својот 
настап на банкет во Соколники, предизвикале бран на несогласувања. Остро 
реагирал и кнезот В. А. Черкаски, кој кај Полјаците бил познат како некогашен 
административен претставник.13 Национализмот на Черкаски во извесна смисла 
бил авторитетен за целото славјанофилско движење и самиот тој бил суров 
прогонувач на католичкото свештенство и безмилосен противник на секој израз 
за полскиот идентитет. За Полска секогаш зборувал дека се „полски крајви-
селски руски провинции.“14 Рускиот публицист Катков исто така негативно ја 
оценувал речта на Ригер, кога во една своја статија полскиот проблем го оценил 
со овие зборови: „Полјак како политички термин е природен и неумолив 
непријател на Русија!“15 

Ги нагласуваме овие две реакции за да покажеме во каква сложена ситуација 
се наоѓал Жинзифов, кога требало јасно да го изрази својот став за полските 
барања за независност. Жинзифов сигурно бил под влијание на овие национа-
листички идеи, кои од ден на ден сè повеќе ја продлабочувале омразата меѓу 
двете земји. Нема сомнение дека настаните поврзани со полското прашање 
(особено со Јануарското востание) и рускиот поглед кон Полска, претставуваат 
црна точка во славјанофилското мислење, инаку исклучително пријателско, и се 
најтажното место во Жинзифовиот живот и творештво. 

* 
Втората област од Жинзифовите „полски“ интереси, која  исто така има 

повеќе негативни конотации, е дејството на полската (католичката) емиграција 
на Балканот, односно во отоманската империја. Феноменот на полската емигра-
ција во оваа смисла е тесно поврзан со настаните од Унгарската револуција, кога 
многу Унгарци и Полјаци отишле во отоманската империја, каде нивната актив-
ност може да се подели на неколку групи: едни работеле како наставници, други 
своите услуги й ги нуделе на турската влада, некои ја прифатиле муслиманската 
вера, а други се фокусирале на верските прашања. Меѓу тие полски емигранти 
посебно се истакнал Михал Чајковски, кој го прифатил името на турскиот паша 
Мехмед-Садик, или Хенрик Дембински и Владислав Замојски. Бројот на полски-
те емигранти бил многу поголем. 

                                                 
11 Жинзифов, Райко: Публицистика, том IІ (…), с. 202 
12 Ерихонов, Л.: Еден стих на Жинзифов, in: Език и литература, списание за славянска филоло-

гия, бр. 1, год. XXVI, Наука и изкуство, София 1971, с. 77 
13 Prelog, Milan: Pouť Slovanů do Moskvy roku 1867, Praha 1931, с. 102, 105-106 
14 Исто, с. 105 
15 Ерихонов, Л.: Еден стих на Жинзифов (…), с. 78 и овде белешка кон: „Московские ведо-

мости“, бр. 113, 1867 г. 
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Заедничка цел на полските активисти во отоманската империја биле 
напорите да го доведат бугарското население до унијатството. Различните форми 
на католичката пропаганда предавана од устите на полските емигранти, му 
ветувале на бугарското и македонското население во Европска Турција многу 
позитивни промени. Покрај ветувањето за локалното образование и богослуж-
бите на словенски јазик, доаѓале полски учители како религиозни дејци, кои 
повеќе или помалку уверливо тврделе дека откако јужнословенското население 
на Балканот ќе ја усвои унијата, ќе биде полесно да се направи чекор за негово 
ослободување од отоманската власт. Во тој дух католичката пропаганда ја 
„гарантирала“ новата иднина на словенскиот Југ. Католичкиот карактер за 
Западна Европа треба да има доволно докази за неподносливите услови во 
отоманската империја, каде што христијанското население било принудено да 
живее. Угнетувањето на христијаните требало да ги принуди западноевропските 
моќници за решавање на тие проблеми. 

Главната цел на полските активисти во отоманската империја им била да ги 
прекинат руско-јужнословенските контакти и да ги спречат врските на македон-
ските и бугарските културни дејци со Русија. Таа пропаганда тврдела дека во 
случај ако треба да бидат исполнети сите политички, културни и верски слободи, 
тогаш на Македонија и Бугарија во секој случај нема да им помогнат Русија и 
русофилството, туку прифаќањето на црковната унија. 

Изворот на спознавање на Жинзифовиот поглед кон полската емиграција е 
една статија посветена на ова прашање, која е објавена во Московские ведо-
мости. Под насловот Несколько сведений о польских эмигрантах и католической 
пропаганде в Турции (Неколку сведочења за полските емигранти и католичката 
пропаганда во Турција) Рајко Жинзифов на руските читатели им претставува 
статија која, меѓу другото, содржи кратка типологија за полските емигранти во 
Турција и целокупен преглед на проблемот.16 

Во првиот дел на статијата на јавноста й е претставен можеби најпознатиот 
полски емигрант Михал Чајковски (Michał Czaykowski 1804-1886). Жинзифов го 
споменува фактот дека Чајковски живеел во Цариград и бил во контакт со 
османлиската власт. Исто така, покажува дека како агент на Чарториски го 
реализирал патот по словенскиот Балкан „за да се запознае со духот и карактерот 
на Бугарите.“17 Во неколку зборови, исто така, ја опишува неговата дејност во 
Цариград, при што го споменува периодот на турскиот Танзимат, на чија основа 
во 1839 година било одлучено дека секоја „бугарска“ (т.е. јужнословенската 
област на Европска Турција) во Цариград ќе испрати по двајца нејзини овластени 
претставници. Со овие бугарски претставници Чајковски водел преговори и 
поради фактот дека тој бил омилен кај османската власт, можел полесно да ги 
оствари нивните барања.18 

Во таа смисла интересна е и идејата за создавање на полско село во Турција, 
на кое, исто така, духовен татко му бил М. Чајковски. Тој се обидел полското 
село да го направи безбедно место за азил на Полјаците, кои ја напуштиле 
руската армија. Во кавкаските борби Русија го задушувала востанието на 
                                                 

16 Статијата била објавена во: Московские ведомости, № 112, 2 юни 1866 г.  Препечатено види: 
Жинзифов, Райко: Публицистика, том II (…), с. 22-24 

17 Исто, с. 22 
18 Исто, s. 22 
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Черкезите, кои одбиле да бидат интегрирани во руската империја. Во едно писмо 
Чајковски информира дека во рок од неколку недели полското село станало 
реалност. За тој проблем може да се прочита во полската литература, дека 
„Stworzono terytorialene i prawno-administracyjne warunki kształtowania się wsi jako 
miejsca azylu, a także zaplecza dla działalności politycznej na Wschodzie“,19 со што 
укажува на двојната мисија на Чајковски во Турција. 

Во 1849 година во турската Шумла (денес Шумен) дошле четворица полски 
генерали и офицери – Јузеф Бем (Józef Bem – Мурат паша, 1794-1850), Хенрик 
Дембињски (Henryk Dembiński,  1791-1864), генералот Хенрик Булхарин (Henryk 
Bułharyn, 1798-1885) и поручникот Пјотр Висоцки (Piotr Wysocki).20 Според 
податоците на Жинзифов, во Шумен тие живееле помалку од една година, при 
што повеќе или помалку успешно ја развивале својата католичка пропаганда.21 
Но кога во Истанбул пристигнал аѓутантот на рускиот цар Николај I, исто така 
Полјак – Леон Радживил (Leon Radziwiłł) – со список на луѓе (на чело со Бем) 
кои треба да бидат уапсени и екстрадирани во Русија, состојбата одеднаш се 
променила. Во случај ако се одбие претставниците на Унгарската револуција да 
бидат екстрадирани – стоело во рускиот ултиматум – Русија се заканила дека ќе 
ги прекине дипломатските односи со османската империја и дека нејзината арми-
ја ќе навлезе во Турција. Кон молбите се приклучил и австрискиот амбасадор.22 

Султанот немал избор, па затоа на 18 септември 1849 се спогодил со руската 
амбасада да ги предаде тие „бунтовници“, кои биле именувани во руските бара-
ња. Меѓутоа, во договорот било наведено дека екстрадирањето ќе го избегнат 
оние кои во времето на османлискиот азил го примиле исламот и така станале 
директни и полноправни поданици на султанот. Таа можност ја искористил само 
Јузеф Бем.23 Јежи Булхарин бил испратен во прогонство во Китахиј (Kütahyi) во 
длабочините на Анадолија и смеел да ја напушти Турција дури по 3 мај 1851.24 

Самиот Михал Чајковски исто така завршил неславно, во 1873 година бил 
амнестиран од рускиот цар и така одлучил да се врати во Русија (односно 
Украина, каде што бил роден) и добил руско државјанство. Уште во времето на 
отоманското владеење формира козачки единици, кои требале да ја ослободат 
(обноват) полската независност. На крајот од животот се откажал од исламската 
вера. На 18.01.1886 извршил самоубиство во Борки (Украина). 

Очигледно е дека овие турски „авантури“, не само за Михал Чајковски, туку 
за целата полска емиграција во отоманската империја, имале необично шарен 
карактер. Нивната работа била едно преплетување на „тајното“ со „јавното“, на 
државната политика со интересите на агентите, на откриена и скриена борба. 

                                                 
19 Łątka, Jerzy S.: Odaliski, poturczeńcy i uchodźcy. Z dziejów Polaków w Turcji, Universitas, Kraków 

2001, с. 80 
20 Заедно со овие високи воени претставници дојшле во Турција, исто така, 258 офицери и 772 

офицери подофицери и војници на полската легија, која учествувала во борбите во Темишвар, каде 
на 11 август 1849 година унгарската армија доживеела тежок пораз. Од овој број само 130 ја 
искористиле амнестијата и се вратиле во редовите на австриската армија. Види: исто, с. 81.  

21 Жинзифов, Райко: Публицистика, том II (…), с. 22 
22 Łątka, Jerzy S.: Odaliski, poturczeńcy i uchodźcy (…), с. 81 
23 Ј. Бем бил исратен како опасен бунтовник во Алепо (сега втор по големина град во Сирија) на 

периферијата на Отоманската империја, колку што е можно подалеку од руската граница. Види: 
Gałczyńska-Kilańska, Kira: Polacy w Kraju Półksiężyca, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974, с. 90-96 

24 Łątka, Jerzy S.: Odaliski, poturczeńcy i uchodźcy (…), с. 81 
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Полско-турските книжевни и културни влијанија се преплетуваат едни со други, 
при што секое од нив се карактеризирало со своја антируска ориентација. Затоа 
требало ликот на Михал Чајковски – Полјакот, кој бил во можност да го прифати 
исламот – да му биде на русофилот Жинзифов крајно неразбирлив и во крајна 
линија несимпатичен. 

Во натамошниот дел од својата статија Жинзифов го споменува дејството на 
грофот Замојски, кој исто така работел во Цариград во службите на Чарторски. 
По избувнувањето на Кримската војна Замојски бил испратен во Цариград, каде 
што имал задача да изгради полски воен оддел со речиси 19.000 луѓе.25 Со оглед 
на тоа што и Замојски, како Чајковски, ги одржувал контактите не само со 
цариградските Бугари, се свртел кон нив при подготовките на полската легија 
токму тие да се вклучат во тој оддел наместо Полјаците. Жинзифов со одреден 
потсмев пишува дека Замојски поставил прашање: „Но од каде да најдам толку 
голем број Полјаци?“26 Сигурно е интересен и фактот дека полската легија 
требало да биде делумно финансирана од страна на турскиот султан Абдул – 
Меџид. Останатата сума требало да ја платат Англија и Франција и, секако, 
самиот Чарторски.27 

Планот на полската легија не бил реализиран. На Замојски му успеало само 
да формира козачки полк, во којшто се вклучиле „липованите“,28 Грците, 
Ерменците и се разбира Полјаците.29 Бројот на Бугарите кои сакале да се запи-
шат бил минимален, а тие кои го сториле тоа биле „бездомни луѓе во целосна 
смисла на зборот и ниту еден од Бугарите кои добиле животна исхрана за да 
имаат чист образ, не сакал да го носи името на полските козаци“30 како што 
нагласува понатаму Рајко Жинзифов. Водач на тој полк бил никој друг, туку М. 
Чајковски – Садик-паша. 

Авторот на оваа статија продолжува со своето толкување на католичка 
пропаганда, особено кон словенското население во Македонија, Тракија и 
Бугарија. Тој го споменува фактот дека по 1854 година католичката пропаганда 
се интензивира и дека нејзините агитатори доаѓале со уште поголема храброст. 
Издадените католички книги, требале да ги убедат читателите дека прифаќање 
на католицизмот е за нив многу пожелно. Со слични тврдења следбениците на 
католицизмот на Балканот, во некоја смисла успеале да ја убедат турската влада. 
Покрај тоа тие успеале да измолат од Портата дозвола за издавање на весникот 
„България“, каде биле објавувани статии за оправдување на католицизмот во 
„бугарските“ (во Бугарија, Македонија и Тракија) земји и каде редовно се 
појавувале критики со лаги „против тие Бугари (...), кои пред очите на народот ја 
изобличиле полската и католичката интрига.“31 Дури и во овој случај Жинзифов 
не се воздржал од огорченоста. Во врска со работата на весникот „България“ Р. 
Жинзифов, исто така, ја покажува активноста на тајниот полски комитет во 
Париз, кој требало да се интересира исклучиво за бугарските работи. Жинзифов 

                                                 
25 Жинзифов, Райко: Публицистика, том II (…), с. 23 
26 Исто, с. 23 
27 Исто, с. 23 
28 Верници на руското староверие кои живеат во Турција. Исто, с. 23 
29 Исто, с. 23 
30 Жинзифов, Райко: Публицистика, том II (…), с. 23 
31 Исто, с. 23 
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го означува неговото раководење – повторно Замојски е на чело, агент во 
Цариград станал Владислав Јордан (Władysław Jordan, 1819-1891), поранешен 
секретар на Чајковски.32 Како што понатаму кажува Жинзифов, на нивните 
имиња биле испратени сите писма од Франција и Австрија, за католизација на 
„бугарските земји“. Во врска со оваа пропаганда Жинзифов признава дека 
учествувале „четворица или петмина“ Бугари, за кои во писмените изјави 
пишувало дека работат како „professeurs“.33 Потврдена е идејата дека полската 
пропаганда била контролирана и тесно поврзана со Западна Европа, особено со 
Франција, која имала политички интереси за ослабување на руско-јужносло-
венските односи. Се укажува колку е лесно да се искористат верските прашања 
за стратешки цели. 

Статијата на Р. Жинзифов завршува со споменувањето на „фантастичниот 
план“ на полските емигранти кои наводно претпоставувале дека после конвер-
зија на „бугарските земји“ на католицизмот, сите полски емигранти ќе бидат 
преселени до Турција, каде нема да биде тешко Бугарите да се побунат против 
Турците и да се создаде „нова полска држава!“34 Во тоа време се поменува дека 
во соодветство со тие проекти, полските „пропагандисти“ ги ширеле во фран-
цуските весници статиите, во кои тврделе дека Помаците (Бугари кои го испове-
дуваат исламот) имаат полско потекло и дека Бугарите дошле на Балканот од 
Полска. До кој степен тие тврдења за плановите на полската емиграција се 
вистинити, сё уште е неодговорено прашање. Треба да се има на ум дека Жинзи-
фов под влијание на неговите искази против католицизмот, има кажано премногу 
критички заклучоци. 

* 
Иако полската емиграција во Отоманската Империја имала антируски, а во 

значаен степен и антисловенски карактер, нејзината единствена цел била обнову-
вање на независноста на Полска. Рајко Жинзифов ги критикувал сите овие 
напори и очигледно не бил свесен дека мотивите што го довеле во Русија, до 
некаде биле исти како и на оние што ги воделе полските емигранти до Турција – 
борбата за независност на нивната земја. Во односот спрема Полска Жинзифов 
никогаш „не покажа доволно разбирање“, како што пишува Х. Поленаковиќ.35 

Тоа јасно се гледа во неговите ставови за полското уставно прашање, третата 
област од Жинзифовиот поглед кон Полска. Полските напори за да се избега од 
руското владеење, не само што ги следел во рускиот печат, туку и во списанијата 
на другите словенски народи. Неговото мислење за суштината на полскиот 
проблем е дека во вистинската смисла на зборот нема проблем, како што се 
илустрирани тврдењата изнесени во хрватскиот Pozor, во кој се вели дека 
„кнезот Горчаков му ветил на Бизмарк дека ќе й отстапи на Прусија голем дел од 
царството полско, дури и Варшава, додека Полјаците почувствуваат како веќе 
во Познањ чувствувале под каква влада тие можат да ја зачуваат полесно 
својата народност.“36 Овие тврдења, како што самиот Жинзифов признава, ќе го 

                                                 
32 Исто, с. 23 
33 Исто, с. 24 
34 Исто, с. 24 
35 Поленаковиќ, Харалампие: Свечен собир посветен на Рајко Жинзифов одржан на 28 февруа-

ри 1977 г., Македонска академија на науките и уметности, Скопје 1977, с. 23 
36 Жинзифов, Райко: Публицистика, том I (…), s. 80 a zde „День“, № 11, 16 март 1863 г. 
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заинтригираат. Денес нема веќе да шпекулираме во кој дел на анексијата 
„полскиот народ лесно би ја задржал својата националност“, но интересно е дека 
Жинзифов речиси не зборува за поделбата на Полска, каде Русија одиграла 
голема улога и без која не би можело никому да му се постави тоа прашање. 
Единствената забелешка која Жинзифов, во врска со трите поделби на Полска ja 
споменувa e фактот дека „...паѓањето на полската независност, не зборуваме за 
народност, исто така е историски и задоцнет факт, кој го укинува поранешното и 
кој создава нова историска вистина.“37 Освен тоа со презир гледа на напорите на 
Западна Европа да ја убеди Русија, на Полска да й биде доделен Уставот.38 Во таа 
смисла Жинзифов ги отфрла тврдењата дека ситуацијата на полскиот народ во 
руското подрачје во споредба со другите два дела од поранешната Полска е 
најлоша. На тоа додава: „Ние никогаш не настапувавме на начинот сличен за 
Прусија или Австрија и да нё избави Бог од сличните идеи.“39 Тука се поисто-
ветува, после три години во Русија, со свеста на рускиот народ и кога зборува за 
Русите, секогаш вели „ние“. Неговиот крајно негативен став за полското воста-
ние од 1863 година се гледа од многу други тврдења. За повеќето претстави за 
неговиот однос кон полскиот народ ќе наведеме уште неколку врски. 

Во врска со „Манифестот на рускиот господар и кралот полски“ Рајко 
Жинзифов нагласува дека во тој документ рускиот цар „на Полјаците им дава 
целосна и апсолутна амнестија и им го ветува сето тоа што ќе служи за целосен 
развој и процут на полската народност, се разбира заедно со руската народ-
ност.“40 Полјаците исто така се предупредени против осипите и претераните 
барања, додека немилосрдно останува верен на гледиштето дека „Полска без 
Русија никогаш нема да може да биде слободна.“41 Во исто време ги нападнал 
Полјаците дека дури и ако тие се здобијат со независност во опсег на „современа 
Полска“ (тоа значи „Kongresówkа“), нема да бидат задоволни, бидејќи „им 
требаат и Литванија, Бела и Мала Русија, па дури и на мајката на руските градови 
– Киев!“42 Полјаците исто така ги навредува кога вели дека го „изгубиле чувство-
то“ и дека „само сакаат неизбежен пораз“ за своето востание,43 што укажува на 
бесмислен акт, кој „во своите раце ќе го опфати целото словенство, воведувајќи 
ја во неа латинската и језуитската непристојност.“44 Затоа Жинзифов повеќе или 
помалку се теши од поразот на востанието, кој за него е доказ дека смислата на 
полското прашање е зачувана во стариот поредок. 

Жинзифов се задржува над мислењата, кои ги објавувале некои руски „полу-
независни“ весници, дека задушувањето на полското востание станува религиоз-
но прашање, дека Јануарското востание од 1863 година го означува почетокот на 
борбата на католицизмот против православието и православните верници биле 

                                                 
37 Истото, с. 95 и тука белешка: „День“, № 16, 20 април 1863 г. 
38 По поразот на Јануарското востание ќе бидат од страна на царската влада уништени послед-

ните остатоци на полската автономија: Кралството Полска, наречено Конгресовка (Kongresówka) 
конечно ќе биде претворено во полски губернии на Русија. 

39 Жинзифов, Райко: Публицистика, том I (…), с. 80  и оттука:„День“, № 14, 10 април 1863 г. 
40 Исто, с. 90 
41 Исто, с. 92 
42 Исто, с. 94 
43 Исто, с. 94 
44 Исто, с. 90 
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повикани да се соберат околу рускиот цар за да се одбрани верата.45 Краковскиот 
Czas исто така укажува на верскиот план за полскиот проблем. Религиозните 
интереси во Јануарското востание (и полското прашање воопшто), исто така ги 
потврдува идејата за „крстоносна војна“ против Русија, чија иницијатива дошла 
од Англија и дека таа треба да се спроведе ако Русија не ја запре воената борба 
против Јануарското востание.46 Од гледна точка на религискиот судир меѓу 
католицизмот и православието кон полскиот проблем исто така пристапил и 
весникот Gazeta Narodowa. Верскиот контекст на целото прашање соодветно го 
изразува и исто така еден од многубројните извештаи, кој Жинзифов го презеде 
од чешките Národní listy, и во кој се зборува за „народот на Волоња и Подол“ 
како за уште необразован и непросветлен народ. Жинзифов понатаму ги 
парафразира Národní listy дека „идејата за народност (без сомнение полската) за 
него сё уште целосно е туѓа и непозната; тој ја има само религиозната вера и 
почит кон силата. Тој претходно проповедал со римско-католичката религија, 
потоа од времето на царот Никола, со насилство бил принуден кон шизма (т.е. 
кон православие).“47 Со други зборови Жинзифов го осудува ова мислење, кое 
укажува на насилно ширење на православието во јужните руски и украинските 
региони. Дури и во овој случај вистината не е јасна, ниту овде не може да се 
одделат историските (и демографските) факти од политичката пропаганда, 
вистината од лагата, црното од белото. Подробната анализа за пансловенското 
(не само Жинзифовото) интерпретирање на полско-рускиот спор ќе ја покаже 
сложеноста на прашањата на словенскиот свет, накусо, ќе биде жив доказ за 
словенскиот мотив „истото во другото.“ 

 

* 
Односите меѓу Полска и Европа, четвртата тема во Жинзифовите студии за 

Полска, исто така цврсто е врзан со настаните од Јануарското востание. Во таа 
смисла укажавме веќе доста работи. Со оглед на недостатокот на материјали (и 
кон тоа прашање имаме само политички статии и коментари на Рајко Жинзифов) 
ќе се обидеме да направиме само кратка генерализација. 

Јасно е дека напорите да се обнови полската република биле поддржани од 
Западна Европа, но зад таа поддршка јасно се кријат политички цели. Во тие 
погледи потребно е да се согласиме со изјавите на Р. Жинзифов, кој тврди дека 
полското прашање е играчка за западната политика. Полска, слично како 
Македонија или источното прашање воопшто, ги преклопувала интересите на 
многу земји, не само на соседите кои учествувале пред неколку децении на 
нејзината пропаст. Од строго политичка гледна точка освен поддршката од 
Франција и Англија, прогласила помош и владата на Отоманската Империја, која 
ги барала сите можни начини за ослабнување на најголемиот непријател – 
Русија. „...Во полза на Полска се организира големо европско сценско дело, во 
кое учество ќе земат сите политички и дипломатски знаменитости до Западна 
Европа...“, пишува Рајко Жинзифов.48 За време на таа „трагикомедија“, каде 
Жинзифов јасно укажува на Јануарското востание, постои политичка борба и 
спротивставување на „кој со кого“, при што и тие кои й помагаат на Полска, се 
                                                 

45 Исто, с. 95 
46 Жинзифов, Райко: Публицистика, том I (…), s. 118 и оттука; „День“, № 26, 29 юни 1863 г. 
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грижат за тоа новата полска држава да не стане премногу моќна. Полјаците ја 
прифаќаат оваа поддршка, друг избор покрај тоа немаат. Така непријателството 
се продлабочува на сите страни и нивоа. 

Во таа смисла, полската реалност од 19 век се гледа како „јаболко на 
раздорот“, која има многу заеднички карактеристики со македонскиот проблем. 
И во Полска постоела пропагандата од страна на словенски сосед, исто како во 
Македонија и Полјаците правеле напори за државноста, иако сите не биле 
подготвени да се спогодат за автономија. И овде асимилацијата ја загрозувала 
поединечни делови на поранешна Жечпосполита (Rzeczypospolita). За обнову-
вањето на Полска помагале иселениците – слично како македонската или бугар-
ската културната емиграција, давале напори за разрешување на сите проблеми. 
Поизразитата разлика помеѓу полската и македонската реалност се појавува во 
прашањето за јазикот и проблемот на книжевниот развој, каде Полјаците во тоа 
време имале богата книжевна традиција и јасно кодифициран јазик. Тоа е 
огромен напредок во споредба со процесот на преродбата на другите словенски 
народи. Со идејата за асимилација на Полјаците во рускиот дел на поранешната 
Полска, се чини, Р. Жинзифов не се согласувал, бидејќи неспорно тврдел дека 
„Русија никогаш не била против останатите Словени, дека таа никогаш не ги 
губела, напротив рускиот народ секогаш бил директен брат со останатите 
Словени (...).“49 Ако тоа не било толку изразито пред Јануарското востание, по 
неговиот пораз тие сурови зборови се остваруваат. Полска станала Варшавска 
генерална губернија, каде ескалација на душење на целиот независен национален 
живот на Полјаците се поврзува со напорите за русификација, кои се мани-
фестирале во образованието и во Црквата, како главно светилиште на полскиот 
јазик во неговата јавна употреба.“50 

За одбрана на Русија треба да се спомене тоа дека полската литература и 
новинарство не биле потиснувани. Русификацијата на книжевниот развој се 
одржала само во Литванија, која требало да стане вистинска руска земја, додека 
во Полска се работело за тоа Полјаците да не се стекнат со сила повеќе отколку 
што било во интерес на рускиот империјализам.51 Како оправдување на Русија 
може да и послужи фактот дека Полјаците во својата омраза, чии корени се 
обидовме да ги пронајдеме во контекстот на бурната 1863 година, со задоволство 
ја користат секоја ситуација во која Русија би можела да биде пред Европа 
покажана во лошо светло. Спиралата на непријателството и лутината станува 
уште поотворена. 

* 
Пропагандата, меѓусебните напади и атаци највидливи се во печатот, во 

петтата тема на Жинзифовите полски интереси. Извештаите за настаните на 
полското востание од 1863 година ги следела цела Европа. Востанието било 
голема надеж за австриските Словени, иако исто така и меѓу нив имало значајни 
разлики во неговото разбирање и толкување. 

Необично интензивно ги следел и Рајко Жинзифов. Тој не ги пишувал само 
политичките коментари за неговиот развој, туку исто така ги следел весниците и 
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списанијата на другите словенски народи. Во таа смисла ги читал полскиот 
весник Czas (краковско списание, основано во ноември 1848 година, како орган 
на влијателниот конзерватизам, кое одиграло значајна улога во полското 
општество под австриската окупација), Goniec и Gazeta Narodowa, галициското 
Słowo, чешкиот Lumír и Národní listy (чешки либерален весник), словачките 
Pešťbudinské vedomosti (списание за политика и литература, кое излегувало во 
1861 – 1870 година во Будимпешта, и кое се обидувало да ги зголеми културните 
и политичките права во Унгарија, но во исто време се залагало за зачувување на 
Австро-Унгарија), хрватскиот Pozor (политички весник кој е насочен за независ-
ност на Хрватска), српскиот Сербски дневник (излегувал од 1852 до 1864 годи-
на во Нови Сад; општествено-политичко списание). Од несловенските весници и 
списанија ги читал берлинскиот Kreuzzeitung, францускиот весник Europe или 
La France и некои англиски списанија. Се разбира дека своето место го имаат и 
многу руски списанија – Русский архив‚ а исто така и официјалниот орган на 
руското министерство за внатрешни работи Северная почта. 

Од поединечни весници и списанија на читателот на Московские ведомости 
му донесувал извадоци, каде биле изразени најосновните идеи и мислења. Овие 
анализи претставуваат важен дел за неговиот поглед кон полското востание. Тој 
се обидел да претстави што поцелосна слика на словенскиот и европскиот печат 
и да го изрази односот на поедини земји кон Јануарското востание, но исто така и 
кон Русија. Ставовите на странските новинари биле надополнувани и коменти-
рани од неговите сопствени набљудувања, при што странскиот печат често бил 
предмет за неговата остра критика. За повеќе контрадикторни Жинзифов ги 
смета полските списанија (особено краковскиот Czas), а исто така и чешкиот 
весник Národní listy. Со најблиски мислења до него бил војводинскиот Сербски 
дневник, но и хрватскиот Pozor кој нема во целосен поглед најлоши оценки. 
Овие полемики во принцип го илустрираат течението на Јануарското востание и 
го следат развојот на социјалната и политичката ситуација практично во цела 
Европа. 

Жинзифовиот обид да се покажат поврзувањата на полското Јануарско 
востание со општите словенски контексти (исто така македонските и бугарските) 
може да се разбира како еден од најважните моменти на негово новинарско дело. 

 

* 
Нашиот поглед кон Жинзифовите интереси за полските прашања беше 

досега насочен кон периодот непосредно поврзан со Јануарското востание, кое се 
јавува како нивниот несомнен центар. Како што било назначено, 1863 година 
била до значајна мера пресвртна. Жинзифов одбива понатаму да ги вклучува 
Полјаците меѓу членови на словенското семејство. Да обрнеме внимание на еден 
детаљ поврзан со полската култура само една година по Јануарското востание. 
Жинзифовата Новобугарска збирка во тоа време веќе била издадена, поради што 
Жинзифов своите преводи ги објавувал главно во списанијата. Меѓу делата кои 
„не најдоа место“ во Новобугарска збирка, наоѓаме една полска народна песна. 
Таа го носи насловот Краковјанка (Krakowianka) и по својата тематика припаѓа 
меѓу многу интересните теми. Можеме да си поставиме прашања зошто Рајко 
Жинзифов ја избрал таа песна, но сите одговори ќе бидат само претпоставки. Она 
што е сигурно е дека во темата и приказната за Краковјанка во голема мера има 
суровост и бруталност. 
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* 
Мотивот на песната Краковјанка и нејзините други варијанти се многу рас-

пространети во Полска. Во полскиот фолклор се среќаваме со многу регионални 
варијации на топонимите. Рајко Жинзифов во таа смисла излегувал најверојатно 
од песната Podolanka, при што и од другите варијанти се гледа дека има потекло 
од Подолие (Украина). Од оригиналниот мотив се гледа дека во оваа варијанта, 
исто така, е воведен подолскиот мотив „wielkiego pana – wojewody z Czarnogro-
du“.52 Во врска со Жинзифовиот превод на Краковјанка го наведуваме и нејзинот 
полски оригинал (песната Podolanka, втората варијанта), до која најверојатно 
дошол Жинзифов.53 

 

Чърна нива е под Краков -  Pod Krakowem czarna rola, 
ходяха там краковянки,   tam chodziły Krakowianki, 
виха венци босилкови,   wiły wianki z macierzanki. 
Дойде до них войвода:    Przyszedł do niej wojewoda, 
      wojewoda z Czarnogroda. 
- Краковянко, венец дай ми   „Oj, ty panno Krakowianko, 
      daruj mi jednego wianka“. 
- Дала бих ти и не един,   „Czemuś bym nie darowała, 
страх ме от по-стара брата.   żebym się brata nie bała“. 
- Краковянко, отруй брата,   „Oj, ty otruj brata swego,  
отруй брата си рогена,  
ще да имаш мене млади.   

a daj mnie wianka jednego“. 
- Не знам со що да г’ отруам,  „Kiedy nie wiem – czym go otruć“. 
че я не знам зелье-билка. 
- Я дойди ти во градина,   „Idź do sadu wiśniowego, 
во градина сé от вишни, 
хвани змия ти зелена,   wykop węża zielonego“. 
      Kiedy nie wiem – jak to robić“. 
намакни я во мед сладкий,  „Namoczże go w słodkim miedzie, 
брата гости, като дойдит. -  częstuj brata, jak przyjedzie“. 
Идит брат й, войник младий,  Jedzie bratek z wojeneczki, 
на сестра си носит дари:   wiezie siostrze podareczki, 
за кошуля бела – платно,   na koszulkę bieluteńką,  
за зелена дреха – свита.   na sukienkę zieloneńką. 
Добро дойде, милий брате,  „Kłaniam, kłaniam pana brata, 
не те видох през три лета   nie widziałam przez trzy lata“. 
През три лета, през три зими. 
Па се загна до зимници   Poskoczyla do piwnicy 
И донесе мед в чаша.   i przyniosła miód w szklenicy. 
- Пий ми, брате, мед – вино е,  „Pijże, bracie, czarne piwo, 
не си пил го ти от одавна. -  jeszcześ nie pił jako żywo“. 
Брат и пиет и примира:   Brat tego piwa popija 

                                                 
52 Czernik, Stanisław: Polska epika ludowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, edycja Biblioteka 

narodowa, Nr. 167, Seria I, Wrocław – Kraków 1958,с. 126  
53 Жинзифов, Райко: За обща майка, за България… (…), с. 168-169 
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      i z konika się pochyla: 
- Ах, за бога, що се правит!  „Ratujże mnie, siostro moja!“ 
Сестро моя, ти ме отру!    („Siostro moja, otrułaś mię!“ 
 
- Ой не, брате, опил си ся,   Nie bredź baśnie, upiłeś się“ 
пойди дома и си преспи. –   na poduszkę, prześpijże się“.)54 
Краковянка книги пишит   Krakowianka listy pisze 
до младийт войвода.   do młodego wojewody. 
Войвода отпишуват:   Wojewoda odpisuje: 
- Си отрула родна си брата,  „Otrułaś brata swojego, 
ще отруеш и мен’ млада.   strułabyś i mnie młodego“. 
 
Krakowianka stała – gorzko zapłakała: 
„Terazże ja nieboraczka 
ni braciszka, ni kozaczka - 
poszłaby ja za żebraczka“. 
 

Од тоа се гледа дека тој мотив во полскиот фолклор изобилува со многу 
варијанти. Во однос на литературната компаративистика можеме во истата 
смисла да ги погледнеме заедничките елементи меѓу Krakowianka и феноменот 
„pani pana zabiła“. Богат е изворот со познат полски фолклор во збирките на 
Оскар Колберг (Oskar Kolberg, 1814 – 1890). 

 

* 
Krakowianka ја отсликува приказната на една девојка која „на црните полиња 

под Краков“ плете венец од мајчина душица, кога Војводата дошол со барање: 
 

- Краковянко, венец дай ми! 
 

На тоа тој добил одговор: 
 

- Дала бих ти и не един,  
страх ме от по-стара брата   
 

Војводата на Кракованка й советува да го отруе својот брат и да стане 
неговата жена. Тој ја испратил девојката до градината и й рекол: 

 

хвани змия ти зелена,   
намакни я во мед сладкий,   
 

Овој пијалак го дала на братот му кога дошол на гости. Кога братот умрел, 
девојчето му напишало писмо на војводата, на кое пак војводата й одговара: 

- Си отрула родна си брата, 
ще отруеш и мен’ млада.55 
 

Песната по својот мотив е блиска до јужнословенската епика, која се карак-
теризира со многу сурови и крвави сцени (се работи не само за јуначкиот еп во 
                                                 

54 Овие три стихови во „втората варијанта“ не се споменуваат, па затоа овде наведуваме како 
звучат во „првата варијанта“. Viz: Czernik, Stanisław: Polska epika ludowa (…), с. 126 

55 Песната Krakovianka била објавена во „бугарскиот“ превод првпат во в. „Время“, бр. 20, 18 
декември 1865 г. и понатаму ја објавил в. „Пътник“, бр. 8, 1870 г., каде што сепак била направена 
промена на стихот Идит брат й, войник младий (Время) во Идит брат й от чуждина (Пътник). 
Спореди: Жинзифов, Райко: За обща майка, за България… (…), с. 433. 
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оригинална смисла, туку и за историските и обредните песни). Нашиот став во 
врска со прашањата поврзани со полските песни може да биде двоен, при што 
двете теории се во меѓусебна противречност. 

За првото толкување може да се претпостави дека Жинзифов ја одбрал оваа 
народна песна со цел да се зачува во Новобугарската збирка единствениот лик 
на јужнословенски, респектираните „новобугарски“ духовни карактеристики. Со 
други зборови, за да ја предизвика таа литературна „атмосфера“ со избирање на 
слични примери од народната книжевност на другите словенски народи. Ново-
бугарската збирка со своето избирање докажува одредена линија на мислата и 
напорот да се потенцира народната традиција која во Новобугарската збирка е 
навистина видлива. Главната цел на Збирката е неопходно да докаже дека 
Словените (а не само јужните) имаат своја литература и литературната критика 
во народните јазици толку богата, што во рамките на појасен поглед кон 
Бугарите и Македонците се покажува дека овие народи се способни за превод на 
литературни дела и за литературна размена воопшто. Словенската преродба ја 
означува не само потребата да се обнови или формира сопствен литературен 
процес, туку исто така да се создадат и услови за превод на литературата – 
посебно од словенските јазици. 

Како основа на другото толкување може да ни послужи Жинзифовото 
антиполско расположение. Врз основа на претходно наведените новинарски 
трудови, јасно е дека во 1863 година Жинзифов ги прифаќа Полјаците како 
лудаци кои сакаат да леат словенска крв до последниот пораз. Преводот на 
Краковјанка, чиј „братоубиствен“ мотив е народно-општественото претставу-
вање на крутост, може да се гледа како симболична претстава на меѓусебните 
борби меѓу Полјаците и Русите. Жинзифов во својата „антиполска настроеност“ 
имал намера да ги покаже крвавите Полјаци во светлината на Јануарското 
востание. Треба да се има предвид дека овој превод се појавил во 1864 година, 
значи во текот на истата година кога Јануарското востание завршило со суров 
пораз. Ако ја прифатиме оваа наша теорија, ќе видиме дека на некој начин 
приказната од полската песна одговара на расположението на Рајко Жинзифов во 
однос на полската револуција. Дури и ова мислење е, сепак, под знак на прашање 
и може се работи за барање на заемни поврзаности таму каде што ги нема. 
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MEМОАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА 
НА ГЕРМАНСКИ ВОЈНИЦИ 

КАКО МАКЕДОНИСТИЧКИ ИЗВОРИ 
 
 
Првата светска војна, погледана со македонистички очи, ни понудува една 

занимлива појава: Научниците понекогаш стануваа војници – а војниците поне-
когаш дејствуваа како научници. Причината им беше иста на обајцата: Македо-
нија им беше, всушност, непозната на Германците – иако се работеше за една 
земја што им беше одамна сосема блиска, на пример како татковина на антич-
ките Македонци и нивните цареви, кои од средниот век биле објект на поетско, 
историско, научно и друго интересирање кај Германците. Само за современа 
Македонија Германците и нивните сојузници не знаеле (скоро) ништо: Ние 
немавме некои точни географски податоци за овие бивши турски региони што 
по Балканските војни дојдоа кон Србија и Црна Гора.1 

Кон почетокот на 1916 година германските војници пристигнаа во Маке-
донија за да ги пордржат бугарските сојузници на северната граница на Грција 
против сè посилните војски на Антантата – Срби, Русите и Фтеранцузите –  што 
под раководството на францускиот генерал Морис Сарајл (1856-1929) беа 
новоформирани во Солун и во ноември 1916 година се бореа против Германците 
во битката долж реката Црна.2 Тогаш Германците и Бугарите уште еднаш успеаја 
да се одбранат од нивните атаки, но кон почетокот на октомври 1918 година 
дошол крајот и сите германски војници се повлекоа од Македонија.3 

Сите освоени области беа поделени во три генерални губернии, една австрис-
ко-унгарска и две бугарски. Иако биле главниот фактор на воените акции за чии 
потреби многу направиле за инфраструктурата, пред сè за доградба на мрежата 
на патиштата и железниците, Германците немале директно влијание врз адми-
нистрацијата.4 

Толку за чисто воените настани во Првата светска војна што се мошне 
детално документирани во безброј публикации. Овие публикации не се целосно 
интересни за нас македонистите – можеби со исклучок на многу нивни фото-
графски снимки што ни покажуваат како тогаш изгледале Скопје, Велес, Прилеп, 

                                                 
1 Hubert Ginzl: Aufgaben und Tätigkeit der Kriegsmappierung auf der Balkanhalbinsel, Mitteilungen 

der Geographischen Gesellschaft in Wien Nr. 10/1918, 495-513 
2 Поточно за воените случки в. Herbstschlacht in Macedonien – Cernabogen 1916, Schlachten des 

Weltkriegs Bd. 5, 2.A. Berlin 1926 
3 Детално кон тоа в. Welrkriegsende an der mazedonischen Front, Schlachten des Weltkriegs Bd. 11, 

2.A. Berlin 1928 
4 Paul Kirch: Krieg und Verwaltung in Serbien und Mazedonien 1916-1918, Beiträge zur Geschichte 

der nachbismarckischen Zeit und des Weltkriegs Nr. 3, Stuttgart 1928 
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Штип, Битола (односно Монастир), Охрид и бројни други македонски градови и 
села.5 Во заднината на фронтовите и борбите се развиваше гореспоменатата 
интересна појава. Веќе порано јас ја имав можноста да пишувам за дејноста на 
таканаречената Македонска земска комисија што постоеше при германскиот 
Генерален штаб во Ниш. Комисијата опфаќаше околу 30 германски и 5-6 бугар-
ски научници кои ја имаа задачата да собираат, анализираат и истражуваат што 
повеќе податоци за Македонија – од најразличните гранки на науките, како на 
пример географија, зоологија, минералогија, етнографија и така натаму. За нив 
беа одговорни Германци чии имиња до денеска не се заборавени во круговите на 
стручњаците – лингвистот Густав Вајганд, географот Леонхард Шулце Јена, 
зоологот Франц Дофлајн, минералогот Франц Козмат и други.6 Нивните истра-
жувачки резултати требало да бидат собрани и објавени во повеќе томови – по 
победата. Кога веќе за германска победа не можеше да стане збор и целиот 
германски народ мораше да се соочи со еден совршен пораз, трудовите на 
споменатите научници, сепак, беа објавени – тука и таму, делумно или потполно, 
тешко за наоѓање и онтересно за читање. Неколку од нив веќе порано ги имав 
претставено и така можам да ја прескокнам темава. 

Во моментов нешто друго мене ме интересира (и се надевам дека ќе можам 
да ве заинтересирам исто така): тоа се оние бројни војнички мемоари, дневници, 
рапорти, зборници и така натаму, што беа напишани во текот на војната или по 
неа и кои ни ги покажуваат германските војници во една необична улога – имено 
не како научници, тоа би било претерано да се каже, но сепак како свесни и 
заинтересирани набљудувачи на македонските луѓе и на македонскиот живот. 
Но, како што вели една германска поговорка, љубовта оди преку стомакот. 
Имено, така војниците се запознаваа со Македонија – така како што беше кажано 
во романот Македонка на германскиот писател Ханс Ерке (1898-1975): 

Правејќи се дека се стари познавачи, младите војници ја провериле 
ракијата, го пофалиле нејзиниот земен вкус, ги уживале ладните капки во 
грлото. Притоа пушеле цигари, го пофалиле квалитетот на тутунот и 
мислеле дека оваа Македонија, сепак, не е толку лоша земја.7 

Одново и одново во оваа своевидна литература пишува дека војниците 
станувале разочарани, узнавајќи оти цел на нивниот поход ќе биде Македонија, 
оваа скоро непозната земја, за која се знаеше дека секогаш беше неспокојна, 
полна со комити и востанички настроена. Потоа ја виделе и доживееле земјата и 
бргу стануваа заинтересирани за неа. Можеби дури и повеќе – така може да се 
заклучи од зборовите на споменатиот писател Ханс Ерке: 

Не, тогаш не ја сакавме земјата, ниту на почетокот, ниту потоа. Така 
германскиот војник живееше на Вардар, во дивото Доброполје, на реката 
Црна, на Пелистер, на Преспанското и Охридското Езеро: осамен, сиро-
мав, уморен и заклучен во железниот круг на фронтот. Среќен понекогаш 
оној што беше командуван во етапските градови како Прилеп, Охрид, 
Велес, Штип или Скопје. Дваесет години по првиот престој ние, една 
мала група бивши Македонци борци, пак патувавме низ просторите на 
поранешниот фронт. Дури сега го сфативме ловечкиот офицер од Тормо-

                                                 
5 Стотини примери во Bilder zur Geschichte der Würtembergischen Gebirgsschützen, Stuttgart 1928 
6 Gustav Weigand: Ethnographie von Makedonien, Leipzig 1924 
7 Hans Ehrke: Makedonka – Ein Buch der Balkanfront, Braunschweig/ Berlin/ Hamburg 1938, стр. 120 
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роз, стоејќи над неговиот гроб во селото Дрмени на Преспанското Езеро: 
Неговата последна волја беше исполнета да биде погребен на овие селски 
гробишта. Каде тој можеше поубаво да почива отколку што наспроти 
планината на која тој паднал.8  

Ако човек ги чита книгите од гледна точка на еден речиси македонистички 
интерес, тој не ретко ќе најде вистински бисери, што му дозволуваат да ги 
оценува работите како неоткриени македонистички извори. Содржината на овие 
книги е секогаш доста разнородна и еден типичен пример изгледаше приближно 
вака:9 

Наслов: Македонија – Мемоарска книга за борците на македонското боиште 
Издавач: Главна команда на една армија 
Содржина: 12 прилози за сè и сешто 
1. Македонија во историјата – фељтонистички од Александар преку Самоил дури до 

Балканските  војни 
2. Населението на Македонија: Интересни податоци за македонскиот живот на погрешна 

основа – најголемиот дел на населението се Бугари (стр. 18) 
3. Геолошка историја на Македонија:  Стручна анализа на македонските услови, пред сè 

со оглед  на рудното богатство 
4. Светот на растенијата и животните: Извонредно добар прилог од споменатиот 

зоолог Франц Дофлајн (стр. 39-66) 
5. Времето во Македонија: топло лето, кочан зима – и едно и друго непријатни 
6. Нашите сојузници: лош фељтон 
7. Нашите душмани: уште полош фељтон 
8. Од татковината кон фронтот: најлош фељтон 
9. Грижа за болните и ранетите: сигурно интересна работа за историчарите на медици-

ната во Македонија 
10. Социјалната грижа за војниците: Што да прават војниците кога не се борат? 
11. Војнички гробови: Интересни податоци за германските војнички гробишта, пред сè 

најголемите во Прилеп 
12. Победа и мир: една и пол страница, соодветно со фактот дека немаше ниту победа 

ниту мир. 
 

Идејата да се занимавам со овој вид литература ми се раѓаше последните 
месеци кога ги слушав или ги читав германските извештаи за последиците на 
косовскиот конфликт за Македонија. Во ниеден случај не би сакал да ги повто-
рувам или коментирам глупостите што ги најдов. Порано Германците или беа 
далеку подобро информирани за Македонија или барем се трудеа да биде така.  

Ајде да почнеме со најосновното прашање: Што се и што сакаат Македон-
ците? За Германецот Ернст фон Хесе-Вартег – еден светски скитник што патува-
ше низ безброј земји и пишуваше за нив – тие беа пред сè објектот на желбите на 
нивните комшии: 

Националната пропаганда на соседните држави на Македонија, поддр-
жана од политиката, религијата, училиштето и бакшишот, ја имаше 
намерата да ги влече Македонците на сопствената страна, значи од нив да 
прави Грци, Бугари, Срби и така натаму.10 

                                                 
8 Hans Ehrke: Mazedonien im Erlebnis des deutschen Soldaten, во: Herbert Oertel (Hrsg.): Mazedonien 

– Leben und Gestalt einer Landschaft, Berlin 1940, стр. 116-124 
9 Mazedonien – Ein Erinnerungswerk für die Mitkämpfer auf dem mazedonischen Kriegsschauplatz, 

Berlin 1918 
10 Ernst von Hesse-Wartegg: Die Balkanstaaten und ihre Völker, Regensburg 1917, стр. 46 
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Реакциите на Македонците против овие намери ги опишуваше германскиот 
автор Павел (Паул) Шиндлер во еден зборник за балканските војни: 

И луѓето? Тие се жалните битија на ова сиромашно, неплодно подрачје 
на жешкиот југ. Ако ги прашуваш за нивната националност, тие секогаш ќе 
одговорат на исти начин дека не се ниту Срби, ниту Грци, камоли Бугари – 
тие се Македонци. Иако не знаат што ги разликува од другите. Значи, оти се 
потомци на античкиот јуначки народ (...), но оваа свест не се чува кај наро-
дот, ниту во легенди ниту во историски преданија.11 

Во еден стар зборник за походите и борбите на виртембершката планинска 
артилерија ќе најдеме неколку реченици по истиот повод и за другите Словени: 

Србохрвати, заедно повеќе од 8 милиони, (...) како племе се религиозно 
доста поделени. (...) Бугари, околу 5 милиони, се од финско-уралско по-
текло и од православна вера (...) Понатаму за споменување се жителите на 
средна Македонија, кои себеси се викаат Македонци и не сакаат да бидат 
поврзани или изедначени со ниедно од другите словенски племиња. (...) 
Религиозната вера игра, како што често видовме на нашите обиколки низ 
Србија и Македонија, голема улога во запазувањето на народноста.12 

На друго место во истиот зборник13 гледаме колорирани цртежи од маке-
донски народни носии коишто тогаш уште беа изворни во формата и катадневни 
во македонскиот живот, додека денеска човек ги наоѓа само при настапите и 
изведбите на фолклорни ансамбли како Танец и слични. 

Со други зборови: Германците полека-полека препознавале дека Македон-
ците сакаат да бидат и навистина се нешто што е етнички поделено од другите 
народности на Балканот. Ова познавање раѓаше конфликти со сојузниците 
Бугари за кои Македонците одамна биле само западни Бугари. За тоа читаме во 
една официјална публикација на германскиот империјален архив: 

Од есента 1916 година меѓу сојузните влади (= на Германија и Бугарија, 
В.О.) дошло сè повеќе до политички недоразбирања. Бугарија ја имаше 
започнато борбата за соединување на сите бугарски етнички делови. Меѓу 
сојузните влади беше договорено колкави размери би требало да има идната 
Бугарија. Бугарската влада бараше простори преку овие граници. За герман-
ското раководство на империјата и армијата не беше можно да се согласува 
со сите овие желби.14 

Општо земено односот меѓу Бугарите и Германците беше доста сложен, што 
се отелотворува и од споменативе книги, претежно од белешките за населението 
– кога авторот се чувствува задолжен да ги има обѕир бугарските сојузници, 
веднаш сите Македонци ќе бидат Бугари, додека само десет години пред војната 
во официјални анализи беше потврдено дека во Македонија не живеат ниту 
Бугари, ниту Срби, туку Македонословени.15 

Интересно е дека тогаш во Германија пишуваа и автори што беа тесно 
поврзани со Турција и затоа ги сметаа јужните Словени општо како непријатели 
и во дадени случаи како лажговци штом, на пример, зборуваа за турски зулуми. 
                                                 

11 Hie Bulgarien, hier Serbien!, Deutsche Jugendbücherei Heim und Herd Bd. 16, Lahr in Baden 1917, 
стр. 101 

12 Die württembergische Gebirgs-Artillerie im Weltkrieg 1915-18, Stuttgart 1920, стр. 22 
13 Оп. цит., приложено кон стр. 96 
14 Weltkriegsende an der mazedonischen Front... оп. цит., стр. 15 
15 Mazedonien – Eine militär-politische Studie, Wien 1905 
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Еден таков и страсен автор беше Ернст Јек (1875-1959) којшто не им веруваше 
ни еден збор на Македонците, бидејќи тие – и само тие – според него, беа винов-
ниците за поновите балкански зулуми:  

Демир Хисар исто така беше пљачкосуван. Во соседните села христи-
јански селани ги водеа бандите и ги раководеа пљачкосувањата. (...) 
Сандански во Серез ги ослободил сите бугарски и грчки затвореници. Тие 
со дозвола на Сандански го освоиле селото Османли. Сите Турци, 200 
семејства, беа масакрирани, селото пљачкосано и разрушено.16 

Што останува од овие книги? Скоро ништо, иако некои од тогашните прило-
зи за Македонија би заслужиле поголемо внимание. Пред сè мислам на еден при-
донес од славниот германски славист Алојз Шмаус (1901-1970) за македонската 
книжевност што авторот ја гледа во улогата на општословенскиот примат: 

Македонија се пофали со право дека е лулката на јужнословенската 
литература. За Србите и Бугарите заедничката основа беше дадена со 
дејноста на апостолите Кирил и Методиј. По смртта на Методиј (885) и по 
прогонувањето на нивните ученици од Моравија, во Охрид се образуваше 
еден важен духовно-литературен центар што бргу играше една битна улога 
во процесот на христијанизирањето и во јужнословенската писменост. 
Поради својата географска положба ова подрачје беше определено благо-
словно да дејствува во духовниот живот на јужните Словени.17  

Сеќавајќи се на Шмаусевите зборови, дозволена е констатацијата дека наши-
ве семинари стојат во една стара, мирна традиција на духовна отвореност и 
интелектуална размена врз основа на македонската култура. И претставените 
примери од германската војничка литература барем делумно се еден скромен 
придонес кон тоа. Во моментов, пак, има туѓи војници во Македонија и во 
соседните земји. Тие се, се разбира, тука под сосема поинакви услови. Но, зошто 
воопшто се тука – мора да бидат тука? На ова прашање веќе пред 70 години 
одговорил Германецот Херман Вендел (1884-1936), може би или сигурно најдоб-
риот познавач на балканските состојби што Германија и цела западна Европа го 
имале отсекогаш: Бидејќи по војните на почетокот на нашиов век на Балканот се 
формираа определени политички и ментални структури што до денешен ден ја 
трујат овдешната клима.18 

Без сомнение, тоа е правилно. Но јас во своите прилози и радиоемисии 
секогаш додавам дека балканските кавги честопати се развивале околу Маке-
донија, дека Македонија никогаш не беше нивен виновник, туку секогаш нивна 
жртва.  

 

(2000) 
 

(Текстот е дел од книгата „Гермакедонија – студии за македон-
ско-германската заемност низ вековите“, што ќе ја објави „Македони-
ка литера“) 

 
 

                                                 
16 Ernst Jaeckh: Deutschland im Orient nach dem Balkankrieg, München 1913,  стр. 90 
17 A. Schmaus: Die Dichtung, во: Oertel, Mazedonien...  стр. 92-114 
18 Hermann Wendel: Balkanische Grenzkonflikte, во: Vorwärts (Berlin) 7.8.1929 
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MAKEDONIJA VO GERMANSKITE 
DOKUMENTI 1923-1935 

 
 
Документите што ги објавуваме под овој наслов се дел од необјавениот зборник „Маке-

донија во германските документи (1923-1935)“ на Дравниот архив на Република Македонија, а 
во кој се користени извори од германска провениенција поврзани со историското минато на 
Македонија во периодот меѓу двете светски војни, односно 1923 – 1935 година. Изворната 
документација е настаната како резултат на интересот на дипломатиите на европските сили за 
Македонија во времето меѓу двете светски војни и е автентичен странски доказ и истовремено 
сведоштво за животот и револуционерното дејствување на Македонците и опстојувањето на 
Македонија како единствен етнички простор на Балканскиот Полуостров на македонскиот 
народ и на неговата постојана борба за своја слобода и национална држава на тој простор. 

 
 
Dok. 9  

 

SOSTAV 
od Ministerstvoto za nadvore{ni raboti vo Berlin, od 7 april 1924 godina, 

br. II Gr 223, vo vo vrska so makedonskoto pra{awe, etnografskite odnosi vo 
Makedonija i momentalnata sostojba 

 
          Berlin, 7 april 1924 godina   
Makedonskoto pra{awe 
 
1.) Etnografski odnosi 
 

Makedonskite vilaeti u{te vo poslednite decenii od turskoto vladeewe 
`ari{ta na postojani nemiri. Pove}e golemi vostanija bea krvavo zadu{eni, pri 
{to vojskata ve{to gi naso~i edni protiv drugi politi~ki i religiozno razlute-
nite i nabuckani `iteli.  

Toa e poradi faktot, {to ovde nedelivo me|usebno izme{ani `iveat Bugari1, 
Srbi, Kuco-Vlasi, Albanci, Grci i Turci. Site se besni me|usebni neprijateli, 
`iveat vo sostojba na krajna siroma{tija i neznaewe, iscicani od lo{a uprava i 
tu|a soldateska i se edni protiv drugi nabuckani od politi~ka i religiozna 
propaganda na sosednite zemji, kako i od golemite sili.  

Izrabotkata na edna etnografska karta se poka`a kako celosno nevozmo`na; 
nitu edno edinstveno selo ne e navistina ~isto po rasa. Sekoga{ 2/3 od nasele-
nieto zboruva nekoj makedonski dijalekt, koj{to li~i na bugarskiot. Ovie lu|e se 
posmatraat kako Bugari i religiozno mu pripa|aat kon bugarskiot egzarhat.  

                                                 
1 Se misli na Makedonci, isto taka i na drugi mesta vo ovoj dokument.  
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Me|utoa, vo stvarnosta voop{to nitu eden narod ne mo`e da pokrene barawe 
za Makedonija, bidej}i ne e mo`no pravedno sestrano zadovolitelno oddeluvawe i 
delba.  

Zemjata koja ima mnogu te{kotii }e go najde svojot mir duri toga{ koga Ma-
kedonija }e dobie avtonomija (vo tekstot e precrtan tekstot, a toj glasi – 
red.), vo ramkite na edna ju`noslovenska dr`ava {to }e se protega od Qubqana do 
Odrin.  

 
2.) Sega{na situacija 
 

Vo Mirot od Bukure{t i pred s# vo Mirot od Nej Bugarija e siluvana. Srbite 
i Grcite ja podelile Makedonija me|u sebe, a samo mali strani~ni podra~ja & osta-
nale na Bugarija.  

Kako posledica od toa dojde do golemo iseluvawe na Makedoncite kon Bugari-
ja, koe se prodol`i i vo slednite godini poradi lo{ata uprava, pritisokot preku 
danocite i gladuvaweto.  

Plodnata dolina na rekata Vardar i podra~jata koi se nadovrzuvaat na Isto-
kot od nea poradi ova naselenieto e uni{teno, a zemjata e mnogu opusto{ena. 
Dodeka Makedoncite s# u{te ostanuvaat na jugoslovenskoto podra~je, go napu{-
taat odgleduvaweto na `itaricata i se povlekuvaat so nivnata stoka vo planin-
skite predeli, kade se vo borbena odbranbena polo`ba sprotivstaveni na Srbite 
i pretstavuvaat postojana zakana za dr`avata.  

Me|utoa, iselenite se nao|aat na bugarskoto pograni~no podra~je, kade so~i-
nuvaat nemiren, so politi~kite sostojbi nezadovolen i za sekoja propaganda poda-
ten del od naselenieto.  

Zaostruvaweto na sostojbite go ima svojot povod vo lo{ata i podmitliva 
uprava, vo pogre{nite metodi na vladata i vo nedostatokot na vnatre{nata zatvo-
renost na jugoslovenskata dr`ava.  

Po sklu~uvaweto na mirot za Makedonija voop{to ni{to ne e napraveno. 
Vostanijata se krvavo zadu{eni, za stopanskiot `ivot voop{to ne e vodena gri`a, 
ne se gradeni nitu pati{ta, nitu `eleznici. Naselenieto koe vo najgolemiot del 
zboruva eden bugarski dijalekt (narodniot makedonski jazik, ako ve}e ne se ka`u-
va deka e toa bugarski dijalekt – red.) se tretira kako neprijatel, se kodo{i i 
nasilno se srbizira.  

Poradi ova e razviena ogromna i vo golem del opravdana omraza protiv Srbi-
te, koja se pottiknuva od Hrvati, Ungarci i Albanci. Taa postojano vodi kon 
krvavi vostanija i pretstavuva seriozna opasnost za belgradskata vlada.  

Vo delot na Makedonija pod gr~ka vlast sostojbite ne }e se zna~itelno 
podobri.  

 
3.) Makedonskiot komitet  
 

Pome|u Makedoncite koi se skloni sprema Bugarija ve}e za vremeto na tur-
skoto vladeewe se sozdala edna golema i mnogu razgraneta tajna Organizacija, koja 
re{itelno sodejstvuvala pri vodeweto na balkanskata vojna.  

Ne pomalku golemo bilo i vlijanieto na Makedonskiot komitet vo 1915 godi-
na pri vleguvaweto na Bugarija vo svetskata vojna. 
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Na ~eloto na Komitetot toga{ se nao|ale isto kako i denes s# u{te makedon-
skite begalci Protogerov i Aleksandrov.  

 
4.) Makedonskiot komitet i Stamboliski 
 

Po pa|aweto na frontot vo septemvri 1918 godina, Makedoncite najprvo se 
odnesuvaa mirno vo pogled na voenata okupacija od strana na silite na Antantata 
i od strana na Srbija, koja s# eu{te se nao|a{e na voena noga.  

Me|utoa, i pokraj toa, vo mirna atmosfera se rabote{e i ponatamu, pred s# 
be{e napraven obidot da se pridobie voda~ot na selanite Stamboliski, koj{to 
be{e stanal premier, za celite na Komitetot.  

Isto taka i Stamboliski na nikakov na~in ne se poka`a nezainteresiran za 
makedonskoto pra{awe i nikoga{ ne ja napu{til namerata za osloboduvawto na 
tamo{nite sonarodnici (na Makedoncite – red.).  

Me|utoa, toj veruva{e, deka bi bilo nevozmo`no, Makedonija da im se otkine 
na Srbite so oru`ena sila; zatoa toj se obide da dojde do prijatelsko usoglasuvawe 
so Belgrad i so osnovawe na edna golema zaedni~ka ju`noslovenska dr`ava od 
Qubqana do Varna, vo koja{to edna nepodelena Makedonija bi mo`ela da dobie 
avtonomija i samouprava. Vo toa vreme Makedoncite ostanaa vo odnos na Srbite 
vo pozicija za napa|awe.2  

Stamboliski se obide da dojde do prijatelsko usoglasuvawe so Pa{i}. 
Me|utoa, ovoj ne poka`a nikakvo razbirawe za ovie negovi planovi, sekako pred 
s# poradi faktot, deka na vnatre{no-politi~ki plan se pla{e{e od mnozinstvo-
to na Hrvatite i Bugarite vrz Srbite.  

Kon ova doa|a{e u{te i faktot, deka vo Belgrad izgleda deka nikoga{ ne se 
cenela visoko mo}ta i poddr{kata od Stamboliski, tuku jasno se prepoznalo, deka 
Makedonskiot komitet isto taka i vo ovaa godina ostanal najsilniot faktor na 
mo}ta vo Bugarija.  

Pri seto toa, sepak na Stamboliski mu uspea, Komitetot da go dr`i vo ume-
reno raspolo`enie i na toj na~in – iako pove}epati so maka – da izbegne voen 
konflikt so Jugoslavija.  

Pri ova, se nastapi posebno vo letoto na 1922 godina, so golema energija 
protiv voda~ite na Komitetot. Koga Komitetot vo 1922 godina be{e rasplamnal 
edno vostanie vo Makedonija i be{e organiziral upadi na makedonski ~eti, toj so 
seta energija im se sprotivstavi na tajnite organizacii i ne se upla{i nitu od 
vooru`ena sila.  

Vo prodol`enie na ovaa politika, toj vo mart 1923 godina vo Ni{ sklu~i eden 
srpsko-bugarski dogovor za suzbivawe na makedonskoto ~etni~ko dvi`ewe. Pora-
di ova porasna otporot vo vnatre{nosta na Bugarija protiv Stamboliski. Toj 
be{e osuden od Komitetot na smrt.  

Otkako ne uspeale nekolku atentati so bombi na nego, izbi revolucija vo 
dogovoreno sodejstvo na armijata i duhovnoto vodstvo na Komitetot vo juni 1923 
godina, koja dojde do pobeda so ubistvoto na Stamboliski.  

 

                                                 
2 Vo dadenata situacija, na okupacija na Makedonija od strana na Srbija, noramalno 

bilo Makedoncite da ne mo`at da zazemat poinakov, osven napa|a~ki, t.e. vo dadenata 
situacija toa zna~i odbranben stav.  



 54 

5.) Makedonskiot komitet i Cankov3 
 

Padot na Stamboliski go ima svojot povod vo prva linija poradi negovata 
postapka protiv Makedoncite. Ednodu{noto sodejstvo na celata armija poka`a, 
kolku navistina e silen Makedonskiot komitet vo Bugarija i kolku Srbite 
pravilno postapile, koga mnogu nisko ja ocenile mo`nosta za miroqubivo 
razbirawe.  

Noviot komitet na Cankov, koj{to gi prezede rabotite, im ja zablagodari 
negovata pozicija na makedonskite voda~i, koi{to mudro se zadr`aa vo zadninata, 
me|utoa i pokraj toa s# po~esto baraa da vr{at vlijanie vrz vodeweto na rabotite.  

Cankov vo sekoj slu~aj mnogu dobro spozna, deka vo sega{niot moment e is-
klu~en nekakov aktiven otpor protiv Jugoslavija i deka poradi toa so spretno 
manevrirawe mora da se o~ekuva nekoja povolna konstelacija.  

Zatoa toj se obiduva{e da ja smiri nedoverbata kaj Jugoslovenite, poradi {to 
vo sekoja prigoda ja naglasuva{e negovata nezavisnost nasprema Komitetot i 
vistinski bara{e da gi odvrati v`e{tenite glavi od nepromisleno dejstvuvawe.  

Ova dosega glavno mu uspeva{e, iako nasprema Komitetot mora{e da zazeme 
edno mnogu prerpazlivo dr`ewe, bidej}i mu nedostasuva{e silno parlamentarno 
mnozinstvo.  

Prirodno, Srbite gledaat vo sega{nata silna mo}na pozicija na Komitetot 
postojana zakana, dotolku pove}e {to slabiot premier nim ne im nudi nikakva 
sigurnost. Zatoa tie bi sakale pri prvata prigoda {to }e se ponudi Bugarite 
voeno da go okupiraat jaglenokopniot basen na Pernik, bugarskata Rurska oblast, 
kako zalog za idnoto dobro odnesuvawe na Bugarite  

Za sekoja bugarska vlada }e bide izvonredno te{ko mudro da izmanevrira 
pome|u vantre{no-politi~kata mo} na Makedoncite i srpskite bajoneti.  

 
6.) Perspektiva 
 

Makedonskoto pra{awe ne stoi pred negovoto re{avawe. Sigurno u{te dolgo 
vreme }e ostane kako moment na opasnost vo evropskata politika. Verojatno vo 
idnina }e se najde edno re{enie vo smisol na planot na Stamboliski.  

Koga edna{ prilikite vo Jugoslavija }e se konsolidiraat, toga{ }e se po-
vle~at sitnosrpskite gledi{ta i }e nastane `elbata, preku razbirawe i obedinu-
vawe so Bugarija, preku sozdavawe na golema ju`noslovenska dr`ava da se stane 
vistinska golema sila.  

Ovoj plan ve}e o`iveal vo mnogu glavi; me|utoa negovoto realizirawe bara, 
najorvo da se iznajde nekoe edinstvo pome|u Srbite i Hrvatite, a vo Belgrad da 
dojdat na vlast pomladi i pofleksibilni glavi. S# dodeka u{te upravuva stariot 
Pa{i}, ne }e mo`e vo Belgrad da se premine preku sitnosrpskata politika.  

 

      Berlin, na 7 april 1924 godina 
 

       (paraf ne~itliv) 

                                                 
3 Cankov, Georgi (1886 Samokov, Bugarija – 1949 Sofija). U~esnik vo MRO, vojvoda vo 

Serskiot revolucioneren okrug po Ilindenskoto vostanie. Po Prvata svetska vojna e 
pretsedatel na Ilindenskata organiacija. ^len na CK na VMRO (obedineta). Pripa|a na 
federativnata struja vo istata organizacija.  
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Dok. 19  

ZABELE[KA 
od ambasadata vo Viena, do Ministerstvoto za nadvore{ni raboti vo Berlin, 

od 5 oktomvri 1924 godina, A. br. 552, vo vrska so makedonski partiski grupirawa, 
borbata za sloboda i nastojuvawa za avtonomija na makedonskiot narod 

 
Germansko pretstavni{tvo vo Viena 
A. br. 552        Viena, 5 oktomvri 1924 godina 
 
Vo nadovrzuvawe na izve{tajot od 28 m.m., br. A – br. 479. 
2 priloga 
Sodr`ina: Partiski grupirawa vo Makedonija  
odn. Bugarija; bol{evisti~ka propaganda 
 
Imam ~est vo prilogot da vi dostavam zabele{ki od eden dobar poznava~ na 

Balkanot vo vrska so sega{nite partiski grupirawa vo Bugarija odnosno vo 
Makedonija.  

Zabele{kite, koi se potpiraat vrz soop{tenija od ugledni Bugari, koi pred 
kratko vreme pristignaa ovde, i koi{to jas isto taka gi proveriv i preku druga 
isto taka doverliva strana za nastanite na Balkanot, bi trebalo da davaat pravil-
na i pregledna slika na prili~no zamrsenite partiski odnosi vo Makedonija.  

 

       (potpis ne~itliv) 
 
 Do Ministerstvoto za nadvore{ni raboti, Berlin 
 
Prilog 1 
 

Z a b e l e { k a . 
Makedonskite partiski grupirawa. 
 

Makedonskite nastojuvawa za osloboduvawe se javuvaat i izbuknuvaat osobeno 
po 1895 godina, vo golemi, dobro organizirani vostani~ki dvi`ewa na preden 
plan vo nastanite na Balkanot, bez dosega da se najde pribli`no zadovoluva~ki 
zavr{etok za narodot.  

Naprednatite makedonski aktivnosti svoevremeno (za vreme na re`imot na 
Abdul Hamid) bea povod za Golemite Sili da sproveduvaat izvesni reformi pod 
nivna kontrola vo Turcija.  

Me|utoa, po svetskata vojna (Prvata svetska vojna – red.) Makedonija & be{e 
dodelena na Srbija, so ~ij re`im makedonskiot narod u{te pomalku mo`e{e da se 
pomiri, otkolku so svoevremniot (skoro u{te podobar) turski re`im.  

Borbata za sloboda spored toa se odviva{e i ponatamu. Nastojuvawata na 
Makedoncite i ponatamu se dvi`at sprema steknuvawe na avtonomija. Za ostvaru-
vaweto na ovie celi izbranite na~ini vo posledno vreme poka`uvaat pojavuvawe 
na s# poostri razliki vo mislewata. Pri ova, eden pravec (avtonomisti) nastojuva 
pred s# na celosna avtonomija na Makedonija. Pri ova se ima predvid podocno pri-
klu~uvawe na Bugarija.  



 56 

Dodeka eden vtor pravec (federalisti) bara da ja izgradi avtonomijata vo 
ramkite na edna federalisti~ka osnova na site slovenski balkanski narodi, 
zna~i edna dr`avna organizacija koja isto taka bi gi opfatila i Bugarija i Jugo-
slavija.  

Dvata pravci se obedineti vo makedonskata organizacija, kako ~ija uprava 
sprema nadvore{niot svet funkcionira Tomalevski; ovoj porano `iveel vo Vie-
na, a sega go premestil negovoto `iveali{te vo @eneva, za da gi zastapuva make-
donskite interesi pred Dru{tvoto na narodite.  

Centralniot komitet na makedonskata organizacija be{e sostaven do pred 
kratko vreme od Aleksandrov, Protogerov i ^aulev.  

Porano navedenite razli~ni struewa sega vodat kon nekakov rascep vo make-
donskata organizacija, i koi kako posledica po sebe povlekuvaat redica politi~-
ki ubistva.  

Najprvo be{e otepan voda~ot na avtonomistite, T. Aleksandrov, od koi kon 
Federalistite preminatiot Alekso Vasilev i Georgi Atanasov, bea otepani, 
posledniot povtorno od Avtonomistite.  

Otkako Todor Aleksandrov be{e otepan, a ^aulev be{e isklu~en od avtono-
mistite, toj premina kaj federalistite, taka da rakovodeweto dojde vo racete na 
generalot Protogerov. Dali federalistite se ve}e be{e soglasile za li~nosta za 
nivnoto rakovodewe, na koja toa bi & go doverile, ne e poznato.  

Makedonskata organizacija odbiva sekakva sorabotka so bol{evicite i 
komunistite; Rusite nasproti ova, prezemaat golemi napori, preku iskoristuvawe 
na nezadovolstvoto na Makedoncite so nivnata sega{na polo`ba, posebno sakaj}i 
da fatat koreni vo federalisti~ki raspolo`eniot del.  

Me|utoa, za komunisti~kata agitacija pridobieniot Petkov be{e bez golema 
vreva ubien, a isto tako i na negovoto mesto dojdeniot Haxi-Dimov. Me|utoa, i 
pokraj toa, sovetskiot komesar Rakovski, koj poteknuva od edna imotna familija, 
nastaneta vo bugarskiot del na Dobruxa, odr`uva mnogubrojni vrski vo Bugarija.  

So grupata na makedonskite federalisti e povrzan isto taka i voda~ot na 
hrvatskata Selanska partija, Stepan Radi}. Negovata „Pro{irena“ programa 
navodno navostojuva da gi opfati site slovenski balanski narodi vo edna 
edinstvena „Selanska Republika“. (Me|utoa, postojat i hrvatski stavovi vo nasoka 
na toa, deka i samiot Radi} ne e potpolno na~isto so svoite celi.)4  

Ovaa porano diskutirana makedonska organizacija e izrazite borbena or-
ganizacija; so ovaa ne treba da se zamenuva legalnata organizacija (Bratstvo)5 na 
makedonskite emigranti. Ova makedonsko Zdru`enie, koe{to e voop{to miroqu-
bivo i e skoncentrirano samo na dobrotvorni interesi, opfa}a okolu 400.000 
emigranti; toa ne dobiva, nitu ima navodna potreba od bilo koja strana da dobie 
finansiska ili drug vid poddr{ka. Na ~eloto na nejziniot Komitet se nao|a 
Kusov (Sofija).  

Interes za re{avaweto na makedonskiot problem poka`uvaat vo prva linija 
poka`uvaat Bugarite, ponatamu jugoslovenski interesenti, koi{to vo sekoj slu~aj 
(Hrvati protiv Srbi)6 se me|usebno ostro sprotivstaveni.  

                                                 
4 Tekstot vo zagradata e prezemen kako {to e vo zagrada vo originaliot dokument.   
5 Istoto.  
6 Istoto.  
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Porano navedenata Selanska Republika tokmu bi ja imala celta, da gi iz-
edna~i site ovie sprotivnosti, potprena vrz selanstvoto. Zna~i, i bugarskata se-
lanska partija bi sodejstvuvala kako istaknata vo re{avaweto na makedonskoto 
pra{awe.  

Za vreme na `ivotot na Stamboliski, negovata Selanska partija odr`uva{e 
bliski kontakti so ruskite Komunisti. Me|utoa, vo stvarnosta ovaa takanare~ena 
Selanska partija ne mo`e{e da se svati kako isklu~itelno bazirana vrz selan-
stvoto. Taa mnogu pove}e se potpira{e vrz takvi, nezadovolni elementi, koi ne 
mo`ea da napreduvaat vo drugite partii.  

Po smrtta na Stamboliski negovata partija se raspadna na pove}e delovi, vo 
osnova na 3 (40 pravci. 

1.) Na re{itelni privrzenici na komunistite, rakovodeni od advokatot 
Gramilov. 

2.) Najsilnata grupa, rakovodena od porane{nite Ministri Tomov (minister 
za vojna) i Torlakov (minister za finansii), go so~inuva centarot i re{itelno 
odbiva sekakva sorabotka so komunistite.  

3.) Edna od Dragiev (Stara Zagora) rakovodena grupa e celosno „desno“ ori-
entirana i kako svoja glavna zada~a si go postavila ~isteweto vo partijata.  

Makedonskiot problem – bidej}i sega{nite sostojbi vo Makedonija se ne-
odr`livi – porano ili podocna }e mora da najde pravedno re{enie, toa bi bilo 
avtonomija i podocne`no priklu~uvawe na cela Makedonija kon Bugarija (kolku 
porano, tolku podobro).7  

Nad s#, problemot e zamrsen i isprepleten, bidej}i tuka ne se raboti samo za 
nastojuvawa za sloboda na makedonskiot narod, tuku isto taka i za delovite na 
makedonskiot narod, koj{to momentalno ne e soodvetno politi~ki organiziran, 
{to se nao|a vo albanskiot del koj pripa|a kon Srbija, koj{to e dvojno pogolem, 
otkolku samostojnata dr`ava Albanija.8  

Postoeweto na makedonskoto pra{awe od strana na vladata na Pa{i} ed-
nostavno be{e negirano, i so toa negovoto postoewe treba{e da se otstrani od 
svetot. Taa nepostoeweto na makedonskoto pra{awe go rave{e od edna strana so 
zamenuvaweto na imeto Makedonija so Ju`na Srbija, a od druga strana, makedon-
skiot i albanskiot element sistematski go istrebuva{e i taka nastanatite 
praznini vo naselenieto gi popolnuva{e so naseluvawe na ruski emigranti i 
nekoga{ni pripadnici na Vrangelovata armija, kako i so takanare~eni „dobro-
volci”, nekoga{ni podanici na avstro-ungarskata monarhija, koi bile pridobieni 
za dobrovolna borba protiv monarhijata.  

                                                 
7 Ovoj stav od strana na germanskata ambasada vo Viena go izrazuva, spored na{e mis-

lewe, germanskoto dolgoro~no stanovi{te sprema Balkanskiot Poluostrov i so toa 
naedno i sprema makedonskoto pra{awe. So nego, fakti~ki, Germanija namerava da go 
pro{iri svoeto politi~ko, stopansko i ostanato vlijanie, vo dadeniov moment, preku 
Bugarija, bidej}i preku Srbija toa te{ko bi bilo mo`no, i vrz Makedonija. Stavot na 
Germanija sprema Makedonija, iako na germanskata nauka dobro & e poznata vo periodot 
me|u dvete svetski vojni genezata na makedonskite Sloveni, ne e realen, bidej}i e diktiran 
od nejzinite sopstveni interesi.  

8 Ovde se imaat predvid delovite na Ju`na Srbija, kade ima makedonsko naselenie, Gora, 
Vrawe i pove}e drugi podra~ja, isto taka i vo isto~nite i ju`nite delovi na Albanija, so 
mesta so ~isto makedonsko naselenie.  
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Otkako za Trakija kako i za Makedonija isto taka e zainteresirana i Grcija, a 
Italija povtorno za Albanija, brojot na zainteresiranite sili za re{avaweto na 
makedonskiot problem stanuva s# pogolem.  

 

     Viena, na 24.IX.1924 godina 
 
Prilog 2 
 

Broj 2.) od izve{tajot od 28 m.m., br. A 479 
vo popravena verzija.  
 

2.) Eden dogovor so sega federalisti~ka grupa na makedonskoto dvi`ewe, 
rakovodeno od Cankov, Vlahov, ^aulev i Harlakov, spored koj, ovie se zadol`u-
vaat zaedno so bugarskite komunisti da dovedat do pa|awe na vladata na Cankov. 
Za toa bi im bila vetena eden vid samostojnost na Makedonija (me|utoa sekako ne 
vo dr`avnopravna ramka so Bugarija).  

Me|utoa, Todor Aleksandrov, povrzan so ovaa grupa preku eden porane{en do-
govor, naskoro potoa go povlekol negovoto vetuvawe. Ova dovelo so otvoreno 
neprijatelstvo pome|u negovata, do vladata na Cankov bliska avtonomisti~ka 
partija i federalistite.  

Posledicite od toa bea ubistvata od poslednite nedeli, na koi kako `rtva im 
padnaa nekolku voda~i na avtonomistite, kako i nekolku komunisti vo Bugarija, a 
na 31 avgust (st.st.) 13.IX. (nov st.) kone~no i samiot Todor Aleksandrov.  

Nasproti uspokojuva~kite uveruvawa od oficijalni mesta, krvavite slu-
~uvawa vo ramkite na razli~nite podgrupi vo makedonskite organizacii seu{te 
}e go imaat prodol`uvaweto. Me|utoa, vo sekoj slu~aj, izgleda deka vo Bugarija za 
ovoj mesec nema da se slu~i eden planiran i od vladata o~ekuvan dr`aven prevrat.  

Od druga strana, od sigurna bugarska strana se izvestuva, deka Cankov, koj{to 
vo minatata godina mo`e{e da se potpre vrz armijata, a ja ima{e i simpatijata na 
bugarskata inteligencija, kaj ovie dva faktori izgubil mnogu privrzenici. Nema 
mnogu dolgo da trae, dodeka na negoviot re`im mu se stavi kraj.  

 
 

(Izvadok od zbornikot dokumenti Makedonija vo germanskite dokume-
nti 1923-1935, redakcija: prof. d-r \orgi Stoj~evski i prof. d-r Zoran 
Todorovski, vo podgotovka za pe~at na Dr`avniot arhiv na Republika 
Makedonija) 
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UDK 94(497.7)(093.2) 
 
 
 
 

MAKEDONIJA VO AVSTRISKITE DOKUMENTI 1910-1913 
 
 
Бидејќи Македонија секогаш била во фокусот на австро-унгарските интереси, непроценливо е 

значењето и богатството на австриските архиви, библиотеки, музеи и институти. Токму со овој 
најнов зборник на австриски документи се дава одреден придонес кон расветлувањето на 
политиката на Австро-Унгарија и останатите европски сили спрема Отоманската Империја, кон 
балканските монархии на Балканскиот Полуостров, вклучително и во отоманската провинција 
Македонија од аспект на политичките и стопанските интереси кои ги имале високите европски 
држави и кругови кон Балканот и Македонија.  

И во овој временски период политиката на Австро-Унгарија кон револуционерните настани во 
Македонија била во земјата да се одржува статус-кво. Тргнувајќи од потребите и интересите на 
австро-унгарската надворешна полиитика кон Отоманската Империја на крајот на XIX и почетокот 
на XX век, нејзината дипломатија продуцирала политичко стабилизирање на состојбите, со цел да 
му овозможи на својот трговско-стопански капитал продор на Балканот. За да може да има активно 
присуство на Балканскиот Полуостров, австро-унгарската дипломатија се трудела да одржува 
добри односи со балканските кралства и кнежевства, а посебно ја поддржувала позицијата на 
Бугарија на балканскиот простор. 

 
 

Dok 31  
DNEVEN IZVE[TAJ 

od ministerot za nadvore{ni raboti vo Viena, od 15 dekemvri 1911 godina, vo 
vrska so vnatre{nata sostojba vo Turcija i ponuda na antanta na Turcija so 

Avstro-Ungarija 
 

Viena od 15 dekemvri 1911 godina 
 
Po povod negovata pristapna poseta, novoimenuvaniot turski ambasador 

vedna{ go zapo~na razgovorot so zabele{kata, deka se ceni za posebno sre}en, da ja 
zapo~ne svojata sega{na dejnost, taka {to mi pristapi so predlog za antanta na 
Turcija so Avstro-Ungarija, koj e zasnovan na postojnite odli~ni vrski.  

Sega{niot moment, vaka prodol`i Mavrogeni-beg, e posebno povolen, za da 
im se dade pocvrsta i potrajna osnova na na{ite dosega{ni prijatelski odnosi. 
Imeno, vo Carigrad se pojavuvaat momentalno dve strui i vladata se ~ustvuva 
pritisnata i stavena pred izborot, da donese odluka za novo naso~uvawe na 
nejzinata nadvore{na politika. Ili Turcija }e mora da vleze vo sojuz so sloven-
skite balkanski dr`avi, koj }e & go osiguri za~uvuvaweto na nepromenetiot status 
ili istata cel }e mora da ja postigne preku ad-hok dogovorena antanta so Avstro-
Ungarija.  

Od dvete alternativi, poslednata pove}e bi im odgovarala na turskite simpa-
tii. Se rabira, vo Carigrad se misli na edna antanta so Monarhijata, koja e neza-
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visna od ostanatite anga`mani i so koja vo nikoj slu~aj nema da bidat zasegnati 
odnosite na evropskite velesili koi me|usebno se regulirani so alijansite i 
antantite.  

Na krajot, gospodinot ambasador, upati na najnovite iska`uvawa od Asim-beg 
vo odnos na grofot Palavi~ini.  

Vo mojot odgovor na Mavrogeni beg najprvo istaknav, deka nie na Portata 
pred mnogu kratko vreme – po povod pra{awto za morskite tesneci – & dadovme 
udaren dokaz za toa, kolku mnogu sme promisleni za odr`uvaweto na neprmenetiot 
status. Na ambasadorot mora da mu e poznato, deka nie i ponatamu kolku i da e 
mo`no }e se dr`ime do toa. Grofot Palavi~ini od mene dobi instrukcija da mu 
odgovori na najnovite iska`uvawa na Asim-beg, deka mene mi e simpati~na 
mislata za direkten dogovor so Turcija so cel za za~uvuvawe na nepromenetiot 
status i deka mene vo sekoj slu~aj mi se ~ini korisno zapo~nuvaweto razgovor za 
ova pra{awe.  

Toga{ na razgovorot mu dadov druga nasoka, so toa {to se informirav kaj 
gospodinot ambasador, kakvo rasapolo`enie preovladuva kaj negovata Vlada vo 
vrska so prodol`uvaweto ili okon~uvaweto na vojanata so Italija. Otkako mojot 
sogovornik go oceni raspolo`enieto, koe vladee kaj Portata kako nepromeneto i 
izgledite za zavr{uvawe na vojnata kako nepovolni, razgovorot go naso~iv na 
turskite vnatre{ni odnosi i vestite za osnovawe na nova partija. Vo ovaa pri-
lika se pogri`iv, indirektno da mu stavam do znaewe na gospodinot ambasador, 
deka na izgledite za spogodba so nas, prvenstveno mo`e da povlijae uspe{niot 
razvoj na vnatre{no-politi~kata sostojba vo Turcija. 

Mavrogeni-beg na krajot na razgovorot – povikuvak}i se na eden nalog – zboru-
va{e u{te za crnogorsko-albanskite intrigi i ja napomena mo`nosta od voeni 
operacii na Italija na albanskoto krajbre`je. Na toa mu odgovoriv na gospodinot 
ambasador, deka poslednata eventualnost mi se ~ini kako prili~no isklu~ena i ja 
iskoristiv ponudenata prilika, za isto taka i na Mavrogeni-beg da mu go prezen-
tiram na jasen na~in na{iot poznat stav vo vrska so Albanija. Vo interes na 
Turcija e, kako {to mu ka`av na gospodinot ambasador, da sledi poinakva 
politika sprema Albanija, otkolku {to toa be{e slu~ajot vo poslednite godini.  

 

       Firstenberg  
 

Dok. 46 
 

PREPIS OD IZVE[TAJ 
na okru`niot rakovoditel vo Saraevo, do ministerot za nadvore{ni raboti 

vo Viena, od 3 januari 1913 godina, vo vrska so pra{aweto za avstro-srpskite 
sosedski odnosi, Makedonija, stopanskite interesi na Monarhijata na Balkanot 

 
Saraevo, na 3 januari 1913 godina.  
 

Prepis 
 

Vo vrska so zada~ata od Va{ata Ekselencija po zadadenoto pra{awe za ureduva-
we na sosedskite odnosi sprema Srbija, imam ~est vo sledniot tekst da zazemam stav.  
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Na{ite sosedski odnosi sprema Srbija ve}e redica godini poka`uvaat neso-
glasuvawa, ~ija osnova se najde vo stavot, koj Srbija smeta{e za neophodno da go 
zazeme po povod aneksijata na Bosna i Hercegovina.  

I pokraj mirnoto smiruvawe na toga{niot konflikt, na{ite me|usebni 
odnosi dosledno na toa se oformuvaa se pozategnato i ponepovolno, bidej}i vo 
Srbija od strana na narodot i vladata se neguvaa i planski se organiziraa srpsko-
nacionalisti~ki nastojuvawa so vrvot vperen protiv na{ata Monarhija. Toa 
stanuva{e s# pojasno.  

Pri vakvata sostojba na rabotite na{iot sosedski stav sprema Srbija be{e 
slab isto i pred izbivaweto na Balkanskata vojna, posledicite od verojatni teri-
torijalni i stopanski pridobivki za Srbija }e dovedat do stasuvawe na situacija, 
koja mnogu malku }e bide vo na{a polza i od ~ii nepovolni posledici na{ata 
uprava }e ima obvrska kolku {to e mo`no najmnogu da se {titi.  

Vo Stara Srbija,1 Srbija dobiva, so s# plodno, plodno podra~je. Samo za tutun, 
koj na novoto podra~je uspeva so izvonreden kvalitet, Srbija pri pakuvawe mo`e 
kako monopol da dobie okolu 80 milioni franci po godina.  

Ova stopansko zasiluvawe na Srbija, koe so komercijalniot izlez na Jadran-
skoto More u{te zna~itelno }e se unapredi, pridru`eno so op{topoznatite 
nastojuvawa za celosna emancipacija od na{ata Monarhija, za poslednava kako 
posledica bi imalo te{ki stopanski {teti. Zasilena srpska dr`ava kako nacio-
nalisti~ki nepomirliv politi~ki naprijatel na na{ata monarhija stopanski za 
nas edvaj ponatamu }e bide mo`no da ja pridobieme.  

So novoosvoenite podra~ja2 Srbija ja premestuva na{ata trgovija od dosega 
baranite pati{ta kon Solun i od tuka ponatamu kon Istok. Od ovaa pri~ina mora 
da pobarame nekoj nov pat.  

Dosega{niot `elezni~ki proekt Uvac-Mitrovica spored toa mora da otpad-
ne, kon {to se nadovrzuvaat isto taka i strate{kite obziri, bidej}i ovaa `elez-
nica vo posed na Srbija sprema nas samo bi ja podobruvala nejzinata voena sila.  

Za delnicata Tetovo-Skopje turskata vlada ve}e vo minatata godina mu ja dade 
grade`nata koncesija na eden germanski konsorcium i gradbata na ovaa `elezni~-
ka delnica ve}e e vo po~etok. Na takov na~in trgovijata na na{ata Monarhija bi 
imala edna `elezni~ka vrska Uvac-Skopje i od tuka za Solun i do Egejskoto More. 
Ovaa `elezni~ka vrska bi gi imala prednostite za sebe, bidej}i bi bila pokratka 
otkolku svoevremeniot proekt Uvac-Mitrovica-Skopje-Solun.  

Nalo`enoto ureduvawe na granicata spored toa e od politi~ko, a ne pomalku 
i od stopansko stanovi{te, edno barawe koe treba da se posmatra kako so neophod-
nost koja ne treba da se ignorira i da & se postavi na Srbija kako itno nepromen-
livo barawe.  

Kako ponatamo{no stopansko barawe do Srbija ako ima da se ureduva ne{to 
po utvrduvaweto na granicite na avtonomna Albanija, e isto taka baraweto za 
soglasnost i za tarifni otstapki za razgleduvanata `elezni~ka trasa.  

Ponatamu, vrz osnova na svatlivi pri~ini bi trebalo da se bara isto taka 
priklu~okot na srpskite `eleznici na krajnata stanica na na{ata Isto~na 
`eleznica vo Vardari{te.  

                                                 
1 Na ova mesto se misli na prostorot na Kosovo i Metohija i Makedonija. 
2 Na ova mesto se misli na makedonskite teritorii zazemeni vo Balkanskite vojni 1912-

1913 godina.  
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Isto taka stopansko barawe bi bilo i da se bara garancija za {tedewe i 
respektirawe na privatnata sopstvenost {to se nao|a vo novoosvoenite podra~ja 
kaj na{ite dr`avjani i eventualno vo Bosna naturaliziranite begalci od Sanxak 
i bosanski povratnici.  

Ova pra{awe posebno bi dobilo aktuelnost mo`ebi pri eventualno pretstoj-
no ednostrano i nasilno re{avawe na agrarnite odnosi. 

Za lokalniot trgovski promet bi trebalo da se izdejstvuvaat olesnuvawa, 
kako {to e bescarinski uvoz na prehranbeni proizvodi vo koli~estva koi nema da 
ja nadminat potrebata na sosednite mesta.  

Dozvolete mi, Va{a Ekselencijo, izrazi na moeto dlaboko strahopo~ituvawe. 
       (potpis ne~itliv)  
 
 

(Izvadok od zbornikot dokumenti Makedonija vo avstriskite doku-
menti 1910-1913, redakcija: prof. d-r \orgi Stoj~evski i prof. d-r Alek-
sandar Trajanovski, vo podgotovka za pe~at na Dr`avniot arhiv na Repu-
blika Makedonija) 
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НАЦИОНАЛНИОТ ИДЕНТИТЕТ 

И МАКЕДОНСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА 
ОД ПОЧЕТОКОТ НА 20 ВЕК 

 

 
Во некои претходни текстови се занимавав со прашања кои третираат 

национални теми. Сметав дека појавата на последниот етнички бран во многу 
делови од светот, особено во државите со полиетнички карактер, повторно ги 
отвори прашањата за нацијата, за националниот идентитет и национализмот 
како колективни појави кои не треба да се третираат само како политички, 
општествени и идеолошки, туку и како културни и идентитетски феномени. Не 
го велам ова само поради митовите за националните идентитети кои се во тесна 
зависност со културните матрици, со териториите и предците кои ги поставиле 
темелите на етничките политички заедници, туку и поради свеста дека, како 
елитни појави, национализмот и националните идентитети, можат да се читаат 
тројно: како идеологии, како јазици и како сентименти (Smit: 1998). Тие не се 
својствени само за интелектуалните елити кои ги потхрануваат стремежите на 
етникумот за стекнување автономија, туку, како масовни чувства со когнитивна 
и експресивна димензија, тие се карактеристични и за широките народни слоеви 
кои веруваат дека претставуваат реална или потенцијална нација. Затоа, не само 
како политички идеал, туку и како етички императив, борбата за автономија го 
подразбира правото за самоопределување и на поединецот и на колективот, како 
автентична национална волја која води кон сопствена држава (Smit: 1998; 123). 
Можеби за западните европски држави овие размислувања се одамна затворени 
прашања (се разбира во една деветнаесетвековна, национално-романтичарска 
смисла), но за земјите од (Југо)источна Европа (Балканот) тие сè уште се 
отворена и болна тема. Ќе се обидам затоа, преку текстовите на македонската 
интелигенција од почетокот на 20 век, да појаснам зошто поимите „национали-
зам“ и „национален идентитет“ го подразбираат и чувството за политичка 
заедница (или барем една условно дефинирана територија со која се поисто-
ветуваат нејзините припадници како со историска земја, татковина или колепка 
на родот), како со трезор на историски сеќавања и асоцијации за колективната 
судбина и за културата на сопствениот етникум. А како што стојат работите 
денес, тоа не значи друго освен дека националните идентитети отсекогаш биле 
тесно сврзани со етничките, поточно со идентитетот на етничката заедница. 
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Национализмот на Мисирков: јазик, идеологија, сентимент 
 

Потврда за овие согледби најдов во текстовите на нашите интелектуалци од 
почетокот на 20 век, но најмногу кај извонредниот Крсте Мисирков1, филолог, 
историчар, публицист, аналитичар на национално-политичките состојби на 
Балканот, културен деец и емигрант во Србија, Бугарија и Русија, чија книга „За 
македонцките работи2“ (Софија, 1903) претставува предлог-програма за македон-
ското национално и ослободително движење која ја разоткрива асимилатор-
ската политика на соседните земји против македонскиот народ, неговиот јазичен, 
културен и етнички идентитет. Но не само книгата – и одделните текстови на 
Мисирков, објавувани во руската и бугарската периодика, третираат слична 
проблематика. Ќе издвојам затоа неколку, за мене клучни ставови, кои го сместу-
ваат овој културен деец во највисоките редови на македонската „разбудена“ 
политичка интелигенција, на која й припаѓал и неговиот современик и истомис-
леник, Димитрија Димов Чуповски3... и не само тој. 

                                                 
1 Мисирков е основоположник на македонските научно-литературни и национално-политички 

друштва во Белград, Санкт Петербург, Одеса и Софија, кодификатор на македонскиот литературен јазик 
и правопис, уредник и основач на „Вардар“, прво списание за наука, литература и политички прашања 
напишано на нормиран македонски јазик, раководител на ТМОК (Таен македонско-одрински кружок) и 
идеолог за поврзаноста на македонскиот народ со интелигенцијата, собирач и проучувач на народното 
творештво, со еден збор – личност на македонскиот 20 век. Роден е на 18 ноември 1874 година, во Постол 
(Егејска Македонија), а умрел на 26 јули 1926 година, во Софија. 

2 Во неа Мисирков ја обработува тогаш актуелната политичка и етнографска состојба во Македонија 
ина Балканот. Мошне значаен дел од таа книга е последното поглавје, насловено „Неколку зборои за 
македонцкиiот литературен iазик“, во коe јасно е даден предлогот за формирање стандарден македонски 
литературен јазик, базирaн врз централните говори. Важно е и тоа што Мисирков користeл азбука која 
послужила како основа за денешното македонско кирилско писмо. Книгата била отпечатена во т.н. 
„Либерален клуб“ на тогашното Кнежевство Бугарија. Четири од петте поглавја се заправо говори кои 
Мисирков ги читал на состаноците на Македонското научно-литературно другарство „Свети Климент“ во 
Петроград. На своите редовни седници членовите на ова другарство испраќале барања до руската и 
другите европски влади, за признавање на правото за самостојност на македонскиот народ, правото на 
литературен јазик и обновување на Охридската архиепископија. 

3 Општественик, политичар, дипломат, револуционер, филолог, историчар, публицист, картограф, 
лексикограф и што уште не, од крајот на 19 и почетокот на 20 век. Заедно со Мисирков, еден од 
најистакнатите афирматори на македонската национална мисла и самобитност; издавач и главен редактор 
на списанието „Македонски глас“ (Македонскiй голосъ), основач и претседател на Македонското научно-
литературно другарство во Санкт Петербург (1902–1917), претседател на Македонскиот револуционерен 
комитет во Петроград/Санкт Петербург/ (1917–1924), на Словеномакедонското национално просветно 
друштво „Св. Кирил и Методија“, на Руско-македонското благотворно друштво и на други руски 
асоцијации. Како претседател на МНЛД, Чуповски настапувал на јавни собири и заедно со својот роден 
брат, „запалениот Македонец“ Наце Димов, бил присутен во рускиот печат со цел да ја запознае руската и 
европската јавност за вистинската состојба во Македонија. Водел разговори не само со руските власти, 
туку и со Турската и Австро-унгарската амбасада. Во 1905 и 1911 година патувал низ Македонија заради 
подготовки за отворање училишта на македонски јазик. Српските, грчките и бугарските власти, го 
протерале од земјата. По враќањето, Чуповски се пројавил во рускиот печат со статии за македонската 
државност. Во март 1913 година ја објавил (на македонски јазик и во боја) првата национална карта, 
„Карта Македониіа“ и заедно со „Меморандумот за независноста на Македонија“ од 1 март 1913 година, 
ги доставил до сер Едвард Греј, министер за надворешни работи на Велика Британија, и до Лондонската 
конференција за мир со Турција. Во Меморандумот се бара: „Македонија во нејзините географски, 
етнички, историски и економско-културни граници, да остане единствена, неделива, независна балканска 
држава“. Три месеци подоцна, „Меморандумот“ е испратен до владите во Софија и Атина и, заедно со 
картата, објавен во првиот број на списанието „Македонскiй голосъ“ („Македонски глас“), најзначајната 
периодична публикација на македонската национална мисла, пишувана на руски јазик. Нејзините 11 броја 
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Имено, во текстот насловен „Македонски национализам“ и објавен 1925 год. 
во весникот „Миръ“, (XXXI; 7417, Софија, 12.III 1925, 1), Крсте Мисирков 
пишува: „Ние, македонската интелигенција, без сомнение, ја носиме најголемата 
одговорност за положбата во која денеска се наоѓа нашата татковина. Меѓутоа, 
има околности што ја намалуваат нашата вина, нè оправдуваат пред нашите 
несреќни сонародници... Македонската интелигенција се оддаде, пред сè, на 
револуционерна дејност. Но имаше и такви што наоѓаа дека има и други патишта 
и можеби не помалку важни од револуционерната борба за успехот на 
македонското дело... Дел од македонската интелигенција барала и наоѓала и 
други средства за борба, а имено самостојната македонска научна мисла и 
македонската национална свест. Јас не се каам што уште пред 28 години се 
објавив за македонскиот сепаратизам. Последниов беше и си останува за мене 
единствениот излез, најдобриот пат по кој македонската интелигенција би го 
исполнила и ќе го исполни својот долг пред татковината и пред нашиот народ… 
Јас сум Македонец, со македонска свест, и како таков си имам свое македонско 
гледиште врз минатото, сегашноста и иднината и на мојата татковина и на целото 
јужнословенство и затоа сакам и нас Македонците да нè прашаат за сите 
прашања што нè засегнуваат нас и нашите соседи...“ (http://mk.wikisource.org/-
wiki/Автор: Крсте_Петков_Мисирков/_Македонски_национализам). 

Велат дека национализмот е измислена европска доктрина од крајот на 18 и 
почетокот на 19 век. Се разбира, јас не мислам тука на негативниот национа-
лизам кој има територијални претензии, туку на позитивниот етнички национа-
лизам – како специфичен облик на граѓанско образование и историолошка 
културна свест која во замена на старите облици на семејна по(д)ука и верска 
култура, развива чувство на континуитет од генерација до генерација, свест на 
поседување заеднички сеќавања за историјата и за колективната судбина на еден 
народ. Затоа и велам дека како јазик, митологија, свест и идеологија, национа-
лизмот не е само политичка доктрина, туку и културен феномен кој во одредени 
историски периоди (како на пример политичко и духовно ропство), играл клучна 
улога во формирањето на националните идентитети. Но во такви услови, покрај 
етничкиот (или верскиот), кај некои народи се развило и чувството за јазичен 
идентитет. Потпрен врз сферата на комуникација и социјализација и поттикнат 
од сличноста на јазиците, митовите и културните кодови кај соседните и блиски 
народи, јазичниот идентитет успевал да креира една супраемпириска стварност 
која за Македонецот, во услови на политичко ропство, не можела да значи друго, 

                                                                                                                                
се историско сведоштво за настојувањата околу националната слобода и територијалната целост на 
Македонија. Заедно со Македонскиот револуционерен комитет (во Петроград), Македонското другарство 
„Кирил и Методија“и Редакцијата на „Македонски Глас“, Чуповски е потписник и на програмскиот акт 
„Балканска Федеративна Демократска Република“ со поднаслов/мото „Балканот за балканските народи. 
Полно самоопределување на секоја нација“, објавена на 18 јуни 1917 година, неколку месеци пред 
избувнувањето на Октомвриската револуција во Русија. Покрај многуте официјални акти, Чуповски 
подготвувал и македонско-руски речник (со македонска кратка граматика) кој заедно со ракописот на 
лексиконот за македонската историја, етнографија, јазик, фолклор и култура, исчезнал во бомбардира-
њето на Ленинград, 1942 год., две години по физичката смрт на Чуповски. Неговиот ковчег бил прекриен 
со знамето на македонската колонија, а на крстот биле испишани зборовите„Борец за правата и 
слободата на македонскиот народ“. Посмртните останки на Чуповски се пренесени во Скопје, 1990 
година. 
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освен еден специфичен пансловенски духовен контекст како противтежа на 
грчката „мегали идеја“ и нејзиното проширување во границите на некогашна 
Византија, идеја на која се надоврзала и грчката националистичка пропаганда 
којашто, во одредени облици, трае и до денеска. Оттаму, се чинело сосема 
разбирливо што на крајот од 19 и почетокот на 20 век, некои интелектуалци од 
Македонија, меѓу кои и Крсте Петков Мисирков, свесно се приклониле кон 
„услугите“ на соседните словенски држави. Но прифаќајќи ја најпрво стипенди-
јата на српското друштво Свети Сава, а потоа и можноста за школување во 
соседна Бугарија, Мисирков не ни сонувал дека таа одлука можела да предизвика 
дополнителни тешкотии при дефинирањето на националната свест кај 
Македонецот продуцирајќи, при тоа, еден специфичен облик на идентитетска 
криза поттикната од дилемата на „двојното легитимирање“. 

Имено, за да ја избегне асимилацијата од соседна Грција, постоела кај него 
опцијата да ги прифати, од една страна – и од нужда! – јазикот и културата на 
соседните словенски држави, но – од друга страна, тлеела желбата за легитими-
рање базирано врз една историолошка свест која, преку идентификацијата со 
колективниот, национален и културен идентитет, обезбедува нужен легитимитет. 
Затоа денационализаторските политики на српската и бугарската власт, Мисир-
ков ги доживеал како директна закана и јасен сигнал дека, секое прифаќање на 
понудените придобивки од соседните држави, можело да доведе до откажување 
од сопствената националност. Тогаш решил да емигрира во Русија, каде не само 
што академски се образувал, туку развил широка и плодна политичка активност, 
една зрела етно-националистичка размисла која праќала јасна порака, според 
која, ако народите се тоа што се заради својата историска култура, тогаш и во 
отсуство на државност, идејата за нацијата (или идејата за народ со своја 
политичка татковина), не може да исчезне.  

Потребни се три елементи за да се конституира една национална држава. Тоа 
се народ (со свој мајчин јазик), дефинирана територија и државност. Оној миг 
кога народот ќе стекне свест за себе како за културен и историски ентитет, на 
сцена стапува нацијата како еманципиран историски субјект. Но за Хана Арент 
постои разлика меѓу племенскиот национализам и национализмот кај развиените 
западноевропски држави. Имено, според неа, како субнационални, балканските, 
територијално распрснати и поделени народи, не биле зрели да прераснат во 
нации, способни да формираат национални држави, па во желбата да го обединат 
и одбранат својот род развивале „проширена племенска свест“ и прибегнувале 
кон родовски, наместо кон институционални врски. Тие манифестирале племен-
ски тип национализам кој, како што вели Арент, се родил од чувството за 
„невкоренетост“, невдоменост. Еве го нејзиното размислување во превод: „...Ако 
и сакале да се вклопат во националната гордост на западните нации, немале 
земја, ниту имале држава, никакви историски достигнувања со кои би се 
гордееле, можеле само да укажуваат на себеси што, во најдобар случај, значело 
на својот јазик – како да е јазикот, сам по себе, некакво достинување – а во 
најлош случај, на својата словенска или германска или бог знае каква душа. 
Сепак, во векот кој наивно прифатил дека сите народи се, всушност, нации, 
тешко дека друго можело и да им остане на угнетените народи од Австро-
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Унгарија, од царска Русија или на балканските земји, кои немале никакви услови 
за реализирање на западното национално тројство народ-територија-држава, на 
народите чии граници со векови се менувале, а населението, помалку или повеќе, 
било во состојба на постојана миграција. Имало и такви кои немале ниту елемен-
тарна идеја за тоа што значат зборовите patria и патриотизам, ниту матна претстава 
за одговорност, кон заедничка, ограничена заедница“ (Аrent; 1999: 237-238). 

Можеби Арент има право, но имајќи ја предвид локалноста на поимот кул-
тура како „облик на живеење покомплексен од поимот ‘заедница’, посимболи-
чен од поимот ‘општество’, поконотативен од поимот ‘земја’, помалку патриот-
ски од patria… помалку хегемон од хегемонија, помалку центриран од граѓанин, 
поколективен од поимот ‘субјект’...“ (Baba: 2004: 261), ќе се обидам (слично на 
Хоми Баба), низ примерот на Мисирков да ги дефинирам сложените стратегии на 
едно дискурсивно обраќање кое, преку поимите „народ“, „нација“ и „национална 
преродба“, културно се идентификувало себеси.Еве што изјавил Крсте Мисирков 
на првата седница на Македонското научно-литературно другарство во Санк 
Петербург4: „Ние - македонската интелигенција ќе треба да направиме уште 
нешто, а тоа ќе биде и најважното: да ги вложиме сите свои физички, интелек-
туални и морални сили во нашата национална преродба... Досегашното наше 
работење, особено востанието (она, од 1903 год. – додала А. Бановиќ), беше 
необмислена младешка работа, но тоа ни се простува, прво, зашто досега ние 
бевме млад народ кој само што се пројавил со свое национално самосознание, а 
второ, зашто досега, не живеејќи како одделна национално-религиозна единица, 
бевме под влијание на разни национални и религиозни пропаганди. Но тоа што ни 
се проштеваше досега, не може да ни се прости во иднина. Ние не можеме веќе 
да гледаме на себе и на својот народ како на еден недораснат народ без 
политички опит. Во својот историски развој ние веќе поминавме важни стадиуми 
кои можат да изградат епоха во историјата на кој било народ. Но новата епоха ни 
налага нова потреба – културно работење... Ќе речат некои оти културната 
работа е можна само во услови на политичка слобода... Во таа забелешка има и 
дел вистина, но само еден дел. Главниот услов за културна работа не е целосната 
политичка слобода, ами моралното воспитание на народот и на неговата интели-
генција, сознанието за морален долг пред народот, кај секој негов член... Во 
последно време ние истапивме и со барање за политичка слобода, без да се 
прашаме дали сме созреани за неа и дали ни е сега таа најпотребна?...За мене е 
поважно прашањето за нашата национално религиозна и економска преродба; а 
тоа може да се случи само со изучувањето на сопствениот народ, прво како 
одделна единица, потоа по однос на другите македонски и балкански народи и 
најпосле како членка на словенското семејство од народности... И така, работе-
њето наше ќе треба да почива врз народното просветување: мирно, легално, 
еволуционо; тоа ќе има за цел интелигенцијата да стане вистинска слугинка на 

                                                 
4 Текстот е вклучен во книгата За македонцките работи (Софија, 1903), како прво поглавје насловено 

„Шчо напраифме и шчо требит да праиме за однапред?“, веднаш по „Предгоорот“ на Мисирков. Мојот 
цитат е преземен (и адаптиран на современ македонски литературен јазик) од фототипното јубилејно 
издание објавено во Скопје, 1974 година, од страна на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 
по повод стогодишнината од раѓањето на авторот. 



 68 

народот, а не опаку... Потребна ни е интелигенција со јасна свест за моралниот 
долг на човекот пред сопствената татковина и народ. Потребна ни е морално и 
умствено совршена интелигенција“ (1974: 38-43; курзивот е мој). 

Тоа беше Мисирков, но еве како по однос на ова прашање размислува 
современиот германски философ Петер Слотердајк, во својот есеј „Силна причи-
на да се биде заедно (потсетување како да се пронајде народот)“: „Најнапред 
треба да се зачнува и да се раѓа, потоа да се гради и надградува, и како трето, да 
се говори и да се прават рими – тоа се, и тоа биле, најважните сфери на делување 
каде што старите заедници, предмодерните народи – го правеле, на свој начин, 
она што денес со еден, не само анахрон, туку и актуелен израз, може да се опише 
како етничко инвестирање... Секоја група којашто сака да се сочува себеси и она 
што го смета за свое, неизоставно мора во ушите на своите потомци да инвес-
тира и акустички матрици кои, во крајна линија, можат да им ги пренесат на 
идните генерации нашите симболички форми и мелодиски поддршки. Етничките 
единици морале... многу порано од инвестирањето на капиталот... да направат 
биолошки и симболички инвестиции доколку сакале да ја освојат својата 
иднина“ (Sloterdijk: http://pescanik.net/2009/08/jak-razlog-da-se-bude-zajedno/). 

Сакам да напоменам дека – не само по однос на јазикот, верата и културната 
припадност на сопствениот, соседните и другите народи кои живееле во Маке-
донија – програмските текстови на Мисирков зрачат со изразена демократичност 
и толерантност, без и трошка национал-шовинизам карактеристичен за неговиот 
историски период и контекст. Во своите текстови Мисирков често ги употре-
бувал поимите „Македонци“, „македонски народи“ и „македонски народности“, 
опфаќајќи ги сите жители на Македонија, а синтагмата „македонски Словени“ за 
означување на Македонците како припадници на македонската нација, оти за 
него „народ не е ништо друго, освен едно големо другарство засновано на крвно 
сродство, на општ произлез и општи интереси... Долгот кон народот е тесно 
сврзан со долгот кон татковината... а тоа е народен идеал кон кој треба да се 
стреми секој свесен човек… Така разбирајќи го долгот кон татковината, јас се 
решив прво, да го изложам своето разбирање за народните идеали на Македон-
ците... а потоа и да ги напечатам во оваа книга... Со тоа сакам да исполнам еден 
дел од својот долг кон народот и татковината… Како проследувач на идејата за 
целосно одделување на нашите интереси од интересите на балканските народи, и 
на идејата за самостојно културно и национално развивање, јас ја напишав (оваа 
книга) на централното македонско наречје, кое за мене, од сега натаму, ќе биде 
литературен македонски јазик...“, стои во „Предгоорот“ на книгата За македонц-
ките работи (Мисирков; 1974: III-IV-XI). 

Јасно е дека секоја расправа за културната различност на сопствениот и 
соседните народи, го проширува политичкото поле на дејствување. Еве што 
напишал во текстот „Македонска култура“, објавен 1924 година во споменатиот 
весник „Миръ“ (XXX, 7155) и потпишан како К. Мисирков-Македонец: „Ќе 
праша некој: има ли навистина македонска национална култура и македонска 
национална историја... Велам, за среќа, има македонска национална култура и 
историја, зашто тој факт го вооружува македонскиот народ со непобедливо 
оружје во неговата борба за човечки права и за слободен национален живот како 
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рамноправен член во бројот на културните народи“(Мисирков: 2008; 285). И не е 
чудно што, заедно со членовите на Македонското научно-литературно другар-
ство „Свети Климент“во Петроград, Мисирков испраќал барања до руската и 
другите европски влади во кои го застапувал мислењето дека Македониjа не 
треба да им робува на туѓите политички интереси, туку треба да си има наполно 
самостоjно постоење. Свесен за тоа, во статијата под наслов „Македонскиот и 
Бугарскиот национален идеал“, објавена 1914 година во списанието „Македон-
скiй голосъ“ (Македонски Глас), авторот на следниве редови, потпишан со 
псевдонимот К. Пелски, застанал зад овие зборови: „Време е да му се докаже на 
целиот свет – вели Мисирков – дека во Македонија живее македонски народ, а не 
српски, ниту бугарски, ниту пак грчки, дека овој народ си има своја историја, 
свои национални достоинства, свои крупни историски заслуги во културната 
историја на словенството... Македонија е земја со древна словенска култура и 
никој нема да успее да ја искорени оваа древна словенска култура и на пустина 
да ги утврди своите интереси... и за Македонија ќе дојде светлата иднина кога таа 
обединета и ослободена ќе влезе како рамноправен член во семејството на 
балканските народи“ (Мисирков; 2008: 201). 

Во книгата Националниот идентитет, Антони Д. Смит разликува два моде-
ла на нација: граѓанско-територијален и етничко-генеалошки. Ќе се обидам да го 
применам на нашиот, македонски случај. Имено, ако првиот модел е моделот на 
аристократските елити, кои го избираат хоризонталниот пат на бирократска 
инкорпорација манифестирајќи огнен територијален национализам, вториот 
според Смит е оној на средните граѓански слоеви или, ако сакате, на дисидент-
ската етничка интелигенција образувана во дијаспората која избирајќи го патот 
на вернакуларна мобилизација настојува да создаде „историска“ територија како 
резултат на етничкиот сепаратизам од старите империи (Smit; 1998: 193-194). Во 
тоа свое настојување за автономија и самоопределување, тврди Смит, таа се 
потпира врз моќни културни средства (јазикот, верата, етноисторијата...) оствару-
вајќи ги посакуваните цели: формирање хомогена „органска“ нација и создавање 
елитна култура која од немобилизираниот, пасивен етникум ќе создаде „исто-
риски субјект“(Smit; 1998: 198) со политичка, етничка и културна самосвест5. 

                                                 
5 На оваа тема пишува и Валентина Миронска-Христовска. Таа вели: „...западноевропските земји во 

19 век слободно го започнале конструирањето на националниот идентитет, додека во нашите земји тој се 
одвивал во комплексни политички услови под влијание на политичките доктрини: либерализмот, 
национализмот, а подоцна обединети во револуционерниот национализам поради заедничкиот интерес – 
рушење на Хабсбуршката, Отоманската и Руската империја, под чија власт биле словенските народи, 
културно поврзани, но истовремено и свесни за другоста на која дотогаш не й придавале значење, особено 
оние кои биле под Османлиска власт, бидејќи најзначајно за нив било дека тие се христијани...“ (2011: 
154). Повикувајќи се на Манифестот на Македонската лига (националноослободителна организација на 
македонската емиграција, формирана по углед на Ирската лига, од страна на охриѓанецот Васил 
Дијамандиев и велешанецот Георги А. Георгов, во 1880 год., време кога во Цариград работи Европската 
комисија за реформи во Македонија), Миронска вели: „Но да се навратам на тоа дека македонскиот 
идентитет бил граден низ духот на почитувањето на другиот. За тоа сведочи и Уставот за идното државно 
устројство на Македонците (напишан по углед на белгискиот устав! – додала А. Бановиќ), од Маке-
донската лига во 1880 г., во која е истакнато дека територијата што вековито го носи името Македонија 
треба да создаде држава под врховен суверенитет на Неговото Величество турскиот Султан, а под 
покровителство на европските големи сили, како автономна држава на македонскиот народ и на другите 
националности кои живеат во нејзините граници: Турци, Арнаути, Грци, Евреи, Власи, Ѓупти и други, на 
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Што се однесува до нашиот Мисирков, сакам да напоменам дека во своите 
рани текстови тој го застапувал мислењето според кое Македонците треба да 
добијат верска и јазична автономија, заправо полна рамноправност во рамките на 
Европска Турција:„нам не ни треба присоединување кон Бугарија, ниту кон 
Србија, ниту кон Грција – вели тој на своето прво обраќање пред членовите на 
Македонското научно-литературно другарство во Петроград – Турското подан-
ство и зачувувањето на целоста на Турција ни дава право нам, на Македонците, 
да го ползуваме и правото на граѓанство. А тоа може да ни донесе голема 
материјална полза... И вистина, каква полза би имале ние од присоединувањето 
кон Бугарија, Србија или Грција?... Може да се случи поделба на Македонија 
помеѓу малите државички или нејзино окупирање од Австрија. Но може ли да 
има поголема несреќа за Македонците од поделба или окупација?“ (Мисирков; 
1974; 24-26). Десетина години подоцна, во сосема нови историски околности на 
Балканот, залагајќи се за самоопределувањето на Македонците, Мисирков 
пишува: „Најважниот услов за соработката помеѓу Србите, Бугарите и Македон-
ците е полната слобода во самоопределувањето на Македонците. И ете, за 
последново прашање, јас го истакнав принципот на македонскиот патриотизам 
и национализам... Дајте ни да си имаме свои, македонски национални чувства и 
да создаваме македонска култура, како што сме го правеле тоа со векови и кога 
нашата татковина не влегувала во една држава со вашата. Како Македонци, ние 
ќе бидиме пополезни и на Македонија, и на Бугарија, и на Србија, воопшто на 
целото јужно словенство, отколку како Бугари или Срби... Ние можеме да ја 
констатираме близоста на српските, бугарските и македонските интереси, но сЀ 
треба да биде оценувано од македонско гледиште. Беззаветната и безгранична 
љубов кон Македонија, постојаното мислење и работење за интересите на 
Македонија и полниот конзервативизам во пројавите на македонскиот национа-
лен дух: јазикот, народната поезија, наравите, обичаите – ете ги главните црти на 
македонскиот национализам...“ (Мисирков: 2008; 345-347 – курзивот е мој). 

Се разбира, станува збор за една позитивна националистичка пројава, за 
класичен етнички национализам кој дошол како одговор на империјалистичкиот, 
за да ја поттикне политичката и етничката самосвест кај колонизираниот 
Македонец: правото да се поседува политичка автономија и диференциран кул-
турен идентитет, без сила и агресија, ами со политички средства. Покажувајќи 
ја на тој начин својата приврзаност кон идеите на еволуционизмот, реформизмот 
и пацифизмот и изложувајќи ја својата македонска теорија во време кога и видни 
научни имиња од светски ранг покажувале голем интерес за македонското 
прашање (Пипин, Лавров, Де Куртене, Драганов...), Мисирков во континуитет од 
25 години ја застапувал тезата дека, без оглед на нејзината задоцнета пројава, 
самобитноста на македонската нација не е ничиј импорт, некаков идеолошки или 
политички каприц, туку резултат на историски процес, вернакуларна6, автохтона 

                                                                                                                                
чие чело ќе стои генерал-гувернер (од редот на националното мнозинство), а 12-те ресорни министерства 
би биле поделени според националните групи...“ (2011: 157). Актите на Лигата биле идејната матрица на 
македонската национална и ослободителна борба. 

6 Во смисла на нешто бесценето, нешто што изникнало и пораснало на сопствена почва па не може да 
се купи за пари, но има право на законска заштита...  
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визија, специфична во својот развиток. Со своите политички размисли публику-
вани во 93 одделни текстови и посветени на горливи национални, културни и 
политички теми, Крсте Петков Мисирков се промовирал себеси во теоретичар на 
македонскиот сепаратизам со траен влог во националната свест на македонската 
интелигенција. 

 
Рацин и значењето на националната култура 
 

Еден од претставниците на таа интелигенција е секако и Рацин, прогресивен 
народен мислител, револуционер и социјалист, поет и публицист од просторите 
на стара Југославија, заправо неговата политичка мисла која, освен социјална, 
има и експлицитно национална и морална димензија. Таа ме мотивираше да ја 
контекстуализирам во временски распон од 70 години кога европскиот и свет-
скиот поредок доживеале бурни промени, не само во политичка и идеолошка, 
туку и во класна и расна распределба на силите. Еластицирајќи ја затоа времен-
ската рамка и пробивајќи ги балканските граници, си зедов слобода темата за 
националниот идентитет и македонската интелигенција од почетокот на 20 век, 
да ја поврзам со една интернационална идеологија, доминантна за тој историски 
период, идеологија која допушта аналогија меѓу нашиот Коста Рацин и фран-
цускиот егзистенцијален хуманист, психијатарот Франц Фанон, инспираторот на 
антиколонијалното движење во земјите од Третиот свет. За оваа, навидум смела 
теза поткрепа најдов во книгата на Крамариќ кој вели: „...ние во Хрватска (а тоа 
важи и за Македонија) не сакаме состојбата на своето општество да ја опишеме 
како постколонијална. Се однесуваме како колонијалноста да била и останала 
својствена само за ‘обоениот’, ‘нецивилизиран’, ‘граничен’ дел од светот..., но 
хрватската и македонската модерна историја во голема мера кореспондира со 
модерните истории на Третиот свет... Станува збор за оние незаобиколни теми 
на секоја транзиција. Она што им е заедничко на сите транзиции е нивната болна 
недовршеност и двосмисленост...“ (Kramarić; 2009: 72-73; курзивот е мој). 

Иако врската меѓу Рацин и Фанон изгледа предимензионирана, факт е дека и 
двајцата се занимавале со социјални, национални и револуционерни прашања 
потенцирајќи го, пред сè, значењето на националната култура во услови на 
политичко, економско и духовно ропство. Еве како Тери Иглтон, марксистички 
теоретичар на книжевноста и критичар на културата, го оценува значењето на 
овој феномен кај поробените/колонизираните народи. „Империјализмот не е 
само искористување на евтина работна рака... – пишува тој – туку и искорену-
вање на јазиците и обичаите; тој не е само принудно воведување туѓинска војска, 
туку и наметнување туѓи облици на искуство.... Во такви случаи, културата е 
толку животно поврзана со идентитетот на обичниот човек што не е 
потребно да се докажува во колкав степен е поврзана и со политичката борба“ 
(Иглтон; 2000: 225-226; курзивот е мој). 

Ќе ве вратам затоа во 1959 година, на Вториот конгрес на црните писатели и 
уметници во Рим, кога Франц Фанон поставува неколку суштински прашања за 
земјите од Третиот свет. Едно од нив ја отвора дилемата за националната борба и 
деколонизацијата како културен феномен, а другото ги доведува во врска 
политичките (и оружени!) облици на борба со културата на поробените народи, 
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па констатирајќи дека колонијалната доминација ја запира националната кул-
тура на сите полиња, заклучува: „поради тоа што е тоталитарна и ги занемарува 
разликите, таа на еден спектакуларен начин успева да го сотре културниот живот 
на освоениот народ – и додава – ги вложува сите свои сили да го присили 
колонизираниот да ја признае инфериорноста на својата култура..., да го при-
знае непостоењето на сопствената нација, а во крајна линија и неизграденоста 
и неразвиеноста на сопствената биолошка структура“ (Fanon; 1973: 143; 
курзивот е мој). Оттаму, секое свесно и организирано преземање обврска од 
страна на колонизираниот народ да го врати суверенитетот на сопствената 
нација, за Фанон7 станува „најкомплетната културна манифестација што вооп-
што може да се замисли“ (Fanon; 1973: 149). 

Дваесетина години пред овој говор (и пред појавата на култната Фанонова 
Les Damnés de la Terrе/The Wrached of the Earth8, публикувана најпрво на фран-
цуски, па на англиски јазик во 1961 година), на Балканот – претполагам! – во 
услови на нарушени односи со раководството на тогашната КПЈ во Македонија 
(мислам на случувањата од 8 септември 1940-та, кога на Покраинската конфе-
ренција на КПМ Рацин бил бојкотиран и едногласно исклучен од Партијата) – 
настанува текстот „Националното прашање во Македонија“9. Со него Коста 
Солев се вбројува во редот на најголемите македонски интелектуалци, веднаш по 
Крсте Мисирков и „За Македонцките работи“10. Во Рациновиот текст меѓу 
другото се вели: „Борбата на потиснатите народи и народносни групи у 
границите на една империјалистичка држава, борбите за национална независи-
мост, национални права и демократски слободи неминовно добивајат направ-
ление против империјалистичката буржоaзија која ги угнетуе и експлоатира на 
колониален начин, неминовно се чукнујат со целиот ‘светски систем на финан-
сијското поробуење’ и колонијално ограбуење и по тој начин нужно се сливајат 
со главните сили кои се борат за куткањето на тој систем, со борбите за новата 
друштвено-прогресивна класа, пролетариатот... Вистинското и правилното реше-
ние на националното прашање може да се постигне само по патот на револу-
ционерната борба на широките маси, онеправдани и ограбени от империализмот. 
Таја нивна борба неминовно се слива со борбата на пролетариатот от целиот 
свет, со кое се создава единствен светски револуционерен фронт на сите 
потиснати и експлоатирани маси против општиот враг – светскиот импери-
                                                 

7 Како психијатар и невролог, Франц Фанон го истражувал и психолошкиот ефект на колонизацијата 
како гранична импликација која го поттикнала антиколонијалното движење во светот. Тој активно 
учествувал во Алжирската револуција против колонијална Франција, но не го дочекал стекнувањето на 
независноста во 1962 година. 

8 Оригиналниот наслов на оваа последна Фанонова книга е алузија на почетните стихови од кому-
нистичката Интернационала. Во поранешна Југославија први ја преведоа Хрватите под наслов: Frantz 
Fanon, Prezreni na svijetu, Stvarnost, Zagreb, 1973. 

9 „Националното прашање во Македонија“ е фрагмент/дел од интегралниот текст на ракописната 
оставина на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје (поточно на Катедрата за македонска и 
јужнословенски книжевности) – објавен за првпат во Стихови и проза (Култура, Скопје, 1966), а 
поместен и во книгата Проза и публицистика (Наша книга, Скопје, 1987). 

10 Предлог-програма за македонското национално и ослободително движење која ја разоткрива 
асимилаторската политика на соседните земји насочена против македонскиот народ, неговиот јазичен, 
културен и етнички идентитет. 
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јалистички систем. Ете зошто националното прашање за вистинските марксис-
ти-ленинисти е револуционерно и интернационално прашање, и као такво прет-
ставуе ‘дел от општото прашање на пролетерската револуција, дел от прашањето 
на диктатурата на пролетариатот’“ (Рацин; 1987: 174-176; курзивот е мој). 

Ќе ве потсетам, иако ви е познато дека како многу млад (во 1924 год., на свои 
16 години) во услови на колонизација на македонската земја од страна на 
владејачката буржоазија и монархијата во стара Југославија, синот на грнчарот 
Апостол Солев, инспириран од револуционерните идеи на Гарибалди, станува 
член на СКОЈ. Некаде во исто време, заправо една година подоцна (1925), на 
карипскиот остров Мартиник (тогашна француска колонија) доаѓа на свет Франц 
Фанон, како потомок на некогашни африкански робови. Рациновиот и Фаноно-
виот животен пат никаде не се допираат – освен можеби во 1943 година, кога, 
враќајќи се во Скопје, Рацин решава да му се приклучи на партизанскиот одред 
„Кораб”, а Фанон на сојузничките војски во борбата против фашизмот. И додека 
едниот несреќно го губи својот живот, другиот е ранет и одликуван со орден за 
храброст, за што добива стипендија на Сорбона, каде што, освен медицина и 
литература, слуша и филозофија кај Морис Мерло-Понти. По дипломирањето во 
1952, го објавува есејот „Синдромот на северно-африканците“, за истата година, 
во издание на Editions du Seuil, да излезе и книгата Peau noire, masques blancs 
(Црна кожа, бели маски) во која, потпирајќи се на Хегеловиот дијалектички 
бинаризам господар-слуга, го изведува својот бинаризам: бел колонизатор – црн 
колонизиран. За разлика од него, нашиот самоук Рацин, со филозофските идеи на 
Хегел, Маркс и Ленин се сретнува во Сремска Митровица, кога времето минато 
во затворот го користи за учење. Имено, со своите политички истомисленици, 
Рацин го преведува „Комунистичкиот манифест“, ја проучува историјата на 
македонскиот народ од класни и национални позиции, се обидува да состави 
речник на македонскиот јазик, објавува неколку статии и трудови од областа на 
литературната критика, философијата и историјата, па на просторите на стара 
Југославија се прокламира како прогресивен мислител меѓу македонската 
интелигенција. Каква би била неговата политичка и општествена активност 
доколку останел жив, одолевајќи им на идеолошките притисоци на времето, 
можеме само да насетуваме, како што можеме и за Фанон, кој на иста возраст 
како и Рацин, само на 35 години, прерано го губи својот живот од леукемија. Но 
едно е сигурно – фактот дека како приврзаници на социјалните идеи и марксис-
тичката идеологија, како револуционери и борци за национални и човекови права 
кои проживеале бурни години – и двајцата покажале висока свест за важноста на 
националната култура кај поробените/колонизирани народи, со таа разлика што 
кај Рацин акцентот е ставен врз класно-националниот, а кај Фанон на расно-
националниот аспект. Еве како размислува Франц Фанон во Презрени на светот. 
Вели вака: „Една од заблудите што тешко се бранат е настојувањето да се 
ревалоризира домородната култура во услови на колонијална доминација. Тоа 
води кон парадоксална ситуација која може да се опише вака: во колонизираните 
земји, најелементарниот, најбруталниот и најповршниот национализам е најбор-
бениот и најделотворниот начин за одбрана на националната култура“ (Fanon; 
1973: 148). Иако е свесен дека меѓу национализмот и националната свест – која 
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како најразвиен облик на култура создава услови за појава и на интернационална 
свест – не смее да се стави знак на равенство. Фанон додава: „Ако за луѓето 
судиме врз основа на нивните дела, тогаш ќе речеме дека примарна задача на 
секој интелектуалец е да ја изгради својата нација... преку охрабрување и 
откривање на универзалните вредности. Оттаму, националното ослободување не 
ја оддалечува сопствената нација од другите нации; тоа ù овозможува да биде дел 
од нив, на бината од светската историја“ (Fanon; 1973: 151). 

Слични размисли наоѓаме и кај нашиот Рацин. Имено, задоен со идеите на 
комунистичката Интернационала, тој констатира дека историјата на македон-
ските национално-ослободителни борби е во чудна зависност од политиката на 
балканските империјалистички сили, поточно од „борбите на зрелата... империа-
листичка буржоазија от главните европејски земји, заинтересувана, от распадот 
на Османската империја, за превземањето на бази и сфери на влијание на 
Балканот“ (Рацин, 1987: 177), па анализирајќи ги територијалните аспирации на 
соседните нации кон Македонија, пишува: „За таја цел буржоазијата мобилизира 
цела армија от учени и шарлатани, кои создаваја ‘теорија’ за националната 
припадност и правото на нивната буржоазија да го анектира некој крај или некоја 
земја. Ако се работеше за некоја колонија, завоеванието се предаваше со 
‘цивилизаторска’ мисија, а ако се сакаше некој дел от некоја ‘алка’ от противниот 
лагер, тогај се прекопуеја сите историјски старудии, се фалсифицираја, наду-
ваја, се извртуеја, – се со цел да се докаже ‘историјското’, ‘крвното’, ‘родстве-
ното’ право на нивната буржоазија да го владее тој крај… И сите теории за 
‘крвната’ припадност на тија краеви кај извесна империјалистичка земја, за 
‘историјската’ мисија на таја земја и други измислици објективно служеја за 
реакционерни цели... От тија причини Македонија стана ‘јаболко на раздор’ меѓу 
српската и блгарската буржоазија, на која обете фрлија грабителско око и не 
можеја да се согласат преку неја. От тија причини дојде и мешањето на српските 
и блгарските империалисти во македонските национално-ослободителни борби, 
кое се одрази толку фатално на македонскиот народ и процесот на неговото 
национално пробудуење“ (Рацин; 1987: 174-175-179; курзивот е мој). 

Факт е дека ваквите прогресивни и за тоа време смели размислувања на 
Коста Рацин им пречеле на хегемонистичко-холистичките структури кои ја 
држеле во колонијална зависност секоја одделна пројава на дух и етницитет, во 
име на една „единствена“ национална историја и култура. Случката на Лопуш-
ник во 1943 е симптоматичен настан кој останал нерасветлен и недоволно 
коментиран (ниту пак проблематизиран) од политичката јавност кај нас. Се 
разбира, тој настан не е ни клучното прашање на овој есеј, за кој би имала јас 
паметен одговор, но она што ме интригира е сознанието што произлезе од него – 
дека секој говор, секоја расправа за културната различност на овие простори 
може да го прошири политичкото поле на дејствување. Имено, иако дискурзив-
ното конституирање на македонската нација во текстовите на Рацин се одвивало 
под превезот на комунистичката партија, поточно низ идеолошката призма на 
лумпенпролетаријатот, кому му припаѓал и Коста Солев, неговата еманципа-
торска и за тоа време забранета идеолошка свест јасно й пркосела на постојната, 
етаблирана и моќна хегемонистичка власт на која й пречел Рациновиот авторитет 
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меѓу народот, особено неговите идеи за македонскиот идентитет, на кои се 
ослонувале многумина. 

До слични теориски согледби, но од поинаква идеолошка мотивација, дошол 
и авторот на книгата Текст. Нација. Идентитет: интерпретација на црнилата 
на македонската историја. Тој, меѓу другото, го вели и следново: „...ќе тргнам 
од тезата дека и хрватската и македонската историја се наоѓале во позиција на 
потчинети субјекти. Имено, во рамките на политичките граници на Хабзбурш-
ката и Отоманската империја постоеле мноштво територијално измешани 
култури без соодветна политичка заштита. Тој непријатен факт барал, како од 
хрватскиот, така и од македонскиот национализам, да изврши истовремено две 
тешки задачи. Првата задача била создавање ‘висока култура’ (ќе потсетам дека 
тоа не можело да се спроведе без елита... улогата на интелигенцијата била 
неизмерна токму поради фактот дека националната држава сè уште не била 
формирана)... Втората задача била формирање сопствена држава“ (Kramarić; 
2009: 67-68). „Во случајот на Хрватска и Македонија – додава Крамариќ – кои 
припаѓале кон полиетнички империи, постоеле исклучителни индивидуи / разбу-
дени интелектуалци, кои... го применувале национализмот повикувајќи се на 
правото да се поседува диференциран културен идентитет и политичка 
автономија“ (Kramarić; 2009: 73; курзивот е мој), па развивајќи ја оваа согледба 
во една од мноштвото фусноти со кои е преполна оваа важна книга за Маке-
донија и македонскиот идентитет, тој ги цитира Ентони Смит и Рамашандра 
Гухаза, за кои национализмот е повеќе културна форма, одошто политичка 
доктрина (Kramarić; 2009: 69). Се разбира, Крамариќ тука мисли на позитивните 
националистички пројави, заправо на класичниот етнички национализам кој, без 
оглед дали се појавил во Хабзбуршката, Отоманската, Романовата или Караѓор-
ѓевиќевската империја, дошол како одговор на империјалистичкиот национа-
лизам кој ја поттикнувал политичката и етничката самосвест кај колонизираните 
народи. За жал, ниту Рацин ја доживеал самобитноста на Македонија, ниту 
Фанон ја дочекал деколонизацијата на земјите од Третиот свет. А еве како 
размислувал тој: „Нацијата не е само претпоставка за културата, за нејзиното 
непрестано збогатување и продлабочување. Таа е нужност. Борбата за нацио-
нален опстанок ја ослободува културата отворајќи й творечки перспективи... Но, 
она што најпрво треба да се случи е востановената нација да й вдахне живот на 
националната култура, во најбиолошка смисла на зборот“ (Fanon; 1973: 149). 

Погоре споменав дека публицистиката на Рацин е специфичен начин на 
гледање и толкување на историјата и на традицијата. Неговите разновидни есеи 
можеби и не се толку интелектуален предизвик како оние на Фанон, колку 
медиум низ кој можел да го пропушти тој своето гледање за јазикот, нацијата и 
културата. Преку нив Рацин се занимавал со поважните аспекти на општеството, 
со толкувањето на историјата, со проблемите на моќта, со надежите за иднината, 
зашто не постои писмо ослободено од баластите на идеологијата, за која, не 
секогаш сме свесни дека ја ползуваме или й служиме. Тери Иглтон е во право 
кога вели дека секогаш ги нарекуваме идеолошки интересите на другите, а 
никогаш сопствените, па подвлекува: „Јас не се залагам за политичка критика 
која би ги читала литературните текстови во светлината на политичките 
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вредности, убедувања и цели, затоа што тоа го прави сета критика... Разликата 
меѓу политичката и неполитичката критика е еднаква на разликата меѓу 
претседателот на владата и монархот...“ (Иглтон; 2000: 219). 

Ова размислување има упориште и во критичките текстови на Рацин кои се 
занимаваат, навидум, со книжевни, а всушност расправаат за важни социјални и 
национални прашања. Затоа и не ме чуди што Гане Тодоровски вака го опишал 
Рацина: „Рацин беше раздвижувач на средината и времето, менувач на состој-
бите. Тој проговори од името на народот и уметноста и класата оставајќи зад себе 
кралимарковски отпечатоци на духот во историјата на едно време. Нему му 
припадна чест да биде носител на подвиг, да се раскрили и да се извиши уште 
прижив накај иднината чиј грандиозен залог засекогаш останува, за да се 
престори во трајна насока накај обединувањето и да стане духовен межник пред 
осенчените простори на Слободата“ (Тодоровски; 1985: 242-243). Да се биде 
„раздвижувач на средината и на времето и менувач на состојбите“ е одлика на 
јавните интелектуалци, а таков секако бил и Коста Рацин, кој со збор и дело се 
вградил себеси во македонската национална историја, литература и култура. 

Седумдесетина години по Рациновите и Фаноновите согледби, авторот на 
споменатата Текст. Нација. Идентитет, во духот на еден постмарксистички 
литературен теоретичар, затворајќи некои суштински прашања за нацијата и 
идентитетот, поентира со зборовите кои најсоодветно ја отсликуваат тезата на 
мојов есеј. Вели вака: „Во оваа книга покажавме дека идејата за политичка 
татковина ја развиле интелектуалците: политичарите, книжевниците, пишува-
чите на историјата, правниците, филозофите, „промоторите“ на националната 
свест. Ја формирале во говорите, во теориите за јавно право и во теориите за 
минатото. Во песните, политичките памфлети и националните химни тие ги 
создале местото и улогата на нацијата, а преку училиштата, медиумите, весни-
ците и книгите, тој начин на мислење станал заеднички и за широките народни 
маси. Тоа недвосмислено потврдува дека конституирањето на нацијата, од 
една, и нејзината радикална модернизација, од друга страна, се само два комп-
лементарни процеса“ (Kramarić; 2009: 18-19; курзивот е мој). Ова ме уверува 
дека со својот интернационален дух и со интелектуалните размисли за маке-
донското национално прашање, за македонската литература и култура, Коста 
Солев Рацин го продолжил она што го беа започнале неговите претходници. 
Секое навраќање кон нив, за мене е само скромен придонес во таа насока. 
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Jozef Obrembski e roden vo 1905 godina, vo Teplik, vo oblasta Podo-

le, dene{na Ukraina. Toj e poznat polski etnolog i sociolog, predava~ i 
profesor na pove}e univerziteti vo Polska i vo Amerika. Svoeto sredno 
obrazovanie go zapo~nal vo Var{ava, kade {to negovata majka se preseli-
la so svoite tri deca, po preranata smrt na soprugot. Maturiral vonredno 
vo Krakov, vo 1926 godina. Studiral na Krakovskiot univerzitet pod 
rakovodstvoto na eden od najpoznatite polski i slovenski etnolozi 
Kazimjer Mo{iwski. Kako svoja specijalnost Obrembski ja izbral 
etnografijata, no istovremeno svojot interes go naso~il i kon sloven-
skata etnografija. Isto taka, toj studiral i slovenska filologija i 
dijalektologija kaj poznatiot filolog Kazimjer Ni~ so kogo ostanal vo 
bliski kontakti, a ednovremeno studiral i op{ta lingvistika, polska 
gramatika, ukrainski i ruski jazik, arheologija, polska literatura, 
pra{awa od istorijata na umetnosta i filozofijata (Nowakowski 1982: 3). 
Krakov vo toa vreme bil sredi{te na slovenskata etnologija, re~isi za 
cela sredna Evropa. Na Univerzitetot postoel Slavisti~ki studium 
poznat vo univerzitetskite centri nadvor od Polska, kako eden od 
najzainteresiranite za problematikata i metodite upotrebuvani vo 
oblasta na etnologijata. Toj bil sredi{te koe u`ivalo golema po~it i 
popularnost vo mnogu evropski zemji.  

U{te za vreme na studiite toj, pred s¢, se opredelil kon prou~uvaweto 
na narodnata kultura, posebno selskata. Vo godinite 1927-1928 vodel 
samostojni terenski istra`uvawa na Balkanot, a u~estvuval i vo vtorata 
i tretata nau~na ekspedicija, poznata vo polskata literatura kako 
"balkanska ekspedicija". So terenski istra`uvawa bile opfateni: Buga-
rija, Dobruxa, Makedonija, isto~na Srbija i evropska Turcija. Vo ovie 
negovi istra`uvawa Makedonija zazema ramnopravno mesto kako i site 
drugi spomenati dr`avi.  

Vo godinite 1928-1930, u{te kako student, Obrembski bil zamenik 
asistent, a potoa i pomlad asistent na Katedrata po etnografija na 
Slovenite na Krakovskiot, odnosno Ja|elowskiot univerzitet. 
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   Negovite etnografski istra`uvawa na Balkanot, glavno, se koncen-
trirale na materijalnata kultura, so poseben interes kon zemjodelstvoto 
i lovxistvoto. Vo 1930 godina steknal titula magister od oblasta na 
slovenskata etnografija i op{ta etnologija. Magisterskiot trud pod 
naslov "Narodnoto zemjodelstvo vo isto~niot del na Balkanskiot Polu-
ostrov" bil izraboten vrz osnova na sopstveni terenski istra`uvawa, 
me|u drugoto, i vo Makedonija. Taka, del od trudot im e posveten na 
narodnoto zemjodelstvo i lovxistvo na Makedoncite. Trudot bil otpe~a-
ten vo spisanieto "Lud slowiavski", t. 1, 1929/1930, t. 2, 1931, prvo me|una-
rodno nau~no spisanie posveteno na dijalektologijata i etnografijata na 
Slovenite, pod zaedni~ka redakcija na K. Ni~ i K. Mo{iwski. 

O~igledno e deka J. Obrembski svojot interes kon etnografijata go 
razvival pod vlijanie na profesorot Kazimjer Mo{iwski, a potoa go 
pro{iril vo London kaj profesorot Bronislav Malinovski vo London 
School of Economics and Political Science, blagodarenie na dobienata 
stipendija od fondacijata Rokfeler. Vo pismoto na K. Mo{iwski do 
direktorot na fondacijata Rokfeler, nao|ame elementi koi zboruvaat za 
nau~nata idnina na J. Obrembski. Me|u drugoto, K. Mo{iwski pi{uva: 
„[to se odnesuva do akademskata kariera na g. Obrembski, toj po 
vra}aweto vo zemjata }e habilitira na Uneverzitetot vo Krakov i, po moe 
mislewe, po nekolku godini }e bide najseriozniot kandidat za prezemawe 
na Katedrata vo slu~aj na smrt na nekoj od pette sega{ni na{i profesori 
po etnologija ili etnografija“ (Obrembski, III, 2002: 95). Vo 1932 godina J. 
Obrembski pristignal vo Makedonija i vodel istra`uvawa do april 
slednata godina. 

Vo 1934 godina doktoriral na Londonskiot univerzitet na tema 
"Family Organization among Slavs as Reflected in the Custom of Couvade" i se 
zdobil so zvaweto doktor po filozofija od oblasta na op{testvenata 
antropologija. Vo svojata doktorska disertacija nezna~itelno gi koristi 
i svoite terenski materijali od Pore~e.  

Za vreme na Vtorata svetska vojna J. Obrembski `iveel vo Var{ava, 
kade {to u~estvuval vo tajnoto obrazovanie vo razni nau~ni institucii. 
Toj tuka, glavno, bil povrzan so Polskiot sociolo{ki institut koj 
rabotel vo konspiracija. U~estvuval i vo dvi`eweto za pomo{ na Evrei-
te. Isto taka, rabotel vrz makedonskite materijali i materijalite od 
Polesie (oblast vo dene{na Belorusija). Otkako habilitiral, zaminal za 
Anglija, kade na univerzitetite vo Oksford i vo London dr`el pove}e 
predavawa. Vo godinite 1946-1948, so posredstvo na Univerzitetot vo 
London, vodel terenski istra`uvawa vo Jamajka.  

Vo 1948 godina J. Obrembski zaminal za Amerika, kade {to rabotel vo 
Obedinetite nacii i bil ~len na Sekretarijatot na ON. Rabotel kako 
specijalist po op{testveni pra{awa vo Doveritelniot departman vo ON 
odgovoren za takanare~enite doveritelni teritorii koi se oslobodile od 
kolonijalnata zavisnost. Zaminuvaj}i za Amerika toj so sebe gi ponesol i 
makedonskite materijali od Pore~e.  
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Vo 1959 godina gi napu{til Obedinetite nacii i se posvetil na 
didakti~kata dejnost na Wujor{kiot univerzitet. Prvo dr`el predavawa 
на Brooklyn College i Queens College of the City University of New York, a od 1962 
godina bil profesor po op{testvena antropologija на C.W. Post College of 
Long Island University. Vo toa vreme go po~nal i sreduvaweto na trudovite za 
pe~at koi gi imal zapo~nato porano. No, se razbira, ne gi prekinal 
kontaktite so Polska i so najzna~ajnite li~nosti svrzani so polskata 
nau~na sredina.  

Jozef Obrembski po~inal vo Holis vo dr`avata Wujork na 28. XII 1967 
godina1. 

* 
Po objavuvaweto na ostavinata na Jozef Obrembski vo Makedonija, vo 

na{ata nauka se pojavija pove}e pra{awa, na koi taa treba da dade 
soodvetni odgovori. Vo taa smisla, postojat izvesni uka`uvaewa, no ne se 
dovolni da dadat izdr`liv odgovor. Smetam deka edno od najva`nite 
pra{awa e povrzano so vremeto na objavuvaweto na etnografsko-folk-
lorniot korpus na J. Obrembski. Sociologot Marija Ta{eva na sledniov 
na~in go opfati ova pra{awe: „Koga vo edna zemja {to ne izobiluva so 
etnolo{ki istra`uvawa, sprovedeni pred sedumdeset godini od nau~nik 
so stransko poteklo, lokalnite istra`uva~i se dovedeni vo situacija da 
treba da odgovorat na redica pra{awa, od koi prvoto e: Zo{to tolku 
docna? No, na niv etnolozite }e gi dadat svoite odgovori. Kako prestav-
ni~ka na sociolozite, ne odbegnuvaj}i ja odgovornosta za dolgiot molk, 
mojata osnovna dilema e kako ovie vredni podatoci da se vklopat vo ve}e 
izgradenata, iako ne mnogu jasna, slika za sostojbite na makedonskoto 
op{testvo vo triesettite godini od dvaesettiot vek“ (Ta{eva 2002: 43). 
Marija Ta{eva sosema pravilno i jasno go postavi ova pra{awe, no 
istovremeno taa go postavi i pra{aweto za odgovornosta na makedonskata 
nauka, za nezamisliviot nejzin odnos kon istra`uvawata na J. Obrembski 
vo Makedonija i sudbinata na negovata ostavina. 

Pra{awevo ima golema smisla, bidej}i nekoi makedonski nau~nici 
znaele za makedonskata ostavina na J. Obrembski, a ne prezele nikakvi 
~ekori ovie zna~ajni materijali da se sredat i da se otpe~atat. Podatoci 
koi se odnesuvaat na ova pra{awe nao|ame vo korespondencijata pome|u 
Antonina Jablowska-Obrembska, sestra na J. Obrembski so negoviot sin 
Stefan Obrembski. Vo nejzinoto posmo do nego od 25. XII 1974 godina }e 
mu napi{e: „Sostojbata na makedonskite materijali e dosta razli~na. 
Nekoi zapisi na makedonskite tekstovi se tolku bledi {to edinstveno 
nau~no podgotven Makedonec - a so takov personal univerzitetot vo 
Amherst ne raspolaga - bi mo`el da gi de{ifrira i ra~no da gi zapi{e. 
Se vra}am do koncepcijata koja zapo~nala u{te dodeka bil `iv Jozef, 

                                                 
1 Poop{irno za biografijata na J. Obrembski vidi: Ana Angelking, Curriculum 

vitae na Jozef Obrembski, Jozef Obrembski, Pore~e 1932-1933, Glaven i odgovoren 
urednik: Tanas Vra`inovski, Urednici: Ana Engelking, Xoel M. Halpern, Skopje 
2003. 
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koga lingvistite i etnografite od Skopje go kanele Jozef vo Makedonija, 
za da mu ovozmo`at obrabotka na makedonskite materijali na samoto 
mesto. Jozef na pokanata ne odgovoril, no vo su{tina sakal da ja isko-
risti, no po izvesno podreduvawe na makedonskite materijali. […]. No 
u{te pred toa profesorite od Skopje bile gotovi da gi izdadat makedon-
skite materijali na Jozef i im uspealo vo 1971/72 da dobijat za taa cel 
nekakva suma. Terminot na dotacijata zastarel poradi nemaweto na 
kontakt so Tamarka i celata rabota propadnala“ (Obrembski, III 2002: 
108). Za svojata namera da gi prodol`i svoite istra`uvawa vo Makedonija 
J. Obrembski mu pi{uval na Kazimier Mo{iwski vedna{ po zavr{uva-
weto na istra`uvawata vo Makedonija vo 1933 godina (na istoto mesto: 
104). Ovaa namera go potvrduva i pismoto na prof. Bo`idar Vidoeski 
isprateno do nego, vo koe go moli za detalen plan na negoviot prestoj i 
istra`uvawa vo Pore~e (na istoto mesto: 116). Za `al, preranata smrt mu 
popre~i da gi prodol`i svoite istra`uvawa vo Makedonija i podgotov-
kite za nivnoto pe~atewe. 

Spored toa, za makedonskite materijali na J. Obrembski bil zapoznat 
prof. B. Vidoeski, kako i prof. Zuzana Topoliwska, ~lenovi na Makedon-
skata akademija na naukite i umetnostite. Tie ja iska`ale svojata podr{-
ka za izdavawe na materijalite na J. Obrembski od strana na na{ata 
Akademija. No, za `al, ostana samo na dobrata `elba. Od citiranoto 
pismo doznavame deka prof. B. Vidoeski go zamolil prof. Zbigwev 
Golomb - slavist na univerzitetot vo ^ikago, a i prviot lektor po polski 
jazik na Univerzitetot „Sv. Kiril i Metodij“ vo Skopje, za da kontaktira 
so arhivistkata na Bibliotekata vo Amherst, kade se ~uva ostavinata na J. 
Obrembski, g-|a Emerson i koga materijalite }e bidat podredeni, toj bi 
dopatuval za da dobie pretstava vo odnos na brojnosta i kvalitetot na 
makedonskite materijali. Sorabotkata pome|u prof. Vidoeski i prof. 
Golomb, prof. A. Jablowska-Obrembska go ubeduva sinot na J. Obrembski 
deka mo`e da dade dobri rezultati, na visoko nau~no nivo. Ne ni e poznato 
kako se razvivala sorabotkata pome|u ovie dvajca profesori. Sepak, 
poznato ni e deka prof. Vidoeski ne zaminal za Amherst za da se zapoznae 
so makedonskite materijali na J. Obrembski, no ne dali i Golomb prezel 
nekoja akcija.  

Prof. Antonina Jablowska vo svoite pisma do Stefan Obrembski 
pove}epati se navra}ala na izdavaweto na makedonskiot korpus na J. 
Obrembski od strana na MANU. Vo pismoto od 18.07.1981 god. mu napi-
{ala na Stefan deka se sretnala so prof. Z. Topoliwska i razgovarale za 
makedonskite materijali na nejziniot brat: „Vo razgovorite so prof. 
Topoliwska povtorno se postavilo pra{aweto za makedonskite etno-
grafski materijali na tvojot tatko, deponirani vo Univerzitetskata 
biblioteka vo Amherst Mas. Topoliwska e vo postojan kontakt so prof. 
Bo`idar Vidoeski (pi{uvaat zaedni~ka kniga) i znae za postoeweto na 
mnogu sposoben mlad nau~nik, u~enik na Vidoeski, koj bi mo`el da bide 
ispraten vo Amherst so namera da gi podgotvi materijalite za pe~at. 
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Materijalite na Jozef bi gi izdala Makedonskata akademija na naukite na 
makedonski jazik, {to bi bilo edinstveno logi~no re{enie za za~uvuvawe 
na avtenti~nosta i ednozna~nosta na tekstovite“ (na istoto mesto: 110). I 
vo ovoj slu~aj nemame nikakvi uka`uvawa dali nekoj mlad makedonski 
nau~nik zaminal za Amherst. I ova pra{awe ostanuva bez odgovor. 

Vo soglasnost so ova pismo, soprugata na J. Obrembski, Tamara bila 
pokaneta na sredba vo Skopje. Ne ni e poznato od koi pri~ini ne dojde do 
sredba me|u nea i makedonskite nau~nici, koi ja pokanile. Ne ni e jasno 
zo{to ne dojde do sredba me|u soprugata na Obrembski i nau~nicite od 
MANU, iako taa bila pokaneta tokmu od niv. Mo`eme samo da si pret-
stavime kako taa se ~uvstvuvala vo Makedonija. Edinstveno taa kontak-
tirala so u~itelot Ariton Veselinovski od Vol~e, kaj kogo se smestila. 
Za vreme na svoite istra`uvawa J. Obrembski `iveel vo ku}ata na nego-
vite roditeli. Za vreme na svojot prestoj vo Makedonija taa go posetila i 
seloto Vol~e.  

Po vra}aweto vo Soedinetite Dr`avi doznala deka MANU povtorno 
se interesira za materijalite na J. Obrembski i re{ila da vospostavi 
povtorno kontakt so Akademijata. Koga se re{i da ja prifati ovaa inici-
jativa taa po~inala vo 1973 god. Poa|aj}i od faktot deka Tamara Obrem-
bska bila mnogu anga`irana za izdavawe na materijalite na svojot soprug, 
mo`e da se pretpostavi deka ovaa rabota bi ja dovela do kraj. 

Od ova vreme rabotata okolu donesuvaweto na materijalite na J. 
Obrembski vo Makedonija i nivna publikacija zamre, bez ogled na toa {to 
vo 1979 godina be{e povtorna aktualizairana od toga{nata Katedra po 
etnologija i kulturna antropologija na Univerzitetot vo Var{ava i od 
Institutot za folklor „Marko K. Cepenkov“ od Skopje. Ovie dve insti-
tucii dve godini podocna potpi{ale dogovor za nau~no-istra`uva~ka 
sorabotka. Vo dogovorot, me|u drugoto, stoi: „Zemaj}i gi predvid dosega{-
nite dostignuvawa na naukata, a posebno teorijata na golemiot etnograf i 
slavist, Kazimier Mo{iwski, za zna~eweto na sporedbenite istra`uva-
wa na ju`nite i severnite predeli na Slovenstvoto za re{avawe na 
prvobitnoto pra{awe na kulturata na Slovenite, a zemaj}i go predvid i 
zna~eweto na monografskata metoda, dvete strani }e se zafatat: 

A. Trudovi vrz sporedbeni monografii na sela od Ju`nite i Severni-
te Sloveni, a toa seloto Vol~e vo Makedonija (50 godini po istra`uva-
wata na Jozef Obrembski) i podlasko selo vo Polska“*. Dogovorot po~na 
da se realizira edna godina podocna. Za `al, istra`uvawata vo Makedo-
nija ne bile vodeni vo Vol~e, taka kako {to predviduva{e dogovorot, tuku 
vo drugo selo. I ovoj pat rabotata okolu izdavaweto na makedonskite 
materijali na J. Obrembski ne donese nikakvi rezultati. Vo vtorata 
polovina na osumdesettite godini be{e napraven u{te eden ~ekor. Vo 
Vra{ava dojde do sredba pome|u sestrata na J. Obrembski, negoviot sin 
Stefan, od edna strana, a od druga strana prof. Z. Sokolevi~, od polska 

                                                 
* Li~en arhiv. 
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strana i Tanas Vra`inovski, od makedonska strana. Na taa sredba be{e 
donesen zaklu~ok za vra}awe vo Polska na materijalite na J. Obrembski. 
Toa treba{e da go stori Stefan Obrembski. Za `al i ovojpat bez rezul-
tati. Situacijata prodol`i da stoi na mrtva to~ka. Rabotata okolu 
izdavaweto na makedonskiot korpus be{e aktualizirana vo 1998 godina 
koga Ana Engelking ni ja predade makedonskata ostavina na J. Obrembski 
i ja zapo~navme rabotata vrz sreduvawe i podgotvuvawe za pe~at.  

Navra}aj}i se do postavenoto pra{awe mo`e da se zaklu~i deka 
makedonskite nau~nici ne vlo`ile soodveten napor za da gi dovedat vo 
Makedonija materijalite na J. Obrembski i nivno publikuvawe. I tuka 
treba da se bara odgovornosta, za koja pi{uva prof. M. Ta{eva. Smetam 
deka ako ovie materijali bi bile otpe~ateni vo sedumdesettite godini 
makedonskata etnologija i sociologija bi imale va`na nau~na baza vo 
nivniot razvoj. 

Vtoro va`no pra{awe koe se pojavi e svrzano so izborot na Pore~e 
kako mesto na istra`uvawe na J. Obrembski vo Makedonija. Vo vrska so 
ova pra{awe poa|ame od faktot deka vo tie godini vo Makedonija mo`elo 
da se najde region vo koj narodnata kultura bila za~uvana kako vo Pore~e, 
a duri i mo`ebi vo podobra sostojba. Vo skromnata korespondencija, koja 
se odnesuva na negovite istra`uvawa vo Makedonija ne mo`e da se najde 
odgovor na toa pra{awe. Postojat nekoi pretpostavki, koi mo`at da se 
otkrijat vo negovite trudovi. Kako {to e poznato J. Obrembski u~estvu-
val vo vtorata i tretata ekspedicija na “Orbis” na Balkanot, 
organizirana od prof. Ludomir Savicki, rakovoditel na Geografskiot 
Institut vo Krakov. U~esnicite na tretata ekspedicija prestojuvale i na 
teritorijata na Makedonija (Engelking 2003:10). Vo istra`uvawata vo 
Makedonija ekspedicijata opfatila dosta golem prostor, koj se prostiral 
od jugoisto~na Makedonija do Skopje i Kumanovo. Se istra`uvale 
slednive sela: Novo Selo, Sekirnik, gradot Radovi{, Dolani, Sofilari, 
Nova~eni, Katlanovo, Mominci (Obr&bski:1929)*. Vo ovie istra`uvawa J. 
Obrembski ne go spomenuva Pore~e. 

Pore~e vo toa vreme ne bilo poznato vo istoriskata i etnolo{kata 
literatura. Edinstveno srpskiot nau~nik Jovan Cviji} vo svoeto delo 
Strukturata i podelbata na planinite na Balkanskiot Poluostrov2, 
me|u drugoto pi{uva i za Pore~e. Ovoj fakt go potvrduva i Obrembski, 
koj napi{al: „Predmet na ovaa kniga, me|u drugoto, e i etnografskiot 
opis na magisko-religiozniot sistem ili poednostavno re~eno religijata 
na maliot i malku poznatiot balkanski narod, kako vo istorijata, taka i 
vo etnologijata, koj ja naseluva planinskata kotlina na Pore~e, zemja 
raspolo`ena vo planinskiot masiv na jugozapadna Makedonija, vo 

                                                 
* Navedenite mesta vo Makedonija  se sre}avaat na pove}e strani vo citiranoto 

delo na J. Obrembski. 
 1  J. Cviji¢, Struktura i podele planina Balkanskog Poluostrva, XLIII  Glas 

Srpske kraqevske akademije, Beograd, Geomorfologija, 1905, 1 kw., 227-450.  
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zapadniot del na Balkanskiot Poluostrov, vo Jugoslavija. Zemjata i 
nejziniot narod, Pore~anite, malku se poznati, kako vo istorijata, taka i 
vo etnologijata. Rasfrleni na rabot na evropskata civilizacija, koja od 
neodamna, samo od pred nekolku decenii se najdoa vo teritorijalniot 
nacionalen prostor na jugoslovenskata zaednica, tie vo poslednite godi-
ni bez malku vodat svoj `ivot spored modelite, ostaveni od nivnite 
dedovci i pradedovci. Pore~anite - so celata svoja arhai~na narodna 
kultura i tradicionalniot tek na `ivotot - se nao|aat na marginite na 
sovremenata istorija, nadvor od strujata na golemite promeni i istoriski 
nastani na sovremenosta, tu|i i ne~uvstvitelni na slu~uvawata vo 
golemite centri na civilizacijata, kade {to se formiraat sudbinite na 
dene{niot svet“ (Obrembski, II, 2001: 25).  

Od pismoto na Rektorot na Ja|elowskiot univrzitet do Filozof-
skiot fakultet vo Skopje proizleguva deka J. Obrembski, patuvaj}i za 
Makedonija, se zadr`al tri meseci vo Belgrad. Sekako, tuka se sretnal so 
srpski etnolozi i drugi nau~nici, a mo`e da se pretpostavi deka kontak-
tiral i so Petar S. Jovanovi}, koj vr{el, isto taka, terenski istra`u-
vawa vo Pore~e vo 1926 godina. Rezultatite od svoite istra`uvawa gi 
objavil duri vo 1935 godina. Nekolku godini podocna J. Obrembski }e 
napi{e: „Bogata, zbiena, to~na i vo sekoj pogled prekrasna op{ta infor-
macija za Pore~e i negovoto naselenie }e najde ~itatelot vo knigata na 
prof. Petar S. Jovanovi}, p.n. Pore~e“ (Obrębski: folder 37/38). 

Mo`e da se naseti deka vo Belgrad se sretnal i so drugi nau~ni 
rabotnici i deka tuka padnalo re{enieto za izborot na Pore~e, kako 
region za negovite istra`uvawa vo Makedonija.  

Istovremeno mo`e da se pretpostavi deka za vreme na prvite svoi 
istra`uvawa na Balkanot, J. Obrembski mo`el da se ubedi deka Makedo-
nija krie vo sebe nenaru{ena narodna kultura, koja za istra`uva~ot 
pretstavuva golem au~en predizvik. Vo svojata statija pod naslov Reli-
giozniot sistem na makedonskiot narod toj }e napi{e: „Nivelacijata na 
tradicionalnata narodna kultura, koja deneska se vr{i na prostranite 
teritorii na Slovenstvoto vo sekoja oblast na kulturniot `ivot na 
selanite, ostanale samo mal broj na teritorii, negibnati od ovoj proces. 

Edna od takvite zemji, kade {to raspa|aweto na narodnata kultura 
doprva e vo po~eten stadium i kade {to blagodarenie na toa, taa mo`e da 
bie istra`uvana vo nejzinite tradicionalni arhai~ni formi e Make-
donija (Obrembski, II: 9-10). 

Izborot na Pore~e od strana na J. Obrembski na sledniov na~in go 
prika`uva X. H. Halpern: „Bez somnenie, mladiot istra`uva~ go privlek-
la o~iglednata izolacija na planinskite sela na makedonskoto Pore~e, 
koi stanale intelektualen predizvik za nego. Ovie zaednici, vsu{nost, ne 
so~inuvale posebna grupa od plemenski karakter, tuku sepak sozdavale 
eden vid izrazita kulturna celina, koja mo`ela da bide predmet na 
prekrasni prou~uvawa od oblasta na op{testvenata antropologija. 



 85

Toa bile selski zaednici, koi ve}e toga{ sozdavale nezavisna nacio-
nalna dr`ava, koja se pojavila po pa|aweto na Otomanskata Imperija kako 
posledica na balkanskite vojni i na Prvata svetska vojna. Se razbira, 
Obrembski bil svesen za ovie istoriski fakti, no vo prifatenata metoda 
na iztra`uvawa ne im pridaval pogolemo zna~ewe (Halpern 2003: 63).   

 Vo edna taka situacija postavenoto pra{awe, sepak, ostanuva bez 
konkreten i ubedliv odgovor.  

Poddr`an od profesorite B. Malinovski i K. Mo{iwski, J. Obremb-
ski, asistent vo Institutot za etnografija na Slovenite, vo 1932 godina, 
vo po~etokot na septemvri, od Belgrad pristignal vo Makedonija. Nego-
viot pat do Skopje bil mnogu interesen, a vo eden moment i dramati~en. 
Patuvaj}i za Skopje se zagubil sekakov kontakt me|u nego i vlastite na 
Ja|elowskiot univerzitet i negovoto semejstvo, {to vo izvesna smisla 
predizvikalo voznemiruvawe za negovata sudbina. Vo pismoto na setra mu 
na Obrembski - Antonina Jablowska do prof. Ni~ od 11.09.1932 godina go 
informirala deka poradi nemawe informacii od J. Obrembski, prof. 
Mo{iwski krenal uzbuna, i go zamolil Senatot na Ja|elonskiot univer-
zitet da prezeme energi~na akcija za otkrivawe na mestoto na prestojot na 
negoviot asistent. Se razvi op{irna korespondencija na relacija: 
Ja|elowski Univerzitet - Skopski univerzitet, odnosno Filozofski 
fakultet - Ja|elowski univerzitet - Ministerstvo za nadvore{ni raboti 
na Polska - Ambasadata na Polska vo Belgrad, Filozofski fakultet vo 
Skopje - Ja|elowski univerzitet.  

Istovremeno sli~na vest pristignala i od Polskata ambasada od 
Belgrad i Antonina Obrembska. Na takov na~in, se smirile duhovite na 
prof. K. Mo{iwski i na Senatot na Ja|elowskiot univerzitet (na istoto 
mesto: 100-101)*. 

Po kratkiot prestoj vo Raste{, Obrembski pristignal vo Vol~e kade 
intenzivno gi vodel svoite istra`uvawa. Tuka se smestil vo ku}ata na 
Traj~evci. Gazdi na taa ku}a bile Kiro Traj~evski i Koqo Traj~evski. 
Bez ogled na toa {to nivnoto semejstvo bilo golemo, mu otstapile edna 
soba vo koja toj `iveel i rabotel za vreme na celiot prestoj vo Pore~e 
(Veselinovski 2002: 227).  

Za za~uvuvaweto na originalnite i avtenti~ni formi na narodnata 
kultura vo Pore~e vlijaele pove}e faktori. Etnografskiot region 
Pore~e e specifi~en etnolo{ki primer vo Makedonija vo odnos na 
izrazitata izolacija, koja rezultira od prirodno-geografskite obele`ja 
na prostorot, {to od svoja strana predizvikuva ograni~ena komunikacija 
so pogolemite urbanizirani centri od ovoj region. Faktorot izolacija 
logi~no e povrzan so faktorot vreme, kako preduslov za odr`uvawe na 
faktorot kontinuitet. Bavnite op{testveno-politi~ki promeni uslo-
vile kontinuitet na oddelni formi na narodnata kultura (Svetieva 2002: 

                                                 
* Citiranite pisma se ~uvaat vo Arhivot na Ja|elowskiot Univerzitet vo Krakov. 

Li~no dosie na Jozef Obrembski. 



 86 

269). Vo vrska so toa J. Obrembski }e zabele`i: „Vtisnato vo prostornite 
planinski masivi, koi se izdignuvaat posrede golemite makedonski doli-
ni: skopskata, polo{kata, ki~evskata i Prilepskoto Pole i zaobikoleno 
od site strani so venec strmni i visoki planinski sinxiri koi sozdavaat 
prirodni granici na ovaa visoko-planinska kotlina, makedonskoto Pore-
~e e kraj, koj za etnolo{kite istra`uvawa pretstavuva posebni i neospor-
livi vrednosti. […]. Izoliran blagodarenie na svojata geografska 
mestopolo`ba od pogolemi intenzivni kontakti i nadvore{ni vlijanija, 
e rezervat na primitivna arhai~na ju`no-slovenska narodna kultura, 
prekrasno tuka konzervirana. […]. Taka {to selskoto naselenie, koe{to 
zbieno go naseluva Pore~e, nedvosmisleno nosi ednorodna kultura, koja ne 
uspeale da ja nadvladeat nitu prosvetata, koja tuka e sprovedena od 
neodamna, od vremeto na restavriraweto na srpskata dr`avnost vo make-
donskite zemji“ (folder: 37/38). Tuka Obrembski, isto taka, go spomenuva i 
pe~albarstvoto od regionot na Pore~e vo balkanskite zemji, vo koi 
pe~albarot obi~no se sre}ava so srodni uslovi so negovata sopstvena 
kultura. Site pogore spomenati okolnosti re{ava~ki vlijaat na kultur-
nata izolacija na Pore~e i na negovite `iteli. 

Obrembski vo prodol`enie naveduva deka sistemot na avtohtonata 
arhai~na narodna kultura na Pore~e ne se odlikuva so nekoe specijalno 
bogatstvo, vo sporedba so drugite balkanski zemji i so nekoi delovi od 
Makedonija. Vo nekoi balkanski zemji, a i vo samata Makedonija mo`e da 
se najdat regioni, koi vo ovoj odnos prezentiraat pobogata narodna kultu-
ra. Toj tuka go spomenuva regionot na Mariovo, vrz osnova na istra`u-
vawata na srpskiot etnolog V. Radovanovi}, koj ja objavil knigata 
Mariovci u pesmi i {ali4 . Spored Obrembski, na toa vlijaele: voenite 
katastrofi, dolgotrajnoto tursko ugnetuvawe, bolesti, koi visele nad 
Pore~e i, na krajot, te{kite, kako vo minatoto, taka i vo sovremenosta, 
op{tite uslovi na `iveewe, koi negativno vlijaele vrz bujniot i 
slobodniot razvoj na narodnata kultura. Vol{epstvoto na narodnata 
kultura na Pore~e le`i vo zabele`livata i dolgotrajnata izolacija od 
vlijanijata i nadovere{nite kontakti. Narodnata kultura na Pore~e e 
oslobodena od nekoordiranite so nea tu|i vlijanija i neharmonizirani 
naplastuvawa, koi se rezultat na dejstvuvawe na razni kulturni sredini i 
razni kulturni periodi. Narodnata kultura na Pore~e e ednostavna i 
{tedliva, nejziniot sistem e jasen, zbien, konsekventen, koj uka`uva na 
svojstvena logika, umerenost i ramnote`a. Vo toj odnos Pore~e, spored 
Obrembski pretstavuva{e idealen predmet za istra`uvawe (folder: 37/38). 
Tuka toj ima{e unikalna mo`nost za vodewe na terenski istra`uvawa na 
tradicionalnata selska zaednica, nedoprena od vlijanieto na sovremenite 
promeni. 

                                                 
3  Vojislav S. Radovanovi˚, Marijovci u pesmi, pri~i i {ali, vo: Zbornik za 

etnografiju i folklor Ju`ne Srbije i susednih oblasti, Skopqe, 1931, 153-190. 
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J. Obremski makedonskata narodna kultura ja smeta za edna od lokal-
nite varijanti na tradicionalnata narodna kultura na Isto~na Evtopa, 
koja e mnogu bliska na kulkturata na narodite koi go naseluvaat Balkan-
skiot Poluostrov, a posebno so narodite na porane{na Jugoslavija i ne 
predizvikuva nikakvi etni~ki problemi ili somnevawa, a so samoto toa ‹ 
pripa|a na golemoto evropsko semejstvo. Pore~anite, spored nego, se 
plemenno-teritorijalen del od makedonskiot narod, blisku sroden so 
srpskiot narod, crnogorskiot i hrvatskiot, a isto taka i so narodot od 
zapadna Bugarija. Vo vrska so toa toj }e zabele`i: „Zaedno so svoite 
pobliski i podale~ni pobratimi na Balkanskiot Poluostrov, mu pripa|a 
na ju`noslovenskata jazi~na grupa, a so samoto toa na golemoto evropsko 
semejstvo i ednakvo so drugite narodi na Poluostrovot dava edna od 
razli~nite varijanti na tradicionalnata narodna kultura na Isto~na 
Evropa.“ (Obrembski, II, 2001: 25) Kolku e aktuelna ovaaa misla na J. 
Obrembski vo na{e vreme, koga se pravat napori na{ata tatkovina da si 
go najde svoeto mesto vo Evropa.  

Za makedonskata nauka od golema va`nost se i pogledite na J. 
Obrembski vo odnos na takvi pra{awa kako {to se nacionalnata svest na 
Makedoncite. Bez nikakvo dvoumewe, toj kako retko koj drug stranski 
nau~nik od periodot pred Vtorata svetska vojna, go koristi nacionalnoto 
ime na Makedoncite i imeto na nivnata tatkovina Makedonija. Kaj nego 
nikade ne se sre}avaat opredeluvawata za Makedoncite kako Grci, Bugari 
ili Srbi, odnosno Ju`nosrbijanci, upotrebuvani od strana na mnogu 
nau~nici od sosednite narodi i po{iroko. Za nego problem od ovoj tip ne 
postoi, no uka`uva na kulturnoto vlijanie na sosednite narodi vrz 
Makedoncite. Toj ne podlegnuval na vlijanijata na nikakvi balkanski 
ideologii vo toj pogled, {to za nas Makedoncite e dokaz za negovata 
istra`uva~ka sovesnost i ~esnost. Toj pi{uval taka kako {to se ~uvstvu-
vale negovite informatori i narodot na Pore~e i na kakov na~in gi 
izrazuvale svoite nacionalni opredelbi. Obrembski u{te pred Vtorata 
svetska vojna pi{uval za "makedonska mitologija", za "makedonski pan-
teon", za "makedonski ritual", za "makedonski magiski ritual", "makedon-
ska crkva" i sl. Ve}e vo predvoenite godini, zna~i, prifa}a drug pristap 
vo studiite vrz makedonskata narodna kultura.  

Istra`uvawata na narodnata kultura od strana na J. Obrembski, nё 
voveduvaat vo eden mnogu va`en, a malku istra`uvan i poznat period od 
na{ata kulturna istorija. Toa e periodot koga tradicionalnata selska 
kultura se sudruva so provokacijata, koja ja noselo sovremenoto 
op{testvo. Na makedonskata nauka toj £ ostavil {iroko pole za rabota. 
Nejze ‹ ostanuva da gi iskoristi negovite materijali vo dopolnuvaweto na 
kulturniot mozaik na na{eto minato, kako i vo odnos na mnogu odgovori 
svrzani so idninata. 
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Катерина Мирчевска 

 
 
 

ПОЛОЖБАТА НА БЕГАЛЦИТЕ 
ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 

ВО НРМ (1945-1950) 
 
 

 
Непосредно по формирањето на македонската држава во рамките на југосло-

венската федерација, младата македонска влада се соочила со прашањето за згри-
жување и вдомување на Македонците од егејскиот дел на Македонија кои конти-
нуирано ги напуштале своите домови и преминувале на територијата на НРМ во 
периодот на Втората светска војна и особено на Граѓанската војна во Грција. 

Уште во текот на окупацијата 1941-1944 година, во Македонија, главно во 
Битола, се населила помала група бегалци од егејскиот дел на Македонија, кои 
доаѓале од костурската, леринската и воденската област.1 Во далеку поголем 
број, бегалците ќе преминат на територијата на НРМ во текот на Граѓанската 
војна во Грција, кога оваа појава ќе се одвива во неколку помасовни фази. Првата 
фаза го опфаќала периодот непосредно пред започнувањето на војната, јануари – 
јули 1945 година и била поврзана со репресиите врз македонското население 
спроведувани од страна на десничарските паравоени формации. Втората фаза 
настапила по парламентарните избори одржани на 31 март 1946 година, а послед-
ната се одвивала во периодот од 1948 до втората половина на 1949 година, кога 
по поразот на Демократската армија на Грција, огромен број бегалци, Македонци 
и Грци, ја напуштиле земјата.2 Освен тоа, кон крајот на 1946 и на почетокот на 
1947 година, во Југославија преминала и поголема група Македонци и Грци од 
Бугарија, пребегнати таму во текот на Втората светска војна, чие мнозинство 
доаѓало од серската, драмската и кајларската област и еден помал дел од 
костурската и леринската област.3   

Според расположливите статистики, во периодот од 1945 до 1950 година низ 
НРМ минале 16 068 бегалски семејства со 71 591 член.4 Бегалците Грци во 

                                                 
1 Архив на Југославија (АЈ), фонд. 507, ЦК СКЈ, Комисија за меѓународни односи (КМОВ) 

– Грција, IX. 33/V-248-267.  
2  . ,  ”  ”    

  1948―1954, с. 3-4, материјал презентиран на Меѓународниот симпозиум 
„Децата бегалци од Грција во Источна Европа по Втората Светска Војна“, одржан на 2-3 
октомври 2003 година во Будимпешта, Р. Унгарија.  

3 АЈ, ф. 507, КМОВ – Грција, IX. 33/V-248-267. 
4 Државен Архив на Република Македонија (ДАРМ), ф. 1.171, Министерство за социјални 

грижи на НРМ (1945-1951), к. 3, а.е. 29.  
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Југославија биле главно населувани во бегалската општина Булкес во Војводина, 
додека поголемиот број македонски семејства во НРМ. Севкупната грижа околу 
нивното сместување била поврзана со големи финансиски издатоци, организа-
циони и кадровски решенија кои биле на товар на сојузната, односно на 
македонската влада. Во 1945 година, во НРМ биле евидентирани 8664 бегалци од 
егејскиот дел на Македонија, сместени во Скопје, Велес, Неготино, Гевгелија, 
Битола, Петровец, Кавадарци, Струмица, Радовиш, Свети Николе, Штип, Коча-
ни, Куманово, Маџари, Царево Село (Делчево), Тетово, Прилеп, Крушево, Битол-
ска околија, Виница.5 Наредната година нивниот број се зголемил на 13 000 во 
Југославија и во НРМ достигнал 10 576 евидентирани лица, дојдени директно од 
егејскиот дел на Македонија или преку Бугарија. Само во текот на 1945 и 1946 
година за нивното издржување биле потрошени 46 милиони динари, не сметајќи 
ја помошта донирана од Управата на Обединетите нации за помош и обнова 
(United Nations Relief and Rehabilitation Organization) и од организациите на 
Народниот Фронт и на Црвениот Крст на Југославија (ЈЦК).6 Во 1948 година, 
според податоци на ЈЦК, во НРМ се наоѓале 10 497 бегалци за чие издржување 
во периодот 1945-1948 година, македонската влада издвоила вкупно 151 839 935 
динари.7 Во крајот на 1950 година биле евидентирани 3815 семејства со 17 699 
лица, како и 550 деца сместени во повеќе детски домови и интернати во 
републиката.8 

Најголема концентрација на бегалско население имало во градовите Скопје, 
Битола, Титов Велес, Штип и Куманово и во Скопската, Битолската, Кума-
новската, Титоввелешката, Светиниколската, Штипската, Ѓорче Петровската, 
Кочанската и Радовишката околија.9 

Во текот на 1948 година, со оглед на континуираниот прилив на с# поголем 
број бегалци и исполнување на сместувачките капацитети во НРМ, голем број од 
нив привремено ќе бидат сместени и во населбите Гаково и Крушевље во 
Војводина. Нивниот број кон крајот на 1949 година изнесувал околу 8000 
членови, меѓу кои и повеќе од 3500 малолетни деца.10  

Сите прашања поврзани со сместувањето, снабдувањето и вработувањето на 
бегалците во НРМ се наоѓале во надлежност на републичкото Министерство за 
социјални грижи, а се реализирале преку негова соработка со останатите 
министерства, надлежни за одделни прашања. За севкупната работа, за сите 
преземени мерки и постигнати резултати во овој поглед, Министерството било 
должно редовно да го известува Централниот комитет (ЦК) на Комунистичката 
партија на Македонија (КПМ) преку редовни извештаи, така што всушност ЦК 
КПМ  ги  одредувал и конкретните мерки за натамошна работа на терен. Освен 

                                                 
5 . . , цит. труд, 4.  
6 Momčilo Mitrović, Izbeglice iz Grčke u Jugoslaviji 1945-1960, Tokovi istorije, br.2-3, Beograd, 

1997, 185, 199, 187-188.  
7 Југославија за избеглице из Грчке, Црвени крст Југославије, Београд, 1949,10.  
8 ДАРМ, ф.1.171, к. 3, а. е. 29.  
9 ДАРМ, ф. 1.427, Централен комитет на Комунистичката партија на Македонија, к. 49, а. 

е. 68.  
10 Истото, ф. 1.171, к.13, а. е. 4.  
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тоа, постојан увид во состојбата, Партијата имала и преку своите градски и 
околиски комитети, во градовите и околиите каде што живеело бегалското 
население. 

За потребите околу згрижувањето на оваа категорија население, македон-
ската и сојузната влада, покрај финансиски средства, доделувале и помош во 
прехранбени производи, инвентар, покривки, облека, обувки. И покрај тоа што 
ваквата помош пристигнувала во повеќе наврати и во големи количини, сепак, 
нејзиното распределување на теренот било нередовно, непропорционално и 
неорганизирано, така што бегалското население живеелo во многу тешки 
услови.11 Имено, иако бројот на бегалците, започнувајќи од 1945 година, бил во 
постојан пораст, нивното прифаќање, всушност, се одвивало неплански и 
несистематски, а на економскиот аспект на ова прашање не му се придавало 
големо значење. Тоа во целост биле оставено во надлежност на локалните и 
месните одбори на Министерството за социјални грижи, кои не биле во состојба 
успешно да се справат со потешкотии од ваков вид. Единствено плански се 
одвивало првичното прифаќање на бегалците во привремени прифатни пунктови 
и нивното прераспределување по околиите што се одвивало според веќе утврде-
ни планови. Но, од моментот на нивното сместување во некоја од определените 
околии, тие биле препуштени самите на себе и на месните одбори на Министер-
ството, што директно се рефлектирало и врз квалитетот на сместувањето и 
условите за живот.12 Дури во втората половина на 1948 година, односно до 
формирањето на посебна Управа за бегалци при Министерството за социјални 
грижи,13 на прашањето за сместувањето на бегалците ќе му се пријде посериозно, 
а Управата ќе направи повеќе обиди за подобрување на состојбите. И покрај тоа 
што ова тело презело низа мерки, какви што биле забрзување на изградбата на 
нови станбени објекти наменети за бегалците во одредени околии, барање 
дополнителна помош од сојузната влада, организирање состаноци со околиските 
одбори на терен и сл., сепак резултатите од неговата работа биле со краткорочен 
ефект, така што реалната состојба на теренот останувала непроменета.14 

Сместувањето на бегалците во целина гледано, всушност, било многу лошо. 
Во голем број случаи бегалските семејства биле сместувани во стари руинирани 
куќи и простории, па дури и во штали, визби, подруми, кафеани кои не 
располагале ниту со најелементарните услови за живот. Честопати тие имале 
влага, биле немалтерисани, немале кревети, маси, столови, прозорци. Освен тоа, 
најголемиот број од семејствата живееле збиено, по неколку во една соба, така 
што нивниот број честопати изнесувал повеќе од десет луѓе.15 Така, на крајот на 
1950 година, во населбата Мичурин во Скопје, во четири згради, односно во 48 

                                                 
11 Исто, ф. 1.171, к. 3, а. е. 24; ф. 1.427, к. 27, а. е. 17.  
12 АЈ, ф. 507, КМОВ – Грција, IX. 33/V-248-267. 
13 Во делокругот на Управата за бегалци се наоѓало евидентирање на бегалците, 

евидентирање на објектите и локациите за нивното сместување, набавка на потребниот 
инвентар, обезбедување храна и облека, вклучување на децата во образовниот процес, 
вработувањето на работоспособните лица, ДАРМ, ф. 1.171, к. 3, а. е. 24.  

14 АЈ, ф. 507, КМОВ – Грција, IX. 33/V-248-267.  
15 ДАРМ, ф. 1.171, к. 3, а. е. 24.  
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станови живееле 165 бегалски семејства со 800 членови за разлика од останатите 
жители, чиј број во истиот станбен простор изнесувал 200 лица. Освен тоа, во 
станбениот реон 1, исто така во Скопје, 189 бегалски семејства со 660 членови 
живееле во подруми, 117 семејства на тавани, додека само во една барака во 
Треска живееле повеќе од две години 50 лица заедно.16 

И покрај тоа што количините од разновидна помош за подобрување на 
условите за живот што ги доделувало Министерството не биле за потценување, 
сепак, снабдувањето со прехранбени продукти, хигиенски средства, кујнски 
прибор, инвентар, покривки, облека и обувки било нередовно и недоволно. Во 
1950 година, потребата за задоволување на недостатокот од најнеопходниот 
инвентар се проценувала на 2000 дупли кревети, 10 000 ќебиња, 4000 сламарки, 
3000 маси, 5-6000 столови.17 Нередовноста на снабдувањето особено се одразува-
ла врз одржувањето на хигиената, која бегалците не можеле редовно да ја одржу-
ваат од едноставна причина што немало сапуни, ниту доволно долна облека за 
пресоблекување. Соодветна на хигиенската била и здравствената состојба, која се 
манифестирала преку појава на хронични и заразни заболувања, како на пример 
маларијата, што меѓу другото, било резултат и на нередовна лекарска помош.18 

Ваквата незавидна положба на бегалското население била припишувана на 
неажурноста на Министерството за социјални грижи. Имено, наспроти постоја-
ниот прилив на нови бегалци, Министерството не се потрудило ниту да го 
зголеми бројот на службениците вработени во Управата за бегалци, ниту да ја 
прошири мрежата на ова тело на теренот, што директно се рефлектирало и врз 
положбата на бегалското население. Освен тоа, заради отсуство на контрола врз 
работата на отсеците на Министерството при народните одбори, се случувало 
пристигнатата помош за бегалците да стои во магацините на народните одбори. 
Активноста на Управата во овој период се сведувала на еднолична администра-
тивна работа, која се состоела во евидентирање на бегалците и на доделената 
помош.19 

Во напорите за подобрување на состојбата се вклучило и Бирото на ЦК 
КПМ, преку преземање конкретни мерки кои партиските комитети, во соработка 
со социјалните отсеци при народните одбори, требало да ги спроведат на 
теренот. Но, и во овој случај, „подобрувањето“ се сведувало единствено на 
санирање на животниот простор, негово опремување со импровизиран инвентар, 
распределување на збиено населените семејства во одделни простории, обеди-
нување на разделените семејства на едно место.20 

Како посебна мерка во напорите за подобрување на положбата на бегалците 
се издвојувало и прашањето за нивното вработување. Најголем дел од рабо-
тоспособните лица биле вработувани во државните земјоделски стопанства и во 
селските земјоделски задруги, а еден помал дел во фабриките и претпријатијата 
во градовите. Така, од близу 4000 бегалски семејства со околу 18-19000 членови, 

                                                 
16 Истото, ф. 1.427, к. 49, а. е. 60.  
17 Исто. 
18 Исто, ф. 1.171, к. 3, а. е. 24.  
19 Исто.  
20 Исто, ф. 1. 427, к. 33, а. е. 21; к. 49, а. е. 68.  
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колку што, според една од расположливите статистики, биле евидентирани во 
1950 година, 1494 семејства со 5748 членови се издржувале од земјоделство, 
односно 1148 семејства со 4410 членови биле вработени во државните земјо-
делски стопанства, 310 семејства со 1338 членови во селските земјоделски задру-
ги, а останатите во фабриките и претпријатијата во градовите каде во најголем 
број работеле како општи работници, околу 700-800 како занаетчии и стручњаци 
и околу 400-500 како службеници. Освен тоа, во истиот период биле евиденти-
рани и 350 социјално загрозени семејства, кои добивале редовна социјална 
помош од Министерството за социјални грижи.21  

Започнувајќи од 1950 година, биле преземени низа мерки за подобрување на 
положбата на бегалското население. Во интерес на решавање на проблемот со 
вдомувањето, државата започнала да доделува и мошне поволни кредити 
наменети за изградба на станови и куќи за бегалците, кои интензивно започнале 
да се градат, во првата половина на 1951 година, низ целата територија на НРМ. 
Според податоците на Комисијата за бегалци при ЦК КПМ,22 до август 1951 
година, 688 бегалски семејства од Скопје, Битола, Титов Велес, Куманово, Штип, 
Прилеп, Радовиш и Ѓорче Петров, поднеле молби за добивање вакви кредити. 
Според плановите на посебната Комисија за изградба на овие станови и куќи, се 
предвидувало во тековната година да се изградат околу 300 станови, од кои 
најголемиот број во Скопје.23 

Освен тоа, во средината на 1950 година, ЦК КПМ ја формирал и органи-
зацијата Здружение на бегалците од Егејска Македонија, со задача да помага не 
само во решавањето на економските проблеми, туку и во политичкото, култур-
ното и просветното инволвирање на ова население.24 

И покрај преземените мерки, сепак, актуелните прашања поврзани со 
положбата на бегалското население од егејскиот дел на Македонија и нивното 
инкорпорирање во општествено-политичкиот и културниот живот на НРМ ќе 
останат отворени следните неколку децении. Одолговлекувањето на нивното 
решавање било директно поврзано со процесот на репатријација на Македонците 
бегалци кои по Граѓанската војна се нашле раселени во земјите на источниот 
блок во НРМ. Овој процес кој континуирано се одвивал во периодот од среди-
ната на педесеттите до осумдесеттите години на минатиот век и постојаното 
зголемување на бројот на бегалците претпоставувал дополнителни напори на 
македонските институции на власта за конечно решавање на прашањата околу 
нивното евидентирање, вдомување, вработување, вклучување на нивните деца во 
образовните институции и обезбедување финансиски средства од републичките 
и сојузните фондови за конечно заокружување на ова прашање.  

  

                                                 
21  АЈ, ф. 507, КМОВ – Грција, IX. 33/V-248-267. 
22 Комисијата за бегалци била формирана на 29 мај 1951 година, со задача да работи на ре-

шавањето на сите прашања поврзани со бегалското население, ДАРМ, ф. 1.427, к. 45, а. е. 54.  
23 Истото , ф. 1.427, к. 49, а. е. 84.  
24 Исто, ф. 1.427, к. 34, а. е. 18.  
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ВО ДЛАБОКА НОЌ ЗОРАТА СЕ РАЃА 
 
 
Воводен запис 
 
На луѓето не им се суди по нивните декларирани добри намери или програми, 

а делата (настаните) се вреднуваат по нивните последици.  
Врз овој принцип се изградени моиве записи. 
Се разбира, правилноста на принципот не ја исклучува можноста – одделни 

мои констатации и оценки, за луѓето и настаните од моето време, да бидат 
непотполни, односно погрешни. Никој не е осигуран од промашување. 

Меѓутоа, настаните имаат своја логика. Еден настан, земен изолирано, сам по 
себе, можно е понекогаш да се објаснува на еден или на друг начин. Но поставен 
во низата настани, односно поврзан со низата настани што се случиле пред и по 
него, како практичен израз на одредена политика, тогаш тој не може да биде инаку 
разбран, освен како елемент на таа политика, со наполно одредено значење. 

Настаните во дадена ситуација неизбежно се наоѓаат во одредена заемна 
поврзаност, како величините во дадена математичка задача. Барање и одредување 
(фиксирање) на таа заемна поврзаност и заедничка смисла претставува единствен 
пат што води кон правилно осветлување на настаните. 

Некаде во март 1948, на пример, весникот „Апелевтеротис“, орган на Ограно-
кот на Главниот штаб на ДАГ за областа Пајак-Кајмакчалан, почна да излегува и 
на македонски јазик. Потоа (28-29 јули, 1948) 4-от пленум на Захаријадесовиот ЦК 
на КПГ одлучува: „...Учеството на славјаномакедонскиот народ во ослободител-
ната борба е сенародно и тотално. Со својата борба славјаномакедонскиот народ 
цврсто го изградува својот слободен и рамноправен живот, ја закрепува и ја 
обезбедува со крвта на своите синови и ќерки својата народно-демократска 
иднина“. Понатаму, набавката на македонска печатница и новиот, во неспоредливо 
поголем формат, печатен „НЕПОКОРЕН“, исто така и списанието „НОВА 
МАКЕДОНКА“ па и новопојавениот печатен македонски информативен весник 
„БИЛТЕН“, што веќе почнаа да излегуваат редовно и во многу поголем тираж... 

Сето тоа се настани што, на прв поглед, сами по себе, можат да предизвикаат 
восхитена благодарност кај секој Македонец, како доследни и смели револуцио-
нерни акти, преземени од Захаријадесовото раководство во корист на наполно 
обесправениот подјармен македонски народ во грчката држава. 

Меѓутоа, ако овие „револуционерни акти“ се поврзат со целата низа настани 
од истиот период, во кои поцелосно дојде до израз практичната политика на КПГ 
спрема Македонците, па се побара нивната заедничка смисла, истражувачот 
неминовно доаѓа до констатацијата дека – заднината на овие „револуционерни 
акти“, односно нивната суштина, е далеку од тоа да биде револуционерна. 
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Имено, уште од пролетта 1947, лично констатирав дека во архивските доку-
менти на споменатиот огранок од Главниот штаб на ДАГ македонските борци ги 
регистрирале како Грци по националност. Ги третираа како „славјаногласни 
Грци“. А им се обраќаа исклучиво на грчки јазик (наредби, летоци, печат). Поради 
тоа, со надлежните грчки другари, јас имав многу непријатни расправии. Но 
единствено што постигнав тогаш беше тоа што бев карактеризиран како... 
националист. Сега „Апелевтероти“ почна да излегува и на македонски јазик. Дали 
тоа значи некаков пресврт во политиката спрема Македонците?.. Не. Во архив-
ските документи и натаму македонските борци се прикажуваа како припадници на 
грчката националност односно македонскиот народ – како дел, славјаногласен дел, 
од грчкиот народ.  

Освен тоа, уште во јануари 1948, преку 1-от конгрес на НОФ, Захаријадис ги 
инфилтрира во највисоките раководни органи на НОФ своите (по грчки модел) 
„врховисти“. А на 1-от пленум на Централниот совет на НОФ, во август истата 
година од основачите, односно вистинските организатори и раководители на НОФ 
во раководството не остана никој. Сите беа отстранети и неутрализирани, а 
раководењето на НОФ наполно го презедоа во свои раце грчките „врховисти“. 

Во меѓувреме, покрај сето тоа, Захаријадис се погрижи да ликвидира повеќе 
значајни фактори на македонското движење, активни носители и изразители на 
македонската национална идеја – македонизмот, какви што беа: 

– македонските елитни баталјони (ги повлекоа од Македонија во грчкиот југ; 
таму македонските команди ги заменија со грчки и вешто ги „потрошија“ во 
наместени битки со надмоќни непријателски единици. Конкретно и опширно за 
тоа ќе стане збор натаму во соодветните записи). 

– неброени истакнати активисти, првоборци Македонци, беа поединечно 
ликвидирани на разно-разни начини (конкретно и опширно, во соодветниот запис). 

– централниот Агит-проп оддел на НОФ (во текот на април 1948 година со 
наредба на ПДВ беа испратени вкупно 38 активисти на НОФ во разни единици на 
ДАГ ). 

– културно-уметничката група на НОФ (за расформирањето на групата одлучи 
прво Захаријадесовиот ЦК на КПГ, а откако и ПДВ донесе посебна одлука, тоа и 
беше сторено . 

– народниот македонски дувачки оркестар, чиј организатор и музички раково-
дител, народниот музичар Кара-Тимјо беше подоцна стрелан. 

– македонската учителска школа – курс (конкретно, таа беше укината како 
таква, за да се појави како „Македонско одделение“ на грчката учителска школа – 
курс, што набрзо потоа беше основана во с. Желево, Леринско). 

Карактеристично е и тоа што на 1-от конгрес на АФЖ, при крајот на април 
1948, поканетата делегација на „Македонските жени“ (АФЖ) од Народна Републи-
ка Македонија беше задржана на првата грчка јавка од каде и беше присилена да 
се врати назад. 

Тоа беше вистинска војна против македонската национална идеја – македо-
низмот и неговите активни носители. Во светлината на овие настани, споменатите 
„револуционерни акти“, односно нивната заднина и суштина станува јасно 
одредена – како тактички маневар за замаглување и прикривање на крајно анти-
македонскиот и реакционерен карактер на фактичката политика на Захаријадис 
спрема Македонците, за да се олесни и обезбеди успешното реализирање на таа и 
таква политика. 
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Се разбира, јас овде не пишувам историја. Ниту уметничка литература. Моиве 
записи повеќе личат на писма. Малку да се дотераат, па би можеле да бидат сосема 
како писма, испратени до пријател. Но такви какви што се, претставуваат (се 
надевам) интересен материјал за историчарите. И не само тоа. Тие се изворни 
информации за секого што се интересира за судбината на нашиот народ во грчката 
држава, во егејскиот дел на Македонија... 

 
1. Да одиме по ред 
 
На свет ме донесоа обични чесни селани. Тоа се случи во едно од леринските 

села, Долно Клештина. Растев, односно го почнав животот како воловарче. Во 
нашите селски услови, никаква фантазија не би можела да предвиди дека ќе минам 
над десет години како политички затвореник и интернирец во Советскиот Сојуз. 

Откако се паметам како политички свесен, јас сум комунист. Тоа ми изгле-
даше толку природно, како да бев роден комунист. Бев припадник на ОКНЕ 
(Комунистичка младина на Грција) и сè беше во најдобар ред. Се дискутираше за 
идната револуција, се чекаше да „созреат“ условите за револуција. 

А се случи и тоа. Во условите на фашистичката окупација, соседните народи: 
Грци, Срби, Албанци, Бугари, ја почнаа својата народна револуција. Па, незадрж-
лива, избувна и народната револуција на македонскиот народ.  

Судбината сакаше да се најдам во првите нејзини редови. А тука ме снајде 
несреќата. Раководниот врв на Партијата (Комунистичката партија на Грција) ме 
обвини како „агент на меѓународната реакција“. Бев уапсен заедно со основните во 
тоа време раководни активисти на македонското револуционерно национално 
ослободително движење. 

Зошто се најдовме во московските затвори (Лефортовски, потоа Бутирски), а 
натаму во Сибир и Казахстан, можам само да претпоставувам. Но, објективно, 
ЕДИНСТВЕНО ТОА е причина што ден-денес ПОСТОЈАМ и можам да ги 
пишувам овие редови. Ако останевме во рацете на Захаријадесовото раководство 
на Партијата, одамна ќе бевме ликвидирани.  

Меѓутоа, заедно со времето и сè друго тече и се менува. Се покажа дека 
„меѓународната реакција“, во чија корист наводно сме работеле (југословенските 
комунисти) воопшто не биле тоа. Ние бевме правно рехабилитирани од Воениот 
колегиум при Врховниот суд на СССР. Па се доселивме во Југославија, односно во 
Социјалистичка Република Македонија. 

Но да ги земеме работите по ред... 
 
2. Од овде започнав 
 
– По распаѓањето на грчкиот фронт во Албанија, се вратив дома во Лерин 

(уште од 1926 година, старите го напуштија селото и се населија во Лерин). Убаво 
се одморив десетина дена. Во Атина, од 26 април 1941, беше формирана влада на 
чело со генералот Чолакоглу. Полицискиот апарат заедно со оваа влада, се ставија 
во служба на окупаторите. 

Требаше да се живее. Просветните работници се враќаа на своите работни 
места. Можев и јас да го сторам истото. Преку Воден, да дојдам во Субоцко. 

Од секогаш многу ме привлекуваше градот Воден со своите природни 
убавини. Стои на огромна карпеста тераса, а низ него истечуваат водите од 
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Островското Езеро. Прекрасни се водопадите. Воздухот над нив е полн со мили-
јарди ситни меурчиња, што се искрат на сонцето. Де тука, де таму, под јасно ведро 
небо, се појавува и гасне виножитото. Низ синкаста проѕирна маглица се гледа 
бујното зеленило на Л’гот, долината под градот. Секаде овоштарници – смокви, 
цреши, лозја. 

По завршувањето на солунската Педагошка академија, поднесов молбено 
барање да бидам вработен во Воден или Воденско. На 10 јануари 1939 година, се 
јавив на своето работно место. Бев назначен за учител-управител на училиштето во 
Цакони – Бижова Маала, на три километри од околискиот центар Субоцко (на 
грчки – Ардеа). 

Тука требаше да се јавам и сега. 
Македонското село Цакони (на грчки – Хриса) е богато. Приклучено е кон 

општината на Субоцко. Се смета, божем, како... составен дел од гратчето. Само-
волен акт на општинските татковци, се разбира. Дрпаат големи приходи без да 
инвестираат ништо во селото. Грабеж... 

Ете, започнав од ова македонско село на мегленската околија (Караџова). А се 
најдов во сибирските логори на Берија, политички робијаш... 

 
3. Ембарго на вести 
 
– Мегленската околија географски е сосема настрана од постојните главни 

сообраќајници. Во условите на фашистичката окупација, единствен извор на вести 
овде беа: партискиот печат и печатот на ЕЛАС и на ЕАМ. Нивните страници 
секогаш беа полни со вести за ослободителната борба на грчкиот народ ширум 
Грција, како и за настаните на далечните фронтови на Исток, Запад и во Африка. 

Тоа, се разбира, беше многу добро. 
Но никаква вест не допре до нас во Мегленско (Караџова) за развојот на 

македонското антифашистичко национално ослободително движење од  с о с е д н 
и т е  о к р у з и – Лерински и Костурски. Чудно ембарго на вести. А не можеше да 
постои двоумење за смислата на тоа. 

Моментот кога го согледав и го осознав тоа, го означи крајот на моето роман-
тичарски наивно верување во непогрешноста на раководниот врв на Партијата, во 
непогрешноста на нивниот „колективен ум“, а отаде и во нивната принци-
пиелност... 

 
4. Преместување 
 
– Василис беше еден зачудувачки подвижен дебелко. Инструктор на Окруж-

ниот комитет на Партијата за Воденско, по линија на резервната ЕЛАС. Имајќи 
тешкотии во реонскиот центар Острово и во истоимениот реон, Василис ми 
достави директива од Окружниот комитет: – Да ја напуштам Мегленската околија 
и резервната чета ЕЛАС и да заминам во Островскиот реон. 

Резервната чета ЕЛАС учествуваше со успех во симнувањето на квислиншка-
та грчка жандармерија во Мегленско. Во свое време, пак по директива на Василис, 
јас бев организатор-основател, а оттогаш и нејзин командир. А ова мое преместу-
вање требаше да важи како еден вид признание. Одев како командант на резервен 
баталјон ЕЛАС, кој требаше да се создаде и делува во тој реон. 

Беше студен ноември, со голомразици – 1943 година... 
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Не случајно, од океанот микронастани, го извлекувам и го одбележувам ова 
мое преместување. Низ Островскиот реон минуваат големите сообраќајници – 
пругата и асфалтниот пат Лерин – Воден – Солун. Луѓето од Костурско и од 
Леринско одеа во Солун и обратно низ Островскиот реон. Освен тоа, луѓето од 
овој реон на Воденскиот округ, со мали приватни рибарски чамци, преку 
Островското Езеро, имаа постојани контакти со леринските села од спротивната 
страна на езерото, односно ги носеа уловените риби на пазарот во гратчето 
Сорович и по оддалечените од езерото села. 

Од луѓето овде, првпат чув за постоењето на македонска политичка антифа-
шистичка организација СНОФ во Леринско и Костурско... 

 
5. Состанок со старци 
 

– Некаде по првите три месеци, на еден состанок со постари Македонци од с. 
Острово, овие одлучиле и зборуваа отворено со мене. Ми го рекоа приближно ова: 

– Македонците војувале веќе не еднаш како Грци, под грчко знаме и име. 
Секогаш гинеле напразно. За туѓи интереси, односно бранеа туѓа слобода. Тогаш 
не можеа инаку, беа мобилизирани. Сега не е така. Сега е на доброволна база. Па, 
како што гледаш, нашите Македонци не сакаат да војуваат пак како Грци, под 
грчко знаме во редовите на ЕАМ и на ЕЛАС. Комунистите ветуваат дека „по 
победата“, Македонците ќе добијат слободи, како малцинство. Но, не се дава крв и 
животи на вересија. А кога имаш работа со такви комунисти, каков е нашиот 
учител Гусјопулос (одговорен по линија на ЕАМ во реонот) грев е и да разговараш 
за тоа. Тој не пропушташе недела и празник да не ги присили селаните да дојдат да 
го слушаат како го слави Метаксасовиот фашистички режим. Каков комунист 
може да биде еден довчерашен фашист?.. Ние овде, Македонците, премногу добро 
го познаваме и не можеме да му веруваме нему. Па ни на оние што го раководат 
него. Зошто, на пример, не дозволуваат македонската организација СНОФ да се 
прошири и овде во нашиве села?.. Зар ние овде сме нешто друго од Македонците 
во Леринско и во Костурско?.. Зошто не можеме, не требало, да се бориме од свое 
име, во редовите на македонската организација, како Македонци?.. 

Овие умни, природно интелигентни старци, ме импресионираа со логичноста, 
односно оправданоста на нивните забелешки и прашања. Не побарав да ги разубе-
дувам со теории за некаква тактика на револуцијата што ја водиме. Пред сè, 
поради тоа, што и јас не бев до крај убеден дека, како Македонец, моето природно 
право да се организирам и борам за сопствената слобода, треба да го прифатам 
само како тактичко прашање на нашава револуција. Се знае дека правото на 
организирање и, на тој начин, развивање и афирмирање на борбата за сопствената 
слобода е: 

– примарно принципиелно прашање, и  
– легитимно право воопшто на подјармените народи во светот. 
Без силно развивање и широка афирмација на борбата и на жртвите дадени во 

неа, не може да се извојува признание и слобода. Револуцијата што не е решавачки 
доследно демократична спрема еден подјармен народ, таа не е здрава, во неа тлее 
предавството... 

Молчев, размислувајќи вака, наместо да почнам да ги разубедувам. Старците 
ме „прочитаа“ и беа задоволни. Побарав некој искусен веслач да ме префрли на 
спротивниот брег, во леринското село Пателе. Речено, сторено. Со еден млад рибар 
од с. Острово (Пандо Георгиевски, сега економист, банкарски службеник во 
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Скопје) по неколку часови веслање, стигнавме во Пателе. Тука веднаш контакти-
рав со активисти на СНОФ... 

 
6. Писмо до Окружниот комитет 
 

– Се вратив од Пателе како друг човек. 
Дотогаш, мојата партијност ме тераше да прифаќам и да работам по линија, 

всушност, антимакедонска. Сега, мојата партијност ме тераше да се борам за 
доследна примена на партиската линија по националното прашање „полна 
рамноправност на малцинствата“ и во однос на Македонците. 

Со ожесточена борба македонскиот народ успеа да го извојува од... Партијата 
(мислам на дело) правото за рамноправност со грчкиот народ, конкретно: – да се 
организира во своја национална организација и, на тој начин, да ја развива својата 
борба за сопствената слобода, како што тоа го прави грчкиот народ.  

Меѓутоа, раководниот врв на Партијата го ограничи тоа право, ограничувајќи 
го СНОФ само во Леринскиот и Костурскиот округ. Тие тоа го сторија... молкум. 
Се разбира, не можеа да дадат објаснение. Тоа беше политика на сузбивање, 
дискриминација и потиснување. 

Полн со горчина, јас размислував:  
– Не сакаат да се чуе македонско име и во останатите окрузи на Македонија!.. 
Сето тоа беше очајна политика, инспирирана од стравот да не се изгуби 

Македонија. Ја спасуваа Македонија од Македонците. 
Фактот што наместо да ја развива и ја афирмира револуционерната антифа-

шистичка ослободителна борба на Македонците, Партијата правеше сè што може-
ше за да ја сузбива и оневозможи таквата борба, дефинитивно го оквалификував 
како антимакедонска и антипартиска политика, односно политика на грчката 
буржоазија спроведувана преку Партијата. 

Тогаш напишав писмо до Окружниот комитет на Партијата за Воденско. Да се 
повикува македонското население од Воденско да се бори во редовите на ЕАМ и 
на ЕЛАС, значи да не се прави ништо за да не се крене тоа во борба, пишував јас. 
Тоа е политика од основа погрешна и нереална, зашто не тргнува од историски 
настанатата денешна ситуација. Грчкиот геноцид, со децении, уништуваше секак-
ва симпатија и приврзаност на ова население кон грчката држава и нација. Да се 
игнорира тоа, значи безнадежно да се греши. 

Потоа, ЕАМ и ЕЛАС се организации на потиснувачката нација, притоа со 
чисто грчки национални програми, во кои се игнорирани Македонците и нивните 
демократски права. Со што би ги привлекле?.. 

Само една широка македонска организација, под покровителство на Парти-
јата, во чија минимум програма би биле формулирани основните барања на Маке-
донците (елементарни човечки и граѓанско-национални права во рамките на 
грчката држава) би можела да го раздвижи македонското население овде па, 
наместо да стои настрана во пасивно исчекување, активно да се вклучи во 
заедничката народноослободителна борба. Сегашната расположба на македон-
ското население е таква што Партијата речиси автоматски би го постигнала 
таквиот радикален пресврт со просто проширување на СНОФ во нашиот Округ. 

Меѓутоа, продолжував јас, возможно ги немам предвид сите елементи и 
фактори што ја одредуваат политиката на Партијата по ова прашање и, возможно, 
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во нешто грешам. Во таков случај, молам да не бидам оставен во заблуда. Имено, 
би сакал да ми биде укажано во што грешам... 

Писмото го дадов, како што е ред, на мојот претпоставен – Алекос Мицакис, 
секретар на Окружниот комитет по линија на резервната ЕЛАС. 

Но во Окружниот комитет решиле да... молчат. Па, ни СНОФ беше проширен 
во Воденско, ни мене ми беше укажано во што грешам... 

 
7. Во Лерин 
 

– Еден мартовски ден (1944 г.) Острово осамна поплавено од есесовци. 
Дворовите и гумната беа начичкани со воени камиони. Движејќи се јавно и мирно 
низ селото, стигнав во дворот на една од крајните куќи. Околу селото поставиле 
двојни стражи. Имав регуларна лична карта на име Хајсафис Стефанос, Грк од с. 
Фуфа. Но не сакав да ризикувам. 

Се упатив кај Ѓани Авгулата, доселеник од Турција. Избегал. Некаде се скрил. 
Старицата, баба на Авгулата, застенка: 

– Бегај, синко, скриј се. Рекоа, да се соберат сите на сретселото, ќе проверувале 
дали се сите тукашни!.. 

Во дворот млади есесовци почнаа нешто да ми зборуваат. Покажуваа на 
налоните пред скалата. Разбрав. 

– Гот мит унц, им велам, ком, ком!.. (Господ е со нас, ајде дојдете). Со тоа ги 
исцрпив сите мои знаења на германски јазик. 

Се насмеаја, а двајца тргнаа со мене. По патот, две постари Македонки си ги 
касаат усните, оџагорени во мене. Ги поздравувам ведро, сакам да ги успокојам. На 
железничката станица им го покажав дуќанот со налони. 

– Танке, камарат!.. – отидоа.  
Се шеткам по перонот. Не знам како би се навлекол. Во мислите сум загри-

жен, но никаков страв во срцето. Добар знак, си велам. Колку и да е чудно, тоа 
навистина се покажа добар знак. 

Сите вагони и локомотиви беа конфискувани од окупаторите. Само една стара 
локомотива со неколку дотраени вагони беше оставена за потребите на кутрото 
население. Еднаш неделно, секој петок, тргнуваше од Солун. Приквечер стигну-
ваше во Лерин. Другиот ден, сабота, тргнуваше од Лерин, се враќаше во Солун. И 
толку. 

По некое време, ја чув како свири и стенка. Доаѓаше од Воден. Се довлечка во 
станицата (значи, беше петок!). Поголем број патници слегоа од вагоните, истрчаа 
со шишиња да налеат чиста езерска вода. Се замешав и, заедно со нив, влегов во 
возот. Шефот на станицата, наш човек, ми донесе возна карта. Неизвесноста не 
траеше многу. Возот полека тргна... 

Така се најдов, за последен пат, дома во Лерин. Другиот ден отидов. Којзнае 
дали некогаш ќе можам одново да се вратам. Оттогаш изминаа веќе триесет 
години... 

 
(Извадок од „Во длабока ноќ зората се раѓа“, Том 1 од циклусот 

записи и сеќавања на Павле Раковски: „Македонците и граѓанската 
војна во Грција“, Македоника литера, Скопје 2011) 
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„МАКЕДОНИЈА ЕКУМЕНА“ 
НА СРЕТЕН ПЕРОВИЌ 

– ОДА НА МАКЕДОНСКИОТ 
НАЦИОНАЛЕН И ДРЖАВЕН ИДЕНТИТЕТ 

 
 
1.  
Поминати се скоро четири децении откако П. Матвеевиќ аналитички ја 

одреди ниту денес така лесно дофатливата позиција на Сретен Перовиќ во 
современиот црногорски литературен контекст како поет со кој започнува 
завршувањето на традиционалното пеење во Црна Гора.1 Колку и да не може-
ме целосно да се согласиме со можно неможната прецизност што експлицитно ја 
понудува Матвеевиќ, денес ние би можеле, ако ништо друго, тогаш да го 
одредиме Перовиќ како поет којшто е извонредно резултатен на планот на 
модернизацијата на современата црногорска поезија. Набљудувајќи го, пак, сега 
сосема конкретно и директно, низ аналитичкиот објектив на за заобиколување 
невозможниот национален идентитет, се доаѓа до сознание дека во неговата 
поезија, en bloc, манифестно би се рекло не сосема лесно забележливиот 
црногорски национален идентитет не е примарно достапен и читлив, бидејќи е 
вкомпониран во нејзините подлабоки и извонредно сложени слоеви, низ специ-
фичните позиции на набљудување и на пеење, а особено низ нејзината богата, 
фреквентна и функционална интеркомуникативност. Воопшто не е полесно, туку 
е веројатно и потешко, затоа, кога во неговата поезија се трага по елементи на 
идентитетот и на некој друг народ. Така е бидејќи своето креативно препрочи-
тување не би рекле толку на црногорската историја, колку на црногорското 
пеење, а најмногу токму на црногорското битие, Перовиќ го пресоздава долго-
трајно во својот поетски говор, но не на очекувани, доминантно епски, туку на 
позабележливо лирско-рефлексивни рамништа, чија можна најава во црногор-
скиот национален поетски контекст ја имавме веќе во искуството на поети како 
Р. Ратковиќ и А. Ивановиќ. За веднаш да дојдеме до сознание дека целата поезија 
на Перовиќ, всушност, претставува една лирска замисленост над животот, 
како што е именуван еден негов предговор кон поезијата на за него исто така 
неодминливиот и нему поблизок поет Радоња Вешовиќ.2 

Посуптилната и уште со првите објави автентично претставена поетска 
природа на С. Перовиќ, а особено природата на неговите релации кон земјата и 
                                                 

1 Предраг Матвеевиќ, Местото на Сретен Перовиќ во црногорската поезија, „Разгледи“, 
XVII, 10, Скопје, декември 1975, 1266. 

2 Во прашање е, всушност, прифаќање и проширување на насловот на еден есеј (со наслов 
Лирска замишљеност) од за него вонредно интересниот исто така црногорски поет Радоња 
Вешовиќ. 
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кон народот на кои примарно им припаѓа, не ја детерминираат толку неговите 
песни со помалку или повеќе очекувана, ако не и препознатлива татковинска 
инспирација, песните од видот на Ловћен, Камен, Црна Гора или Морача, 
забележливи уште во книгата Мраморно племе (1955), колку неговите нешто 
посуптилни релации, дијалози со, но и самоговори за татковината што се 
откриваат веќе во песни како што се неговите Ловћенске сеансе од кон крајот на 
50-тите години, односно од крајот на третата негова поетска книга Сеансе (1958). 
Длабочината на неговите татковински релации, затоа многупати, колку поетски 
затајнето, не помалку и сугестивно, веќе на самиот почеток од повеќе песни, го 
соопштува потеклото на за овој поет специфичниот и не ретко тешко дофатлив 
атавизам во неговата поезија. Така, на пример, на почетокот од песната Посета 
на морето ќе рече: Заумно наследство / на почетокот ме потсети свој,3 а на 
почетокот од песната Алке, пак, вели: С оне стране откуда допире глас легенде / 
долазим. У завојима од пожара и трња / повјесница се у осмијеху глатко буди.4 
За да се потсетиме сега и на сознанието на Коста Милутиновиќ уште по повод на 
изборот „Препознавање времена (1965), дека Perović ima duboko osećanje za 
prošlost, za miris i boju davno prohujalih zbivanja, za oživljavanje događaja iz istorije.5 

Наспроти несомнените интенции за спуштање една посебна аналитичка 
сонда во поезијата на С. Перовиќ, кон што нè насочува второцитираниот стих од 
песната Алки, за/во нашево сегашно аналитичко читање, сепак, тој си останува 
под доминантната ознака на неговата „лирска замисленост над животот“, со 
којашто своевремено го дефинира не само поетот за кого што пишуваше (Р. 
Вешовиќ), туку се дефинира и самиот себеси како поет. Виден на едно можно 
најшироко аналитичко рамниште, таков е Перовиќ и порано и подоцна, таков е и 
во песните од Мраморно племе, но таков е и во песни како Лесендро од 
истоимената книга (1972), односно токму како таков е препознатлив и во 
мноштво песни од подоцнежната и во сета раскош неповторлива негова книга 
Пут у далеке душе (1997). Во недофатно обемниот поетски опус на Перовиќ, 
имено, доминираат песни што се реализирани врз инспиративни позиции кои, 
зошто да не, можат да се откриваат и да се пресоздаваат и на исклучиво лирско 
рамниште, но најмногу, и најплодотворно и најконсеквентно тој е реализиран на 
лирско-рефлексивни релации.  

Но, ние сега не се амбицираме да зафатиме ни толку широко ни толку 
длабоко во бескрајниот и за аналитички толкувања извонредно даровит поетски 
свет на С. Перовиќ. За нас сега е особено интересно што доминантноста на 
лирско-рефлексивната дијагонала во неговата поетска природа ја открива и ја 
потврдува неговата можна и со македонската поезија не малку сродна контем-
плативност и мекост. Тоа, пак, не е само повод, туку нешто повеќе од вистинска 
мотивација и предизвик за нашава сегашна преокупација со овој денес така 
значаен црногорски поет и со неговата лирика. Воопшто не е неочекувано, затоа, 
што на релација со погорното, повеќе од половина век Перовиќ е многукратно 
поврзан со македонската литература и култура – сè од неговата посета на Скопје 
и Велес како член на Книжевниот клуб на студентите од Белград во декември 

                                                 
3 Сретен Перовиќ, Сребрени алки, избор и препев Јован Павловски, Мисла, Струга, 1982, 78. 
4 Сретен Перовић, Препознавање времена, „Графички завод“ – Титоград, 1965, 9. 
5 K(osta) Milutinović, Sreten Perović, Prepoznavanje vremena. Во: Sreten Perović, Poezija, knjiga 

druga, Izabrana djela Sretena Perovića, kolo prvo, Fondacija „Prijateljstvo“, Podgorica, 2009, 281. 
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1952 година; односно од 1953 година, кога во тогаш покренатите белградски 
Видици, за коешто е не малку заслужен и самиот тој, се јави со неговите први 
препеви од македонската поезија. Ваквиот негов креативен ангажман веројатно 
најзабележливо се изразува преку еден и навистина завиден корпус на препеани 
поетски текстови од цел ред македонски поети, од А. Шопов и Б. Конески, до С. 
Јаневски и Г. Тодоровски, А. Поповски, М. Матевски, Т. Чаловски и други, што 
подоцна се крунисува со добивањето на неколку престижни македонски 
литературни признанија. Во квантитативна смисла во врска со ова не помалку се 
забележливи уште и еден голем број негови критичко-есеистички прилози за 
македонски автори и дела, и тие реализирани во текот на цели 5-6 децении. 
Освен тоа, самиот Перовиќ, како поет, а во еден случај како критичар и есеист, е 
повеќепати репрезентативно претставуван и на македонски јазик.6 

 

2. 
Ако сето тоа е само дел од една, сепак, потребна пристапно-информативна 

обиколка и увертира кон за аналитички дијалог не така едноставниот поетски 
свет на Сретен Перовиќ, од информациите за неговата колку креативна, толку и 
интелектуалистичка македонистичка актива, нашето главно внимание, затоа, 
сега се свртува кон еден извонредно мал број негови песни. Во квантитативна 
смисла, се разбира, тие се занемарливи во рамките на неговиот забележливо 
голем поетски опус, но за нас сега тие се интересни токму со нивните македон-
ски инспиративни релации. Тоа се во различно време настануваните негови 
песни Скопје, Очекивање земљотреса, Атосу преко пута, Подне у Охриду и, 
секако, Македонија екумена, а можеби, засега само условно, уште и една многу 
понова (2005) негова песна посветена на Б. Конески.7 Покрај конкретните 
инспиративни поводи, за нас е сега особено интересно и тоа што со и преку овие 
песни можеме да го откриваме Перовиќ уште и како еден посуптилен наслуш-
нувач, соговорник, промислувач и пресоздавач на егзистенцијалниот ритам на 
цели народи и особено на пошироки егзистенцијални пространства. Колку 
неочекувано од, толку и посебно впечатливо за поет со така интересна позиција 
во развојот на современата црногорска поезија и, уште повеќе со така длабок 
проникнувачки и мисловно-аналитички однос не само кон пеењето, туку и кон 
историското минато на Црногорците. Врз таквата основа, во првите четири 
погоре спомнати песни го откриваме како потенцијален, а во петтата песна 
(Македонија екумена) веќе и како високо остварен афирматор и апологет и на 
националното и на државното опстојување на македонскиот народ. 
                                                 

6 Посебните изданија на Сретен Перовиќ во препев или превод на македонски јазик се: 
Реквием, препев Гане Тодоровски, Македонска книга, Скопје, 1969; Сребрени алки, избор и 
препев Јован Павловски, Мисла, Струга, 1982; Пладне во Охрид, препев Петар Т. Бошковски, 
Матица македонска, Скопје, 2000; Поезија (избор песни на македонски, црногорски и 
англиски јазик), Друштво на писателите на Македонија, Скопје, 2004; Македонија екумена 
(критичко-есеистички текстови за Македонија и за македонските писатели), превод од црно-
горски Димитар Башевски, Слово, Скопје, 2006; Македонија екумена (плакета): истоимената 
песна е презентирана на црногорски, македонски (препев Петар Т. Бошковски) и англиски 
јазик (препев Драган М. Вугделиќ), со придружни текстови на истите јазици, Заедница на 
Црногорците во Република Македонија, Скопје, 2008. 

7 Тоа е песната Још један дан, настаната во август 2005 година во Бери, а поместена во 
книгата Соларни вјетар (2007). Оваа поетска книга, меѓутоа, за првпат е објавена дури во 
изборот: Sreten Perović, Poezija, knjiga treća, Izabrana djela Sretena Perovića, kolo prvo, 
Fondacija „Prijateljstvo“, Podgorica, 2009.  Песната Još jedan dan, види стр. 297–298. 
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Широката преведувачко-аналитичка и афирмативна македонистичка актива 
на С. Перовиќ во својата целосност и единство, ја исполнува веројатно само 
подлогата за зближувачката алка меѓу двата народа што без малку шест децении 
ја создава тој. Неколкуте погоре изделени песни, пак, на кои главно и ќе им го 
посветиме сегашново внимание, се една не секогаш лесно дофатлива, но стварна 
еманација на неговите неспорни камерни македонски поетски релации. Таквата 
алка го открива Перовиќ како безрезервен афирматор и апологет најпрво и пред 
сè на ентитетот и на идентитетот на црногорскиот народ, а ако не помалку, тогаш 
воопшто не помалку искрено и на македонскиот народ. Воопшто не е ниту 
неочекувано ниту аналитички неконзистентно затоа што, без да ја испуштаме од 
предвид и неговата преведувачка актива, посебно се свртуваме токму кон 
неколкуте негови поетски творби што се мотивски можно засновани или можно 
инспирирани како од минатото, така и од современоста на Македонија. Тајната 
за неговата долготрајна свртеност кон Македонија како негов втор по значење 
инспиративен ареал, самиот Перовиќ ни ја открива низ едно негово искажување 
од поново време. Станува збор за неговото сознание дека народ кој со толку 
почит и внимание се однесува спрема културата, особено спрема сопственото 
уметничко творештво, во состојба е да го сочува сопствениот идентитет и 
во најтешки асимилаторски услови.8 Дај боже и да успееме во тоа. 

Но, да одиме постапно и по ред, бидејќи не се чита ли така, тогаш никако и 
не ќе се прочита поезијата на С. Перовиќ. На извесно зближување колку со 
македонската литература, толку и со Македонија како еден за него особено 
интересен егзистенцијален и културен простор, како што веќе рековме, нели, тој 
беше упатен уште во раните 50-ти години. Како години на неговата рана поетска 
развојност, тие се уште и период што може да се одреди како подготвителна 
позиција, ако не и како увертира за и во еден натамошен – и позабележлив и 
порезултатен, креативен допир со Македонија. Ризикувајќи и да не ги одредиме 
попрецизно вистинските поетски резултати од тој допир, бидејќи поетскиот свет 
на Перовиќ е извонредно длабок и ако не и поприлично херметизиран, тогаш 
неподатен на кратки и на брзи аналитички чекори, па нивната оствареност, затоа, 
ќе ја очекуваме подоцна. Како резултат на неговите колку рани уште повеќе 
подоцнежни инспиративни и плодотворни контакти со Македонија, имено, во 
следните децении и на растојание од повеќе години меѓу себе настануваат и оние 
неколку за нас сега вистински интересни песни на Перовиќ. 

 

3. 
Во рамките на овој пристап би подзастанале најпрво кај меѓусебно и, барем 

за нас, извонредно, би рекле дури и заумно кореспондентните песни Скопје и 
Очекивање земљотреса. Скопје е настаната по повод на скопскиот земјотрес во 
1963 година, а песната Очекивање земљотреса е настаната 15 години подоцна. 
Таа е пишувана во јужните македонски краишта, во Аспровалта, на брегот на 
Орфанскиот Залив. Песната Скопје, набрзо по настанувањето (1963), се појави во 
книгата Корида (1964), а не долго време потоа свое место најде и во квалита-
тивно многузначниот избор од поезијата на Перовиќ Препознавање времена 
(1965). Зад не тешко дофатливите баладични интонации во оваа песна, се насету-

                                                 
8 Сретен Перовиќ, Македонија екумена, превод од црногорски Димитар Башевски, Слово, 

Скопје, 2006, 191. 
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ва третото, поетско, око, кое ги регистрира преткатастрофичните мигови и, 
особено со детектирањето на оној подозрив тутањ, ја потврдува не само 
автентичноста на својата инспиративна основа, поточно хуманистичката повика-
ност, туку и својата поетска и профетска позиција. Па, како што забележа свое-
времено и В. Миниќ, станува збор за песна во која главниот настан е задржан, 
но сè се одвива во неговата смртоносна сенка.9 Иако оваа песна е извонредно 
споредлива  во рамките на многуте поетски творби што настанаа во врска со 
скопскиот земјотрес, како и со други истородни инспирации, како што е 
поетската книга на Д. Костиќ Морија (1980), која се однесува на земјотресот во 
Црна Гора во април 1979 година, сепак, Скопје е една од илустративно 
интересните песни на Перовиќ најмногу и пред сè за неговиот мисловен однос 
кон луѓето што страдаат, односно кон несреќата воопшто, а воопшто не малку и 
кон несреќата во филозофска и во екуменска смисла. Неговото финално созна-
ние, сепак, згуснато е во завршниот стих: Човјек човјеку дан је недосањани,10 
исказ преку кој аналитички најплодотворно би можеле да се справиме со 
специфичниот поетски херметизам и затајнетост на Перовиќевиот поетски говор. 

Индиректно, ако не и заумно, а можеби и само условно, само со својот 
наслов, контактибилна и со црногорските и со македонските земјотреси, но пред 
сè со оние историските и опстојувачките, песната Очекивање земљотреса, пак, 
настаната не долго време пред земјотресот во Црна Гора од април 1979 година, 
во рамките на овој пристап, сепак, веројатно не би можела да биде аналитички 
прочитана само како производ на поетската предестинација и видовитост. 
Втемелена или барем само започната како обраќање до врвната персонална 
позиција во античкиот пантеон. Зевс, поетот се пресметува со митолошките 
претпоставки за настанувањето и за актуелното постоење на светот и загатнува 
ако не и некој навистина нов свет, секако поинакво (пре)откривање на познато 
непознатиот свет. Оттука, вистински тешко е да се дорече со какви ли сè не 
земјотреси од минатото и од сегашноста во неа и преку неа и на какви ли сè не 
заумни, и поетски, и филозофски рамништа слови поетот? 

Во овој контекст, сега кон песната Очекивање земљотреса, никако не може 
да биде дезавуирана песната Атосу преко пута, бидејќи е исто така пишувана во 
Аспровалта, но 11 години подоцна. Се расчита ли особено од аспект на редовно 
високите интеркомуникациски можности што ги има поезијата на Перовиќ на 
генерално рамниште, таа може да се потврди како извонредно интересна песна 
во врска како со медитеранските, поособено со јужномакедонските просторни 
опседнувања на овој црногорски поет. Овде се, меѓутоа, не помалку сугестивно 
дејствителни не само просторните, туку и временските интеркомуникациски 
сензори на поетот, кои ги регистрираат како звуците, така и лелекот, а особено и 
најмногу она модра плима прадавних времена.11 Во прашање е, всушност, една 
од бездруго, барем според нас, најубавите песни на Перовиќ, најкажувачките, 
најдлабоко исповедните, најритмичните, благо таинствените, а во исто време 
уште и мудрословни и аналитички изискувачки и недоисцрпливи стихови од 
видот на следниве: 
                                                 

9 Vojislav Minić, Umjetnički postupak u lirici Sretena Perovića. Во: Vojislav Minić, Od etike do 
poetike, „Grafički zavod“ – Titograd, 1973, 23. 

10 Сретен Перовић, Препознавање времена, „Графички завод“ – Титоград, 1965, 28. 
11 Песна од збирката Put u daleke duše (1997). Цитирано според: Sreten Perović, Poezija, knjiga 

treća, Izabrana djela Sretena Perovića, kolo prvo, Fondacija „Prijateljstvo“, Podgorica, 2009, 155–156. 
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Možda pijesak razumije glas 
Mora što opominje sve i svja 
Što mu po ljutom licu naliva nesanicu 
U talasima vezuju se ruke 
Sa najudaljenijih zvijezda i vremena 
A zvuk ujeda kao bijesni vuk 
Drobi dušu u pjenu i opomenu 
Ali djelovi njeni koliko će još 
Morati da se oble 
I uoble.12 
Се обидеме ли да се вслушаме во длабоко позиционираниот и таинствен 

пулс на поезијата на С. Перовиќ, веројатно не ќе можеме да не дојдеме до 
сознание дека таа настанува, се создава во некој заумен дослух со работата на 
повисоки, на натсвесно позиционирани и на таинствено дејствувачки сили. Тоа 
се сили кои преку поетот се активираат само како преку нивни медиум. Кон 
ваквото читање на Перовиќевата поезија најмногу нè наведуваат неговите песни 
настанати врз мотиви од југот. Освен во Аспровалта пишуваните Очекивање 
земљотреса и Атосу преко пута, во тој контекст се забележливи и песни како 
На јужном сунцу, Химна јужним вјетровима и уште ред други, но особено 
неговото за нас сега исклучително интересно Подне у Охриду. Со овие песни, а 
не малку и со ред други песни од 70-тите и од 80-тите години, и поезијата на 
Перовиќ, иако со квалитативно многу поразлична инспиративна и рефлексивна 
основа од онаа што ја имаше, на пример, поезијата на еден Д. Костиќ, најнес-
порно се потврдува како лирика со препознатливи медитерански значенски 
претпоставки. Воопшто не е ни чудно затоа што, без малку една деценија по 
неговото беломорско очекување на земјотрес, тој и со оваа песна е на неговиот 
јужен инспиративен терен. Сега тоа е токму неговото Подне у Охриду,13 датирано 
со 1987 година, кое, како своевидно мотивско позиционирање, тој најпрво го 
раширува како вистинско импресионистичко платно. Дури отпосле ги нанесува 
на/врз него слоевите на натамошни, повеќе мисловно-опсесивни отколку визуел-
ни слоеви и продлабочувања, а особено и најмногу го проникнува со за него 
карактеристичните атавистички асоцијации кои толку многу кореспондираат со 
просторно-временските длабочини на егзистенцијата. 

Но, тоа е премалку за поет од видот на С. Перовиќ. Сето тоа е само позиција 
за и увертира во неговото задлабочено креативно пресоздавање на просторот во 
времето и на времето во просторот. Неговото само навидум визуелно и импре-
сионистичко претставување на Пладне(то) во Охрид инсистира на едно посебно 
и на далеку позадлабочено аналитичко читање. Пристапувајќи му и нему како на 
непрескокливо и должно приближување кон најглавното, затоа, сега би упатил 
или, уште поверојатно, само би потсетил ако не повеќе, тогаш барем на 
почетните стихови од сите шест по големина нееднакви целини од кратката 
поема. Првиот од нив е констатацијата: Svi su tamo a nikoga nema,14 а сите други 
се поставени прашално: Odoše li na nebeske plaže?, Odoše li u utrobu zemnu?, Odoše 
                                                 

12 На истото место, 156. 
13 Песната е објавена во збирката Пут у далеке душе (1997), а потоа и во изборот на маке-

донски Пладне во Охрид (2000). 
14 Sreten Perović, Poezija, knjiga treća, Izabrana djela Sretena Perovića, kolo prvo, Fondacija 

„Prijateljstvo“, Podgorica, 2009, 93. 
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li da jauk ne čuju?, Odoše li / kad već nikog nema? и Odoše li iz ove ljepote?15 И 
единствената констатација и сите егзистенцијални прашања што ќе ги постави 
поетот пред потенцијалниот реципиент и толкувач, претставуваат можна уверти-
ра, влез во тајните на поетовото егзистенцијално трагање и видовитост. 

Немајќи доволно простор за понатамошно проникнување во оваа песна, 
можеме да запреме кај сознанието дека Подне у Охриду е извонредно препоз-
натлив сегмент од поетско-филозофскиот дијалог на Перовиќ со опозицијата 
живот-смрт. Со оваа песна и на тоа повеќе интуитивно, поетско отколку анали-
тичко, филозофско рамниште, тој се оформува во моќен визионер на човековото 
опстојување на само заумно претпоставливите просторни и особено временски 
координати. Независно од тоа дали Перовиќ во охридското пладне создава или 
можеби само пресоздава најмногу и пред сè една сложена, но актуелна егзис-
тенцијална атмосфера, не можеме да не предочиме дека кон такви продлабо-
чувања одамна беше резултатно насочена неговата поезија. Не сме несвесни 
дека, наспроти пошироката, но не само можна, туку повеќе нужна мотивска 
екстериторијалност и универзалност, ни Подне у Охриду, како ни претходните 
песни, сè уште не нè водат кон најглавните цели на нашево сегашно аналитичко 
читање. Па сепак, не можеме а токму во Пладне(то) да не го регистрираме уште 
и извонредно длабокото и заумно проникнување на поетот во атавистичките 
длабочини и, веројатно не случајно, токму на за него секако извонредно интерес-
ниот македонски простор. 

 

4. 
Наспроти чувството за аналитичка недореченост, бидејќи во таа смисла и 

понатаму ќе му остануваме должници на предлабокото и на заумно недочитливото 
Подне у Охриду, и посебно и пресудно внимание во врска со македонските 
инспиративни позиции на Сретен Перовиќ, секако, предизвикува неговата подоц-
нежна, веројатно и неповторлива, но уште поверојатно не само за нас толку многу 
интересна песна, ако не и кратка, сигурно најкратка поема Македонија екумена. 
Кон неа, меѓутоа, сега не би сакале, па дури и не би можеле да се свртуваме ако 
претходно не ја детектираме за нашиов сегашен пристап извонредно интересната и 
со Македонија екумена подиректно кореспондентна песна Рт Добре Наде. Таа е 
настаната неколку години порано и може да биде најпродуктивно читана во 
аналитичка смисла како пандан на Македонија екумена. Колку метафорична, не 
помалку и алегориска одредница за татковината на поетот, песната Рт Добре Наде 
е компонирана од 24 стихови, односно од 24 обраќања до Црна Гора. Песната и 
започнува и завршува со одредници што се повикуваат на судбината: Crna Goro 
uprćena modra sudbino, односно Crna Goro otuđeno groblje pretilo.16 Кон ова 
странично аналитичко приближување на кај нашата главна цел сега прибегнуваме 
бидејќи, набљудувани една покрај друга, како што се и објавени во изборот на 
македонски јазик Пладне во Охрид (2000), песните Рт Добре Наде и Македонија 
екумена и најмногу упатуваат на поетовата опседнатост со и творечка посветеност 
на сознанија и вредности кои во својот значенски корпус содржат елементи како 
на црногорскиот, така и на македонскиот национален ентитет и идентитет. 
                                                 

15 На истото место, 93-95. 
16 Песната Рт Добре Наде е исто така објавена во збирката Пут у далеке душе, како и во 

изборот Пладне во Охрид. И неа ја цитираме според: Sreten Perović, Poezija, knjiga treća, 
Izabrana djela Sretena Perovića, kolo prvo, Fondacija „Prijateljstvo“, Podgorica, 2009, 160-161. 
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Според времето на своето настанување, Македонија екумена е очекувано 
кореспондентна во рамките на еден поприлично развлечен, но повеќестрано 
интересен период од поетската развојност на С. Перовиќ. Тоа е периодот од кој е 
исфилтрирана поезијата на неговата најголема, а веројатно и квалитативно 
најиздашна поетска книга Пут у далеке душе, која по повеќегодишните одложу-
вања, се појави дури во 1997 година. Не ќе е сигурно сосема случајно што и 
најмногу од за нас овде најинтересните песни се вкомпонирани токму во оваа 
книга, независно од датата на нивното настанување. Во оваа книга, односно во 
оваа поетска фаза, имено, Перовиќ знае вистински да изненади и со и навистина 
успешни различности на стилско-изразен план. Не земајќи предвид некаква 
невозможно-можна инкубациона претфаза, фактички Македонија екумена е 
испеана во август 1991 година – во деновите на или спроти дефинитивното 
конституирање на Македонија како самостоен државен субјект, односно на 
денот на прогласувањето Слободна и Независна Република Македонија, како 
што пишува самиот поет. Дорекувајќи се самиот себеси, ќе додаде уште и дека 
оваа песна е израз на моето длабоко чувствување со историските стремежи на 
македонскиот народ, знак на респект за неговото скапо платено траење на 
трновитиот милениумски пат.17 Јас, пак, соочувајќи се со тешкотиите на поди-
ректното аналитичко читање на оваа песна, сега не можам да не се потсетам на 
многу одамнешното, изречено пред повеќе од 40 години, искажување на еден од 
веројатно најсуптилните аналитичари на поезијата на Перовиќ, В. Миниќ, кога 
вели дека овој поет е космополитски отворен кон трагичната судбина на 
поединците и космички широк кон трагичноста на човечката историја.18 
Несреќно обезвидениот, а вистински видовитиот, Миниќ, повеќе од две децении 
порано, го предвиде настанувањето токму на една ваква поетска творба на 
Перовиќ. Македонија екумена, инаку, е уште една извонредно сигурна и најси-
гурна потврда дека С. Перовиќ дури и само како поет бил отсекогаш, постојано, 
но латентно опседнат со историјата, не со историјата видена низ воени походи, 
туку со историјата видена како мисловно недофатлива ѕверка, како суштество 
кое постојано се голта самото себеси. Перовиќ отсекогаш бил нејзин стравично 
опседантен промислувач, пресоздавач, соговорник и прекорувач, а најмногу и 
пред сè сопатник, сострадалник со оние кои не биле нејзини миленици. Потвр-
дата на ова, затоа, многу полесно ја наоѓаме во неговата широка и мошне богата 
повеќедецениска патриотска монтенегристичка филолошка и енциклопедиска 
актива.19 

Не може, инаку, а уште при првичната кореспонденција со Македонија 
екумена да не се констатира дека еднолинејната позиција на обраќање (кон Црна 
Гора) во Рт Добре Наде, поетот сега ја заменува со еден неколкујазичен, комби-
ниран инспиративен, поетски, пристап (кон Македонија). Директното евокативно 
обраќање што беше целосно карактеристично за претходната песна сега го 
сретнуваме само еднаш, на крајот од првата целина од песната, и гласи: Make-

                                                 
17 Сретен Перовиќ, Македонија екумена, превод од црногорски Димитар Башевски, Слово, 

Скопје, 2006, 234. 
18 Vojislav Minić, cit. tekst, 8. 
19 Оваа актива на Перовиќ најшироко и најдокументирано ја претставува Радослав 

Ротковиќ во студијата Sreten Perović, stvaralac i pokretač. Во: Sreten Perović, Poezija, knjiga prva, 
Izabrana djela Sretena Perovića, kolo prvo, Fondacija „Prijateljstvo“, Podgorica, 2009. 
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donijo majko unutarnjih suza.20 Отсуството на директното евокативно обраќање од 
тој вид се надоместува и значенски се исполнува со општата евокативна позиција 
на поетот во претходните пет стихови од таа строфа, една поширока и со 
цитираниот стих финализирана химнична евокација. Таквата химнична евока-
ција продолжува и во неколкуте следни целини на црногорски јазик. Посебно е 
во оваа смисла интересна четвртата и последна целина на црногорски. Сега 
станува збор за клетва, упатена до душманот (на Македонија), која, по луцидните 
претставувања на мајката Македонија, ја изрекува во целосно традиционален 
црногорски дух: 

O jadu se svome zabavio! 
Pasju dušu po svijetu nosio! 
U maniti lik udario! 
Na krvnička vrata hljeb prosio! 
Ljudi mu i smrt prezirali!21 
Исто така четирите поетски целини на латински и на грчки, што следат по 

секоја од строфите на црногорски, сведени се на  гномски искази кои имаат 
колку евокативна, толку и желбена, колку значенска, уште повеќе повикувачко 
дејствена исполнетост, со што ритмички кореспондираат и се дорекуваат со 
црногорските компоненти на песната. 

Со сето тоа, Македонија екумена, видена пред сè во однос на дотогашната 
поетска актива на С. Перовиќ, барем во формална смисла, претставува вистински 
необичен, но извонредно креативен и мисловно и интелектуалистички, а особено 
ангажирано хуманистички извонредно длабок поетски текст. Па сепак, од поет 
кој можеше пред тоа да испее песни како Leteći ćilim u spavaćoj sobi или како Dva 
davna prijatelja u osunčanoj bašti и очекувано и можно, зошто да не. Освен така 
интересната структурност, пак, Македонија екумена, претставува уште и пофал-
но слово со многукратни поетски, филозофски и особено етички вредности и 
пораки. Не би рекле вон од, туку над своето дотогашно поетско искуство, 
Перовиќ овде во поетски говор ги преточува и лапидарно ги изразува, што за 
него како поет претходно не беше карактеристично, меѓу другото, ако не и пред 
сè, своите енциклопедиски познавања и можности и од доменот на филологијата 
и од доменот на филозофијата. Сега се тоа на поетско рамниште транспонирани, 
значенски проширени и особено продлабочени енциклопедиски сознанија не 
само за македонското минато, туку би рекле повеќе за македонското национално 
битие низ вековите и во современоста. Повеќе од тоа, сега е тој дури и опседнат 
со судбината на македонскиот народ. Настаната во време кога беа извонредно 
забележливи, па дури и потсилени традиционалните црногорски симпатии кон 
Македонија, Македонија екумена е поетски текст во кој е колку практично 
опредметен, не помалку и натсуптилно вдахнат македонскиот сегмент од Перо-
виќевата веќе не само научна и интелектуалистичка, туку и поетска енцикло-
педистика. 

Од неповторливата Македонија екумена на С. Перовиќ сега најдобро знаеме 
уште и дека тешкотиите при испевањето на една песна на повеќе јазици може да 
се преостварат како заемно поетско плетиво во кое се надополнуваат, во кое 

                                                 
20 Sreten Perović, Poezija, knjiga treća, Izabrana djela Sretena Perovića, kolo prvo, Fondacija 

Prijateljstvo, Podgorica, 2009, 237. 
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меѓусебно се дорекуваат значенско-изразните и мисловните можности на тие 
јазици. Дваесетината класични латински и грчки партиципи – глаголски придав-
ки (ако не дури и поименчени придавки), кои следат по редовно повторуваната 
именка Македонија, се вкомпонирани во основниот поетски фундамент кој е 
реализиран на црногорски јазик (ако двата слоја не се подеднакво фундамен-
тални). Тие се искористени како функционален градбен материјал за/во едно 
семантички извонредно густо и реторичко соопштување не само на авторовите 
научни сознанија за Македонија, туку и на неговите човечки, и поетски, и етички 
релации и предестинации од минатото и од актуелноста. Прочитани според редот 
на нивната инкорпорираност во песната (екумена, ерудита, елевата, ефемерида, 
ефемината итн.), дури и кога се извадени од основниот текст и контекст, тие не 
личат и не звучат ни само како лексикографски, ни само како семантички 
единици, туку имаат уште и респектабилна сознајна, рефлексивна носивост. Со 
нивното подредување на барањата на поезијата, поради што било нужно да се 
отстапува од нивните изворни и правилни форми, овде е остварена уште и една 
автентична поетска ритмичност. Нивната очекувана и неспорна многузначност, 
пак, а со тоа и објаснувањата за нив ни овозможуваат пристап кон можностите со 
кои поетот и песната го водат својот соговорник, својот читател кон вистински 
„неограничени“ аналитички проникнувања. Тие одат сè до една неограничена, но 
за подецидно структурирање, барем засега не и сосема лесно податна студија. 

 

5. 
Постапното, децидираното и веројатно веќе вистински аналитичкото, но 

досега одложувано и одложувано читање на песната Македонија екумена, не би 
можело а да не започнува (но и да не завршува) веќе со нејзиниот наслов. Така е 
бидејќи – и на почетокот, но и генерално – Македонија поетот ја изедначува со 
светот, поточно речено со населениот дел од светот. На пошироката и на 
подлабоката етимологија на поимот екумена (од старогрчкото oίκουμένη/ојкo-
мене) поетот, секако, й вдахнува и свои, и навистина далеку пошироки поетски, 
пред сè значенски содржини. Во таа смисла, Македонија сега може да биде уште 
и жива, вечна итн. Под самиот наслов следи латинската форма за обраќање до 
господ: Exaudi Domine – Слушај ме Господе. Со ова, значи, своето слово, своите 
благослови и своите клетви, поетот ги препушта на извршување на божјата 
надмоќ. Оттука натаму ваквото децидирано читање на поемата може да тече 
континуирано – на црногорските целини последователно или паралелно со 
целините на грчки и на латински јазик, како што е и во самиот текст – или 
посебно и двојно, при што посебно и одделно би им се пристапувало на 
црногорските, а посебно и одделно на грчко-латинските целини, кое е засега и 
веројатно поприфатливо. За нашиов сегашен пристап, пак, посебно е интересно 
што, упатувајќи го тоа слово, како што вели на почетокот од песната, sa razroke 
zvijezde s ostiju Lovćena,22 поетот напоменува и упатува кон врската меѓу двата 
уште во минатите времиња сродни и навистина контактибилни национални 
ентитети и идентитети – македонскиот и црногорскиот. Веројатно најмногу 
поради тоа, во неговата деценија и половина подоцна потпишана книга на 
потсетувањето, оваа песна Перовиќ и самиот ја одреди како потсетување дека 
тешката судбина не го одмина ни црногорскиот народ, чие сродно историско 
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искуство се вградува во заедничкиот стремеж кон трајниот мир, слобода и 
пријателство.23 

Откако афирмативно ја открива од црногорските ловќенски позиции, поетот 
Перовиќ понатаму Македонија мора да ја отима iz gnijezda meduza24, загнати по 
раните што (те) печат на испостеното лице.25 Првата целина на црногорски 
поетот ја финализира со уште понапред цитираниот стих во кој директно $ се 
обраќа на Македонија: Makedonijo majko unutarnjih suza.26 Грчко-латинскиот дел 
од песната што следи е целина од 4 стихови, односно хармонична композиција 
од 8 поими, распоредени во 4 ритмички, но не секогаш и подиректно значенски 
кореспондентни парови. Според визуелно-структурните позиции, осумте поими 
можат да се читаат не само по хоризонтален, туку и по вертикален ред. Како во 
овие осум, така и во/со натамошните грчки или латински поими, поетот Македо-
нија најпрво ја открива, а потоа многустрано или повеќезначенски ја споредува, 
ја квалификува. Најпрво ја опева како просветена и образована земја. Тоа се 
покрива со латинското eruditа: Macedonia erudita (веројатно партицип перфект, 
пасивен од erudio). Бидејќи ние тргнавме по хоризонталниот ред, регистрираме 
дека веднаш потоа Македонија ќе биде издигната, соопштено преку значенската 
густина на латинското elevata – пасивен партицип перфект од elevo; изнесена во 
дневноста, во актуелноста, значенски исполнето со грчкото efemerida, изведено 
од έφημερίς, дневник. Сето тоа сега се надополнува со суптилната одредница 
efeminata, повторно изведена од еден латински партицип – effemino, со којашто 
треба да се означи не само нејзината, на Македонија женскост, т.е. плодородност 
и плодотворност, туку и нејзината повеќезначна разнежнетост. По ова следи 
насловниот поим, грчкото ekumena, позициониран во ист ред или во пар со 
латинското errata, чие значење може да се поврзе не само со латинското erratum 
(заблуда, отстапка, грешка), туку и со исто така латинското erro (талкам, скитам, 
лидам). Македонија понатаму за Перовиќ е земја, која, наспроти својата 
некогашна слава – enologena (изведено од грчките οίνος – вино и λόγος – говор, 
но може да значи и слава или знаменитост), сега е исфрлена, истуркана, 
уништена, што го покрива модифицираниот латинизам elidirata, изведен од elido. 

По двојниот грчко-латински катрен, следи катрен на црногорски во кој, во 
духот на поезијата на Перовиќ, се соочуваме со неколку тешко одгатливи, 
контрастни, херметизирани и само за поезијата невозможно можни сознанија: 
visoko stablo proglodanog lišća, munja u grlu postolovne duge, tišina ognja i bresk-
vinog zvuka и прашањето за замрзнатата рака што се топи,27 кои, за жал, сега 
успевам само да ги изнабројам. Следната грчко-латинска целина е составена од 
два стиха, односно од два пара на поими, кои, како и претходните, можат да се 
читаат како по хоризонтала, така и по вертикала. Најпрво е Macedonia egida. Тоа 
веројатно произлегува од грчкото αίγίς, со значење оклоп, штит, што би значело 
заштитена (се прашуваме од кого?), а може да има и уште некое друго значење, 
                                                 

23 Сретен Перовиќ, Македонија екумена, Слово, Скопје, 2006, 234. 
24 Sreten Perovič, Poezija, knjiga treća, Izabrana djela Sretena Perovića, kolo prvo, Fondacija 

„Prijateljstvo“, Podgorica, 2009, 237. 
25 Сретен Перовиќ, Пладне во Охрид, препев Петар Т. Бошковски, Матица македонска, 

Скопје, 2000, 93. 
26 Sreten Perovič, Poezija, knjiga treća, Izabrana djela Sretena Perovića, kolo prvo, Fondacija 

„Prijateljstvo“, Podgorica, 2009, 237.. 
27 Сретен Перовиќ, „Пладне во Охрид“, 93. 
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во поетска смисла, на пример, бура. Следната квалитативна одредница на 
Македонија е exudata, изведена од латинското exsudo, што значи дека се квали-
фикува како истопена, исцедена земја и земја со претрпени маки и со мачна 
завршница. Понатаму Македонија се квалификува како elodeja. Тоа е веројатно 
изведено од грчкото έλώδης. Во објаснувањата на латинизмите и на грцизмите 
што ни ги приложува авторот во некои од изданијата на песнава, elodeja се 
објаснува како труена. Според некои други објаснувања, пак, грчкото έλώδφς 
може да се протолкува како земја што е богата со долини, со мочуришта и 
ливади. Следната квалитативна одредница, поетски оформена како expulziata е 
веројатно изведенка од латинското expello, а значењето му е истуркана, лишена, 
протерана, прогонувана. Во следната целина, сега на црногорски јазик, како и 
понапред, поетот прашално й се обраќа на Македонија: 

Ijetka majko unutarnjih suza 
glođu li te nasilničke glave? 
Penju li te na krst kao Hrista 
silom ognja molitvu ti dave?28 
Сосема очекувано, по ова следи пак другојазична целина. Таа е структури-

рана во три реда или стихови. Во првиот и во вториот, како и понапред, Маке-
донија е дорекувана или оквалификувана преку два, а во третиот само преку еден 
графички централно позициониран поим, со што строфата добива специфична 
инверзно пирамидална форма. Сите пет поими се изведенки од грчкиот јазик. Во 
сите пет случаи Македонија се означува токму така, како Македонија, со латин-
ско писмо, а не како во претходните и во завршната целина каде се означуваше 
како Мацедониа. Македонија сега најпрво е ateknija, што значи без деца, без 
синови, изведено, секако, од грчкото άτεκνος. Втората квалитативна одредница е 
anoftalmija, изведенка од грчкото άν – οφθαλμός, што значи без вид, без очи или 
дури и без лице. Следната квалитативна одредница е aksenija, изведена од ά – 
ξενος и значи негостољубива. По овие следи квалификацијата atelija, изведена од 
грчкото άτέλεία, со значење бесцелна според толкувањата кај Перовиќ, а кое ќе 
го дополниме или прецизираме со значењето за ослободување од давачки, од 
државни должности или како јавно отпуштање. Оваа целина завршува со квали-
фикувањето на Македонија како eudomonija. Изведено е веројатно од εύδαίμων, 
кое кај Перовиќ е протолкувано како радосна, на што би додале уште и блажена, 
среќна, благословена, имотна, богата. 

Последната целина од песната што е испеана на црногорски јазик е и 
најдолга според бројот на стиховите. Нејзината втора половина, всушност, се 
стиховите од понапред за кратко прокоментираната клетва на поетот. Оваа 
целина, меѓутоа, започнува со повторното обраќање до Господ и со барањето да 
се изврши таа клетва. Односно: 

Gospode 
Neka se zbude! 
Kletva koju mi sunarodnici nude 
kao melem svakome koji strada 
neka na glavu dušmaninu pada.29 
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По ова следи веќе понапред цитираната клетва, која е и графички поинаку, 
со друг вид на букви претставена, веројатно поради тоа е изречена потполно во 
традиционален црногорски стил. За самиот крај од песната се резервирани уште 
три квалификации на Македонија од видот на погорните. Две се распоредени во 
првиот стих, третата во вториот, а третиот е резервиран за универзално познатата 
завршница на христијанските молитви: Amen! Така поставени, тие имаат уште 
поправилен обратнопирамидален распоред од стиховите во претходната (грчка) 
целина. Сега се тоа Macedonia adjustata, Macedonia aboliata, и Macedonia beata.30 
Изведена од латинското adiungo, според објаснувањата на Перовиќ adjystata е 
свадбена, а може да се надополни со значење на приврзана, обединета, соеди-
нета. Aboliata, секако, е помилувана, но, веројатно изведена од латинското aboleo, 
може да значи уште и уништена, разурната, истребена. Кога станува збор за 
последната квалификација, beata, немаме разијдувања во етимолошките разјас-
нувања. Квалификацијата е изведена од латинското beatus. На Перовиќевото 
објаснување како благословена, ќе го додадеме многу блиското, но не и сосема 
еднакво блажена, со дополнувања уште и среќна, односно богата. Се земе ли 
предвид еврејската етимологија на завршницата Amen! – со значење така нека 
биде, со неа завршно се потврдуваат и се препуштаат на божјото извршување 
сите претходни благослови и клетви на поетот, но се потврдува и елемент уште 
на еден класичен јазик во песната. 

 

6. 
Како веќе потврден апологет на македонските историски и културни 

вредности, во/со овој извонредно густ и на три (црногорски, грчки и латински), 
во македонските изданија дури и на четири јазици создаден, односно пресоз-
даден поетски текст, С. Перовиќ, всушност, создава едно не само пофално и 
поздравно слово на новото, на тогаш актуелното историско исчекорување на 
Македонците пред или во неизвесните и не многу благопријатни околности и 
времиња, туку и креативно и аналитички проникнува во сферите на идентитетот 
и на етницитетот на македонскиот национален и државен субјект. Во неа уште 
еднаш и најјасно и најнедвосмислено се исчитува веројатно повеќе од неодмин-
ливото сознание дека поезијата на Перовиќ воопшто не била евокација само на 
минатите времиња, ниту пак само креативно аналитичка пресметка со нив. По 
таа линија најлесно и најчесто можел аналитички да биде исчитуван најмногу и 
пред сè низ многустраноста на извонредната интеркомуникативност што ја има 
неговиот поетски говор, но не помалку и да се препрочитува по повод на секоја 
од многуте негови книги во изминатите децении. Освен тоа, со Македонија 
екумена неговата поезија, навистина не за првпат, туку по којзнае којпат, но сега 
најдиректно и најнедвосмислено се открива како реакција кон егзистенцијалните 
неповолности што ги носат времињата некогашни и актуелни. Ги нагласувам 
токму времињата, бидејќи никако не го забораваме и никако не го прескок-
нуваме С. Перовиќ како поет токму на препознавањето на времето. Во духот на 
некогашното аналитичко читање на Перовиќевата поезија од страна на Р. Тауто-
виќ, затоа, општото сознание на критичарот дека во поезијата на Перовиќ време-
то се специфицира како историја, односно дека минатото се определува како 

                                                 
30 На истото место. 
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историска традиција,31 по/со Македонија екумена мора да биде заменето со 
далеку посоодветното сознание од истиот критичар, дека поезијата на Перовиќ 
го надминува и дисконтинуитетот помеѓу минатото и сегашното време, што 
значи дека не ги признава ни сеништата на великото и свето минато.32 

Настаната нешто повеќе од деценија и половина и по извонредно интерес-
ната и насочувачка студија на П. Матвеевиќ,33 песната Македонија екумена не 
може да не ги одразува најмногу и пред сè оние внатрешни, оние заумни и 
неизбришливи врски кои, како и целата егзистенцијалистичка загриженост што 
ја наследивме од XX век, така и поезијата на С. Перовиќ не може а да не ги 
детектира, и тоа сигурно не само за себеси, во црногорското традиционално 
пеење. Независно од тоа што биле незабележливи и за најсофистицираните 
аналитички пристапи, нив ги имало веројатно уште од почетокот на оваа поезија. 
Ги имало во/низ, а можеби најмногу зад нејзиниот скоро секогаш немани-
фестационен, но безрезервно висок етос и хуманизам. Но, со оваа песна тие се 
веќе поотворено манифестирани, откривани и на едно повисоко и, на изразен 
план, навистина, не би рекле толку модернизирани, колку егзалтирано и уште 
повеќе евокативно структурирано, естрадно и час повеќе реторичко, а час повеќе 
мудрословно рамниште. На оваа не толку аналитичка позиција, колку на оваа 
линија на можно воден дијалог со Македонија екумена, а преку неа и со поезијата 
на Перовиќ пошироко, не може да не се дојде до сознание дека е во прашање 
една мошне згусната синтеза на неговото поетско искуство.  
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КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНА АФИРМАЦИЈА 
НА МАЛЦИНСТВАТА ВО СРМ  
(70-тите и 80-тите години на минатиот век) 

 
 

Македонскиот народ и етничките заедници своите вековни стремежи за 
создавање на самостојна држава ги заокружија кон средината на минатиот век со 
конституирањето самостојна македонска држава. Со одлуките донесени на Првото 
заседание на АСНОМ, одржано на 2 август 1944 година, правно беше верификува-
но конституирањето на македонската држава. Асномските документи проклами-
раа процеси започнати со Илинденското востание,1 базирани на мултиетничкиот 
карактер на државата, а олицетворени преку Декларацијата за основните права на 
граѓанинот на Демократска Македонија.2 Декларацијата претставува документ во 
кој се содржани основните постулати на европскиот демократски принцип на 
слободно граѓанско живеење. Вредностите на личните и граѓански права и долж-
ности, се содржани во членот 1 и членот 2 од Декларацијата,3 чијашто содржина 
јасно имплицира на мултиетничкиот карактер на Македонија.  

Мултиетничкиот карактер на државата е богатство и истиот јасно е отсликан 
во конститутивните документи на кои се темели уставно-правниот поредок на 
државата. 

 Во таа насока, согласно членот 20 од Уставот на Народна Република Македо-
нија (НРМ) од 1946 година, сите граѓани се еднакви и рамноправни без оглед на 
народност, раса и вероисповед.4 Националните малцинства имаат неприкосновено 
право и заштита на својот културен развиток и слободна употреба на својот јазик.5 
Правото на образование, слободата на говорот, печатот, здружувањето, јавните 

                                                 
1 Во Крушевскиот манифест, упатен е и апелот за соработка и учество во востанието до 

нехристијанското, турско и албанско население, нарекувајќи ги наши браќа, браќа по татко-
вина и страдања, синтагми кои јасно алудираат на мултиетничкиот востанички концепт за 
права и слободи, односно права во смисла на рамноправност на сите граѓани пред законот, и 
слобода која во историскиот контекст на документот имплицира на национална слобода, на 
оние етнички заедници кои во рамките на отоманската империја ја немаа. Документи за 
борбата на македонскиот народ за самостојност и национална држава, Том први, док. 274, 
Универзитет „Кирил и Методиј“-Факултет за филозофско-историски науки, Скопје, 1981, 
397-399. 

2 Декларација на АСНОМ за основните права на граѓанинот на Демократска Македонија, 
АСНОМ, том 1, книга 1, Документи од Првото и Второто заседание на АСНОМ, Архив на 
Македонија, Скопје, 1984, док. 41, 157  

3 Член 1, „Сите граѓани на федералната македонска држава се еднакви и рамноправни пред 
законите не гледајќи на нивната народност, пол, раса и вероисповед“. Член 2 „На национални-
те малцинства на Македонија им се осигуруваат сите права на слободен национален живот“. 

4 Устав на НРМ, „Службен весник на НРМ“ 1/1947, Скопје, 1947. 
5 Исто, член 12. 
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собири, манифестации и сл. исто така им беа загарантирани со уставот.6 Со 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија (СРМ) од 1963 година,7 напра-
вен е чекор повеќе за афирмацијата на националните малцинства именувајќи ги 
како народности. Во делот 3 од уставот (член 72-75), со наслов „Права на народ-
ностите и етничките групи“, како и во амандманите XV, XVI и XVII верифици-
рани се правата и должностите на народностите со коишто се оквалификувани 
како рамноправни во сè со Македонците. 

Во тој период, порастот на суверенитетот на републиките и покраините беше 
проследен и со пораст на меѓунационалната нетрпеливост. Актуелната политичка 
гарнитура, во посочениот период, правеше сè за надминување на меѓунацио-
налната нетрпеливост и за зајакнување на чувството кај албанската популација, 
дека се интегрален дел на СРМ. Сојузот на комунистите на Македонија (СКМ), на 
Петтиот конгрес (1968), усвои Резолуција, со која комунистите се обврзуваа 
„...енергично да ги сузбиваат сите форми на национализам, во сите средини, 
сметајќи ги како крајно опасни за остварување на виталните интереси на 
македонскиот народ и народностите“8 Собранието на СРМ, на седницата одржана 
на 29 март 1971 година, усвои Резолуција за остварување на рамноправноста на 
народностите во Македонија со која се гарантирало остварувањето на уставните 
начела на рамноправност на народностите.9  

Под мотото „остварување на националната афирмација на народностите“, во 
1971 година, беа усвоени уставните амандмани, инкорпорирани во уставот на СРМ 
од 1974 година. Во членот 1 од Уставот, СРМ е дефинирана како „...национална 
држава на македонскиот народ и држава на албанската и турската народност во 
неа... таа е социјалистичка самоуправна демократска заедница на работните луѓе и 
граѓаните, на македонскиот народ и рамноправните со него албанска и турска 
народност...“10 

Поконкретно, рамноправната позиција на албанската народност е регулирана 
во Глава III, од Уставот на СРМ.11 Реализацијата на уставно пропишаните норми, 
неминовно беше поврзана со усогласувањето или промена на низа законски и 
подзаконски акти: Закон за воспитување и образование на децата од предучи-
лишна возраст,12 Законот за основното образование и воспитание,13 Законот за 
средно образование,14 формирање на посебна катедра при Филозофскиот факултет 
во Скопје, за албански јазик и книжевност,15 како и низа други законски промени 
на општинско ниво во местата каде што живее албанско население.  

                                                 
6 Член 26 „...На граѓаните им се гарантира слобода на печатот, говорот, здружувањето, 

соборите, јавните собори, манифестациии...“ Член 37 „...училиштата и другите просветни и 
културни установи да им бидат достапни на сите слоеви на народот“ Устав на НРМ.... 

7 Службен весник на СРМ, 7/1963, Скопје, 1963. 
8 Славко Милосавлевски, Мирче Томовски, Албанците во Република Македонија 1945-

1995, (легислатива, политичка документација, статистика), НИП „Студентски збор“, Скоп-
је, 1997, 98. 

9 Дражавен архив на Република Македонија (ДАРМ), ф. ЦК КПМ/СКМ, к.231, 524-529. 
10 Службен весник на СРМ, бр.7/1974, Скопје, 1974. 
11 Општествено-политички систем е насловот на Глава III. Правата и должностите на 

народностите се регулирани во делот 11, т.е членовите 177-183 од Уставот. Исто. 
12 Службен весник на СРМ, бр. 45/74, Скопје, 1974. 
13 Службен весник на СРМ, бр. 11/76, Скопје, 1976. 
14 Службен весник на СРМ, бр. 25/79, Скопје, 1979. 
15Албанскиот јазик, како лекторат при Катедрата за македонски јазик и јужнословенски 

јазици беше воведен во 1951 година. Од учебната 1959/1960 година, лекторатот прересна во 
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Во тој контекст, во континуитет, беа и заложбите на СКМ. Во Резолуциите 
усвоени на Шестиот (1974) и на Седмиот конгрес (1978), истакнато е дека цело-
купната активност ќе се насочи кон реализација на уставните одредби за оствару-
вањето на рамноправноста на народностите.16 Посебно внимание му се посвету-
ваше на прашањето за културно-образовната афирмација на Албанците, кое беше 
предмет на дискусии постојано, и тоа на седниците на највисокото тело, Изврш-
ниот комитет (ИК) на Претседателството на Централниот комитет (ЦК) на СКМ. 

Позитивниот однос на партиските тела кон едукацијата на јазиците на 
народностите беше видлив. Во текот на 70-тите и 80-тите години се презедоа низа 
мерки и активности за создавање услови за непречено одвивање на образовниот 
процес на албански јазик. Токму ИК на една од своите седници, во текот на 1976 
година ги разгледуваше наставните програми за наставата на албански јазик.17 
Констатирано беше дека бројот на училиштата, наставниот кадар, учениците, кои 
изведуваат и посетуваат настава на албански јазик е во континуиран пораст. 

Во учебната 1980/1981 година, во установите за предучилишно воспитување и 
образование, каде што воспитно образовниот процес се одвиваше на албански 
јазик, згрижени беа 1210 деца. Во 287 училишта за основно образование, настава 
на албански јазик посетуваа 74.503 ученици, а во реализацијата на наставата 
учествуваа 2.980 наставници. Во 20 училишта за средно образование, 333 профе-
сори им изведуваат настава на албански јазик на 8226 ученици. Освен тоа, и бројот 
на студентите Албанци беше во подем. Од скромните 18 студенти во учебната 
1950/51 година, во 1980 година бројот на студентите Албанци достигна 2365 
студенти.18 

Од партиските документи видливо е и позитивното придвижување, во поглед 
на создавањето услови за културна афирмација. Највпечатливи се остварувањата 
на домовите на културата и работничките универзитети, во чиишто рамки постојат 
повеќе секции: литературна, музичка, ликовна, фолклорна..., како и културно-
уметничките друштва (КУД) на народностите, формирани скоро во сите градови 
каде што живее албанско население. За одбележување е активноста на КУД 
„Лиман Каба“ од Дебар, друштво во кое членуваат Македонци, Албанци, Турци и 
настапуваат со заедничка програма на македонски, албански и турски јазик.19 
Посебно место во кое на преден план доаѓаат културните достигнувања на 
Албанците е Театарот на народностите, единствена институција од таков вид во 
СРМ, каде што во текот на годината, во просек, се прикажуваат по 12 премиерни 
изведби, од кои 6 се на албански јазик.20  

                                                                                                                                
семинар за албански јазик. Во учебната 1971-1972 година, семинарот прересна во Катедра за 
албански јазик и книжевност при Филозофскиот факултет.  

16 Шести конгрес на СКМ, документи, НИП „Комунист“, Скопје, 1974, 124, Седми 
конгрес на СКМ, документи, НИП „Комунист“, Скопје, 1978, 115-116. 

17 Наставните програми по албански јазик и историја за основните и средни училишта се 
идентични со програмите на македонкси јазик. Изразените специфики во јазикот и литера-
турата се поместени во одделни поглавја. Така, програмата за албански јазик и литература 
содржи извадоци од творби на писатели од Албанија и на албански писатели од Македонија и 
Југославија. ДАРМ, ф. ЦК КПМ/СКМ, к. 294, a.e.17, 304-317. 

18 Исто, ф. ЦК КПМ/СКМ, к.354. a.e. 29, 717-768. 
19 Исто, ф. ЦК КПМ/СКМ, к. 211, a.e. 34, 663-683. 
20 Театарот на народностите (Малцински народен театар) е формиран 1950 година со 

Решението бр. 4579/1950 на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на Скопје, со два 



 119

Позитивни резултати се забележани и во новинско-издавачката дејност. Во 
рамките на издавачката куќа Нова Македонија, од 1945 година излегува весникот 
Флака е влазеримит. Весникот се печати трипати во неделата со тираж од 1500-
2000 примероци.21 На албански јазик се објавуваат и списанието за општествена, 
научна, културна и литературна проблематика Јехона, со тираж 2000 примероци, 
како и списанијата за деца Г`зими и Фатоси, со тираж 23.000, односно 28.000 
примероци.22 Весникот Флака е влазеримит, во рамките на својата издавачка 
дејност годишно публикува 15-20 наслови, главно од автори Албанци. 

Освен тоа, во Скопје, во училиштата со мешани паралелки, учениците 
заеднички уредуваат и издаваат свои училишни весници Изгрев, Младост, Први 
чекори, Блерими и др.23  

За процесот на афирмација, во посочениот период, активна улога одиграа и 
средствата за масовна комуникација. Во периодот 1970-1975 година, времетраење-
то на програмата која Радио - Скопје ја емитуваше на јазиците на народностите 
беше зголемена за седум пати, а на телевизијата за три пати.24  

За афирмација на културата и творештвото на етничките заедници придонес 
имаа и домовите на културата, како и 10-те матични библиотеки, во општините со 
мешано население, во кои се наоѓаа над 65.000 наслови на албански јазик.25  

Ваквите позитивни статистички податоци не ќе беа остварени без ангажманот 
на локалната самоуправа во општините каде што живеат припадниците на 
народностите. Статутите на тие општини содржеа одредби со кои се регулираа 
прашањата за образованието, културата, културното творештво, рамноправноста 
на писмата и јазиците на народностите со македонскиот јазик, употребата на 
знамињата на народностите, сразмерната застапеност во собранијата на општините 
и сл. Тие претставуваа мост за реализација на одлуките од централното раковод-
ство до крајните консументи.  

Уставно загарантираната рамноправност и еднаквост на македонскиот народ и 
албанската народност, беше клучот за постигнување огромни резултати во сите 
сфери општествениот живот. Создадени беа услови за непречена употреба на 
јазикот и писмото во секојдневниот живот и наставата, што резултираше бројот на 
учениците и студентите од албанската народност да се зголеми. Позитивниот 
тренд беше надополнет и со издавачката дејност, библиотекарството и низа други 
прашања од непосреден животен интерес за албанската народност. 

 
 

                                                                                                                                
ансамбли: албанска и турска драма. Од 2004 година, со решение на Владата на РМ, театарот е 
пререгистриран во самостојна институција, Албански театар. 

21 ДАРМ, ф. ЦК КПМ/СКМ, к. 441, а.е.19, 221-251. 
22 Исто, к. 296, а.е. 15, 269-288 
23 Исто, к. 211, а.е. 34, 663-683. 
24 Истото. 
25 Славко Милосавлевски, Мирче Томовски, Албанците во Република Македонија 1945-

1996, (легислатива, политичка документација, статистика), НИП „Студентски збор“, 
Скопје, 1997, 190. 



 120 

UDK 2(497.7)(091) 
Катерина Тодоровска 
 
 

 
 

RELIGIJATA – TEMEL NA DRЖAVATA? 
 
 
    Verata e kako qubovta: taa ne mo`e da se nametne. 
    Zatoa zaluden e sekoj trud so dr`avni merki 
    taa da se vovede ili zacvrsti. 

   [openhauer 
 

Istorijata kako nauka ima {iroko pole na rabota, no i brojni pra{awa 
na koi treba da dade izdr`an odgovor. Edno od mnogute e i toa, dali religijata 
mo`e da bide temel na dr`avata? Po nego se nadovrzuva slednoto: kolku reli-
gijata i politikata se pomagaat, a kolku odmagaat, vo edna dr`ava? I taka 
nizata se {iri. 

Imaj}i go predvid faktot deka sakame da govorime za sostojbite so 
religijata vo Republika Makedonija, koja ima dolga i, vo razli~ni vremenski 
periodi specifi~na istorija so religiite i verite, na{eto pate{estvie vo 
potraga po odgovorot }e go zapo~neme so navra}awe vo vremeto na Osmanskata 
imperija. Za{to za Imperijata islamot bil isklu~itelno zna~aen faktor vo 
nejzinoto {irewe, no i vo opstojuvaweto na novozazemenite teritorii. Vakvo-
to mislewe go temelime na faktot {to vo Imperijata ne postoela posebna 
duhovna vlast, nezavisna od svetovnata, tuku vlasta bila samo edna.1  

Od taa pri~ina, isklu~itelno va`na bila potrebata i naselenieto koe go 
vladeele Osmanliite da bide muslimansko. Toa pobaruvalo vedna{ po zavladu-
vaweto na Balkanot da se zapo~ne i so procesot na islamizacija na naselenie-
to {to go naseluvalo osvoeniot del na Evropa. Pritoa, procesot se vr{el 
dobrovolno (od ekonomski pri~ini) i prinudno (ekstremnite i fanatizirani 
poedinci, so site sredstva i na razli~ni na~ini gledale da islamiziraat {to 
pogolem broj pougledni, povlijatelni i pobogati lica).  

Kaj makedonskoto naselenie islamizacijata odela isklu~itelno te{ko, 
{to bilo golem problem za aktuelnata vlast. Imeno, dolgovekovnata hristi-
janska tradicija bila osnovata na postoeweto na naselenieto, taka {to novata 
vera bi zna~ela otka`uvawe od svoite koreni i bezbo{tvo. Makedonskiot 
hristijanski vernik toa nikako ne mo`el da go prifati i od pri~ina {to 
nemal golemi imoti koi {to trebalo da se ~uvaat so pomo{ na novoprifate-
nata vera.  

Od druga strana, sred albanskoto naselnie imalo pove}emina feudalci 
koi poseduvale golemi imoti, a koi so osvojuvaweto na Osmanliite potpad-
                                                 

1 Aleksandar Matkovski, Islamot kako ideologija, religija i kultura, Zb. "Duhovnite 
sredi{ta vo Zapadna Makedonija vo minatoto i denes", Ki~evo, 8-9 juni 1990, 31. 
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nale pod nivna vlast. Sakaj}i da gi zadr`at i natamu da upravuvaat so niv, tie 
se priklonuvale kon verata na novodojdenata vlast i aktivno participirale 
vo prifa}aweto na islamot i od strana na drugoto naselenie. Pritoa se 
vetuvale privilegii, imoti, sredstva za opstanok. Taka, od XVI vek navamu,  
albanskoto naselnie, koe dotoga{ bilo samo hristijansko, se podelilo na dve 
verski opredelbi – hristijanska i muslimanska.  

Kako proces, islamizacijata se odvivala vo pove}e etapi, od koi najkarak-
teristi~na bila etapata na dvoverstvo, koja bila tipi~na za vtorata polovina 
na XVI vek.2 

Vo dolgovekovniot period na osmansko vladeewe na Balkanot, islamot, 
kako vera za makedonskoto naselenie koe go primilo, bil soglasno pogovor-
kata „do pladne Ilija, po pladne Alija“, a kaj Albancite postoele sosem drugi 
moralni normi koi gi po~ituvale i od koi ne otstapuvale. Takov bil kanonot 
na Lek III Duka|ini (1410-1481), koj svojata osnova ja dobil vo sredinata na XV 
vek, {to zna~i pred primaweto na islamot od strana na del od albanskoto 
naselenie.3 

Soznanijata govorat deka do prvata polovina na 20 vek, nitu ednite, nitu 
drugite ne go ~uvstvuvale muslimanstvoto kako svoja veroispoved, tuku kako 
na~in za opstojuvawe vo aktuelnoto vreme. Makedoncite na sekoj mo`en na~in 
ja praktikuvale svojata pravoslavna vera i gradele svoi svetili{ta podaleku 
od o~ite na osmanskata muslimanska vlast. Albancite bile rastrgnati me|u 
pravoslavnata, katoli~kata i muslimanskata veroispoved, a sepak, nivnite 
najgolemi gri`i bile kulturnite i obrazovni pra{awa koi stoele nere{eni 
i gor~livi za celiot narod. 

Ovde, zavr{uvaj}i go na{eto kuso objasnuvawe na sostojbite vo Osmanskata 
imperija, sakame da zaklu~ime deka islamot bil temel na taa dr`ava, no, i po-
kraj naporite, ne mo`el sosila da se nametne sred nemuslimanskoto naselenie. 

Retrospektivata koja se obiduvame da ja napravime vo drasti~ni periodi 
od istorijata, spored odnosot dr`ava-religija, na balkanskite teritorii e 
voved za sostojbite vo vremeto po Vtorata svetska vojna, koga religijata bila 
marginalizirana i vo albanskata dr`ava i vo jugoslovenskata federacija.  

Toa bilo vreme koga vo R. Albanija crkvite i xamiite bile pretvorani vo 
skladi{ta i {tali. Vo dr`avata `iveelo naselenie koe praktikuvalo pove}e 
religii, no Zakonot za zabrana na verata ovozmo`uval pogolema komocija vo 
vladeeweto na Enver Hoxa i negovite privrzanici. Na{ite soznanija govorat 
deka vo Albanija, do 1990 godina, religijata bila potajno praktikuvana, bidej-
ќi narodot imal potreba od duhoven voda~ do sre}ata i duhoven za{titnik vo 
zloto. Faktot {to po promenata na vlasta vo ovaa dr`ava, po~na obnovuvawe-
to na crkvite i xamiite, dovolno govori za potrebata na albanskoto naselenie 
od praktikuvawe na svojata veroispoved. 

                                                 
2 Aleksandar Matkovski, Islamizacijata kako metod za pacifikacija na Debarskiot 

kraj, I Nau~en sobir, Gostivar, 22-23.X 1971, 230. 
3 Kanonot na Lek Duka|ini (posthumno delo), sobral i kodificiral A. [tjefen Konst. 

\e~ovi, O.F.M, Tetovo, 1994, 19. 
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Vo SFR Jugoslavija zabele`itelni bile aktivnostite na vlasta za sozda-
vawe na posebna ateisti~ka jugoslovenska nacija i pokraj toa {to vo 
Federacijata `iveele razli~ni etnosi so razli~ni verski opredelbi. Toa, 
pak, ne bilo pre~ka za `iveewe vo zaedni~kata dr`ava. Iako, ne bile dozvo-
leni obredi nadvor od verskite objekti, sepak ne bilo zabraneto postoeweto i 
raboteweto na crkvite i xamiiite. Naprotiv, dr`avata se obiduvala so legi-
slativa da go re{ava sekoj religiozen poriv kaj naselenieto i na toj na~in da 
go onevozmo`i fanatizmot kaj nekoja od brojnite religii. Vo taa smisla, vo 
NR Makedonija, za prvpat slu`ba za verski raboti bila osnovana vo periodot 
od 1944 do 1945 godina kako versko poverenstvo, т.е. telo koe }e gi regulira 
odnosite na dr`avata so verskite zaednici.4 Ova telo pove}e imalo kontrol-
na, otkolku pomagatelna funkcija vo odnos na religiite vo Federacijata. 

I povtorno istorijata se nametnuva so pra{awe: dokolku religijata e 
temel na dr`avata, kako postojat „bezbo`ni“ dr`avi? Vo dvete prethodno 
spomnati dr`avi vladeeja komunisti~ki sistemi, koi kon krajot na 20 vek 
neslavno go zavr{ija svoeto postoewe. No, dali toa se slu~ilo poradi javnoto 
negirawe (vo Albanija) ili poradi obidot za marginalizacija  na religijata 
(vo SFR Jugoslavija), ili poradi golemite razliki na ekonomski i duhoven 
plan me|u `itelite na ovie dr`avi ili...? 

Kako i da e, teritorijata na Albanija i SFR Jugoslavija po padot na komu-
nizmot, po institucionalniot, ekonomskiot i politi~kiot kolaps i moral-
niot i duhoven vakuum, stanale „plodna po~va za ekstremniot nacionalizam“,5 
no i verski fundamentalizam. 

Sledniot ~ekor go pravime vo sovremenava realnost, vo Republika Make-
donija. Ja potencirame {arenolikosta na kulturi i religii, brojnosta na 
verski objekti na razli~nite veri. Tie za sekoja dr`ava se osobeno bogatstvo. 
Katadnevieto vo Makedonija e svedo{tvo za konstruktiven, no i polemi~en 
dijalog me|u „razli~nite“. Dokolu denes „nekoj ja razgleduva Makedonija, 
mo`e da vidi hristijanska crkva, muslimanska xamija, evrejska sinagoga i 
dervi{ko te}e mnogu blisku edni do drugi vo nekoi na{i mesta“.6 

                                                 
4 Potoa, od 1945 do 1951 god. ovoj organ se nao|a vo sostav na toga{niot Sekretarijat za 

vnatre{ni raboti. Od 1951 god. pa do denes postoi kako samostoen dr`aven organ, a vo 
izminatite godini go menuva{e samo svojot naziv. Taka, od 1951-62 god. postoi kako 
Komisija za verski pra{awa, od 1963-76 god. kako Republi~ka komisija za verski pra{awa, 
od 1977-2000 god. kako Republi~ka komisija za odnosi so verskite zaednici, a od 2000-ta 
godina do denes, kako Komisija za odnosi so verskite zaednici i religiozni grupi. Za 
celiot ovoj period do 2000-ta godina, so organot rakovodi funkcioner na nivo na potpret-
sedatel na Vlada, odnosno minister, a so zakonskite re{enija od 2000 godina pa navamu, 
pretsedatel / direktor, imenuvan od Vladata na RM. Denes, Komisijata za odnosi so verski-
te zaednici i religiozni grupi e samostoen dr`aven organ, spored Zakonot za organizacija 
i rabota na organite na dr`avnata uprava ("Sl. vesnik na RM", br. 58/2000 g.). Negovata 
rabota e regulirana so Zakonot za pravna polo`ba na crkva, verska zaednica i religiozna 
grupa objaven vo ("Sl. vesnik na RM" br. 113/2007) koj vleze vo sila na 01.05.2008 god. 

5 Joan Pelu{i, Religioznite zaednici ne smeta da toleriraat nikakva omraza, Svetska 
Konferencija za me|ureligiski i me|ucivilizaciski dijalog, Ohrid – Makedonija 26-28 
oktomvri 2007.  

6 Nikola Gruevski, Nadminuvawe na predrasudite za mir i tolerancija, Svetska Konfe-
rencija za me|ureligiski..., 23. 
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No, dali vo sovremenava makedonskata dr`ava, ne ni se slu~uvaat obidi za 
zloupotreba na religijata? 

Za `al, katadnevno n# sopnuva pozitivniot odgovor. Radikalizacijata na 
verata vo site konfesii stana materijalno vnosna rabota. Tokmu poradi toa, 
brojni ~lenovi na politi~ki partii i nevladini organizacii, pod prevezot na 
za{tita na religioznite prava na naselenieto, uspeaja da napravat zabele`i-
telni politi~ki karieri.  

Vo periodot na osamostojuvawe na makedonskata dr`ava, a soglasno Zako-
not za denacionalizacija7, na verskite zaednici im be{e ovozmo`eno, vo 
zakonska procedura da gi dobijat odzemenite imoti od vremeto na SFRJ. 
Me|utoa, so noseweto na ovoj Zakon sred religioznite vlasti vo Makedonija 
zapo~naa i „negoduvawata“ okolu pra{aweto {to komu pripa|a, koj imot 
mo`e, a koj ne mo`e da se vrati. Pritoa, site religiozni zaednici projavija 
megalomanski pobaruvawa, so {to povtorno se stavi pod pra{alnik relioz-
nosta, a izleze na povr{ina materijalniot element na „religioznite“ vlasti.  

Dobienite imoti poslu`ija za pro{iruvawe na sopstvenite aktivnosti, 
no i za zbogatuvawe na fondovite na religioznata zaednica. Taka, Evrejskata 
zaednica, vrz osnova na Zakonot za denacionalizacija go dobi odzemeniot imot 
vo t.n. evrejsko maalo kade zapo~na so izgradba na Muzej na holokaustot. 
Brojni crkvi, od koi nekoi i spomenici na kulturata, & bea vrateni na 
Makedonskata pravoslavna crkva – Ohridska arhiepiskopija. Isto taka i na 
Islamskata verska zaednica na RM & bea vrateni vo sopstvenost xamii, duri i 
od vremeto na Osmanskata Imperija, koi vo sekoja dr`ava bi ostanale kako 
spomenici na kulturata. Ona {to stana o~ebijno, po sostojbite so Zakonot za 
denacionalizacija, be{e deka lakomosta na religioznite vlasti stana 
pogolema i podlaboka, a skromnosta koja ja propovedaa na narodot ja zamenija 
so narodnata „Slu{aj {to zboruvam, ne gledaj {to pravam“. 

Po osamostojuvaweto na makedonskata dr`ava, izrazuvaweto na verskite 
~uvstva stana ne samo potreba, tuku i „moda“. So toa, od edna krajnost se otide 
vo sosema druga. Taka, denes }e vidite „zakoraveni“ ateisti kako se molat vo 
crkva, se poklonuvaat vo xamija, vr{at obredi za koi i ne znaat {to zna~at. 
Makedonskite dr`avni vlasti, sakaj}i da se pribli`i verata do mladite 
pokolenija, ovozmo`i vo osnovnoto obrazovanie kako izboren predmet da se 
vovede i verskoto obrazovanie. Toa, vo osnova se kosi so site zakoni vo RM 
koi go tangiraat obrazovanieto, duri i ona vo verskite u~ili{ta.8  Vakvata 

                                                 
7 Zakon za denacionalizacija, Slu`ben vesnik na RM, 43/00 – pro~isten tekst. Dopol-

nuvawe na zakonot e napraveno so Podzakonski akti. Slu`ben vesnik na RM 43/00. Vo 2007 
godina bea izvr{eni izmeni na ovoj zakon so koi be{e prodol`en rokot za podnesuvawe na 
barawa za vra}awe na imot koj e predmet na denacionalizacija do krajot na 2007 god. Vidi: 
Izmeni na Zakonot za denacionalizacija Slu`ben vesnik na RM 44/07. 

8  ZAKON za verskite zaedici i religiozni grupi, Slu`ben vesnik na RM br. 35/97 od 
23 juli 1997 god.  

^l. 24 
Verska pouka mo`e da se izveduva samo vo javni prostorii vo koi se vr{at verski 

obredi i verski raboti. 
Za poseta na verska pouka od strana na maloletnik potrebna e soglasnost od roditel, 

odnosno staratel, kako i negova soglasnost, ako e postar od deset godini. 
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odluka od strana na dr`avnite organi be{e uredena so Zakonot za osnovno 
obrazovanie9, no od oponentite na vnesuvaweto na religiite vo u~ili{tata 
be{e osporena pred Ustavniot sud na Republika Makedonija. Predlaga~ite 
na baraweto za preispituvawe na izmenite vo Zakonot za osnovno obrazova-
nie, voveduvaweto na veronaukata kako izboren predmet za maloletnicite vo 
osnovnite u~ili{ta go ocenija kako grubo nametnuvawe na religijata od 
strana na dr`avata vo `ivotot na decata vo Makedonija.  Po razgleduvaweto 
na prestavkata, so svojata Odluka, Ustaveniot sud na RM go ukina ~len 26 od 
Zakonot za osnovno obrazovanie za verskoto obrazovanie kako izboren 
predmet.10 Na vakvata odluka svoe mislewe dade i Komisijata za odnosi so 
verskite zaednici i religiozni grupi, vo koe se potenciraat nekoi postulati 
vo vrska so religioznata naobrazba vo evropskoto obrazovanie.11 

                                                                                                                                
Verska pouka so u~enici mo`e da se izveduva samo vo vreme koga u~enicite nemaat 

nastava vo u~ili{tata. 
^l. 25 
al. 1 Verskite zaednici i religiozni grupi imaat pravo da osnovaat verski u~ili{ta 

vo site stepeni na obrazovanie, osven vo osnovnoto obrazovanie, za {koluvawe na verski 
slu`benici, kako i u~eni~ki domovi za smestuvawe na licata koi se {koluvaat vo tie 
ustanovi.. 

al. 5 Verskite u~ili{ta osnovani od verskite zaednici, odnosno religiozni grupi 
mo`at da posetuvaat samo lica so zavr{eno zadol`itelno osnovno obrazovanie ili lica 
na koi vo soglasnost so zakon im prestanala obvrskata za zadol`itelno osnovno 
obrazovanie. 

 
ZAKON za pravnata polo`ba na crkvata, verskata zaednica i religiozna grupa. 

Slu`ben vesnik na RM br. 113/07 od 20 septemvri 2007 god. 
^l. 21 
1) Crkvata, verskata zaedica i religiozna grupa mo`at da izveduvaat verska pouka. 
2) Verska pouka se izveduva vo prostorii vo koi se vr{at verski obredi i drugi na~ini 

za javno izrazuvawe na verata, kako i drugi javni i privatni prostorii i mesta, dokolku so 
toa ne se povreduva javniot red i mir. 

^l. 22 
1) Crkvata, verskata zaedica i religiozna grupa imaat pravo da osnovaat verski 

obrazovni ustanovi od site stepeni na obrazovanie, osven od osnovnoto obrazovanie, za 
{koluvawe na sve{teni lica i verski slu`benici, kako i u~eni~ki i studentski domovi za 
smestuvawe na licata koi se {koluvaat vo tie ustanovi. 

^l. 23 
1) Crkvata, verskata zaedica i religiozna grupa se dol`ni izvestuvaweto za osnovawe 

na verska obrazovna ustanova. so aktot za celite i vnatre{nata organizacija na 
u~ili{teto i nastavniot plan i programa, vo soglasnost so odredbite na ovoj zakon, da go 
podnese do organot nadle`en za rabotite vo vrska so odnosite me}u dr`avata i verskite 
zaednici najmalku 90 dena pred denot opredelen za po~etokot na negovoto rabotewe. 

9 "Sl.vesnik na RM" br. 103/2008 g. i izmeni i dopolnuvawa na ovoj Zakon objaveni vo 
"Sl.vesnik na RM br.33/2010 g. 

10 Odluka na Ustaveniot sud na RM U. br. 202/2008 g. donesena  vo april 2009 god. Za 
informaciite vo vrska so verskoto obrazovanie blagodarnost izrazuvame na g-|a Jelena 
Pavlovska od Komisija za odnosi so verskite zaednici  i religiozni grupi na RM. 

11 Parliamentary Assembly Recommendation 1804 (2007) “State, religion, secularity and human 
rights”. Vo preporaka broj 1804 od 2007 god se veli: “U~ili{tata se centralniot forum za 
interkulturen dijalog, kako i kreator na osnovite za tolerantno odnesuvawe. Tie mo`at 
mo{ne efektivno da se stavat vo odbrana protiv fanatizmot preku u~ewe na u~enicite za 
istorijata i filozofijata na glavnite religii na objektiven i nepristrasen na~in. I 
mediumite i semejstvata igraat, isto taka, zna~ajna uloga na ova pole. Poznavaweto na 
religiite pretstavuva integralen del od poznavaweto na ~ove~kata istorija i civiliza-
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Nov moment, po osamostojuvaweto na RM, stana izgradbata na verski 
objekti, pod prevezot za za{tita na religioznite ~uvstva na vernicite. 

Najradikalni vo toj del se poka`aa pripadnicite na muslimanskata 
veroispoved koi, od edna strana, so stranski donacii gradat nekontroliran 
broj na xamii, so u{te ponekontrolirani dimenzii na objektot i minareto. Od 
druga strana, pak, kaj nekoi od nivnite religiozni voda~i }e pro~itate za 
„kontrolirani konflikti koi mo`at, dokolku pravi~no ne se postapuva so 
niv, da predizvikaat seriozni regionalni konflikti vo svetot“.12  

Ovoj iskaz e najdobra pri~ina da se zamislime dali poleka no sigurno 
pa|aat vo voda govorewata za Republika Makedonija, kako za „dr`ava na 
so`ivot bogat so razli~nosti“?13 

Globalno, `iveeme vo svet koj e razlo`en na dva potsistema: zona na 
mirot i zona na konfliktot. Prvata ja opfa}aat razvienite demokratii, 
dodeka „zonata na konflikti i vojni go opfa}a ostatokot od svetot, propadnat 
vo nacionalisti~ki i religiozni konflikti“.14 Sakale ili ne, nie pripa|ame 
vo „ostatokot“ na svetot. Dokolku sakame da vlezeme vo zonata na mirot treba 
da prifatime deka „dijalogot postoi otkoga ~ove{tvoto znae za svoeto 
postoewe. Istorijata e prepolna so vojni i mirotvorstvo. Za{to nema 
konflikt koj na krajot ne zavr{uva so mirna razre{nica...“.15 

No, dali mora so zagubi da doa|ame do razre{nici? 
Dr`avata ne zavisi od religijata, nitu religijata od dr`avata. Istorija-

ta poka`uva deka edna bez druga mo`at da postojat. Me|utoa, dokolku dr`avni-
te i duhovnite voda~i vo edna dr`ava rabotat vo pravec na me|usebno zapozna-
vawe i razbirawe na „drugiot“, religijata mo`e da bide mnogu silen temel na 
dr`avata. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                
ciite. Stanuva zbor za razli~na rabota od veruvawata ili praktikuvawata na odredena 
religija. Duri i onie dr`avi vo koi e dominantna edna religija ima obvrska da gi u~i 
lu|eto i za potekloto na drugite, odnosno na site religii“. Sl. vesnik na Republika 
Makedonija, br 103 od 19 avgust 2008 god. 

12 Haxi Jakup Selиmovski, Verata – sovest na ~ovekot, Svetska Konferencija za 
me|ureligiski..., 16. 

13 Vo pi{anite materijali mo`e da se zabele`i deka dr`avata posvetuva dol`no 
vnimanie na verskite zaednici i religioznite grupi vo RM, no dr`avata realno ne mo`e da 
go suzbie radikalizmot kaj odredeni vernici. Vidi: Verski almanah na Republika 
Makedonija, Komisija za odnosi so verskite zaednici  i religiozni grupi, Skopje, 2010, 191. 

14 Du{an ^aplovi~, Ne postoi mir me|u naciite bez mir me|u religiite, Svetska 
Konferencija za me|ureligiski ... 79. 

15 Arifikmet Xemaili, Vistinskite propovednici – arhitekti i graditeli na mirot, 
Svetska Konferencija za me|ureligiski..., 60. 
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UDK 32(497.7)"1963"  
Невен Радически 
 

 
 
 

КРСТЕ ЦРВЕНКОВСКИ, 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

И МАКЕДОНСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ 
ИНТЕРЕСИ 

 
 

Меѓу водечките функционери во македонската политика, во периодот додека 
Република Македонија беше во составот на југословенската федерација, бездруго 
се вбројува и Крсте Црвенковски, кој од ослободувањето, односно, од создава-
њето на современата македонска држава се наоѓал на разни републички и сојузни 
партиски и државни функции16. Како политички секретар на ЦК на СКМ, Црвен-
ковски бил предложен и избран во 1963 година и го заменил Лазар Колишевски, 
највлијателниот македонски политичар во тој период. Оваа измена во СКМ била 
дел од пошироките кадровски разместувања во СКЈ и претставувала резултат на 
обидите за надминување на сè подлабоките политички превирања во Партијата, 
како и во меѓунационалните и меѓурепубличките односи. Уште на почетокот на 
својот мандат, на Седмата седница на ЦК на СКМ во јули 1963 година, на која 
бил избран, го навестил новиот курс на Партијата. И претходно познат по своите 
либерални и патриотски ставови, тој истакнал дека „во историјата се познати 
примери [...] кај малите и младите нации да им се затвораат патиштата на 
новите и способни луѓе“ и дека во Македонија „штотуку се развиваат нови 
институции и организации [...] потребни се нови и нови кадри“17.  

Во сообразност со ваквите ставови, во наредниот период политичкиот живот 
во Македонија се одликувал со зголемена активност речиси во сите општествени 
сфери. Новото раководство на чело со Црвенковски настојувало да ги искористи 
                                                 

16 Крсте Црвенковски (Прилеп, 1921– Скопје, 2001). Бил припадник на комунистичкото и 
студентското движење, учествувал во НОВ на Македонија. Прогласен е за народен херој во 1953 
година. Член на СКОЈ бил од 1935, а на КПЈ од 1939 год. Учествувал во подготовките за 
оружена борба против бугарските власти во Прилеп. Назначен е за политички комесар на 
прилепскиот НОПО „Гоце Делчев“ во 1941 год. По задача на ПК КПЈ за Македонија, од крајот 
на 1941 до септември 1942 год. бил на партиска работа во западниот дел на Македонија под 
италијанска окупација. Бил член и секретар на ОК во Тетово. Уапсен од окупаторските власти, 
во септември 1942 година бил одведен во Тиранскиот затвор, од каде побегнал во мај 1943 
година. Се вратил во западна Македонија и станал секретар на Првиот областен комитет. По 
капитулацијата на Италија бил назначен за организационен секретар на ПК на СКОЈ за Македо-
нија, а од јуни 1944 год. Е поставен за заменик политички комесар на Првата македонска 
бригада. По ослободувањето вршел различни политички и државни функции во републиката и 
федерацијата. Бил член на ЦК на КПМ и на ЦК на КПЈ (СКЈ), политички секретар на ЦК на 
СКМ (1963 – 1969) и член на извршното биро на ЦК на СКЈ, избран на IX Kонгрес на СКЈ, 
пратеник во Собранието на СРМ и СФРЈ во повеќе свикувања, член на Претседателството на 
СФРЈ до 1974.  

17 Крсте Црвенковски, Мирче Томовски, Заробена вистина, Култура, Скопје, 2003, 215. 
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предностите овозможени од Уставот донесен во 1963 година, кој овозможувал 
нешто поголема самостојност на републиките во однос на претходниот. Биле 
преземени чекори и за усогласување на ставовите на македонските сојузни и 
републички функционери преку интензивни меѓусебни контакти и советувања, со 
цел да се изгради едно, заедничко стојалиште во прилог на застапувањето на 
македонските национални и републички интереси пред Федерацијата18. Присуст-
вото на Македонците на југословенската политичка сцена станало позабележи-
телно во сојузните државни и партиски органи и нивното влијание се зголемило.  

Сепак, пресвртна точка во демократизацијата на политичкиот живот во Маке-
донија бил Четвртиот, Брионски Пленум на ЦК на СКЈ од 1966 година. Како 
претседател на Комисијата за испитување на злоупотребите во работата на 
Службата за државна безбедност, Црвенковски имал важна и непосредна улога во 
процесот на отстранувањето на нејзиниот долгогодишен раководител Александар 
Ранковиќ од политиката, што несомнено го зголемило неговиот политички 
престиж. Со реформата на СДБ и со решението за реформа на СКЈ, донесено на 
Брионскиот пленум, во извесна мера била намалена непосредната контрола врз 
партиските раководства, која претходно ја воспоставил Ранковиќ, кој како дотога-
шен најблизок соработник на Јосип Броз Тито, имал речиси неограничени овлас-
тувања во кадровската политика. На тој начин, барем привремено, биле создадени 
услови за засилување на процесите на демократизација во политичките односи, 
односно за зголемување на самостојноста на републичките партиски и државни 
раководства што дошло до израз, меѓу другото, и со појавата на нови, помлади и 
образовани кадри. 

Црвенковски бил мошне активен во заложбите за зачувување и зацврстување 
на македонскиот национален идентитет. Во повеќе наврати, како на пример на IV 
Конгрес на СКМ, одржан во март 1965 година, изразувал загриженост од можнос-
та културната и националната посебност на македонскиот народ да бидат загро-
зени под притисокот на идејата за создавање југословенска нација19. Истовремено 
инсистирал, во прилог на македонските национални интереси, на поголемо маке-
донско влијание не само во внатрешно-политичките односи во СФРЈ и во надво-
решната политика, во што во зависност од околностите, имал повеќе или помалку 
успех, туку и во Југословенската народна армија, што пак, заслужува посебно 
внимание20.   

Имено, иако политичките превирања предизвикани од решенијата донесени 
на Брионскиот пленум довеле до обиди за реорганизација на СКЈ и го намалиле 
непосредното влијание и контролата на СДБ врз општеството, ЈНА сё уште била 
под непосредна контрола на Тито, кој, наспроти осудата на Ранковиќ и неговиот 
монопол врз раководењето со СДБ, не сакал да се откаже од своето влијание врз 
армијата. Тој не дозволувал никакво мешање на партиските и на државните 
органи во неговите овластувања21, и посебно тешко било да се издејствуваат 
какви било промени во нејзината командна хиерархија, во која македонски 
офицери со повисок чин имало сосема малку. 
                                                 

18 Јован Филип, Подводни гребени во политиката, разговори со Крсте Црвенковски, Маке-
донско радио, Скопје, 1993, 25 – 26. 

19 Четврти конгрес на СКМ, Култура, Скопје, 1965, 56 – 63.  
20 Мое авторизирано интервју со поранешниот Претседател на Република Македонија, Киро 

Глигоров, одржано на 18 септември 2009 година, 3. 
21 Крсте Црвенковски, Мирче Томовски, op.cit., 273. 
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Црвенковски повеќепати се залагал за поправична застапеност на Македон-
ците во командниот кадар на ЈНА. Така, во разговорите со Тито, на 28 септември 
1967 година, првпат македонското раководство истапило со писмен предлог за 
унапредување на македонскиот команден кадар во ЈНА22. Во текот на посетата на 
Тито на Македонија, на состанокот со македонскиот политички актив одржан во 
Охрид на 22 и 23 октомври 1967 година, Црвенковски повторно ја истакнал потре-
бата од разгледување на прашањата поврзани со „подобрувањето на национал-
ниот состав на старешинскиот кадар“23.  

Исто така, на средбата на македонската делегација со Тито, на 18 јануари 
1969 година, на разговорите поврзани со IX Конгрес на СКЈ кој требало да се 
одржи подоцна, Црвенковски не заборавил уште еднаш да го потсети југословен-
скиот лидер за барањата на македонското раководство, како и за незадоволството 
од „...позицијата на Македонците во командниот состав...“ на ЈНА, со оглед на 
тоа што во „...целата армија на позициите на команданти на полкови и баталјо-
ни има сè на сè, девет Македонци“ и дека „според тоа, нема перспектива“24. 
Според Црвенковски, незастапеноста на македонскиот команден кадар би можела 
да биде протолкувана и како недоверба кон истиот25. Слични искажувања Црвен-
ковски имал и подоцна, во излагањето „Актуелни прашања во врска со меѓуна-
ционалните односи и задачите на организацијата на СК во остварувањето на 
рамноправноста и развивањето на братството и единството на народите и народ-
ностите“ на седницата на Комитетот на СК во ЈНА, одржана во 1970 година. Таму 
проговорил и за потребата од употреба на македонскиот јазик во ЈНА, односно 
истакнал дека „никогаш не може да се бара да се прифати јазикот на нацијата 
која е побројна“ и дека мајчиниот јазик е неотуѓиво право на секој поединец26. 

Барањата за поголемо присуство на македонски армиски кадар во ЈНА 
наишле на отпор кај армискиот врв и придонесле за своевиден политички судир 
меѓу него и Црвенковски и македонското политичко раководство, кој избил по 
Брионскиот пленум. 

Имено, во текот на 1966 година Црвенковски, освен со Тито, се обидел во 
врска со овој проблем да разговара и со сојузниот секретар за народна одбрана, 
Иван Гошњак, кој истовремено бил и заменик на врховниот командант, и кој во 
целост ја спроведувал и го поддржувал Титовиот став во однос на ЈНА. На соста-
нокот со Гошњак, Црвенковски се пожалил на лошата кадровска политика кога се 
во прашање македонските полковници, додавајќи притоа дека таа може неповол-
но да се одрази и врз македонско-хрватските односи, со оглед на тоа што заме-
никот на врховниот командант бил Хрват по националност27. Гошњак истакнал 
дека во кадровската политика во ЈНА републичките раководства немаат овласту-
                                                 

22 Ibidem, 342. 
23 Архив на Институт за национална историја, Фонд Крсте Црвенковски, Стенографске 

белешке са састанка политичког актива Македоније одржаног 22 и 23.Х1967г. у Охриду, 
приликом посете Председника СФРЈ и СКЈ друга Тита СР Македонији, 16.   

24 Радослав Огњановски, Македонија во седумдесеттите години, „Нова Македонија“, 
Скопје, 1990, 17. 

25 Ibidem. 
26 Архив на Институт за национална историја, Фонд Крсте Црвенковски, Излагање на 

седницата на комитетот на СК во ЈНА „Актуелни прашања во врска со меѓунационалните 
односи и задачите на организацијата на СК во остварувањето на рамноправноста и развивањето 
на братството и единството на народите и народностите“ - 8.V 1970год. 16.  

27 Јован Филип, op. cit., 79-80. 
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вање да се мешаат. Укажувањата на Црвенковски не ги дале очекуваните резул-
тати. Всушност, набрзо по овој разговор, секретарот на Извршниот комитет на ЦК 
на СКМ, Бошко Станковски, го известил по телефон Црвенковски дека неколку-
мина полковници од Македонија се под постојано иследување и истрага од страна 
на Контраразузнавачката служба на ЈНА (КОС)28. Станува збор за офицерите 
Тихомир Шаревски, Тодор Атанасовски и Петар Пепељуговски. Иако по интер-
венцијата на Црвенковски истрагата против македонските офицери била навидум 
прекината, нешто подоцна Црвенковски бил информиран од извесни кругови во 
ЈНА дека и самиот тој, како и други македонски функционери е следен од КОС, 
која по Брионскиот пленум презела дел од задолженијата на СДБ29. Во извештаи-
те на КОС Црвенковски, меѓу другото, е обвинет дека во својот реферат по повод 
одбележувањето на 25-годишнината на македонското востание од 1941, извршил 
ревизија на официјалните оценки, односно на оценките на Тито изнесени на V 
Конгрес на КПЈ и на Колишевски од I Конгрес на КПМ30.  

Наредбата за следење, во согласност со врвот на КОС, ја дал командантот на 
Скопската армиска област, генералот Радоица Ненезиќ31. Извештаите за резулта-
тите од следењето биле испраќани кај Иван Гошњак, а потоа и кај Тито.  

Вознемирен од ваквиот однос, Црвенковски побарал прием кај Тито и на 
средбата го условил со свикување на ЦК на СКМ и со својата оставка доколку не 
се престане со контролирањето на македонскиот политички врв32. Притоа, нагла-
сил дека Тито „ќе мора да се определи или за македонскиот автохтон Центра-
лен комитет или за управувањето на Ненезиќ – испратен од Гошњак како губер-
натор на Македонија“33.  

Тито, кој не сакал натамошни усложнувања, бил принуден на отстапки и ја 
признал сопствената информираност за целата ситуација, дозволувајќи му на 
Црвенковски увид во неговото досие, кое го чувал во каса34. 

Што се однесува до Гошњак и Ненезиќ, на 28 декември 1966 година бил 
одржан затворен состанок на југословенскиот политички и армиски врв, на кој, по 
изречените критики од повеќето присутни во врска со работата на Гошњак, тој 
бил принуден да поднесе оставка на функцијата секретар за народна одбрана, а 
Ненезиќ бил преместен35. На истиот состанок Црвенковски побарал за командант 
на Скопската армиска област да биде назначен Македонец, односно македонските 
офицери својата служба да ја вршат во Македонија36. Иако Ненезиќ бил заменет 
со генералот Мирко Поповиќ, со кого македонското раководство повторно имало 
несогласувања, и не било прифатено во целост барањето за вршење на службата 
на армискиот кадар во сопствената татковина, сепак, за командант на ЈНА во 
Македонија подоцна бил поставен новоназначениот генерал-полковник, Васко 
Карангелески. Во наредниот период и други Македонци добиле повисоки чинови, 

                                                 
28 Ibidem, 80. 
29 Ibid. 
30 Ibid.,78-79. 
31 Ibid.,78. 
32 Zdravko Vuković, Od deformacija SDB do maspoka i liberalizma – moji stenografski zapisi 1966 

– 1972. godine, Narodna knjiga, Beograd, 1989, 246. 
33 Јован Филип, op. cit., 81. 
34 Zdravko Vuković, op. cit., 246. 
35 Јован Филип, op. cit., 82. 
36 Крсте Црвенковски, Мирче Томовски, op.cit., 342. 
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со што делумно биле поправени македонските позиции во командниот состав на 
армијата.  

Залагања на македонското политичко раководство, и пред сè на самиот 
Црвеновски придонесле за зголемување на бројот на македонскиот команден 
армиски кадар, кој иако служел во тогашната ЈНА, сепак, како резултат на 
развојот на натамошните настани и осамостојувањето на македонската држава, 
претставува една од основите за создавање на Армијата на Република Македонија.  
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ИМА ЛИ БАЛКАНСКИ СТЕРЕОТИПИ 

ВО ДРАМАТУРГИЈАТА? 
 

 
Главното прашање со кое ќе се занимава овој прилог е начинот на кој може да се 

прочита современото македонско драмско писмо во балкански концепт, односно да 
се согледаат допирни точки и влијанија меѓу македонската и балканската драмска 
литература со европската, која поттикната од историските митови за насилства и 
деструкција се повикува на стереотипноста, доживувајќи го Балканот (а тука 
директно и Македонија), како мрачна зона на агресивни етнонационализми. Исто 
така, ќе покажеме дека современиот/постмодерен македонски драмски дискурс може 
да се протолкува како дериват на балканскиот, односно на култивираниот европски 
дискурс, кој како нов тренд повлекува најрадикални потези, коишто вистински ќе го 
вознемират, провоцираат, шокираат и скандализираат неговиот потенцијален гледач.  

 
Дефинирање на Балканот 
 

Балканскиот Полуостров или само Балкан е геополитички и културен регион 
на југоисточна Европа. Името на полуостровот е од турско потекло или поточно од 
турскиот збор „Balkan“ што значи „венец пошумени планини“. Како земји кои 
припаѓаат и се дел од овој регион се: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, 
Грција, Македонија, Црна Гора, Србија, Хрватска, Словенија, како и државите кои се 
скоро надвор од него меѓу кои: Романија, Турција и Италија. Балканот не е поим, 
врзан само на ограничено географско подрачје, туку опишува нешто што има многу 
значајни последици. Тоа што денес се случува во светот, е Балканот како метафора, 
како збор кој ја затскрива испревртената вистина на Западот, бидејќи сите ужаси што 
се случувале на Балканот се случуваат во доменот на важните влијанија од западниот 
свет и ги покажуваат скриените темелни вистини кои го создаваат и водат светот. 
Некаде помеѓу трагедијата и митот, местото и состојбата, овој термин можеби е 
најдобро да се сфати како метафора. Се користи во негативна конотација, се 
злоупотребува од страна на поборниците за спротивставување на политичките 
ставови. Студија која ги истражува и ревидира категориите „Балкан“ и „балканизам“ 
е книгата „Замислувајќи го Балканот“ од Марија Тодорова, според која зборот Балкан 
е поврзан со планини или планински венец, или густо пошумени шуми и карпести 
планини.37 Според истата авторка дефинирањето на Балканот е придружено со склоп 
од географски, политички, историски, културни, етнички, религиозни и економски 
критериуми. Стереотипноста за Балканот се менувала во согласност на времето, а за 
тоа покажува фактот дека различните народи на Балканот различно се третирале, 
бидејќи не постоела јасна претстава за тоа што е Балкан. Стереотипноста на Балканот 
како буре барут е рецентна појава. Тој станува дел од балканската реторика во 

                                                 
37 Марија Тодорова. Замислувајќи го Балканот. Скопје: Магор, 2001. стр. 37 
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периодот по Берлинскиот конгрес, кога територијата која историски и припаѓала на 
Македонија, е деинтегрирана и дистрибуирана меѓу соседите. Македонија е парадиг-
матичен образец на Балканот. Веројатно тоа е причината што глобалниот негативен 
стереотип на Балканот како буре барут се комплетира со два комплементарни 
стереотипи, од кои едниот е наследен од минатото и денес во голема мера игнориран 
и заборавен, а другиот е релативно нов и актуелен. Древниот стереотип го претста-
вува Балканот како „крстопат на ставови и култури“, а актуелниот го идентификува 
Балканот со „буре барут“. Двата стереотипа на Балканот се антагонистички поста-
вени, но би можеле да се редистрибуираат на тој начин што ќе се стимулира сликата 
на Балканот како лулка на цивилизацијата (дијалог на цивилизацијата), наместо да се 
потхранува, со различни методи, визијата на Балканот како зона на конфликти. 
Многу често Балканот е интерпретиран, во согласност со митологемата „буре барут“, 
како синоним за примитивизам, варваризам и атавизам. 

Имено, терминот Балкан најчесто се употребувал заедно со другите воопштени 
етикети од кои најчеста била „ориенталното“, означувајќи валканост, пасивност, 
песимизам, несигурност, мизогинија, склоност кон интриги, неискреност, опортуни-
зам, мрзеливост, суеверие, тромост, неефикасност. Совпаѓајќи се донекаде со поимот 
„ориентално“ „балканското“ има и дополнителни одлики на крутост, невештост, 
нестабилност, и непредвидливост. Двете категории се употребуваат како спротивност 
за претставата за Европа, којашто симболизира чистота, ред, самоконтрола, карактер, 
чувство за закон, правда, ефикасна администрација. Блиско поврзана со недопрената 
природа на Ориентот, во контраст со конкретноста на Балканот, беше и сликата на 
Ориентот како место за бегство од цивилизацијата. Замислениот Ориент служел не 
само како бегство од отуѓување во сё поголемото индустријализирање на Западот, 
туку и како метафора за забранетото. Постоела експлицитна поврзаност помеѓу 
Ориентот и женственото, па оттука можеме да се согласиме со ставовите на многу-
мина истражувачи дека наспроти женскиот ориентален дискурс, стои Балканот како 
исклучиво мажествен дискурс. За категоризирање на Ориентот, нашето истражување 
се повика на ставовите на Едвард Саид изнесени во една од неговите базични и 
класични постмодерни студии од областа на општеството, културата и литературата. 
Имено, книгата „Ориентализам“ е фокусирана врз проблемот на постколонијалниот 
феномен. Во неа Саид обликува интердисциплинарен пристап, со кој се обидува да го 
согледа книжевниот текст во контекстот на неговата стварност, на културата, 
општеството и на различните, често конфронтирани општествени формации. Според 
Саид, односот на една култура спрема друга се темели на односот помеѓу центарот и 
маргината, универзалното и посебното. Затоа, во врска со прашањата за националното 
чувство, идентитетот, хибридноста, етницитетот, автохтоноста, јазикот, историјата, 
просторот и за моќта, студијата дава нови и аргументирани гледишта. Овие гледишта 
се актуелни и на крстосницата на балканските простори каде што низ историјата 
често се среќавале и се судирале големите империи. Европа, пак, спрема Балканот се 
однесува како да е надвор од нејзините граници и нејзината културолошка репрезен-
тативност, иако цивилизациски гледано потекнува од него. Ваквата маргинализација 
на просторот, физички, историски или културолошки, според Саид, води кон 
погрешна и искривена презентација за другиот. Ориентот не е само сосед на Европа; 
тој е исто така место каде што Европа ги имала своите најбогати и најстари колонии, 
тој е извор на нејзината цивилизација и на јазиците, нејзин културен соперник, како и 
една од нејзините најдлабоки и најповторливи слики за Другото. Тогаш се чини дека 
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Ориентот не е неограничен простор, што се протега зад познатиот европски свет, туку 
едно затворено поле, татарска сцена приклучена кон Европа.38  

Дихотомијата Исток-Запад, од друга страна, е централна, особено во момент на 
потрага по групен идентитет помеѓу исламот и секуларното движење. Во овој 
контекст Џесика Герхарт ќе истакне дека и на Запад и на Исток, концептот за Балка-
нот се претворил во синтагматична етикета, која носи визија и гледање на Балканот 
како на регион на крвави феуди, примитивност и заостанатост, а во последно време, 
најчесто регион на невозможна мултиетничка и мултикултурална коегзистенција без 
крвави конфликти.39 Од друга страна пак, според Исток Осојник, западниот свет е 
судбински маркиран со случувањата на подрачјето на Балканот. Иако денес зборот 
Балкан се смета за симбол на крутоста, нередот, „хтоничното“, недоброто и примар-
ното зло, тој всушност означува многу повеќе. Ова го потврдува и фактот дека на 
почетокот на новата ера, токму преку Балканот на Запад се враќале античките знаења 
кои во голема мера го предизвикале раѓањето на ренесансата. Балканот е некаква 
тампон зона меѓу источната и западната култура, цивилизација, меѓу Западот и 
Ориентот.40 

Да се биде исконски поврзан со територијата на Балканот или да се биде сочинет 
од оваа материјална врска, е или подобро да се вклучува реалното како фактор на 
субјективизација, а тоа го поминува погледот на европската другост. Заради својот 
специфичен развој, балканското тло е особено погодно за имплементација на запад-
ната логика и развивање на верските конфликти. Балканот има повеќе луѓе кои се 
готови во настапите на несвесна омраза, по разни поводи и под разни изговори, да 
убиваат и да бидат убиени. Балканот денес навистина се наоѓа среде „животна 
политичка ситуација“, тој врие од секаков вид бегалци, раселени лица, иселеници, 
доселеници: реални и виртуелни, акутни и хронични. Сликата за Балканот го истакна 
насилството како негова главна одлика, којашто дотогаш едноставно не доаѓаше до 
израз. „Балканизација“ означува не само ситнење на големите и моќните политички 
единици, туку стана и синоним за враќање кон племенското, назадното, примитив-
ното, варварското. Не треба посебен доказ дека Балканот е опишан како „друго“ во 
однос на Европа. За разлика од ориентализмот, кој претставува дискурс за импутира-
ната спротивност, балканизмот е дискурс за импутираната амбивалентност. Бидејќи 
географски е неодделив од Европа, а културно сепак конструиран како „другиот“ во 
рамките на неа, Балканот можеше лесно да апсорбира многу политички, идеолошки и 
културни фрустрации создадени од тензиите и противречностите кои се својствени за 
регионите и општествата вон него. Постои раширено мислење дека Балканот почнал 
да го губи идентитетот во моментот кога започнал да се европеизира. Очигледно е 
дека овој израз ја имплицира неговата различност во однос на Европа. Уште поин-
тересно е тоа што процесот на „европеизацијата“, „позападнување“ или „модерни-
зацијата“ на Балканот во деветнаесеттиот и дваесеттиот век подразбира и ширење на 
рационализмот и секуларизацијата. Балканот предолго и без исклучок им служи на 
Европејците како еден вид бел екран на кој Европа ги проектира сопствени репре-
сирани идеолошки антагонизми, така генерирајќи серија од фантазмагорични визии 
за Балканот.  
                                                 

38 Едвард Саид. Ориентализам. Скопје: Магор, 2003. стр, 65. 
39 Џесика Герхарт. „Воведни истражувања на Балканскиот концепт во уметноста“. Блесок. бр. 

52, јануари-февруари 2007 
40 Исток Осојник. „Балканот вон балканското насилство на еднонационалноста.“ Блесок: 

Скопје, бр. 51, ноември-декемви 2006. 
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Европеизацијата и влијанието на новата европска драма 
во развојот на македонскиот драмски дискурс  
 

Помеѓу двата пола Балкан - Европа, Македонија и натаму го редефинира значење-
то на европеизацијата, живеејќи го својот балкански живот, во кој е, на пример, 
невозможно да мислиш различно, а да не бидеш прогласен за непријател. 

Толкувањето на поимот европеизација како стремеж, копнеж по култура и циви-
лизираност, може да се сфати и како обид за спојување со западната цивилизација. 
Историската лулка на таканаречениот европски театарски феномен – поточно на сето 
она што колективната свест на нашата цивилизација како театар го подразбира и го 
мисли, несомнено е токму Балканот. Во овој контекст ќе истакнеме дека и совреме-
ното македонско творештво од крајот на дваесеттиот и почетокот на 21 век, односно 
развојниот процес на македонската драматургија и театар во наведениот период, се 
одвива во два клучни контекста: европскиот и балканскиот. Иако тоа не значи дека 
тие меѓу себе се исклучуваат, факт е дека македонската драмска литература припаѓа 
пред сё на балканскиот контекст, со сите специфики што ги наложува. Драмската 
литература на балканските простори го сврти вниманието на себе со фактот што се 
занимава со најбруталните меѓучовечки односи, со најниските и најнеблагодарните 
чувства. Балканот има една радикалност, една безнадежност, екстремност, но исто 
така и јасен поглед и енергија, каква што нема во актуелната западна продукција. 
Сите балкански литератури, кои се разбира, не можат да се подведат под ист имени-
тел, се определуваат како литератури со забрзан, со неконтинуиран развој, секако, пак 
од аспект на европската. Оттука го поставуваме прашањето: „Дали можеме да 
зборуваме за допирни точки и влијанија меѓу македонската и балканската драмска 
литература со европската, која поттикната од историските митови за насилства и 
деструкција се повикува на стереотипноста, доживувајќи го Балканот (а тука директ-
но и Македонија), како мрачна зона на агресивни етнонационализми, на примитивни 
ирационални страсти, на верски омрази?“ Кога зборуваме за дострелите на македон-
ската драматургија, компарацијата секогаш се однесува на релација што се воспос-
тавува меѓу текстовите што се изведуваат на нашите сцени со истите на европската 
театарска сцена, која го пласираше трендот на новата европска драма. Имено, такана-
речената нова европска драма главно ја определуваат две еднакво важни детерми-
нанти: експлицитна грубост/суровост и нејзината профитабилност, бидејќи овој тренд 
успеал да ја возбуди, вознемири, но и да ја привлече театарската публика. Директно и 
грубо, така што решително ја реализира својата основна намера, да ги шокира и 
вознемири своите гледачи, тероризирајќи ги со бесмислени и безначајни прикаски 
преземени од вистинскиот живот, главно преземени од црните хроники од весниците. 
Тие приказни, разделени во делови, односно фрагментирани, постепено се менуваат 
во сурови сцени на беспричинско и немотивирано насилство, студен секс и истурање 
на физиолошки течности, поради што целата оваа драмска продукција е именувана 
како драматургија на крв, пот и сперма.41 Денес ваквиот тип на дискурс е инкорпори-
ран и во современото/постмодерно македонско драмско писмо, кое е пред сё агресив-
но во своето настојување да вознемири и да шокира, да го револтира својот гледач, а 
од друг страна, со исклучителен напор на својот реципиент, да му овозможи и 
интензивно задоволство. Ваквиот агресивен и во голема мера аподиктичен модел на 
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драматургија е исклучително постмодернистички. Според Јелена Лужина постмодер-
низмот не може да се препознае како иновација на ниво на драмска техника, туку 
исклучиво на ниво на „структура на чувствителност“.42 Истата авторка нагласува дека 
иако ваквата постмодернистичка „нова чувствителност“ може да се декодира во 
некои текстови на Горан Стефановски, сепак многу поинтересна е онаа „нова 
чувствителност“ што ја демонстрираат „фрагментарците“ Жанина Мирчевска и Дејан 
Дуковски. Сликите на насилството и грдото лице на човештвото и на нашата 
територија се дел од овој нов тренд во театарот, кој во англоамериканска верзија се 
вика „буквален“, што значи дека преку оваа тенденција во театарот на сцената се 
промовираат реални приказни и вистински луѓе. Периодот за кој станува збор 
можеме да го определиме како период во кој преовладува модерниот, односно 
постмодерниот модел на драмско творештво. Овој модел го наоѓаме во драмите на 
Дејан Дуковски, Југослав Петровски, Венко Андоновски, Жанина Мирчевска, Сашо 
Насев, Горан Стефановски и др. Имено, македонските современи драматичари наста-
пуваат на театарска сцена кога модернизмот достигнал висока организација на 
изразот и ја завршил деконструкцијата на култните елементи на историјата, а постмо-
дернизмот ја иницирал иновациската реинтерпретација и ресемантизација на книжев-
ното наследство. Тематските преокупации во делата на споменатите автори најчесто 
се поврзани со урбаната средина, урбаниот човек и неговото место во локалните или 
глобалните транзициски процеси. Сликата на светот што ни ја даваат овие автори е 
исполнета со убијци и убиени, мачители и маченици, свет во кој и мачителите и 
мачениците се вплетени во заеднички трагедии на обмисленото човештво. Шокант-
ните теми и мотиви за кои станува збор во современата драматургија не се стремат да 
ги достигнат традиционалните емпатички модуси на релација на сочувство или 
сожалување. Како на европската, така и на македонската сцена се изнесуваат сите 
појави кои ги следат транзициските процеси, од уривање на еден систем на вред-
ности, норми на однесување и експлицитни влијанија врз секојдневието на луѓето. 
Како посебна карактеристика на авторите кои се појавуваат кон крајот на 20 век, 
според Борислав Павловски, е авторското дефинирање на жанрот. Во овие текстови 
тој забележува реконструкции, деконструкции, ресемантизации, травестии и пародии 
на дела, жанрови, стилови на минатото, нагласена е иронијата и гротеската, но и 
барањето на специфични изрази и комични содржини кои можат да се актуализи-
раат.43 Таканаречената нова европска драматика, која постојано се искажува како 
драматика на крв, пот и сперма, драматика на бруталност, секс, војна и смрт се 
инкорпорира и во драматургијата на дваесет и првиот век преку драмските оствару-
вања на Сашо Тасевски, Сема Али, Загорка Поп-Антоска Андевска, Ана Ристеска, 
Ева Камчевска, Петре Петрески и др. Пишувани во постмодернистички стил, драмите 
на овие млади македонски драматичари се исполнети со емоционален набој, длабока 
вкоренетост на современието, бунтот и барањето на среќата. Нивните драми кои 
припаѓаат на агресивниот театарски тренд, се третираат и како своевиден генераци-
ски бунт, кренат против конзервативизмот на етаблираните театри, но и на етаблира-
ната уметност како таква. Според Јелена Лужина, драмите кои припаѓаат на овој 
агресивен театарски тренд, се драми во кои нема простор, нема ликови, нема акција, 
нема напнатост, нема емоции, нема почеток и крај, нема некоја голема и важна 
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приказна, нема никакви значајни настани и особено немa жива и непосредна кому-
никација. Тоа се драми во кои има исклучително многу насилство, голо насилство од 
секој вид.44 Нивните дејства се лоцирани во празни и недефинирани сценски/драмски 
простори, врамени во некое сё побезлично драмско време, населени од безлични и 
анонимни лица, кои не умеат, ниту пак сакаат да развиваат какво било драмско 
дејство. 

  
Дескрипции 
 

Новите драмски модели, што се резултат на продлабочување на идејниот свет на 
македонските драматичари, на напорите да се проговори на нов начин за некои уни-
верзални проблеми, доведоа до нагласена, динамична модернизација на драмскиот 
стил, кој го дефинираме како постмодерен. Во овој контекст можеме да констатираме 
дека кога станува збор за постмодернизмот во македонската литература, треба да се 
истакне дека таа често се определува како литература со „забрзан развој“. Драмата, 
како специфичен литературен вид, уште од времето на модерната доживува многу 
трансформации, за разлика од претходните периоди. Имено, македонската современа 
драмска книжевност, особено онаа што може да се определи како постмодерна, 
овозможува интересни согледувања и нови читања на Балканот. Ваквиот тип дискурс 
може да се протолкува како дериват на балканскиот, односно на култивираниот европ-
ски дискурс, кој како нов тренд повлекува најрадикални потези, коишто вистински ќе 
го вознемират, испровоцираат, шокираат, скандализираат неговиот потенцијален 
гледач. Драмскиот опус на Жанина Мирчевска се одликува со авторско-специфични 
жанровски детерминанти кои тежнеат кон иновативност и различност, во однос на 
традиционалната драмска продукција. Нејзините парадигматски постмодернистички 
драмски текстови му припаѓаат на таканаречениот нов бран во македонската драма-
тургија. Своите драмски текстови ги дефинира како: „пародија за чекањето“ - Каде е 
натемаго (1986); „стрип дрма“ - Крчма на патот за Јевропа (1987); „мелодрама во 
три дела“ - Шуаби ап (1989); „драмско либерто“ - Dies Irae (1990); и „кореодрама“ 
Bloody Countes (1994), додека преостанатите меѓу кои: Крајот на Атлас (1992); Сон 
предизвикан од летот на една пчела околу една калинка секунда пред будење (1993); 
Есперанца (1996); Место каде што не бев (1999); Вертер и Вертер (2005) и Разгра-
нување, се дефинирани како театарски драми. Како ангажиран драматичар, Мирчев-
ска покажува особен интерес текстот да се пренесе на сите видови реципиенти и 
толкувачи. За неа Лужина ќе истакне дека таа култивирана, дистингвирана, но и 
решителна, „мачејќи“ ја драмската форма од сопствениот театар постепено го 
„избрка“ секој детерминизам, создавајќи му (за возврат) некој сосема нов јазик, во кој 
знакот ќе биде ослободен од онаа арбитрарна ролја којашто, инаку, ја има во запад-
ната цивилизација. Мирчевска искажува сё поголеми интереси не само за визуелното, 
туку и за интерактивен, интермедијален театар.45 Таа спаѓа во третата генерација 
драматичарки, во која спаѓаат и Викторија Рангелова, Билјана Гарванлиева, Рената 
Тренеска. Имено, во критиката се вели дека заедно со Дејан Дуковски, Мирчевска 
практично ги определува новите правци во кои се движи македонската драма.  

Во редот на овие пројави, како една нова, свежа идеја е и драмскиот опус на 
актерот и писател Сашо Тасевски, кој се појавува со неколку драми обединети под 
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заедничко име „Шмизла“ (2007). После оваа збирка, Тасевски ги објави и романите 
„Пеперутка„ и „Угурсуз“, како и новата збирка драми „Аеродромци“, составена од 
пет драми („Кец у кец“, „Кокошарник“, „Аеродромци“, „Житие по Ице“ и „Маке-
донска одисеја 2101“).  

Неговиот драмски ракопис може да се оцени како жесток, динамичен и пред сё, 
нов и свеж, поинаков од оној на повеќето македонски драматурзи. За него Венко 
Андоновски ќе рече: „Светот на Тасевски е свет без Бога, но тоа е она помалото зло; 
тоа е за жал, веќе и свет без човек. Во неговите жестоки драми, во кои натурализмот и 
веризмот оставаат скаредни, брутални, шок-слики на насилство, сексуална и морална 
перверзија, дише нашето транзициско секојдневие“.46 На оваа констатација можеме 
да додадеме дека светот на Тасевски не е свет само без Бога, туку и свет без човек. 
Оттука, ликовите во неговите драми изгледаат како повампирени тела од некаков 
институт за судска медицина. Иако темите донекаде се поклопуваат, особено кога се 
работи за нашата транзиција, сепак во неговите драми ситуациите и сликите се 
подиректни и поживи, би се рекло и документаристички, бидејќи преку нив се 
очитува еден нов, поинаков свет околу нас. Во книгата „Шмизла“ се поместени пет 
драми ( На девет по Рихтер, Шмизла, Интермецо, Канибали и Киклоп).  

 
Заклучок 
 

Интердисциплинарната научна област која се занимава со Балканот како посебен 
лингвистички и културен феномен, настанува кон крајот на XIX-от и почетокот на 
XX-от век, кога се заклучило дека балканските јазици, колку и да се различни, 
покажуваат слични феномени во меѓусебниот контакт и мноштво траги од меѓу-
себното влијание. Кон крајот на XX-от век доаѓа до клучни промени во сфаќањето на 
поимот. Денес, општоприфатениот термин или концепт „балканизам“ како имаго-
лошки феномен се врзува за начинот на којшто овој поим го промислува бугарската 
историчарка Марија Тодорова во студијата Замислувајќи го Балканот (1996). Книгата 
на Тодорова го претставува митологизирањето на Балканот кој од географски поим се 
претвора во стереотип од типот на арогантната дистинкција меѓу варварите (Исто-
кот), од една, и цивилизираните (Западот). Оттаму, „балканизмот“ е компромити-
рачки поим, „изложбен простор“, сатанизирано, морбидно, „исклучено Друго“ (во 
однос на Европа и на Западот), со нагласено негативни конотации и фрустрирачки 
детерминанти. Само Балканот и неговата неверојатна, интригантна, долга, загадочна, 
комплексна и мултикомлексна, мултиетничка и трансетничка народна култура и 
традиција има сила и моќ на нозе да крене цел еден нов медиум за масовна/културна 
комуникација, каков што е театарскиот. Патот кој го изодува македонската драматур-
гија на почетокот на дваесет и првиот век може мошне добро да се вклопи во една 
глобална рамка, бидејќи денес трендовите, особено оние поврзани со сцената, брзо се 
шират поткрепени со современата технологија. Во обидот да се дефинира една општа 
слика на македонската драматургија во периодот на дваесет и првиот век може да се 
забележи дека во однос на драмската структура и натаму доминира фрагментираната 
драматургија, а постмодернистичкиот пристап е присутен кај најголем број од авто-
рите и доминантен во однос на дејството. Во изборот на темите доминираат урбаното 
секојдневие и транзицијата, вкоренети во сегашноста, но и минатото прочитано преку 
призмата на постмодернистичката сценска постапка. Од спроведената анализа 

                                                 
46 Венко Андоновски. Шмизала (предговор). Скопје: Три, 2007. стр. 298 



 138 

доаѓаме до заклучок дека македонските постмодерни драми кои беа предмет на наш 
интерес се шокантно драстични и „насилни“, кои впрочем ја отсликуваат реалноста 
на современото и транзициско општество, како и на субјектите кои се неизбежен/сос-
тавен дел од него. Тие ги прикажуваат интензивно и сосема директно суровите сцени 
на најразновидно насилство, најбруталните меѓучовечки односи, со најниските и 
најнеблагодарните чувства. Нарушените семејните односи, туѓинството, другоста, 
монструозната агресија, перверзиите и сексот од различен карактер, прикажани на 
сцените предизвикуваат ужас обоен со емоции од секаков вид. Доминацијата на 
тероризмот, насилството од секаков вид, апсурдот на една стварност во која доминира 
човековата отуѓеност, безизлезност, трагањето по сопствениот идентитет, интроверт-
носта, човековите фрустрации, неморалноста и певерверзноста се само мал дел од 
влијанијата на европскиот тренд врз македонската драматика. Оттука произлегува и 
мислењето дека македонската драмска литература е своевидна потврда за универ-
зализмот кон кој се стреми развитокот на културата во светот. Јазикот/говорот на 
ликовите во драмите, кои се предмет на наш интерес изобилува со вулгарна и улична 
лексика, која пред сё ја шокира, но и провоцира средната. Зголемената комуникација 
меѓу литературите, како и непосредната размена на литературните вредности што го 
овозможува нашево време, веќе создава своевидна унификација, изедначување на 
литературната свест или интеграција на развојниот процес во литературата, за што 
најдобар пример е појавата на постмодернизмот. Секако, тоа не треба да го сфатиме 
како губење на идентитетот на македонската драмска литература, туку нејзино интен-
зивно воведување во системот на драмските литератури во Балканот, но и пошироко 
во Европа и светот. Сето ова можеби се должи и на „забрзаниот“ пат кој го „изоде“ 
македонската драмска литература, која како што можеме да видиме, се вклопува 
паралелно со актуелните трендови во драмата и театарот.  
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UDK 821.163.3-1 
Олга Панкина 
 
 
 
ОХРИД 
 

Еден пријател во Москва ме праша зошто сум толку одушевена од Охрид, 
зошто толку го сакам. Што има во него посебно? 
Со што се разликува од другите градови? 
На прашањето не можев да одговорам едноставно. 

 
Пријател еден ме замоли: „Ајде, 
Кажи што во него посебно најде? 
Издвои што има таму особено, 
Ти си од гратчето божем заробена“. 
 
Што да се одбере? - Сонце и вода, 
Или Прличева позната ода? 
Канео, калдрма или мозаици, 
Охридски моми во шарени маици? 
 
Цркви, на стара книжевност оази, 
Утрински извици: „Тазе леб, тазе...“? 
Извори, шуми, Галичица бела, 
Крај брегот ѓердан од рибарски села? 
 
Ништо не може да биде издвоено, 
Сè нераскинливо овде е споено. 
 
 
 
 
МОЈАТА МАКЕДОНИЈА 
 
 
Малата земја во која сум сега, 
Твоја убавина срце ме стега. 
Моите мисли поврзани со неа 
Е Македонија, е Македонија. 
 
Поле преполнето со афиони, 
Во Перивлепта најстари икони. 
Илјади луѓе покрстени во неа 
Е Македонија, е Македонија. 
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Бранови што по Езерото јурат, 
Оро што се вие на панаѓурот, 
Солзи што мајки за јунаци ронеа 
Е Македонија, пак Македонија. 
 
Инаква желба во душата немам 
Освен во Москва неа да ја земам. 
За и во снегот кој Север го сееше 
Да гледам платно што Билјана белеше. 
 

Август, 2006 година 
 
 
 
 
ИГРИ НА ВОЗРАСНИТЕ 
 
 
Наоколу велат: „Епохава е грешна. 
Ако се плашиш од грев, за сите си смешна. 
Не се секирај! Никој не чмае. 
Господ не гледа, Господ не знае“. 
 
Затоа луѓе – ко дивите тигри. 
Сите ги играат своите игри. 
 
Старата игра – детска брканица. 
Тој, кој е фатен, оди на кланица. 
Наместо рака – туку тупаница, 
Наместо поздрав – тешка шлаканица. 
 
Гревот нé мами, привлекува многу. 
Знам, сепак, постои Око на Бога. 
Остро ја следи таа криеница 
Низ Свети Наум, неговата зеница. 
 
Штом ќе нё види како вриеме 
И залудно се трудиме да се скриеме 
Зад говори, гестови, пари и грим 
Од Око истекува белата солза на Црниот Дрим. 
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Драги Ѓоргиев: Населението во македонско-албанскиот граничен појас 

(XV-XIV век), ИНИ, Скопје 2009 
 
Во трудот Населението во македонско-албанскиот граничен појас (XV-XVI век), авто-

рот, користејќи ги како главен извор османлиските пописни дефтери, се осврнува кон 
демографските промени и процеси кои се одвивале во македонско-албанскиот граничен 
појас во XV и XVI век, за причините кои ги предизвикале и за последиците од нив. 
Внимание е посветено и на верската и националната, како и на социјалната и профе-
сионалната структура на градското и селското население на овој простор. Книгата, која 
има 205 страни, претставува значаен придонес во проучувањето на ова прашање во 
историската наука. 

 
 

Шемсудин Селаникли: Македонија - историја на револуционерниот период 
(превод, предговор и коментари: проф. д-р Драги Ѓоргиев), 

Државен архив на Македонија, Скопје 2011 
 
„Македонија - историја на револуционерниот период“ е дело во кое авторот Шемсу-

дин Селаникли посебно се осврнува на македонското прашање. Оваа книга, како што 
пишува во предговорот од проф. д-р Драги Ѓоргиев, претставува ретко видување на 
состојбите во Македонија за време на Младотурската револуција од страна на еден 
припадник на османлиската армија, пешадискиот капетан Шемсудин Селаникли, по 
потекло од Солун. Како учесник и приврзаник на младотурското движење, авторот на 
книгата посебно се осврнува на македонското прашање, презентирајќи ги ставовите за 
него на младотурците и на модернизираната и граѓански ориентирана воена и политичка 
османлиска елита. Оттука според Ѓоргиев, чии се и преводот и коментарите, книгата на 
Селаникли претставува драгоцен историски извор и донесува значајни информации за 
третманот на македонското прашање во почетокот на дваесеттиот век, како и досега 
необјавените податоци за Солунскиот атентат и за Илинденското востание.  

 
 

Стефан Влахов Мицов: Хероите и потомците, 
Матица македонска, Скопје 2012 

 
По објавувањето на делата „Филозофскиот клуч за македонскиот идентитет“ и „Вируси 

за поматени мозоци“, истакнатиот бугарски филозоф, научник, книжевник и публицист пред 
македонската јавност се претставува со книгата „Хероите и потомците“. 

Во 75 текстови во ова дело главен акцент е ставен на историјата на Македонија и на 
судбината на Mакедонците низ вековите, на стремежот за етничка, идејна, јазична и 
културно-историска еманципација за време на различните цивилизации. 

Проучувањата се вршени врз македонскиот континуитет и драмата на македонскиот 
опстанок во двеилјадниот период по освојувањето на македонската држава од Рим, по 
борбите за независност во средновековието, македонската Ренесанса и повторната борба 
за јазична еманципација, за самостојност на црквата, за автономија и за своја државност 
во 19-тиот и 20-тиот век. 
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Македонија во австриските документи (1920-1938), 

редакција: доц. д-р Ѓорѓи Стојчевски и проф. д-р Даринка Петреска, 
Државен архив на Република Македонија, Скопје, 2011 

 
Документите што се вклучени во овој зборник хронолошки му припаѓаат на перио-

дот од 1920 до 1938 година, односно до губењето на независноста на Австрија како држа-
ва и нејзиното припојување (Аншлусот) со нацистичка Германија, реализиран со влегува-
њето на германската војска на австриска територија на 13 март 1938 година. 

Најбројни се извештаите од австриските дипломатски претставници во Софија. Тоа 
се должи на актуелноста на македонското прашање поради огромниот број Македонци: 
емигранти, бегалци, револуционери и учесници во војните, кои играле значајна улога во 
внатрешнополитичкиот живот на Бугарија... 

 
 

Документи (12 век - 2009), 
редакција: д-р Иван Алексов и д-р Зоран Тодоровски, 

Државен архив на Република Македонија, Скопје 2011 
 
Јубилејно издание објавено по повод 60-годишнината од основањето и работата на 

Државниот архив на Република Македонија, кое претставува избор од најзначајните 
документи што се наоѓаат во депоата на ДАРМ и кои говорат за историскиот, културниот, 
политичкиот, економскиот и научниот развој на македонскиот народ  и на другите народи 
што живеат или низ вековите живееле и престојувале на овие македонски простори. 

 
 

Зборник на документи (1926-1941), 
избор и предговор: проф. д-р Марјан Димитријевски; 

ред. д-р Зоран Тодоровски, Петар Зајковски и Лидија Ѓурковска, 
Државен архив на Македонија, Скопје 2011 

 
Овој зборник на документи ја презентира изворната архивска и друга документација 

посветена на институционалниот развој на ДАРМ од формирањето до денес. Во зборни-
кот се објавуваат и документи од меѓувоениот период, документи што му претходат на 
втемелувањето на ДАРМ во годините по АСНОМ и документи од институционалниот 
развој на ДАРМ во периодот 1951-2011 година.    

 
 

Димитар Мирчев: Спомени, 
редакција д-р Зоран Тодоровски, 

Државен архив на Република Македонија, Скопје 2010 
 
Во книгата „Спомени“ за Димитар Мирчев, кој е еден од најистакнатите дејци и 

досега мошне малку проучуван член на ТМОРО, односно ВМОРО, е проследена живот-
ната врвица на еден искусен револуционер, учител, лингвист, учебникар, новинар и 
општественик, која започнува во Прилеп, неговото родно место, а завршува во емиграција 
во Бугарија, во Сливен и Вршец. Тоа е живот исполнет со револуционерни предизвици и 
слободарски идеали за остварување на програмските цели на Македонската револуцио-
нерна организација.  
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Ристо Стефановски: Театарот во Македонија 

– од почетоците до ослободувањето (второ дополнето издание) 
Македоника литера, Скопје 2011 

 
Овој историографско-театролошки труд е, всушност, дополнето издание на првата 

книга од 1990 година на Ристо Стефановски од неговата повеќетомна едиција за истори-
јата на македонскиот театар. Ова второ издание е значително пообемно и збогатено со 
повеќе сознанија за личностите и за другите празнини во огромниот период кој е обрабо-
тен, од антиката до крајот на Втората светска војна. Тоа е, пред сё, времето на осман-
лиското владеење на овие простори, големата театарска активност пред и по илинден-
скиот период, театарскиот живот во периодите од 1913 до 1915 и од 1918 до 1941 година, 
за театарскиот живот по Првата светска војна, но и за театарот на Чернодрински, но и за 
театарскиот живот за време на Втората светска војна 

Инаку, во оваа книга авторот хронолошки го проследува и го документира развојот 
на театарот во Македонија во текот на еден огромен временски распон: од неговите 
извесни почетоци во античкиот период до конституирањето на македонската држава во 
1944 година, момент што ја означува појавата на современиот македонски театар. 

 
 

Нешка Николова: Култот на Големата мајка 
(аспекти на женскиот креативен принцип), 

Македоника литера, Скопје 2011 
 
Оваа книга преставува првата фолклористичко-митолошка студија објавена во 

Македонија на оваа тема согледана од аспект на повеќе научни дисциплини. 
Наспроти неколкуте научни студии и расправи во доменот на археологијата или 

историјата на уметноста, во македонската наука досега недостасуваше посериозна 
расправа за овој култ, во која би се вклучиле и другите дисциплини – пред сè фолк-
лористиката и етнографијата. Со исклучителна научна зрелост и суптилен истражувачки 
нерв, Н. Николова ги детектира и фолклористичко-етнографски ги аргументира реликтите 
кои го потврдуваат култот на Големата Мајка на македонска почва. Притоа, применува 
комбинирани истражувачки постапки, користејќи ги искуствата на повеќе научни 
дисциплини: фолклористиката, етнологијата и етнографијата, антропологијата, историјата 
на религиите, компаративната митологија и сл. 

 
 

Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze, knjiga III, 
Filozofski fakultet, Rijeka 2011 

 
Станува збор за зборник на трудови од истоимениот Меѓународниот научен собир, 

одржан од 23 до 25 март 2011 година во Риека, во Хрватска. Зборникот се состои од 553 
страници. Содржи 58 научни трудови, во кои авторите посветиле внимание на повеќе 
различни теми од областа на книжевноста, културата, јазикот и историјата. Заедничко им 
е сведоштвото за одамнешните, долготрајните и интензивните релации меѓу двата народа.      
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Проф. д-р Виолета Ачкоска: Лекции од историјата на современата македонска 

држава (1944-1991), Филозофски факултет, Скопје 2011 
 

Современата историја на македонскиот народ, поради релативно кратката историска 
дистанца, како и поради општествено-политичките околности, сè уште остава широки 
можности за нејзино натамошно запознавање и проучување. Во таа смисла, трудот на 
проф. д-р Виолета Ачкоска, Лекции од историјата на современата македонска држава 
(1944-1991), кој всушност претставува прв универзитетски учебник посветен на овој 
период од македонското историско минато, и кој е наменет за студентите на 
Филозофскиот факултет во Скопје, нуди детален увид во општествениот, политичкиот, 
економскиот и културниот развој на македонската држава од нејзиното создавање во 1944 
година до осамостојувањето во 1991 година.   

Учебникот има 500 страници. Поделен е на два дела, кои содржат по 10 лекции. Во 
првиот дел се опфатени најзначајните моменти од современата македонска историја. 
Вториот дел пак, е посветен на развојот на стопанството и неговата трансформација во 
сообразност со комунистичката идеологија. На крајот, додадени се и неколку прилози 
поврзани со современата македонска историја. 

 
 

Драган Зајковски, Христијанството во Македонија (I-IV век), 
Институт за национална историја, Скопје 2010 

 
Во Христијанството во Македонија (I-IV век), авторот користи бројни и разновидни 

извори кои сведочат за појавата и развојот на христијанството во Македонија во 
ранохристијанскиот период, односно во првите четири века од новата ера. Посебно е 
нагласена важноста на Македонија, која како резултат на мисионерската дејност на 
апостол Павле, прераснала во најголем христијански центар на Балканскиот Полуостров, 
со повеќе влијателни христијански заедници, придонесувајќи на тој начин и за негова 
христијанизација. Исто така, посветено е внимание и на прогоните на христијаните од 
страна на римската власт, на првите маченици од Македонија, како и на околностите кои 
довеле до признавањето на христијанството како рамноправна, а подоцна и како 
единствена дозволена религија во Римското Царство. Последната глава е посветена на 
организацијата и развојот на црквата во Македонија по Миланскиот едикт од 313 година, 
по кој започнал процесот на организирање на Македонија како посебна црковна област, 
со повеќе епископии и со центар во Солун. Во истата глава, авторот се осврнува кон 
учеството на македонските епископи во поважните црковни собори во IV век, како и на 
спорот меѓу Рим и Константинопол околу превласта над македонските епископии. 

 
 

Борче Илиевски, Македонско-српските црковни односи (1944-1970), 
Филозофски факултет, Институт за историја, Скопје 2011 

 
Трудот Македонско-српските црковни односи (1944-1970) претставува научно-истра-

жувачки осврт кон конституирањето и положбата на Македонската православна црква во 
периодот од создавањето на македонската државност до прогласувањето на црковната 
самостојност. Посебно внимание е посветено на односот на Српската православна црква 
кон македонското црковно прашање, односно на нејзините односи со Македонската 
православна црква во овој период, како и на ставот на сојузните и републичките власти во 
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врска со верската политика во Македонија, односно во југословенската федерација. Во 
прилозите, на крајот од книгата, се дадени повеќе фотографии и документи кои сведочат 
за настаните поврзани со историјата на МПЦ. 

 
 

Јуриј Борев: Енциклопедија на естетиката и на теоријата на литературата, 
Македоника литера, Скопје 2011 

 
Во оваа Енциклопедија се содржани основните општоприфатени термини и пробле-

мите на класичната теорија на книжевноста и естетиката разработени во светската 
теориска наука и познатите научни школи во XIX и XX век. Енциклопедијата дава 
опширни историско-теориски знаења, обработувајќи ја историјата на естетиката, истори-
јата на уметностите и историјата на литературата, но пред сè ги опфаќа популарната 
терминологија и проблематиката кои се веќе длабоко вкоренети во науката. Објаснети се, 
исто така, и основните термини и проблеми на многубројните понови книжевни и 
уметнички критички школи (структурализмот, „новата критика“, семиотиката, рецептив-
ната естетика, деконструкцијата, херменевтиката, наратологијата, реториката). Малку 
внимание й се дава и на терминологијата на националните источни школи на поетиката 
(главно заради споредба на тие термини со термините на европската наука). Како што 
посочува и авторот во предговорот, повеќето книжевнокритички термини се земени од 
старогрчкиот, латинскиот, англискиот, францускиот, германскиот, шпанскиот, италијан-
скиот, данскиот, рускиот, арапскиот, јапонскиот, старофранцускиот, старопровансалскиот 
и древнонордискиот јазик. Мал дел се преземени и од српски, кинески, персиски, турски, 
велшки и корејски јазик. 

Авторските дефиниции се дополнети со опсежен референтен материјал – информа-
ции за постојните карактеристики во современата наука и дефинирање за истите научни 
термини, кои ги определува авторот. Преземени се дефиниции од вкупно 120 извори. Со 
тоа, како што нагласува  Ј. Борев, читателот може да добие повеќестрана информација, 
која соодветствува на современиот филозофски принцип на „системскиот плурализам“: 1) 
мрежа од авторските (монистички) дефинирање на основните термини; 2) податоци за 
дефинирање на истите термини во руската наука; 3) податоци за разбирање на истите 
термини во светската наука; 4) податоци за термините, што не се прифатени во руската 
литературна критика, уметничка критика и естетика, но се употребуваат во англиската, 
француската, германската, јапонската и другите странски национални научни литерату-
рнокритички и уметничкокритички школи. 

„Енциклопедија на естетиката и на теоријата на литературата“ содржи околу две 
илјади термини, односно обработени теми, во обем од 74 авторски табаци. Оригиналното 
издание е на Руската академија на науките и на Независната академија за естетика и 
уметности, во многу поголем обем и со илустративни прилози. Значителни скратувања од 
оригиналот се направени во ова издание на македонски јазик, како поради ограничените 
можности за преведување и издавање, така и заради изоставување на терминологијата 
којашто е карактеристична само за рускиот јазик, естетика и теорија на литературата, 
односно таа терминологија или не се употребува во македонската практика и во други 
јазици, или пак скратените делови првенствено се однесуваат на прашања во национални 
рамки, односно за руската национална естетичка, уметничка, културна и литературна 
средина. Наспроти тоа, во текот на 2010 и 2011 година авторот го дополнуваше веќе 
постојното енциклопедиско издание и дополнетите делови сукцесивно ги испраќаше за 
превод на македонски јазик сè до почетокот на септември 2011 година. Според тоа, ова 
македонско издание е првото кое ги содржи најновите дополнувања со податоци и 
сознанија на авторот од областа на естетиката, теоријата на литературата и уметностите – 
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од печат излезе и пред руското издание. Ова е прв ваков лексикографско-енциклопедиски 
труд од овие области објавен на македонски јазик. 

Преводот на ова капитално и обемно дело е на група преведувачи: Ленче Тосева, 
Тронда Пејовиќ, Фросина Манева, Мирјана Мишкоска и Елена Бојчев, а стручната 
редакција на проф. д-р Кристина Николовска. 

Јуриј Борисович Борев (1925) е руски писател, критичар, прозаист, доктор по 
филолошки науки, академик, претседател на Независната академија за естетика и умет-
ности на Русија, член на Њујоршката академија на науките, раководител на одделението 
за уметности на Руската академија на науките, член Сојузот на писателите на Русија... 
Професор на Универзитетот Ломоносов во Москва. Го сметаат за водечкиот автор на 
естетичка литература во светот. Истражувач и собирач е и на фолклор. Прв го вовел 
терминот „интелектуален фолклор“. 

Автор е на над 30 монографски трудови и на повеќе од 400 стручни статии од 
областа на естетиката, теоријата на литературата и уметноста. 

Негово најпознато дело е „Естетика“, објавена на 17 јазици, меѓу кои и на македон-
ски („Македонска реч“, 2008), и со десет руски изданија, со вкупен тираж од повеќе од 
еден милион примероци. Се смета за најактуелното, највлијателното и најкомплексното 
естетичко дело во светот во моментот и се изучува на многу престижни универзитети во 
светот. Делата на Јуриј Борев се објавени на 42 јазици. Дури 34 негови дела се преведени 
на други јазици. 

Научниот и авторскиот мотив за создавање на вакво енциклопедиско издание на 
термини Ј. Борев го објаснува со значењето на термините во науката, повикувајќи се на 
цитатот на поранешниот руски професор О. Сергиев: „Секоја наука е систем на термини. 
Затоа животот на термините – и е историја на науките... Да се изучи историјата на 
науките, тоа значи да се изучи историјата на терминологијата. Не барајте во науката 
ништо друго освен термини, дадени во нивниот заемен однос: целата содржина на 
науката, се сведува токму на термините во нивните врски, а тие врски ги даваат претходно 
определените термини.“ 

 
 

Љубинка Донева: Речник на древни зборови во творештвото 
на Светлана христова Јоциќ, Македоника литера, Скопје 2011 

 
Како ретко кој македонски автор во македонската литература, Светлана Христова 

Јоциќ употребува ретка, архаична, односно древна лексика и на тој начин, како ретко 
кој автор, таа го возобновува значењето на старите и подзаборавени зборови, им дава 
лирско значење и лирска боја. Ги негува и ги применува во уметничката литература, 
но истовремено во духот на таа лексика создава неологизми. Таквите зборови во 
творештвото на Светлана Христова Јоциќ (архаизмите, дијалектизмите, турцизмите, 
неологизмите...) ги има во огромен фонд – доволен за посебен речник.  

Секој збор си има своја етимологија, историја, семантика – но и форма и контекст 
што му ги дава авторката, а тие се објаснети, толкувани и според лексикографската 
методологија сместени во овој речник. Оваа книга, напишана врз лексички и 
поетолошки интерпретации на старите зборови во поезијата на С. Х. Јоциќ, е 
единствена (прва) од овој вид во македонската литература. 
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