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UDK 94(497.7)(093.2) 
Павел Шатев 
 
 

 
ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 
(Извадок од необјавени материјали) 

 
 

Во богатата пишана оставина на една од најзначајните личности од македон-
ската историја – Павел Шатев, зачувана во ракопис, се наоѓаат повеќе трудови кои 
се однесуваат на историјата на Македонија. Три од нив ја опфаќаат, по историски 
периоди, речиси интегралната историја на Македонија, а Шатев притоа се потврдува 
како темелен историограф, користејќи ја неопходната апаратура и научна методо-
логија. Овие трудови, всушност, претставуваат веројатно првата покомплетна 
Историја на Македонија, напишана од еден македонски интелектуалец. Во неа се 
содржани следните три пообемни целини – ракописни материјали на Шатев, што ги 
пишувал во последните години од неговиот живот: 1) Македонија низ вековите. 
Македонија во древноста, средниот и новиот век; 2) Доаѓањето на Турците на 
Балканскиот Полуостров. Ропство под владеењето на турските султани (пишуван во 
1944 година во затворот во Ќустендил) и 3) Врховизам и централизам-федерализам. 
Два светогледа, два концепта. 

Книгата под овој наслов е во подготовка за печат како заедничко издание на 
Македоника и на Државниот архив на Република Македонија, во избор и превод на 
Предраг Димитровски. 
 
 
Создавањето на македонската држава 
 
За почетокот на создавањето на македонската држава Херодот ни раскажува 

едно предание или повеќе легенда, како тројца браќа, Гавен, Аероп и Пердика 
избегале од својата татковина и стигнале некаде во  

Илирија, а од таму пак се населиле во Македонија во градот Лебеја (близу 
до денешното с. Владово). Тројцата браќа биле сиромашни, но извонредно 
трудољубиви и служеле како слуги во дворецот на лебејскиот цар. Едниот ги 
хранел коњите, другиот воловите, а третиот, најмладиот Пердика, ги пасел 
овците и козите на царот. 

Во тоа време царевите и кнезовите не располагале со многу пари и биле 
сиромашни каков што им бил и народот и затоа царицата сама го приготвувала 
потребниот леб за царското семејство, како и тој за слугите. Кога таа месела леб 
за слугата Пердика и го ставала во печка за да се испече, за чудо, тој леб се 
удвојувал. Тоа се случувало постојано и царицата била принудена тоа чудо да му 
го соопшти на својот сопруг, а тој, пак, од тоа разбрал дека Пердика требало да 
стане важен и голем човек. Царот ги повикал тројцата браќа – своите слуги, и им 
заповедал да го напуштат царството. Тие, меѓутоа, побарале од царот да им плати 
за трудот и потоа сакале да си заминат. Царот кога го слушнал тоа, многу се 
разгневил и покажувајќи на сонцето, што во тој момент преку покривот навлегу-
вало во неговиот дом рекол: „Наместо плата, земете го ова сонце“. Повозрасните 
од браќата, Гаван и Аероп, кога го слушнале тоа, останале зачудени. Пердика, 
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меѓутоа, рекол: „Честити царе, го прифаќаме тоа што ни го даваш“ и веднаш го 
извадил својот нож, нацртал еден круг околу сонцето што навлегувало, земал 
симболично три дела од него и заедно со браќата си заминал. Еден од луѓето на 
дворецот го прашал царот: „Зошто така направи твојот слуга“? Царот уште 
повеќе се разгневил и испратил брзи коњаници да ги стигнат и убијат. Меѓутоа, 
надојдената река, откако ја преминале тројцата браќа, станала непреодна и 
царските коњаници не можеле да ја преминат. 

Бегалците стигнале во друга македонска земја и таму се населиле и тоа до 
границите на цар Мидас – синот на Горди, каде растеле самоникнати рози од кои 
секој одделен цвет имал по 100 листа, со многу силна миризба. 

Во тие градини бил уловен Силен, едно суштество кое не било бог, но не 
наликувало и на човек и живеело покрај изворските води. Царот Мидас додавал 
вино во водата од која суштеството пиело и така тоа било опиено. Потоа Силен 
го научил царот Мидес на божествената мудрост и му ја открил тајната на 
човечкиот живот. 

Тројцата браќа откако се населиле во тие чудни градини, со убави и многу 
миризливи рози, намислиле да ја завладеат и останатата до тогаш позната 
Македонија. 

 
* * * 

 
Според сведоштвата што ни ги даваат древните историчари1, историјата на 

Македонија можеме да ја поделиме на два периода: едниот кој што започнува во 
VII век пр. Хр., кога се создала за прв пат македонската држава, и вториот – од 
почетокот на петтиот век пр. Хр., кога Македонија се јавува политички и во 
многу тесни граници држава.  

За прв основач на таа држава се смета гореспоменатиот Пердика I, кој 
царувал од 700 – 652 г. пр. Хр. По него доаѓа Аргеј I од 652 – 621 г., а потоа 
Филип I 621 – 588 г. пр. Хр.; по него се јавува Аероп I, 588 – 568 г. пр. Хр., зад 
него доаѓа Алкетиј I, 568 – 540 г. пр. Хр. и по него иде Аминта I, 540 – 513 г. пр. 
Хр. Кон дотука наброените македонски цареви можат да се додадат и оние кои 
царувале од 802 – 700 г. пр. Хр. Емофеј, Македон и Каран. 

Вториот период започнува од 498 г. и завршува 359 г. пр. Хр. во кој царува-
ле единаесет цареви: 

Александар I               498 – 454 г. пр. Хр. 
Алкет II                        454 – 448 г. „ „ 
Пердика со Филип     448 – 436 г. „ „ 
Пердика сам                436 – 413 г. „ „ 
Ареској II                     399 – 393 г. „ „ 
Аминта II                      393 – 391 Г. „ „ 
Аргеј II                          391 – 390 г. „ „ 
Аминта одново            390 – 369 г. „ „ 
Александар II               369 – 368 г. „ „ 
Толомеј                         368 – 365 г. „ „ 
Пердика II                     365 – 360 г. „ „ 
Следната година Филип се наметнал пред останатите претенденти и се усто-

личил на престолот и го одбележал таканаречениот „Златен век“ за Македонија 
359–323 г. пр. Хр. 

                                                 
1 Херодот, Либиј, Тукидит, Плутарх, Кедрин, Кантакузен, Ана Комнен, Дилица и др. 
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Потоа настапува веќе третиот период со Александар Велики, кој со своите 
освојувања во Европа и Азија ја прослави Македонија. Во тој период припаѓаат и 
неговите наследници, до последниот цар Персеј 323–168 г. пр. Хр. кога Македо-
нија паднала под Римјаните, кои ја вледееле од 168 г. пр. Хр. до 395 г. по Хр. или 
цели 563 години!  

 
 
Македонија во древноста 
 
Во однос на името и границите на Македонија, уште од древноста речиси 

сите географи и историчари пишувале различно. Таткото на географијата, 
Стробон, ја опишува Македонија во едни граници, Клаудиј Птоломеј во други, а 
Тит Ливи доста праведно забележува дека во древноста и самите Македонци не 
ги знаеле границите на нивната татковина... 

Првично, најстарата македонска држава била меѓу долината на реката 
Бистрица (Халиакмон) и Кара Азмак (Лјудија) каде била и престолнината на 
монархијата, Еге (сега Воден) и Пела сега во урнатини кај селото Постолари 
близу до Солун. 

Со име „Македонија“, во потесна смисла на зборот, во древноста се озна-
чувала приморската рамнина, што се простирала по долното течение на реките 
Бистрица и Вардар и која станала основа на македонската држава. Во поширока 
смисла на зборот кон Македонија се вбројувала и внатрешната планинска област 
(горна Македонија), која ги опфаќала следните поголеми покраини: Орестида, по 
горното течение на реката Бистрица (Костурско), Линкестида и Пелагонија по 
реката Црна (Битолско) и Елимија по средното течение на Бистрица. Тие области 
до IV в. пр. Хр. образувале одделни племенски кнежевства, кои се наоѓале во 
извесна зависност од долномакедонското царство. Едвај во IV в. пред Ис. Христа 
името Македонија станало познато во историјата. Тогаш, малата држава ја 
развила својата воена сила и ги проширила своите граници. Македонија станала 
позната во времето на Филип II и главно неговиот син Александар Велики, чии 
освојувања се простирале до Египет, Персија и дури до Индија.2 

Прашањето за народносната припадност на старите Македонци и денес 
уште не е конечно разрешено, зашто нивниот јазик не ни е познат. Од него се 
запазени само неколку зборови, а, исто така, и локални и лични имиња. 

Според некои научници, древномакедонскиот јазик бил старо-грчки дија-
лект. Тоа мислење вредно се поддржа од грчки научници за да се искористи за 
политички цели. Имено, да се докаже дека Македонија била грчка од памтивека 
и дека Грците со право ја владеат денес. Тоа, се разбира, е смешно, зашто ниту 
еден грчки географ во древноста не ја сметал Македонија како дел од Елада. 

Верно е, навистина, дека древно-елинската култура рано проникнала во 
Македонија. И тоа е објасниво, зашто последната постојано одржувала стопански 
и политички врски со Елада. Но, поверно е стојалиштето дека дури во време на 
Филип II и Александар Велики самите Грци не го сметале македонскиот народ 
како грчки, а, од друга страна, самите Македонци јасно и определено се делеле 
од Грците и имале свое македонско народносно сознание. Денес, непристрасните 
историчари и лингвисти прифаќаат дека македонскиот народ се формирал од 
мешањето на разни етнички елементи: врз прединдоевропското население се 
населиле тракиски и илирски племиња, кои подоцна биле освоени од сопстве-
                                                 

2 Професор Гавр. И. Кацаров. 
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ните „Македонци“, основачи на македонската држава. За жал, историјата на 
Македонија пред грчко-персиските војни е обвиена со длабок мрак. Само некои 
археолошки откритија во последните години фрлаат извесна светлина врз култу-
рата на Македонија. Имено, наоди од гробови во околината на Солун и особено 
гробовите кај Требениште (северно од Охридското Езеро) ни го разоткриваат 
важниот факт дека месното население во VI и V век пред Христа ги погребувало 
своите мртви на поинаков начин отколку во Елада во истото време. Од тоа се 
гледа дека Елините и Македонците не припаѓале на една и иста етнографска 
група.3 

Освен тоа, треба да забележиме дека и политичките и социјалните услови на 
Македонија биле начелно различни од елинските. Македонскиот народ си имал 
своја религија, свое национално и државно сознание. 

За македонската историја повеќе знаеме од почетокот на V в. пр. Хр. Царот 
Александар I (498–454 г. пр. Хр.) веќе се подготвувал да ја заземе богатата стру-
мичка област кога персискиот цар Дариј ја принудил и Македонија да ја признае 
неговата врховна власт.4 

Но, во 479 г. пр. Хр. Македонија ја добила одново својата независност. 
Меѓутоа, тогаш за Македонија се истакнал опасен противник во лицето на Ати-
на, која се установила во долнострумската област и од која зависеле и грчките 
колонии на Халкидики. На тој начин Атина й ги затворила вратите на Македо-
нија кон морето и во секој момент можела да ја застрашува нејзината политичка 
и стопанска независност. Во време на Пелопонеската војна, царот Пердика И, 
вешто лавирајќи меѓу Атина и нејзините непријатели, успеал да ја запази целови-
тоста на Македонија. Неговиот наследник Архелај (413–399 г. пр. Хр.) уште 
повеќе ја зацврстил државата и дури успеал да воспостави влијание во Тесалија. 
Тој исто се помачил да ја пренесе елинската духовна култура во своето царство. 

Македонија како голема сила е создадена од нејзиниот генијален цар Филип 
II (359–336 г. пр. Хр.). Тој ги уништил полунезависните вазални кнежевства и ги 
обединил во здрава монархистичка држава, која се потпирала на добро обучена и 
дисциплинирана војска: создадената од Филипа фаланга во која служеле ситни 
селани земјопоседници, крупни земјопоседници, болјарите, кои служеле во 
тешко вооружената коњица. 

Понатаму ќе зборуваме подетално за долгогодишната дејност на Филипа, 
што тој ја посветил исклучиво за доброто на својата држава. Филип II, откако ги 
обезбедил границите на државата од навлегувањето на соседните илирски и 
тракиски племиња, ги покорил грчките градови по македонскиот и тракискиот 
брег и така добил пристап кон морето. Најпосле, успеал да ја потчини и Елада и 
бил признат од неа за хегемон на грчките државници, кои тој ги обединил во 
еден сојуз. Познато е дека Филип се стремел кон целта да основа силна балкан-
ска држава, која ќе ги сплоти во здраво единство Македонија и соседните 
области: Тесалија, Епир, Илирија, Тракија до Црно Море и Дунав. Едвај помис-
лувал на големи освојувања во Мала Азија и Персија.  

                                                 
3 Списание „Отец Паискиј“, г. II, стр. 72 
4 Проф. Ан. Керамопулос од атинскиот универзитет во својата приказна „Моите последни ископува-

ња во Македонија“ на 2.X.1934 г. вели дека открил околу Костур, Воден и Лерин траги на неколку циви-
лизации: критско-микенската, класичната и римоелинистичката. Според неговите истражувања, поткре-
пени со многу наоди: вазни, домашни предмети (лопати, трнокопи, игли и др.), глинени фигури пронај-
дени во многуте гробови, што тој ги открил, Македонија отсекогаш била културна средина. Наспроти 
големите разурнувања, направени од Римјаните, тој смета дека со систематични ископувања ќе можат да 
се откријат многу нешта, што ќе фрла светлина врз долгата и разнообразна историја на Македонија. 
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Меѓутоа, синот Александар (336–323 г.) ја скршнал македонската историја 
од патот на природниот развој. За време на војната со персиското световно 
царство, тој до краен степен ги исцрпел силите на Македонија и го затворил 
патот кон вистинската национална величина. Без да се негира големината на 
Александар како организатор и војсководец, треба да се признае дека од гледиш-
те на македонскиот народ неговото дело било фатално.  

 
 
Народноста на старите Македонци 
 
Македонија, како и Епир, во старо време не се сметала географски како дел 

од Елада.5 Според Скилакс, Елада почнува од Амбракискиот залив кон внатре.6 
Истиот извор7 кога ги набројува грчките градови во Македонија, категорично 
додава дека се елински и ги дели од македонските. Според друг анонимен извор8, 
Македонија почнувала на север од преминот Темпе (денешен Ликостомон). 

Границите на Македонија, Страбон9 ги определува вака: „Македонија кон 
запад се ограничува од брегот на Јадранското Море, кон исток од паралелна на 
тој брег меридијанска линија, што минува преку устието на реката Хебар (Мари-
ца) и градот Кипсела; кон север по замислена права линија продолжена преку 
планините Бертиск (североалбански Алпи), Скардос (Шар), Орбел, Родопи и 
Хемус (Стара Планина). Тие планини почнуваат од Јадранот и се простираат по 
права линија до Евксинскиот мост, каде образуваат кон југ еден голем полуос-
тров, што ги опфаќа Тракија, Македонија, Епир и Ахеја. Кон југ, Македонија се 
ограничува со патот Игнатија (Via Egnatia), којшто врви од Дирахион (Дурацо) 
кон исток до Солун. Таа фигура на Македонија се доближува многу до пара-
лелограм“.  

Тука Страбон ја има предвид приближно римската провинција Маке-
донија.10 

На друго место тој ја разликува11 поточно внатрешната планинска област, 
горна Македонија (Линкестида, Пелагонија, Орестида, Елимија) од долна Маке-
донија, која едно време се нарекувала Ематија.12 Последната се напојува од долен 
Халиакмон (Бистрица) и Аксиј (Вардар; поважни градови й биле Едеса (Воден), 
Пела (денес Постол) и Бероја (ден. Бер). Јужниот дел на таа рамнина до морето, 
меѓу реките Лудија (Мегленица) и Бистрица, се нарекувал Ботиеја.13 

Најстарото население на Македонија, според секоја веројатност, е сродно со 
она население кое живеело во Мала Азија, островите на Белото Море и Елада, 
пред да дојдат во тие места индоевропските племиња. Тоа население во истори-
ско време се претставува од малоазиски племиња: Кари, Лики, Лиди, Килики и 
други со кои се сродни и Хетите од источна Мала Азија. И во Македонија тоа 
староседелско население оставило траги, што јасно се гледа од месните имиња, 
кои се образувани од негрчки додавки:-нда, -ндос, -нтос, -ассос, -иссос (-аса, -

                                                 
5 Тоа најпосле го истакнува и Philippson, Geogr. Zeitchr. 24 (1918) 140 
6 Истата граница се има предвид од Херод. Herod. VIII 43. Cp. Nilsson, Studien zur Gesch. des Epeiros 4. 
7 Geogr. Gr. Min. I 52 
8 Geogr. Gr. Min. I 230. 
9 VII fr. 10. 
10 Hahn, Alban. Studien 217. 
11 Strab. VII 7, 8. 
12 Strab. VII fr. 11 
13 A. Struck, Maked. Fahrten II 14. 
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исо). Дури, и имиња со еднакви корени се среќаваат и во Мала Азија и во Маке-
донија: на пример македонскиот град Алинда се среќава и во Карија; Арниса во 
Еордеја ни споменува на Арна во Ликија; езерото Болбе (Бешик-ѓол) – со градот 
Болбе во Ликија и други. И градот Олинт носи предгрчко име.14 

Кон тоа население треба да ги вброиме и Пелагонците (Битолско), чие име 
се поврзува со Пелазгите, едно предгрчко племе кое живеело во Тесалија, а 
можеби кон него се вбројуваат и Еордеите и Ботиеите. Суштествувањето на насе-
лението од прединдоевропско потекло во Македонија се потврдува и од антро-
полошките истражувања. К. Дрончилов15 констатирал дека во јужниот дел на 
западна Македонија се среќава и до денес еден тип, кој покажува антрополошки 
белези карактеристични за предноазиски или хетитски тип. Проф. Ф. Лушан 
установил дека тој тип, денес распространет главно во предна Азија, суштеству-
вал во таа област уште во предисториско време.  

Подоцна, врз тоа староседелско население се наталожиле тракиски и илир-
ски племиња. Меѓу првите треба да ги споменеме Бригите (Фриги) од кои траги 
среќаваме во Ематија (Повардарието), околу Охридското Езеро, кај планината 
Бермион (Докса) и др. Источно од нив дури до Струма се утврдиле едонски 
племиња, кои исто припаѓаат кон трако-фригиската група, на пример, Мигдони, 
Крестони, Бисалти и др. 

Кон илирските племиња треба да ги вброиме, пред сё, Пеоните16 чие име се 
зачувало во денешната македонска област Пијанец. Тие заземале голем дел од 
Македонија. Илијадата ги познава по долни Вардар. Кон север граничеле со 
Дарданија. Градовите Стоби (кај Градско) и Билазора (Велес) биле пеонски. Кон 
запад стигнувале до планините Бигла, Баба и Сува Гора. Кон исток се простирале 
по долините на р. Astibus (Брегалница) и Pontos (Струмица). Од долна Струма ги 
изгониле Медовитините и се населиле таму. Тука наоѓаме пеонски племиња: 
Пеопли јужно од Демир Хисар и Сириопеонци со центар во Сирис (денес 
Серес).17 

Горенаброените племиња биле покорени од освојувачите Македонци, кои 
во неутврдено време од северозападната планинска област се спуштиле во долна 
Македонија. Какво е потеклото на македонското племе? 

Прашањето за националноста на старите Македонци постојано будело 
најжив интерес меѓу научниците и честопати било разгледувано. И тоа е лесно 
објасниво. Грчките државници во IV в. пр. Хр. раскинати и истоштени поради 
внатрешни и надворешни борби, не биле веќе способни за творештво во поли-
тичка област. Елинизмот веќе беше почнал да ја губи силата; „во него веќе се 
пројавува тоа ослабување од одвишок на суптилност, што ќе биде византиз-
мот“.18 Без Македонија, Елада брзо ќе станеше плен на Келти и Илири, а, пак, 
малоазиската Грција ќе останеше под персиско ропство. Освојувањата на Алек-
сандар го спасија елинизмот и отворија широки области за неговото проширува-
ње. Со Александар почнува нов период во историјата, почнува развојот на 
таканаречената елинистичка култура, која навистина не е чисто грчка, измешана 
е со туѓи елементи, но затоа, пак, одиграла голема историска улога. Таа култура 
има влијание до денешен ден зашто формите преку кои елинизмот ги излеал 

                                                 
14 Види подетално во A. Fick, Vogrich Ortsnamen 151. 
15 Годишник на Соф. универзитет XVII 169. 
16 Проф. д-р Г. И. Кацаров, Пеонија, геогр. библ. бр. 3. 
17 Tomashek, Thraker I 13 spisanie Za Siriopeoncite sr. Maluri, Rendiconti Lincei 1911, 639. 
18 Reinach, Hellenisation du monde antique 170. 
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дотогашните резултати на грчкиот развој настанале со посредство на Римјаните и 
христијанството, сопственост на сите европски народи.19 

Ако се утврди дека Македонците не биле сродни со Елините ќе треба да 
признаеме дека древната грчка историја се завршува со крајот на сојузничката 
војна (355 г.), кога Атина целосно ја изгуби политичката моќ.20 Во спротивно, 
пак, ќе кажеме дека Филип го обединил својот (грчки) народ, а Александар го 
основал грчкото светско владеење. И така, какви биле Македонците, главни 
носители на елинистичката култура? Треба да се признае дека не поседуваме 
доволно материјал за да одговориме позитивно на тоа прашање. Старите автори 
само патем го засегаат прашањето за етнографската положба на Македонците и 
тие оскудни сведоштва честопати не дозволуваат сосема сигурни заклучоци. 
Притоа се додава и тврдењето дека од јазикот на старите Македонци се зачувани 
многу малку траги. 

Рековме веќе дека за тоа прашање владее големо разногласие во новата исто-
риска литература. Така на пример, познатиот историчар Ed. Meyer21 мисли дека 
старите Македонци се дел од грчкиот народ, кои останале во постарите населби, 
речиси целосно ја изгубиле врската со главниот дел на нацијата и затоа не се 
вбројуваат во неа. Тоа мислење, што го беше искажал уште О. Аbel22 денес се 
заштитува од многу историчари и лингвисти, на пример, Hatzidakis23, Beloch24 и др. 

Цело научно дело за тоа прашање напиша О. Хоффман25. Тој мисли дека 
македонскиот народ припаѓа кон една група грчки племиња, кои живееле покрај 
Пинд во северна Тесалија и по горното течение на Халиакмон (Бистрица), каде се 
поврзувале со илирската област. Кон нив припаѓаат и Тимфеите, Орестите и 
Елимиотите. Од нив се одделиле Македонците и во непознато за нас време, по 
долното течение на Бистрица се симнувале во рамнината меѓу Еге (Едеса, Воден) 
и Пела. Таму тие сретнале илирско-тракиско население, кое било покорено, и 
дури во времето на Архелај тоа население влегло во организираната од него 
пешадија. Природно е дека одделни зборови од тракискиот и илирскиот јазик 
биле земени од Македонците. Но, уште пред Архелај македонската држава се 
состоела од обединување на разни племиња под власта и раководството на 
грчките Македонци и нивното благородништво. Последните постојано се чув-
ствувале како Грци, говореле грчки и кога Елада пропаднала во политички 
однос, тие се јавиле како спасители на елинското обединување. Тие дури го 
издигнале како државен јазик, не својот говор, туку атинскиот, зашто разбирале 
дека во Грција суштествувал еден духовен центар, што ги надминувал сите, 
имено Атина. Хофман е на мислење дека македонскиот дијалект е блиску сроден 
со тесалискиот. 

Наспроти тоа, стојат други мислења. К. О. Muller им припишува на Маке-
донците илирско потекло26, што е поддржано од G. Hahn27, H. Hirt28, Ad. 
Reinach29 и др. Особено внимание заслужува мислењето на Керст30, најдобриот 
                                                 

19 P. Wendland, Hellenistisch-rom Kultur, 2 изд., стр. 4. 
20 Така Ed. Mayer, Gesch. des Altertum V. 
21 Gesch. des Alt. II 66. 
22 Die Makedonen. 1906. 
23 Griech, Gesch. I 22, 43 III 1, 1 sl.. 
24 Zur Abstammung der alten Makedonier. Athen 1897. 
25 Makedonien vor Philipp, 91 sl. 
26 Uber die Wohnsitze, die Abstammung und die altere Gesch. des Maked. Volkes 1825 g. str. 34 sl. 
27 Albanes-Studien I 215 sl. 
28 Indogermanen, I 149; II 602. 
29 Hellenisation du monde antique 17. 
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познавач на елинистичката историја, со кое ќе се запознаеме подолу. Мошне 
објективно прашањето го разгледува и W. Tarn.31 

Треба да го споменеме и мислењето на Lehmann-Haupt32, според кого маке-
донскиот јазик треба да се сфати како меѓупросторен член (Zwischenglied) меѓу 
грчкиот од една страна и трако-илирскиот од друга. 

Да видиме најнапред какви заклучоци можат да се изведат од сведоштвата 
на старите автори. Тукидид33, кој добро ја познавал Македонија и дава драгоцени 
сведоштва за неа, јасно ги одделува Македонците и епирските племиња од 
Елините. Првите тој ги нарекува „варвари“, во смисла на племиња кои не говорат 
грчки, туку варварски т.е. непознат јазик.34 Треба, имено, да истакнеме дека 
Елините околу половината на В в. уште не се сметале како погоре стоечки во 
културен однос од таканаречените варвари (Персијци, Египќани и др.). Дури кон 
крајот на V в. кога Грците разбрале дека со своето демократско уредување, 
слободното искуство и научна мисла стојат погоре од источните народи, зборот 
варварин добива погрдно значење и почнува да ги означува сите кои немаат 
елинско образование.35 

И на друго место (IV 12 сл.) Тукидид категорично ги дели Македонците од 
Елините кои живеат во Македонија. Херодот (V 20) го нарекува царот Алексан-
дар I „елински маж, раководител на Македонците“, од што јасно се гледа дека тој 
не ги смета Македонците како истоплемени со Грците. И Демостен во говорите 
многупати36 ги нарекува Филипа и Македонците варвари. Со право новите 
автори не даваат големо значење на неговите зборови, диктирани од партизанска 
страст, но не можам да одречам дека на исто мислење биле и повеќето од 
атињаните, кои ги слушале неговите беседи.37 Но, да го оставиме Демостен. За 
неговиот современик Исократ, никој не може да каже дека бил политички 
противник на Македонија. 

Во својот говор во кој го советува Филипа да ги обедини грчките сили и 
потоа да се сврти против Персија, тој никаде не вели дека Македонците се Грци. 
Напротив, сосема јасно е дека Исократ го смета за грчки (т.е. произлезен од 
Хераклеја) само царскиот род, а македонскиот народ го нарекува „другопле-
мен“.38 Наспроти таквите категорични сведоштва, мислењата на новите автори39 
не можат да имаат никакво значење. 

Приврзаниците на тезата за елинското потекло на Македонците принесуваат 
и некои сведоштва од подоцнежните автори.40 Така, кај Полибиј Акарнанецот 
Ликиск им говори на Лакедемонците: „Тогаш вие се боревте за хегемонија и чест 
против Ахејците и нашите соплеменици, Македонците, предводени од Филипа, а 
сега на Елините им претстои војна за поробување против луѓе од други племиња 

                                                                                                                                
30 Gesch. des Hellenismus I, 154 sl. 
31 Antigonos Gonatas, str.175 sl. 
32 Pauly-Wissowa-Kroll, Realenc. XI 425; sr i Einl. in die Altertumswiss, III 121 sl. 
33 II 80, 5; 81. 
34 Eichhorn, Barbaros quid significaverit (Дисерт. Лајпциг), стр. 40; Nilsson, Studien zur Gesch. des Epeiros 4. 
35 Nisson, c.m.4; H. Werner, Neue Jahrb, klass. Alt 1918, I 394. 
36 Phil. III 32, Olynth. III 16 24; de falsa leg. 305, 308; de cor. 185. 
37 Lenschau, Jahresber. der klass. Altertumswiss. 1904, 29; "Sicher hatte Demosthenes, der es liebt seinen 

grosen Gegner und dessen Volk als Barbaren hinzustellen, das Gefuhl der Zuorer auf selner Seite". 
38 За основачот на македонската династија говори Исократ V 108: „Поради посебната разумност во 

тие настани се случи дека и неговото царство се разликува многу од другите – тоа како и тој единствено 
од Елините посака да владее со другоплеменски народ“. 

39 Abel, Makedonien 267; Hadjidakis, 46. 
40 Beloch, Griech. Gesch. III 1, 2. 
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(т.е. Римјаните), кои мислите дека сте ги повикале против Филипа, а заборавате 
дека сте ги повикале против самите вас и против цела Елада“.41 На друго место 
се вели42 дека Етолејците, Акарнанците и Македонците имаат еден јазик. Филип 
V, синот на Деметреј, склучил сојуз со Ханибал во име на Македонците и 
останатите Елини43. Ама тие сведоштва доаѓаат подоцна (II в. пр. Хр.) кога 
Македонија била веќе наполно елинизирана44. Тие не докажуваат ништо за 
постарото време, инаку ќе треба да ги сметаме за Грци и елинизираните Траки, 
кои во византиско време не биле разликувани од Елините. Да не заборавиме дека 
истиот Полибиј45 е вброен меѓу Елините и епирските племиња за кои веќе е 
докажано дека не се од елинско потекло. Кај истиот автор за Етоланите се вели 
дека повеќето од нив не се Елини46. Не докажуваат ништо и другите сведоштва, 
што ги цитира Хаџидакис, па затоа нема да се задржуваме врз нив.47  

За македонскиот јазик интересна информација дава историчарот од првиот 
век по Хр. Курциј48, кој говори за процесот на Филота пред собранието на војска-
та, која се состои од Македонци и Грци. Александар држи обвинувачки говор 
против Филота, по што Филота одговара: „Освен Македонците присуствуваат 
многумина, кои, мислам, полесно ќе ми ги разберат зборовите, отколку да го 
употребам истиот јазик на кој говореше ти (т.е. грчки) и тоа, со цел, верувам, да 
се разбере твојот говор од повеќе души“. Тогаш царот рече: „Гледате ли дека 
Филота дури е опфатен со презир кон татковинскиот јазик“ (т.е. македонски)? 
Оттука Белох (Gr. Gesch. III 1, 3) заклучува дека Македонците разбирале грчки 
(т.е. атински) и дека Грците, кои учествувале на собирот, можеле да разберат 
некој македонски говор, иако со извесни тешкотии. Значи, разликата меѓу 
атинскиот и македонскиот јазик била само дијалектичка. Ние сметаме дека во 
дадениот случај нема големо значење тврдењето дека Грците не разбирале 
македонски зашто од тоа не може да се заклучува ништо за карактерот на 
македонскиот јазик: северниот Германец не го разбора јазикот на швапскиот 
селанец, ако е и германски49. Од горекажаното следува навистина дека Македон-
ците во војската разбирале грчки, зашто Филота би постапил глупаво ако се 
заштитувал пред судиите со јазик ним непознат. Ама докажува ли тоа дека 
народот во Македонија во времето на Александар бил грчки и дома говорел 
грчки? Мислам дека не. Па и благородништвото да било веќе погрчено, народот 
уште си говорел македонски.50 

Натаму51 Филота вели дека родниот македонски јазик веќе излегол од 
употреба поради односите со други народи и дека и победниците и (т.е. Маке-
донците) и победените требало да учат туѓ јазик (т.е. грчки). На друго место52 
Филота се укорува дека и да бил Македонец, со сонародниците контактирал со 
помош на преведувач. Се гледа дека благородникот Филота стекнал целосно 

                                                 
41 IX 37. 
42 Polyb. y Liv. 31, 29. 
43 Polyb VII 9, 3. 5. 7. 
44 Witkowski, Jahresber. klass. Alt. 120, str. 186. 
45 IX 38. 
46 XVIII 5, 8. 
47 Статија „Минато“, г. 1, стр. 159, Г. И. Кацаров. 
48 Curt. II, 9, 35. 
49 Kretschmer, Einleit. Gesch. Griech. Spr. 285. 
50 Witkowski, Jahresber. klass. Ait. 120, стр. 186. 
51 VI 10, 23. 
52 Curt. VI 11. 4. 
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елинско образование, па веќе не го разбирал јазикот на обичниот Македонец53. 
Тие информации на Курциј јавно докажуваат дека македонскиот народен јазик 
не бил грчки54, но должни сме да признаеме дека сведоштвата на Курциј за ката-
строфата на Филота не се сигурно вистинити, па така и во тој случај заклучокот 
за карактерот на македонскиот јазик не може да биде наполно сигурно. 

При таков карактер на старите сведоштва за македонскиот јазик, за лингвис-
тот многу поголема цена имаат остатоците зачувани од тој јазик. Треба да забеле-
жиме дека натписи на македонски јазик сё уште не поседуваме. Ако Македон-
ците имале зачетоци на својата писменост, тие биле многу рано задушени од 
елинизмот. И така, од тој јазик ни останале месни и лични имиња, освен тоа 
глоси (зборови), што биле собрани во речникот на Америас од Македонија, кој 
живеел во Александрово време.55 Сиот тој материјал е собран во погореспоме-
натиот труд на О. Хофман. Разгледувајќи ги подетално собраните глоси 
(зборови), тој доаѓа до заклучок дека од 39 глоси само кај 15 е можно сомневање 
дека не се грчки56, другите биле божем јавно грчки57. Но, критиката не без 
основа го укори Хофман, бидејќи предубеден дека македонскиот јазик е грчки, 
при објаснувањето на зборовите бара само грчки елементи и не води доволно 
сметка за можноста дека можат да се пронајдат други поправдоподобни толкува-
ња со помош на споредба со другите индоевропски јазици58. Значи, при повнима-
телно проучување ќе се докаже дека некои од глосите (зборовите), што Хофман 
ги смета за сигурно грчки, се, исто така, „македонски“, како и другите кои тој не 
може да ги објасни со помош на грчки. 

Хофман особено се зазема за тоа дека и зборовите од секојдневниот живот, 
флората и фауната се повеќето грчки и не можат да бидат ангажирани. Но, ние 
веќе на друго место59 забележавме дека романскиот јазик со своите заемки од 
словенски покажува дека релативно со последните нема определени граници: 
можат да бидат земени и најобични и најнеопходни зборови.  

Дека имињата на некои служби (државни и воени) се грчки, тоа не може да 
служи за аргумент да докажуваме дека македонскиот јазик бил грчки, зашто тука 
треба да водиме сметка за можноста дека тие термини се воведени од македон-
ските цареви, кои свесно внесувале грчка култура во Македонија. Таков ќе да е 
случајот со „другарите“ (hetairoi) на царот. Но, и во таа област има зачувани 
чисто македонски траги, како на пр., skoidos (судски чиновник).60 

Како што гледаме, глосите (зборовите) не се доволни да се докаже елин-
скиот карактер на македонскиот јазик, побргу тие говорат во смисла дека тој бил 
мешан јазик.61 Тоа е мислењето на такви видни лингвисти како А. Меје62, А. 

                                                 
53 Мислите на Александар, VI, 9, 36: : sed dicat sane, utcunque ei cordi est, dum meminerites aeque illum a 

nostro more quam a sermone abhorrere од кои се гледа дека Александар не се чувствувал како Грк. 
54 Taka misli i Treidler, Arch. Anthropol. N.F.XVII 114. 
55 Наведено во речникот на Хесихиј. 
56 Не можат да се објаснат од грчки на пр., следните зборови: axos (гора); abagna (роза); daryllos (даб); 

aspris (еден вид даб); aliza (топола); garkan (жезол); dramis (пресен леб); lakedama (солена чорба) 
57 Thumb, Neue Jahrb. Klass Alt. XIX, 1907, 76 сл. 
58 Види примери кај М. Фасмер, Мин. нар. просв. јан. 1908, оддел. за кл. филол. стр. 22. 
59 Rev. et Grecques XXIII str. 244 - W. Tarn, Antigonos Gonales 180. 
60 Толкувањето на тој збор, што го дава Хофман, се отфрла и од Кречмар и од Фасмер, ср. Kazarow, 

ц.м. стр. 224. Не можат да се објаснат од грчки и зборовите kausia (макед. шапка) и sarisa (долго маке-
донско копје); последниот збор е можеби прединдоевропски (ср. Larisa; Fick, Wochenschr. klass. Phil. 1906, 
стр. 1279. 

61 Така и Kretschmer, во Gercke-Norden, Einleit. In die Altertumswiss, I 539, каде е дадена и литературата. 
62 A. Meillet, Apercu d,une histoire de la langue Grecque 53, 272. 
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Тумб и П. Кречмар. Последниот признава дека остатоците од македонскиот јазик 
силно се разликуваат од грчкиот. Тука припаѓа, на пример, заменувањето на 
индоевропските mediae aspiratae со mediae, а не со tenues aspistae како во грчкиот. 
Таа појава го зближува македонскиот јазик со тракискиот и илирскиот. Илирски 
карактер носат и македонските суфикси -issa и -st.63 Но, од друга страна, Креч-
мар истакнува дека во македонскиот има не малку грчки елементи, кои не можат 
да се сметаат сите како заемки. 

Воопшто, Кречмар е на мислење дека од племињата кои потоа во Грција се 
издвојуваат како елински, рано се одделило едно племе и се упатило кон 
планинските предели на север од Тесалија. Таму тоа го покорило тракиското и 
илирското население и образувало со него еден народ, кој имал мешан јазик.64 

Хофман на долго ги разгледува и македонските лични имиња и доаѓа до 
заклучок дека имињата на кнезовите, благородниците, војсководците се чисто 
грчки и особено се блиско сродни со тесалиските, со оглед дека воопшто, според 
него, македонскиот дијалект бил најблизок до тесалискиот. Но, и тој резултат 
одвај може да се смета за сигурен зашто, како што забележува и Фасмер, ние не 
знаеме дали носителите на тие имиња биле Македонци по потекло. И Thumb 
истакнува дека личните имиња малку докажуваат. Како аргумент во дадениот 
случај би можеле да служат само негрчките имиња. Размената на лични имиња е 
обична појава. Фасмер, имено, од тесалискиот карактер на сопствените имиња 
заклучува дека повеќето од нив се земени од тесалискиот. Потоа не бидува да се 
заборава при толкувањето на тие имиња дека некои од нив сигурно се изменети 
во грчката уста врз основа на народната етимологија, како што е случајот со 
името Пердика. Не изгледаат грчки имињата Аерменај, Биргин, Крастон, Адај, 
Селевк и др. 

Поголемо значење за решение на прашањето со кое се занимаваме можат да 
имаат географските имиња, кои Хофман воопшто не ги разгледува. Има 
географски имиња, особено во вардарската долина, кои изгледаат грчки, на 
пример, Идомени, Аталанте, Гортинија, Европ, Алкомене или Алалкомене, потоа 
Вереја, Еге, Аргос (во Орестида) и др. U. Kohler65 искажал претпоставка дека тие 
имиња произлегуваат од старото елинско население, кое ги населувало областите 
меѓу Тесалија и Аксиј (Вардар), пред да бидат тие поплавени од Траките. Друго 
мислење изнесува Групе.66 Бидејќи некои од тие имиња се среќаваат и во Беотија 
и бидејќи евбејско-беотските легенди се локализирани по трако-македонскиот 
брег, Групе претполага дека грчки колонисти, потиснати кон внатре во областа 
од подоцнежните преселнички бранови, ги понеле тие имиња во Македонија. Тоа 
е веројатно, но не може да се докаже сигурно. 

Но, има и друго. Не сите имиња се признаваат како сигурно грчки. Така, 
Бероиа е тракиско име, како што ни покажува Берое во Тракија (Augusta Traiana, 
Стара Загора) и друг град со истото име во Мизија67. И Еге едвај ли е грчко. Со 
поголемо право можеме да го сметаме илирско, бидејќи во Епир имаме племе 
Егестеи.68 Гортинија е, веројатно, прединдоевропско, можеби и европско.69 Но, 

                                                 
63 Со првиот се образуваат имиња од женски род (на пр. Makedonisaa), со вториот етнички имиња 

(Diestai, Lynkestai). Литература за ова прашање кај Фасмер ц.м. 35. 
64 Се среќава и кај Kretschmer, Einleit. in die Gesch. der Griech. Spr. 283. 
65 Sitzunbez. Berl. Akad. 1907, 270 sl. Г. Кацаров, Пеонија 33. Против тоа мислење се произнесе Maluri, 

Rendic del Lincel 1910, 361. 
66 O. Gruppe, Griech. Mythol. I 210 sl. 
67 Oberhummer, y Pauly-Wissowa, RE III 306. 
68 Nilsson, Studien Epeiros, 14. Tarn. Antigonos Gonatas 178. 
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поважно е да истакнеме дека повеќето од географските имиња во внатрешна 
Македонија не се грчки, како што имавме случај да изложиме и на друго место.70 

Ако, како што видовме, јазичното проучување не постигнало сигурни 
резултати, тогаш ќе треба да се обрне поголемо внимание на прашањето какви 
биле односите меѓу Грците и Македонците во историско време. Дали тие се така 
длабоко образложени за да ни дадат право да говориме за општа историја на 
Македонија и Елада? Тоа прашање е одлично објаснето од Керст и за нашата цел 
ќе биде неопходно да се запознаеме со неговото мислење. 

Пред сё, Македонците немале никакво учество во тоа што во историско 
време го поткрепувало сознанието кај Елините дека припаѓаат кон една нација. 
Во грчките легенди тие не играат никаква улога. Тие немале пристап ниту во 
општоелинските игри. На Александар I (498–454 пр. Хр.) му било дозволено да 
учествува на Олимписките игри откако докажал пред Елинодиките (подготвува-
чите и претседателите на игрите) дека е потомок на Херакле, следствено и Грк 
(Херодот V 22). Мислењето на другите стари автори за Македонците веќе го 
наведовме погоре. Во решенијата на основаниот од Филипа елински сојуз 
среќаваме официјална формула: „Филип и Елините“, „Александар и Елините“, со 
која јасно се истакнува дека Македонците се делат од Елините. Кога по напливот 
на Фокидијците Филип бил прифатен за член на делфиската амфиктионија, тоа 
не значело примање на македонскиот народ. Само на Филип му било дозволено 
и тоа, веројатно, како на Хераклит, а не како на претставник на својот народ. И 
така, „не може да има сомневање“, вели Керст, дека уште во време на Филипа и 
Александар Елините не ги сметале Македонците како припадници кон грчката 
нација. Исто е сигурно дека самиот македонски народ во тој период не се 
вбројувал себе си кон Елините, туку се разликувал од нив на јасен и определен 
начин. Доволно е да се фрли поглед на историската традиција во времето на 
Филипа и особено врз тоа на Александар и Диадохите: насекаде ќе се забележи 
јасното сознание на Македонците дека се еден народ за себе си кој, како таков 
има надареност да стекнува слава и сила во светот. 

Од друга страна, Керст истакнува дека Македонците покажале голема 
способност да ја воспримат елинската култура и дека во време на Филип V се 
сметале веќе како еден народ сроден со елинскиот. Тоа безусловно, според 
Керст, не докажува дека Македонците се првично Елини, но се објаснува полес-
но и поприродно ако примиме дека се племенски сродни. Многу од сопствените 
имиња кај Македонците покажуваат елински тип и не можат да бидат прифате-
ни. Ако тие народи не се сродни, тешко би можеле да го објасниме големиот број 
грчки имиња. Слично нешто не наоѓаме кај други негрчки племиња, на пример, 
Траките и Илирите.71 Но, тој факт може да се објасни и на друг начин, како што 
ќе видиме подолу. 

Има и некои стари сознанија кои говорат за сродство меѓу Македонците и 
Елините. Хесиод (VII в. пр. Хр.) вели дека Магнес и Македон биле синови на 
Зевс, кои живееле крај Пиреа и Олимп, значи Магнетите и Македонците се сме-
таат сродни. Магнетите се грчко племе, кое учествувало во делфиската амфик-
тионија. Според логографот Хеланик, Македон, родоначалникот на Македонци-
те, бил син на Еол. 

                                                                                                                                
69 Пеонија 33, , Malrui, c.m. 1910, 36; 1911, 634. 
70 Пеонија, стр. 34. 
71 На ова обрна внимание Beloch, Hist Z., Neue F. 43, стр. 201. Но не бива да заборавиме дека ниту 

Траките ниту Илирите се наоѓале во така тесни односи со Грците како Македонците. 
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Тие две сознанија имаат еднаков карактер, зашто најстариот историпис на 
иониските логографи е тесно поврзан со родословниот епос на Хесиодовата 
школа. За да ги оцениме тие сознанија треба да имаме предвид дека во грчката 
родословна литература честопати се поврзани туѓи племиња со елински родо-
началници и херои. Така, на пример, самиот Хесиод во својата Теогонија вели 
(ст. 1011 гл.) дека Одисеј имал од Кирка два сина Агриј и Латин. Може ли од тоа 
да заклучиме дека Латините се сродни со Елините? Очигледно не. Така ќе го 
објасниме и сознанието на Хесоид за Македонија. Бидејќи Македонците живееле 
во соседство со Магнетите, тоа родословната поезија го поврзува. Едвај можеме 
да дадеме некаква етнографска вредност на слични сознанија. 

Херодот (I, 56) соопштува дека Дорјаните живееле едно време покрај Пинд 
и тогаш се нарекувале македонско племе. И на друго место (VII 43) тој ги 
поврзува Дорјаните со македонското племе. „Македнос“ се споменува и како син 
на Аркадецот Ликаон.72 Тоа име сё уште не е разјаснето со сигурност. Хофман73 
кога зема предвид дека „Македнос“ се среќава кај Хомер74 како заедничко, во 
смисла „висок“, „строен“, мисли дека основата Македн е скратена форма на 
Македон. Според него, трудот на Херодот е доста вистинит и нё учи дека 
Македонците припаѓаат кон дорискиот слој, што се потврдувало и со преданието 
кое ги поврзува македонските Аргеади со Теменидите од Аргос. 

Меѓутоа, Хофман75 не обрнал внимание на тврдењето дека името „Маке-
донија“ е формирано со додавката -ониа, што се среќава во многу племиња и 
месни имиња во Тракија, Македонија и Мала Азија. Хомел изнел претпоставка 
дека тој суфикс е трако-фригиски и означува можеби „страна“, но можно е дека 
тој е и илирски.76 

И тука проблемот не е така едноставен како што изгледа на прв поглед. 
Хофман не го разгледал прашањето за потеклото на самите Дорјани, што беше 
должен да го направи, штом го прифаќа сознанието на Херодот за врската на 
Дорјаните со Македонците. Изнесено е веќе мислење дека Дорјаните се илирско 
племе или најмалку дека тие биле измешани со Илири.77 

Тоа се гледа, пред сё, од имињата на трите фили: хилеи, димани, памфили. 
Последната значи „луѓе од секакви племиња“, а пак „хилеите“ не можат да се 
одделат од илирското племе „хилеи“78, кое живеело во околината на Зара. Значи, 
измешаноста на денешните Грци со Албанци ја има својата споредба во древ-
носта. Заслужува да се истакне и друго. Според својот антрополошки тип, 
Албанците се сродни со Цаконите и Мајнотите во Лаконија и со Сфакиотите во 
западен Крит. Бидејќи Сфакиотите и Цаконите се потомци на Дорјаните, таа 
сличност се објаснува, ако прифатиме, дека денешните Албанци се потомци на 
старите Илири од кои произлегуваат и Дорјаните.79 

Има и укажувања, кои говорат за потесни односи на Македонците со епир-
ските племиња. За последните веќе се утврдува дека претставуваат мешавина од 
грчки и илирски племиња.80 Така, Хакатеј Милетски81 ги означува горномаке-

                                                 
72 Apolod. III 8, 3. 
73 Ц. С. стр. 258. 
74 Odyss. VII, 106. 
75 Zum Ethn. Problem Griechenlands 17. 
76 Г. И. Кацаров, Пеонија 30 сл. 
77 Ср. во литературата во книгата Пеонија на Г. И. Кацаров, стр. 13 заб. 21. 
78 Wilamowitz, Staal une Gesellsch. der Griechen 17. 
79 Ad. Reinach, L,Hellenisation du monde antique, стр. 18. 
80 Treider, Arch. fur Anthropol. N. F. XVII 89 , M. Nilsson, Studien zur Gesch. dss alten Epeiros 1. 
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донските Орести како молоско племе. Тукидид82 ги споменува Орестите во тесна 
врска со епирските племиња (Хаони, Молоси, Атинтани, Паравеи). Според 
Страбон (VII fr. 11), Македонија во старо време, покрај со тракиски и илирски 
племиња, била населена и од епирски. Истиот географ ги вбројува Пелагонците, 
Линкестите, Орестите, Елимиотите и Еордеите кон епирските племиња.83 

Планината Линкос (Lyncus) во Епир се среќава како име на град и месност 
во Македонија.84 На друго место Страбон85 пишува: „Некои ја нарекуваат Маке-
донија и целата област до Коркира поради тоа што според начинот на стрижење, 
говорот, облеката и други нешта, тие народи се слични, а некои од нив се и 
двојазични“. Тука Страбон го истакнува етнографското сродство на Македон-
ците со племињата, кои живееле кон запад до брегот спроти Коркира, т.е. со 
племињата на северен Епир. Керст не е наклонет да дава значење на тоа Страбо-
ново сознание, зашто тоа се однесувало на подоцнежно време кога дамнешната 
веќе историска врска меѓу Епир и Македонија делумно ги изедначила двете 
области во културен однос. Но, ние не можеме да се согласиме со тоа мислење, 
зашто Страбон го црпел тоа од постар извор.86 

Во илирскиот карактер на горномакедонските племиња – Линкести, Орести 
и други не можеме да се сомневаме, зашто се формирани со карактеристичниот 
илирски суфикс -st. Од тие племиња не можат да се одделат сопствените Маке-
донци, кои ја освоиле Ематија87 и за нив треба да го прифатиме илирското потек-
ло. Може да се прифати дека меѓу северозападните грчки племиња се населиле и 
Илири, кои биле нивни соседи од север. Утврдено е, на пример, дека крепосното 
население на Тесалија, Пенестите, било од илирско потекло.88 Подоцна, кон 
13/12 в. пр. Хр. кога се чувствувал некаков притисок од север, северозападните 
грчки племиња се раздвижиле – дел од од тоа движење е и дориската преселба – 
некои од илирските делови веќе елинизирани племиња од Тесалија удриле кон 
север и се утврдиле во планинската област на север од Халиакмон. Од таму 
подоцна тие се спуштиле во Ематија каде го покориле староседелското трако-
илирско население и ја основале македонската држава. Се разбира, тоа е само 
претпоставка, но тоа може да ни го објасни и мешаниот карактер на македон-
скиот јазик и особената способност на Македонците да го примат елинизмот. 
Така би можеле да се објаснат и личните македонски имиња и не можат да бидат 
земени од Елините во подоцнежно време. 

Најпосле, не може да заборавиме дека старата историја на Македонија е 
обвиена со длабока темнина и следствено ние не можеме да ги знаеме сите 
фактори, што влијаеле на брзата елинизација на Македонците. 

Против тоа мислење, според кое Македонците треба да се поврзат потесно 
со Илирите, се произнесува Керст89, бидејќи во историско време двата народа се 
наоѓаат во непрекинато непријателство, причината што Керст ја бара во различ-
ните државни и културни односи на тие народи. Тие разлики, се разбира, суште-
                                                                                                                                

81 Fr. 77; Costanzi, Studi di storia Maced. 30. 
82 II 80, 6. 
83 Strab. VII 7, 8; IX 5, 11. 
84 Liv. XXXII 9, 9. 
85 VII 7, 8. 
86 Treidler, c.m. 97. Не е во право Treidler само во тоа дека ги смета Орестите, Линкестите и 

Пелагонците за грчки племиња. Kiessling, Zeitsch. Ethnologie 1905, стр. 1015 со право го прима сродството 
меѓу Епиротите и Македонците. 

87 Scala. c.m. 51. 
88 ц. с. I 163. 
89 Каерст, I 163. 
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ствуваат. Вистина е исто дека според Полибиј90 во II в. пр. Хр. македонските 
благородници не разбирале илирски. Но, тоа ништо не докажува против прифа-
теното од нас мислење, зашто во историјата имаме примери за непомирливо 
непријателство токму меѓу блиско сродни народи. Ние не знаеме какви фактори 
влијаеле да произлезе таа противречност меѓу Македонците и Илирите. И тоа 
наведено сведоштво на Полибиј не докажува ништо, зашто е од покасно време, 
како што истакнал уште О. Мuller.91 

Илирскиот и македонскиот јазик се развивале врз различна етничка основа 
и не е чудно дека наспроти почетното сродство, тие значително се оддалечиле 
еден од друг. 

Како заклучок ќе кажеме дека македонскиот народ се формирал од 
разноплеменски елементи, кои со тек на време се слеале во една целина. Веќе 
рековме дека карактерот на македонскиот јазик не може точно да се утврди. Во 
секој случај, незначителни се фактите кои говорат во полза на мислењето дека 
бил грчки дијалект. Вистина е само дека Македонците биле основно елинизи-
рани. Белох92 го смета за апсурдно тврдењето дека еден народ, кој го освоил 
светот, го оставил својот јазик за да прими туѓ. Но, ние знаеме дека Македон-
ците, кои немале своја литература, го примиле атинскиот дијалект како дворски 
и службен, зашто тој јазик тогаш бил светски и културен јазик93. Во секој случај, 
тие не можеле да го употребат својот дијалект, па и да бил грчки, според 
мислењето на некои научници, а требало да се служат со еден туѓ јазик. 

Исто така, Римјаните, кои сигурно немале помало национално сознание од 
Македонците, во своите односи со Феникијците, Картагенците, Евреите, се 
служеле со елински јазик.94 И германските племиња, кои ја покориле Римската 
Империја, ги составувале своите закони на латински јазик, а не на својот јазик. 
Па најпосле, и бугарските ханови не ли ги пишувале своите натписи на грчки? 

Воопшто треба да забележиме дека при разгледувањето на прашањето со 
кое се занимаваме некои научници прават грешка при што преценуваат многу 
јазици. Никој, се разбира, не одрекува дека јазикот е важен орган на национал-
ниот живот, во него се одразуваат суштествени црти на народниот дух. Но, не е 
само јазикот, кој ја создава и ја карактеризира нацијата. Освен него, улога играат 
и други елементи, на пример, државата, религијата и др. Јазикот честопати не е 
доволен за да се определи потеклото на народот, зашто историјата ни дава 
примери за народи, кои го смениле јазикот и тоа не во долг период.95 Сродниот 
јазик не го докажува секогаш крвното сродство меѓу разните народи: Шпанците 
и Романите денес говорат романски јазици, ама тие јазици се создадени од 
римското владеење. Предците на Романите говореле тракиски, а, пак, тие на 
Шпанците ибериски и келтски.96 Јазикот не секогаш го условува националното 
самосознание. Холанѓаните говорат долногермански дијалект, но наспроти тоа 
ниту тие самите се сметаат за Германци ниту Германците ги вбројуваат кон 
својата нација. Американскиот народ, кој се формирал од составни делови произ-
лезени од други народи, наспроти англискиот јазик не се чувствуваат како 

                                                 
90 Polyb, XXVIII 8, 9: македонски емисари кои одат кај илирскиот цар Гентиј биле придружувани од 

преведувач, кој знаел илирски. 
91 Wohnsitze und Abstammung des maked. Volkes 60. 
92 Griech. gesch. I 2, 43. 
93 A. Thumb. Griech. Spr. im Zeltalter des Hellenismus 102; 20. 
94 E. Schwyzer, Weltsprachen des Altertums 16, Treider s.m. 114. 
95 Ad. Kirchhoff, Zur Verstandigung ubes die Begriffe Nation und Nationalitat 23. 
96 Kirchhoff c.m. 24. 
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Англичани и си имаат свое силно американско национално чувство. Ги наведува-
ме тие банални примери за до го објасниме и потеклото на македонскиот народ. 
На крајот на краиштата, не е важно дали Македонците говореле некаков грчки 
дијалект, поважно е прашањето какво им било националното сознание. 

И во Македонија во постаро време носител на културата била владејачката 
класа, благородништвото. Народната маса сё уште не земала учество во тоа што 
ја создава нацијата. Македонска нација во смисла на културна заедница на сите 
класи на населението сё уште не суштествувала. Допрва, со реформите на Филип 
II, кој ја организирал селската маса, почнува вклучувањето на таа маса кон 
културата. Ако според Ренан97 нацијата е „голема заедница, која се основа врз 
сознанието за жртвите што ги направила и е подготвена да ги направи и во 
иднина, и врз согласноста, јасно искажаната желба да го продолжи заедничкиот 
живот“, треба да признаеме дека условите за потекнување на македонската 
нација се создадени во времето на Филипа. 

Нема сомневање дека тогаш македонскиот народ, раководен од генијалниот 
цар, ја осознал својата сила и проникнал од мислата дека има да исполни важна 
историска мисија. Историските судбини, што тој народ ги преживеал, принесе-
ните жртви за големината на државата, не малку помогнале да се сплотат во едно 
цело разните племиња, кои ја населувале Македонија и да се самоосознаат како 
единствена моќна нација. Не можеме да не ги потцртаме зборовите на одличниот 
историчар на древноста U. Kohler98 „треба веднаш за секогаш да се ослободиме 
од сосема неисториската претстава дека Македонците и Грците во IV век или 
подоцна, макар само во поголеми малцинства, се чувствувале како едно; поли-
тички видни Македонци како наведените цареви (т.е. Филип и Александар) и 
повеќе од Диадохите не можеле да не ги презираат Грците како нација, иако го 
почитувале, пред сё, грчкото образовани во кое, повеќе или помалку, учествува-
ле. Во сите историски времиња моќни народи, воодушевувани од силно нацио-
нално чувство, гледале од високо на други, дури и погорестоечки и поцивили-
зирани народи. Погорд и посамоосознаен народ од Македонците во времето на 
Александар можеби никогаш не суштествувал“. 

 
 
Македонија при навлегувањето на Персијците. 
Еден драматичен настан 
 
При царувањето на Аминта се појавила опасноста од доаѓањето на Персиј-

ците во Македонија, особено по походот на царот Дариј против Скитите. Тогаш 
македонското царство ја почувствувало тежината на персискиот јарем, којшто го 
застрашувал, зашто генералот на Дариј, Магабез, ги покорил Пеонците околу 
Струма, кои ги оковал и испратил во Азија. Зад тој настан, Дариј испратил седум 
официјални пратеници во Македонија кај царот Аминта за да побараат во името 
на царот Дариј земја и вода, како што тоа го практикувале тогаш во знак на 
покорност. 

Пратениците се претставиле пред Аминта и го побарале горното. Аминта 
побрзал да го даде побараното и наредил на гостите да им бидат направени 
царски почести за кои подготвил и една велелепна и богата трпеза. Персијците, 
откако вечерале и пиеле, побарале (според нивниот обичај) од владетелот, царот, 
                                                 

97 E. Renan, Qu,est ce qu,une nation, 27. 
98 Sitzungsber. Berl. Akad. 1898, 134; Kornemann, Klio, XVI 212. 
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за да лумпуваат со нив да им ги испрати законските жени и тие од дворскиот 
харем. Аминта се исплашил и не прифатил да им откаже, иако во македонските 
обичаи слично барање не се дозволувало. Дворските жени поканети од царот 
дошле и седнале на масата кај Персијците, но последните настојувале жените да 
седнат до нив. Царот Аминта никако не реагирал на таа нивна желба. Персиј-
ците, под влијание на виното, почнале да си земаат преголема слобода и недолич-
но да се однесуваат. Аминта, гледајќи го сето тоа, иако индиферентен, не смеел 
со една смела постапка да ја зачува честа на својот дом. 

Синот Александар, кој присуствувал на таа сцена, млад и неискусен, не 
можел да ја поднесе навредата, едвај се воздржал и обраќајќи се кон татка си, му 
рекол: Татко, ти си стар и изморен, оди да си починеш, а, пак, јас ќе ги услужам 
гостите! 

Аминта како да ја разбрал намерата на својот син и му одговорил: Чедо мое, 
јас ти ги разбирам зборовите, зборови на возбуден човек. Те молам да не им 
сториш нешто лошо на нашите гости, зашто тоа ќе ни донесе катастрофа. Ете, јас 
се повлекувам како што ти сакаш. 

Престрашувајќи се, Александар не сакал да ги исполни сите желби и барања 
на гостите и им рекол: Ете веќе имате толку многу жени на ваше располагање и 
бидејќи е време да си починете, оставете ги жените да одат и да се подготват и 
измијат и така измиени, чисти да се вратат кај вас. Персијците го прифатиле тоа, 
а жените се вратиле во дворскиот харем. Тогаш Александар избројал колку 
точно на број биле жени и исто толку момчиња, без бради и мустаќи, кои ги 
облекол во женски алишта, ги довел во гостинската одаја и притоа им рекол на 
Персијците: Драги гости, за да бидете целосно задоволни, ние ви го дадовме тоа 
што го имавме и што можевме да го набавиме. Уште повеќе, ние ви ги 
отстапивме и нашите мајки и сестри за да разберете дека ви направивме високи 
почести на кои сте достојни и за да му кажете на тој што ве испратил, вашиот 
цар, дека македонскиот цар, откако ви ги направил сите почести, ве нагостил и 
дури ви ја отстапил и постелата! 

Откако Александар им го кажал тоа, до секој Персиец, наместо жена, 
поставил по еден маж Македонец. Персијците пијани веќе ги прибрале „жените“, 
а последните, бидејќи претходно се вооружиле, ги извадиле ножевите, ги напад-
нале седумтемина пратеници и ги убиле, а исто постапиле и со нивната свита. 

По извесно време, Дариј наредил да се пронајдат неговите емисари и испра-
тил агенти за да ги бараат. Тие стигнале до градот Воден, но Александар ги 
поткупил со многу злато, а на водачот Бубар му ја дал сестрата Гигеја за жена и 
така можел да го прикрие убиството на седумтемина персиски емисари. По овој 
настан царот Аминта продолжил да царува на својот престол, меѓутоа не како 
самостоен македонски цар, туку како сатрап на персиската држава.  

 
 
Македонија во древноста II 
 
Македонија во древноста го заземала североисточниот дел на Балканскиот 

Полуостров. Нејзините граници биле на југ – Тесалија, на запад – Епир и Илири-
ја, на север – Пеонија, на исток – Тракија. 

Македонците биле едно старо племе, кое говорело еден древен дијалект на 
грчки јазик. Во својот историски развој Македонците многу заостанале од 
другите Грци. Главно занимање на Македонците било земјоделието, а делумно и 
сточарството. Во Македонија немало големи градови, а трговијата била речиси 
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безначајна. Царската власт долго време го негувала патријархалниот карактер. 
Власта на царевите била ограничена од родовата аристократија и малите кнезови 
– сопственици на големи пространства на земја. Главниот дел од населението 
биле селаните – ситни земјоделци и тоа селанство ја носело воената обврска. Во 
Македонија биле свикувани народни собири. За време на грчко – персиските 
војни (5 в. до Ис. Хр.) во Македонија почнале живи односи со Грција, што дало 
повод за нејзин развој. Царот Александар I почнал да војува со одделни кнезови 
и речиси успеал делумно да ги потчини. Авторитетот на царската власт особено 
пораснал во времето на царот Филип II (359-336 г.). Филип го завршил територи-
јалното обединување на Македонија и ја уништил самостојноста на месните 
кнезови. Старите родови првенци го изгубиле нивното значење и биле принуде-
ни да служат при дворот на царот и во неговата војска. Успесите во областа на 
централизацијата и успехот во надворешната политика на Филип во голема 
мерка се должи на тоа што во Македонија не се разорило ситното земјоделие 
(селанството), ропството било слабо развиено и не се притискале слободните 
производители во производството. Филип, од ситното селанство и од родовите 
првенци, кои служеле во војската, создава постојана, дисциплинирана војска. 
Потпирајќи се на неа, Филип можел да се реши на големи иницијативи и задачи. 
Тој го потчинил под своја власт целото тракиско крајбрежје на Егејското Море 
до Хелеспонт, а потоа почнал да се меша во внатрешните работи на Грција. 
Откако ја потчинил Тесалија, Филип се втурнал во средна Грција и по победата 
кај Херонеја (338 г) во Коринт ги свикал претставниците на грчката држава. На 
тој конгрес (собир), Грција номинално била призната за слободна, но фактички 
била потчинета на Македонија. Со обединувањето на Грција, Филип решил да ја 
искористи за борба против Персија. Во тоа тој ја нашол поддршката на македон-
ските првенци, кои сакале кон исток да пронајдат можности за богатење. Но, во 
тоа време на подготвување, Филип бил убиен од еден од приврзаниците на 
старомакедонската група на крупни земјоделци – аристократи. 

На престолот дошол синот на Филип, Александар (336-323 г.). Александар, 
откако го задушил избувнатото против него востание во Грција, почнал да војува 
со Персија. Освојувањето на персиската држава, присвојувањето на огромните 
богатства, основањето на големи градови кои речиси станале центри на трговија-
та и на грчката култура на Исток, големата колонизација на Грците на Исток, 
откривањето нови трговски патишта им дале средства за збогатување на маке-
донските првенци и грчките робовладетели, но не можеле да обезбедат едно 
подолготрајно обединување. „Големите царства на Кира или на Александар не 
можеа да се наречат нации, макар и да биле историски формирани, а биле соста-
вени од разни племиња и раси. Тоа биле не нации, туку случајни и слабо поврза-
ни конгломерати од групи, кои се распаѓале и обединувале во зависност од 
успесите или поразите на еден или друг освојувач“.99 

Поради тоа, основаната од Александар империја брзо се распаднала. Меѓу 
војсководците на Александар почнала борба за власт. Конечното распаѓање на 
империјата се случило по битката кај Ипса (301 г.). Во  

Македонија, по редица војни се установило потомството на војсководецот 
Александар Антогонат (294 г.). Македонија се повратила кон своите балкански 
поседи, но ја зачувала власта над Грција. Таа власт Македонија ја одржувала со 
големи напори. Првиот македонски цар од домот на Антогонат, Димитриј 
Полиокрет (294–287 г.) по седумгодишно владеење бил симнат од престолот. 
                                                 

99 И. В. Сталин, „Марксизмот и национално-колонијалното прашање“, 1927 г., стр. 4. 
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Против него се појавило незадоволство во Македонија главно поради тоа што тој 
ја разорил со тешки даноци. Неговиот син Антигон Гонат ја повратил власта 
(272–239 г.) над Македонија и Грција. Грција формално се гледала слободна, но 
фактички Антигон се организирал во неа апсолутистички, потпирајќи се врз 
класата на крупните земјопоседници. Во наредните години (239–168 г.) за Маке-
донија станувало сё потешко и потешко да ја спроведува својата власт врз Грци-
ја. Во Грција почнале да се создаваат сојузи од градови, кои почнале борба 
против Македонија. Од неодржливата положба на Македонија во Грција иско-
ристил Рим, кој й објавил војна на Македонија. Филип III бил разбиен кај 
Киноскефал (197 г.) и се обврзал да ја постави својата надворешна политика под 
контрола на Рим и да ја признае Грција за слободна. Царот Персеј, син на Филип 
III, се обидел да востане против Рим, но бил победен во битката кај Пидне (168 
г.). Откако во Македонија била уништена царската власт, таа била поделена на 
четири дела, со обврска да му плати на Рим данок. Во 148 г. се лишила од својата 
независност и била претворена во римска провинција.100 

 
 
Древна Македонија 
 
Нациите се продукт на определена епоха – епохата на прогресот на совреме-

ниот економски систем. Кога се разви трговијата и модерната индустрија, кога 
отпаднаа феудалните прегради и се создаде општата, заедничка територија, кога 
се создадоа економските врски меѓу луѓето во дадени области, кога се разработи 
општ национален јазик во секоја држава одделно и кога се оформи општиот 
национален карактер за луѓето во одделните држави – тогаш се појавија нациите, 
во полна смисла на зборот. Но, како што и во античкото општество имаме развој 
на трговијата така и за тогаш можеме да говориме, во извесен однос и условно, за 
античка нација создадена само од некои и со нецелосни белези, определувајќи ја 
нацијата таква каква што денес ја разбираме. 

Древните Македонци можеме да ги земеме како античка нација, зашто им 
беа видливи економските врски создадени од развојот на трговијата и говореа на 
приближно разбирлив трако-илирски јазик. Но, за разлика од сегашната смисла 
на нацијата, Македонците не беа изразботиле заеднички, официјален литерату-
рен јазик и писменост и целосно не го беа оформиле својот општ национален 
карактер (нарав, обичаи и др.). А во однос на територијата, таа беше само во 
извесни односи заедничка.  

Таа античка македонска нација беше се организирала во своја држава. Но, 
таа држава не беше составена само од Македонци, ниту беше само во пределите 
на денешна Македонија, туку имаше освоено и туѓи територии. Базата на маке-
донската држава, меѓутоа, беше денешната Македонија. Предноста на македон-
ската моќ се состоеше несомнено и во јазичното единство. Одделните илирски 
племиња можеби говореле на различни дијалекти, но јазикот им бил приближно 
еднаков и во основата илирски, што им служел за заемно дејствување.101 Јазикот 
                                                 

100 Од „Советската енциклопедија“. 
101 Во летото 1937 година, во август, дојде до значајно откритие во с. Величково, Пазарџиско, на едни 

од најстарите монети сочувани во земјите на Балканскиот Полуостров. Монетите биле пронајдени во 
едно глинено садче (грне) така како што биле оставени од нивниот сопственик пред повеќе од две илјади 
и четиристотини години. Сите девет монети се многу добро сочувани и се одликуваат со необична 
големина и тежина: секоја тежи околу 40 грама и има дијаметар од 36 милиметри. Монетите се од еден 
тип. На лицето им е претставен еден возрасен маж со шапка, седнат во двоколка на високо седиште, што 
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на древните Македонци не добил писмена форма (во писменоста Македонците 
се користеле со стариот елински јазик) и се состоел од немногубројни глоси 
(звучни, гласовни зборови) кај грчките писатели. Тие зборови, што ја покажуваа 
блискоста на македонскиот јазик и грчкиот, се сосема случајни и не даваат 
можност да се разграничи, дали македонскиот јазик бил еден од елинските 
дијалекти или посебен јазик на население по потекло од индоевропските народи. 
Ако Македонците го немале тој суштествен елемент, тие не би можеле само со 
силата на оружјето да ја формираат онаа постојана територијална и етничка моќ, 
со која се јавија наспроти другите посилни нации на Балканот, а особено спроти 
грчката, која во тоа време била првата моќна нација, со силно развиена трговија, 
архитектура, наука и литература. 

Според своето етничко потекло, Македонците се од трако-илирско потекло, 
дојдено 3000 г. пред Христовото раѓање на Балканот од Мала Азија. Некои од 
трако-илирските племиња заземале древни месности и градови како Мизија, 
Витанија, Фригија, Троја и др. За заедничкото нивно потекло, вели проф. Јордан 
Иванов, говорат сите зачувани остатоци од нивното минато, јазикот, погребните 
могили и наодите во нив. Па и древните историчари како Херодот, Страбон и 
други го тврдат истото и го поткрепуваат со многу јазични посочувања. Тоа 
сродство било зачувано и во народните тракиски преданија и спомени. Кога 
избувнала прочуената Тројанска војна во XIII век пред Христа, Пеонците од кај 
Струма и Вардар се одѕвале на помош на соплеменикот Пријам, управител на 
градот Троја, против Елините. Хомеровата „Илијада“, која ги воспева настаните 
од таа војна, ни покажува дека некој си Рез, цар на струмските траки, заминал да 
й помага на Троја. Друг некој војвода, некој си Пирехмес Пеонски, водел војници 
од областа на широкиот Вардар.  

Нам познати имиња ни се: Пеонци, Агриани, Македонци и други, меѓу кои 
Македонците играле достојна за подражавање просветна улога, откако успеале 
да ги обединат сите тие племиња од кои се формирала една единствена држава, 
врз една, единствена територија наречена Македонија. И тука, имено, во обеди-
нувањето лежи силата на формираната веќе на тој начин македонска држава, која 
во трговијата й конкурирала на Елада.   

                                                                                                                                
ја влечат два бика. Човекот во кренатата десна рака држи камшик. Над бикот се гледа орел што лета, кој 
во клунот држи за опашка гуштер. На други примероци наместо орел се гледа круг (сонцето). Под бикот 
има полупалма. Над таа сцена е гравиран натпис со грчки букви од десно кон лево со името на племето: 
Дероникон. На задната страна во вдлабнат квадрат-фигура на религиозен знак, составена од три трчечки 
едни по други човечки нозе. Сликите на фигурите се одликуваат со внимателна изработка. Силен впеча-
ток остава фигурата на бикот со својата монументалност и архаичност. Што претставува тој дел со 
двоколката засега е тешко да се каже со сигурност. Можно е да е претставен некој митски херој, 
почитуван како предок на племето, како што често наоѓаме врз античките монети такви митски личности. 
Врз основа на стилот и историски претпоставки, монетите датираат од крајот на шестиот век до 480 г. 
пред Христа. Рековме дека монетите се ковани од тракомакедонското племе Дерони.  

За него знаеме многу малку. Тоа ни е познато само од неговите монети. Во писмените извори за 
Дероните не се споменува ништо. Монетите на Дероните со нивните фигури и големина покажуваат 
голема сличност со монетите на други македонски племиња, чија местоположба е позната. 

Засега се прифаќа дека Дероните ги населувале областите меѓу териториите на племињата Крестони 
и Одоманти и на север од богатата во древноста со сребро планина Дизорн (Круша планина). Големото 
богатство на сребрен метал му дозволувало на тоа племе да кова толку големи и тешки монети. 

Дероните, како и другите споменати племиња, образувале самостојни племенски држави, со одделни 
институции и парични знаци. Таа положба траела до создавањето на една обединета македонска држава и 
заеднички владетел. Македонија за првпат се обединила во време на царот Александар I (498 – 454 г. пр. 
Хр.) (Т. Д. Герасимов). 
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Чувствувајќи го развојот на својата држава, Филип, по успешните битки, се 
понел од мислата да й парира на Елинската држава и за да ја достигне, тој 
требало да се послужи со нејзината моќна цивилизација. За да се стигне во секој 
поглед Елада, требало да се изучи елинизмот. Елинизмот, вели Исократ, не е 
едно физичко потекло. Не тие, кои припаѓаат на едно племе со нас се Елини, 
туку тие кои го споделуваат со нас нашето образование.  

Тоа го сфатил Филип и македонските робовладетелски слоеви и кнезови од 
разните племиња, кои го поддржувале. Елинизмот ја вклучуваше во себе истори-
јата на гранките во науката и искуството. Тој одразуваше една политика, едно 
учење на новото државно уредување на владејачкиот робовладетелски опште-
ствен слој. И значајни се почетоците на тој слој и во македонската земја и освоју-
вачките стремежи, што ги застапувал тој слој пред царскиот двор на Филипа, кои 
го наложиле прифаќањето на елинската писменост во македонските школи.  

Стоковните односи, значи, развојот на трговијата, културата и прогресот во 
македонската држава го наложило прифаќањето на елинскиот јазик за да се 
објасни елинската култура и да се прифати елинската цивилизација, преку која се 
трасирал патот на прогрес на македонската држава. Карактеристичниот белег за 
суштествувањето на античката македонска нација е самата географија на 
Македонија, што беше заедничка на древните Македонци. Македонското царст-
во лежеше северно од Тесалија. Свртена кон Егејското Море, Македонија се 
поеше од четири важни реки, истите оние реки кои и денес ја напојуваат Македо-
нија. Имено, таа заокружена целина беше основата на силното македонско 
царство, кое водело успешни војни со другите соседни племиња и држави.  

Во времето на цар Филип, во границите на Македонија се вклучуваше и 
Маричката долина и други туѓи области, освоени со силата на оружјето. Но, 
Македонија не беше само воинствена држава. Подоцна во неа се развија земјо-
делството и сточарството за мирен и спокоен живот, меѓутоа, во неа постојано 
доминираа воинствените односи со другите племиња и држави, особено во 
времето на Александар Велики. Воинствената политика се налагаше од интере-
сите на робовладетелите за пленување робови и од интересите на трговците за 
стекнување нови пазари. 

Во крајбрежјето на Македонија и особено крај Халкидискиот Полуостров 
живееја Грци. Преку тие Грци, во Македонија проникнуваше културата на Елада. 
Можеби бавно, но со сигурност елинската цивилизација се распространи насека-
де, во сите бразди на македонската земја. Тоа му се допаѓаше на владејачкиот 
робовладетелски слој, кој преку царскиот институт и армијата ја разгоре својата 
освојувачка политика, откако на тој пат ја впрегна елинската цивилизација. Воз-
дигната економски, Македонија на своја страна ги привлече послабите сродни 
племиња, едни со преговори, а други со силата на оружјето. На тој начин се зго-
лемила нејзината територија. Македонскиот царски дом сесрдно ја бранел тери-
торијата на Македонија и сё повеќе и повеќе ги проширувал нејзините граници. 
Примајќи ја цивилизацијата на Елада, царскиот дом во татковината го поддржал 
единството меѓу сите граѓани од владејачкиот трако-илирски елемент врз основа 
на автономноста на одделните трако-илирски племиња во државата. Тоа овозмо-
жило, макар почетно (зашто немаше слевање на различните трако-илирски 
племиња во една целосна нација), развој на културата во внатрешниот живот. 

Претставништвата на македонската држава целосно ги поддржале односите 
со другите народи. Македонците учествувале во општоелинските игри и свече-
ностите на Олимп. Македонската дипломатија ги поддржувала личните врски со 
Елада и напорно се грижела за одржување на елинскиот мир. 
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Но, тој мир бил елински мир на моќната елинска држава и нација, раково-
дена од робовладетелскиот општествен слој. Требало речиси од корен да се 
изменат условите, што го крепеле елинскиот мир. Македонија тргната веднаш по 
патот на елинизација според определен план, т.е. по патот на создавање на своја 
локална трговија и цивилизација, не можела за долго да го поддржи елинскиот 
мир. Многу свесно македонскиот царски дом почнал по свој план да гради 
патишта во областа во сите правци, во најпогодните за македонската независност 
пунктови градел крепости, подготвувал арсенали, градел и закупувал кораби и 
сесрдно го развивал земјоделството и трговијата. 

Грците рано го забележаа развојот на македонската нација, која се оспособи-
ла во силна и добро организирана држава, и имале нескриена желба да го спречат 
нејзиниот внатрешен развој, но слично на Англичаните спрема Американците, 
беа поразени од воздигнатата македонска моќ и нивното влијание ќе биде 
отфрлено. Ниту заветите ниту заплашувањата на Елада не можеле да го спречат 
стремежот на Македонците по патот на својата политика за самостојно влијание 
над другите народи, додека најпосле наспроти сето настанато кинење на врските 
не дошло до војна меѓу Македонија и Елада. 

Едните и другите взаемно се дополнуваа. Прво, како држава се издвои Ела-
да. Таа најпрво ги раскина врските со родовското уредување. Елада се разви на 
сметка на умирачките стари патријархални форми. Робовладетелското античко 
општество донесе ново уредување. Се изгради државата, која почна да законо-
давствува и да развива правосудство. Елинската античка држава водеше војна со 
моќната персиска држава за економско влијание. Атина и Спарта ги победуваа 
Персијците и стекнуваа нови пазари. 

Но, во својот стремеж за национален простор и слободни пазари за своите 
стоки, Елада организира противдејство на, исто така, организираната држава на 
Македонците. Силата на древната македонска нација е вкоренета длабоко во 
создадените економски врски. Одделните кнежевства, кои живееле автономен 
живот, ја поддржале безрезервно политиката на македонската царска власт – 
раководниот фактор на општата национална внатрешна и надворешна политика. 
Таа политика, по времето на Филипа, била насочена исклучиво по патот на 
освојување земји во Мала Азија и создавање таму на сопствени пристаништа 
толку неопходни за пласирањето не само на македонските стоки, туку и за трго-
вија со туѓи стоки пренесувани од македонски трговци.  

Врз националниот карактер на Македонците грчките писатели не ни остави-
ле доволно сведоштва за подвизите на Македонците и за нивните посуштествени 
карактерни црти. А не ни оставиле нужни сведоштва поради своите сокриени 
политички причини за да не падне во сенка славата на нивната татковина Елада, 
што писателите фанатично ја сакале и заштитувале. А се знае дека во Македо-
нија силно се беше развила трговијата и занаетчиството, кои се основна причина 
за формирањето на редица нови и големи градови и за многуте македонски 
школи, театри и др. 

Така, моќно се разви македонската држава. Но, по смртта на Александар 
Велики таа се распадна на одделни составни делови – кнежевствата формираа 
посебни самостојни државички. По тоа Македонија беше покорена од Римјаните 
во II век пред Христа. За да го изместат трако-илирскиот елемент од Македонија, 
Римјаните доведоа доселеници од Италија, чии остатоци денес се Куцовласите. 
За слабеењето на трако-илирското население не малку влијаеше и навлегувањето 
на варварите Хуни и Авари на Балканскиот Полуостров. Но, најголемиот удар за 



 25

изнемоштување на древната македонска нација беше нанесен од Словените во IV 
и VII век по Христа. 

Словените ги претопија остатоците од трако-илирците ако тие беа целосно 
нероманизирани. Тие не можеа долго време да си ја сочуваат народноста и се 
слеаја со словенското население. Само оној дел илирски племиња, кој изолирано 
живееше во албанските планини, успеа етнографски да остане здраво и живо. Но, 
и меѓу словенското население се забележува и живее македонскиот елемент. Ако 
одиме меѓу денешното население во Македонија, ние со поразителен впечаток ќе 
забележиме физички македонски тип од трако-илирско потекло, што се гледа од 
извесни физички признаци. Тие, имено, трако-илирски физички типови и името 
Македонци и Македонија потсетуваат на античката нецелосна, само со одделни 
признаци македонска нација и за нејзината држава.102 

 
(Превод: Предраг Димитровски) 

 
 
 
 

                                                 
102 Од весникот „Македонски вести“, г. I, број 2, 1935 г. 
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ПРЕД КРСТОТ НА МИЛАДИНОВЦИ 
ИЛИ НА МАКЕДОНСКАТА ГОЛГОТА 

 
 
1. 
Секое наше свртување кон почетоците на македонскиот национален развој, 

никако не може ниту да ја прескокне ниту да ја стави во втор план основополож-
ничката улога на дејствениците од родот на Миладиновци. Со својата почетнич-
ка дејственост, тие и нивната Струга ја извишија на пиедесталот на водечки 
простор во ранините на македонското национално зачекорување, за да може по 
еден век да биде исфрлена и во орбитата на светската поетска мапа. Сега, пак, 
кога се навршуваат веќе 150 години од смртта на браќата Димитрија и Констан-
тин Миладиновци, не секогаш и во сè доволно резултатно, сè уште ги дооткрива-
ме и преоткриваме, со што ги доосознаваме нивните темелнички дејства и 
исчекорувања. Фокусирајќи се, колку медитативно, а во рамките на можностите, 
зависно од респектираните факти и поранешни сознанија, не помалку и анали-
тички, колку врз условно нашите, многу повеќе врз безусловно туѓите, а нам 
наметнати состојби, но најмногу врз лавиринтите на меѓународните игри за 
влијанија и за престиж, во кои volens nolens попаднаа и нашите стружани, по 
којзнае којпат потврдуваме дека Миладиновци се трајно интересни за нас 
бидејќи токму врз нивната дејственост се засновуваат и нашите понатамошни и 
нашите денешни национални одови. Тие, пак, денес веќе изедначени со знакот на 
нашата одамнешна и судбинска колективна предодреденост, сè уште се движат 
меѓу недобројните сцили и харибди на модерната и од нас веројатно недопрочи-
тана маштеа – историјата. 

Позиционирајќи се токму врз тие најрелевантни страници од колективната, 
од националната меморија, затоа токму во годината кога се наполнуваат век и 
половина од смртта на Димитрија и на Константина Миладиновци, одново и 
одново ги ставаме на рамништето на аналитичкото промислување и ги превред-
нуваме нивните основни национално-преродбенски позиции. Се разбира дека 
никако не сме без интересирање и за многуте нивни високо резултатни исчеко-
рувања – како од просветна, така и од фолклористичка, творечка и аналитичка 
природа. Сеедно дали станува збор за највисоко оценетата и многукратно 
потврдена учителска дејност на Димитрија или за камерниот, но за македонската 
литература извонредно значаен поетски опус на Константина, не пак за лавирин-
тите и контроверзите до и при самото објавување на нивниот капитален Зборник 
од народни песни. Дека нив, пак – народните песни од Зборникот Константин ги 
именуваше како македонски, сосема убедливо зборува веќе неговото писмо до 
Г. С. Раковски од 8 јануари 1859 година. И во тоа време и подоцна, како маке-
донски тие се одредувани и од Р. Жинзифов и од А. В. Рачински, но и од други 
видни претставници на славистичката наука и на пошироката културна јавност 
во тоа време. Многумина од нив, како високо авторитетните руски слависти 



 27

Срезњевски, Бесонов, Бељаев итн., кои покажаа извонредни интересирања и се 
искажуваа за нивните високи естетски вредности, вистински недвосмислено ја 
потврдија нивната различност од песните на другите јужнословенски народи и, 
исто така, повторно недвосмислено ги нарекуваа македонски. Вака значајните 
претставници на руската наука, благодарение најмногу на Константина, за нив 
знаеја уште пред објавувањето на Зборникот. 

Покрај прашањето за необјавувањето на Зборникот на Миладиновци во 
Русија, кое уште пред половина век аналитички го разреши Д. Митрев во негова-
та студија По трагите од подвигот на Миладиновци, за сериозните истражувачи 
во поново време, особено за претставниците на македонската наука, не помалку 
интересен е фактографски докажаниот чин на преименувањето на Зборникот, 
што е направено непосредно пред или, што е уште поверојатно, во текот на само-
то негово печатење во Загреб. Разрешено, исто така, уште пред педесет години, 
во студијата на Х. Поленаковиќ Браќата Миладиновци и Васил Д. Чолаков, 
меѓутоа, и тоа не е ни прашање ни тема за денес. На 150-годишнината од смртта 
на величествените стружани должни сме главното внимание да го свртиме токму 
кон сè уште до крај неразрешената, да не речам неразрешлива загатка за нивниот 
животен крај. Така е бидејќи не повторно, туку постојано и сè уште стоиме 
немоќни пред една никако и до крај аналитички недоречена, а можеби, поради 
веројатното отстранување, ако не и бришење на фактографскиот материјал, и 
навистина веќе неразрешлива загатка и дефинитивно затворено прашање. 

 
2. 
Кога веќе дефинитивно и сосема конкретно се позиционираме кај вистин-

ски енигматичната одредница на нашето примарно сегашно интересирање во 
врска со затворањето и со смртта на Димитрија и на Константина Миладиновци, 
потврдуваме, всушност, дека ни ние, денес, не можеме поинаку, освен како 
појдовна аналитичка позиција во врска со ова прашање да не ги земаме најпрво 
сведоштвата на нивните блиски соработници и на нивните современици поширо-
ко. Од исказите и од сведоштвата на нивните блиски и на современиците, 
всушност, како појдовна база на информации за аналитички пристап кон тоа 
прашање, својата невозможно можна аналитичка експертиза започнуваат да ја 
формираат сите научно релевантни истражувачи. Така, имено, нашироко е 
познато дека Димитрија, а не малку и Константин, не толку веродостојно колку 
сугестивно се портретирани веќе од нивниот соработник и воопшто близок човек 
Кузман Шапкарев. Навистина, воопшто не е тешко да се забележи, ниту пак да 
се спори во врска со неговата склоност кон претерување и кон идеализација, до 
толку повеќе што е во прашање, всушност, можноста за пресоздавање, односно 
за белетризација на стварноста. Неговите повеќекратни кажувачки за Мила-
диновци, затоа, често се на чувствителната граница меѓу вистинитото и веројат-
ното, а тоа е веќе забележано од некои проучувачи на Миладиновци, како П. 
Чакар, Г. Калоѓера и уште од ред други. Сосема очекувано, тоа ќе биде каракте-
ристика и на неспорно белетристичките творби што се посветени на Миладинов-
ци, потпишани од автори како Р. Жинзифов, И. Вазов и Д. Талев, а уште повеќе 
од автори како Сватоплух Чех или Вацлав Волоѓко. 

Наспроти неговите креативни залетувања, а уште поверојатно токму поради 
нив, Шапкарев извонредно длабоко ја осветлува личноста на Димитрија не само 
како просветен работник и национален деец, туку и од карактерна, од психолош-
ка страна. Неговата пргавост и будност – пишува тој – не можат да се иска-
жат со збор. Тој умееше не само на своите ученици, туку и на секој друг, да му 
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ги вдахнува своите мисли и убедувања и да го привлече. Меѓутоа, во тоа 
понекогаш одеше и до крајности.1 Овој фрагмент од сведочењата на Шапкарев 
за нас сега е интересен особено поради тоа што тој смета дека токму поради 
таа карактерна специфичност Димитрија, всушност, си ги стекнува и своите 
непријатели, кои го довеле до апсењето и до занданите. Како него, така и 
неговиот најмлад брат, ученик и соработник Константин. Читајќи го и препрочи-
тувајќи го, респектирајќи го и толкувајќи го Шапкарев како можно најверодо-
стоен современик и свидетел за Миладиновци, денес воопшто не ги ставаме под 
сомнение ниту неговите претставувања на Константина. До толку повеќе што тој 
знае не само за неговиот (на Константина) карактер (– тих, кроток и молчелив, 
но истовремено надарен со големо остроумие2), туку е извонредно прецизен 
кога станува збор и за неговите творечки и научни потенцијали, за кои, не во 
само две години по смртта на Миладиновци пишуваниот најран биографски 
текст за нив, туку во дваесет години подоцна (т.е. во 1884 год.) и како книга обја-
вената биографија, вели дека, ако беше жив, ќе си ги покажеше своите умстве-
ни и научни способности.3 

Покрај кажувањата на сепак респектабилно веродостојниот Шапкарев, 
интересни се и некои други сведоштва и кажувачки за карактерот и за судбината 
на Миладиновци што се остварени од нивни современици. Особено кога се 
однесуваат на нивното затворање и на нивниот трагичен крај. Настанувањето на 
тие сведоштва започнува набрзо по јануарските денови, кога втемелувачите на 
македонската национална свест, во којзнае какви околности, набрзо еден по друг, 
ги довршија нивните физички, земни животи во главниот полициски затвор на 
Империјата или во некои други од тогашните зандани низ Цариград. Најверо-
јатно, пак, според безмалку 15-годишното подоцнежно сведочење на извесен 
Никола Обретенов, во длабоко под земја спуштеното Матерхане.4 Тие кажувања, 
меѓутоа, се колку недорекувачки во она што може да се извлече од нив како 
веродостојно сознание, често се меѓусебно контроверзни, а во врска со некои 
нешта не помалку и на работ на претпоставките, бидејќи некогаш ја немаат ниту 
сигурноста на елементарната фактографска поткрепеност. 

Како Шапкарев, така и со двајцата Миладиновци исклучително добро 
запознатиот Рајко Жинзифов, на пример, не само што, исто така, е поприлично 
скржав во неговата биографија за Миладиновци кога е во прашање нивниот 
трагичен животен крај, туку и тој е не малку склон кон идеализација и кон 
белетризација – што може и да се очекува, со оглед на неговата доминантно 
творечка природа. Од прочитот на неговиот труд Димитрија и Константин 
Миладиновци („День“, Москва, 1862) се добива впечаток дека тој дури и како 
воопшто да не може или како да не сака, сеедно, да зборува врз фактографски 
поткрепени сознанија. За нас е сега интересно што, посветувајќи го завршниот 
дел од својот биографски прилог на Константина, очекувано или не, тој завршува 
во духот на средновековните житија, со еден и навистина поетичен исказ: гласот 
на неговиот брат од цариградската темница – вели – го повикал К. Миладинов 
од Загреб во Цариград, каде што го проголтала истата темница, како и него-

                                                 
1 Кузман Шапкарев, Материјали за животоописанието на братја Миладинови. Во: Кузман Шапка-

рев, Одбрани творби, Мисла, Скопје, 1987, 105. 
2 На истото место, 106. 
3 На истото место, 107-108. 
4 Михаил Арнаудов, Братя Миладинови. Живот и дейност, Наука и изкуство, София, 1969, 312. 
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виот брат, и од која тие веќе не излегле.5 Освен тоа, сега веќе на самиот крај, 
загатнувачки и, за нас сега навистина уште поинтересно, додава дека тие може-
ле да бидат спасени, ако се согласеле со предлогот на католиците: но браќата 
не ја изменија ниту својата народност, ниту народната вера и ја претпочитаа 
смртта.6 На самиот крај, Жинзифов уште и додава дека Миладиновци станаа 
жртви на клевета и предавство!7  Тоа и – ништо повеќе. 

Како што ќе видиме, пак, понатаму и како што е сосема извесно, постојат и 
други, порелевантни, па дури и фактографски поверодостојни сознанија за рела-
циите меѓу Миладиновци и католичката црква, а особено во врска со извонредно 
интересното прашање за прифатената или неприфатена унија. Од страна главно 
или барем најпрво на Константина, нели. Од ова се гледа дека Жинзифов, кој е 
не само добро запознат со еден голем дел од животот и од дејноста на Мила-
диновци, туку е уште и непосреден свидетел, навистина, е поприлично скржав 
кога станува збор за последната етапа од нивниот активистички итинерар. 
Меѓутоа, неспорна е неговата извонредна кореспондентност со Шапкарев кога е 
во прашање антиунијатската настроеност на Димитрија. Тоа е и сосема точно 
кога се однесува на времето на неговото (на Димитрија) долгогодишно учител-
ствување. Затоа е и навистина на своето место потврдувањето на Шапкарев дека 
Димитрија го напушти Кукуш во 1859 година токму поради настојувањата на 
кукушките првенци да ја прифатат унијата со Ватикан. На таквата позиција – 
нагласувам – и скоро во истото време, секако, беше и Константин. Тоа, пак, го 
потврдува неговиот во јули претходната година направен превод од руски на 
македонски јазик на воведниот дел од антиунијатската книга на отец Јоан Фле-
ров За православните црковни братства... во југозападна Русија во XVI, XVII и 
XVIII век. Подобар реализатор на таа задача, нели, Русите веројатно и не можеле 
да имаат тогаш од, во доцната есен на 1856 година, во Русија пристигнатиот 
Константин. 

Ставајќи ги, сега, на рамништето на аналитичкото промислување дури и 
невозможно можните промени на сопствената конфесионална припадност, и тоа 
само како замена, поточно како залог и како отплата, а можеби дури и како 
беспоговорно поставен услов за реализацијата на најпосакуваното – објавување-
то на Зборникот, затоа, никако не можеме безрезервно да одговориме дали, 
неколку години подоцна, на тој план можеа да останат безрезултатни, по однос 
најверојатно и најпрво само на Константина, се разбира, сосема можните интен-
ции на еден голем католички мисионер од форматот на Штросмаер. До толку 
повеќе што и кај Константина се сосема возможни извесни промени во неговиот 
однос кон Русите поради недобиената поддршка за објавување на Зборникот. 
Самиот Штросмаер, кој во основата на неговата идеја за словенското, а пред сè за 
јужнословенското заедништво, со децении упорно и вистински прагматично 
работеше врз ширењето на католицизмот меѓу православните словенски народи,8 
сосема недвосмислено и го потврдува тоа. Го потврдува како во неговата корес-
понденција во врска со барањето за ослободување на Миладиновци, така и во 
некои подоцнежни изјави. 

Останеме ли само при известувањата на Шапкарев и на Жинзифов, тогаш 
уште понеодгатлива ситуација ни се испречува кога се во прашање непознати-
                                                 

5 Рајко Жинзифов, Димитар и Константин Миладиновци. Во: Рајко Жинзифов, Одбрани творби, 
Мисла, Скопје, 1981, 355. 

6 На истото место, 355-356. 
7 На истото место, 356. 
8 Goran Kaloђera, Hrvatsko-makedonske književne veze, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1988, 70-72. 
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ците за сè она што се случувало по апсењето на Димитрија. Од нашата век и 
половина дистанцирана промислувачка позиција, ние денес воопшто можеме да 
не (си) го поставиме прашањето какви сè добропожелни и искрени напори, како 
од страна на најблиските и на во Цариград работно ангажираните охриѓани и 
дипломатски претставници на некои земји не биле направени, но и какви сè 
поблиски или подалечни интереси и политички кујни не можеле да не бидат во 
меѓувреме активирани под формата за ослободување на Димитрија, а подоцна и 
на Константина? И навистина, тоа е прашање кое, неразрешено до крај ни до 
денес, сè уште останува како опсесија која и сега внесува возбуда кај голем број 
миладинолози. 

За среќа, денес не е потребна којзнае каква остроумност за да се рече дека, 
пишувајќи ги своите сеќавања за Миладиновци уште при крајот на 1862 година, 
во Москва, Жинзифов можеби сè уште не располагал со некои посуптилни 
детали во врска со затворањето и со смртта на големите стружани, односно дека 
не знаел, ниту пак дека не можел да знае многу повеќе отколку што кажува? 
Меѓутоа, во многу нешто тоа се оспорува од веројатно најраниот некролог за 
Миладиновци. Тој беше потпишан од нивниот до крај искрен руски пријател 
Александар В. Рачински, а беше објавен на самиот почеток од март 1862 година 
во московскиот весник „День“, што значи во истата публикација, каде што свои-
те сеќавања за Миладиновци, малку подоцна ги објави и Жинзифов. Наспроти 
местимичните недоречености и наспроти не толку тешко претпоставливите 
празнини, статијата – некролог на Рачински, многуте извонредно интересни 
непознатици и дилеми во врска со затворањето и со смртта на Миладиновци, 
навистина, не ги осветлува поцелосно, но таа барем дава интенции и насочува 
кон размисла по повеќе прашања, а особено во врска со смртта на двајцата браќа. 

Преку еден посуптилен прочит би можело да се насети дека, како Рачински, 
така и Жинзифов, не можеле да не знаат, туку дека вториов, се чини, прескок-
нува, односно избегнува воопшто и да зборува во врска со затворањето и во 
врска со смртта на Димитрија. Па дури и за Константина, со кого беа во најне-
посредни контакти во текот на неколкуте последни негови години, односно сè до 
Константиновото заминување од Москва. Преку Жинзифов затоа и не можеме да 
откриеме ни кога, ни каде, ниту пак како е Константин информиран за затво-
рањето на Димитрија. Тој не соопштува ни кога поточно, ниту по која дести-
нација оди Константин во Цариград. Спротивно, пак, не повеќекажувачко, туку 
само повеќенасочувачко и индикативно е неговото дорекување, на крајот, дека 
Миладиновци можеле да се спасат ако се согласеле со предлогот на католиците. 
Затоа, за натамошното разгледување на ова прашање интересно би било кога на 
ова би му се сопоставило искажувањето на Рачински, кој во неговата статија-
некролог вели: До нас е дојдено известување, дека Константин Миладинов во 
придружба на две милосрдни сестри, лазаристки, два пати доаѓал кај братот; 
со нивна помош успеал да се види со него; врските со Штросмаера, кој пропо-
ведал ослободување на Словените под знамето на Рим, и помагајќи му на Мила-
динов да го напечати неговиот зборник; покровителството на лазаристките, 
за неговиот пристап до брат му дозволува да се сомнева околу цената на 
помилувањето, и околу темата на разговор меѓу браќата.9 Сето тоа, пак, дава 
простор за многу натамошни претпоставки и дилеми. За двете француски лаза-

                                                 
9 Цитирано според преводот на В. Тушевски, даден во неговата статија Првите спомени за Мила-

диновци од Александар Рачински. Види во зборникот Македонско-руски јазични, литературни и културни 
врски, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, 1998, 423. 
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ристики, инаку, знае и Шапкарев, што е и очекувано, но очекувано веројатно 
само поради две години подоцнежното пишување и над дваесет години подоц-
нежното објавување на неговата биографија за Миладиновци. Колку лесна, толку 
и избрзана може да биде констатацијата дека активирањето на лазаристките 
може да потврдува и нешто сосема конкретно. Веројатно, не само претходно од 
Константина, туку во актуелниот момент можеби и од страна на Димитрија, 
прифатено унијатство, што е толку многу неверојатно и неприфатливо. 

 
3. 
 Сведочењата на Шапкарев, на Жинзифов и особено на Рачински, како 

современици и како блиски луѓе на Миладиновци, не ќе да се ни без никаква 
основа, ниту пак неинтересни дури и за актуелни проследувања за фаталистич-
киот крај на големите стружани. Но, што повеќе или помалку од ова кажуваат 
другите релевантни извори, а пред сè сочуваниот дел од преписката на или во 
врска со Миладиновци, известувањата во печатот во словенските земји во тоа 
време, а особено и најмногу документите од архивите на дипломатските 
претставништва, кои се и тоа како интересни и за нас, и денес. Врз тие извори не 
помалку, туку многу подоследно и посигурно се засновуваат аналитичките 
опсервации и на многубројните подоцнежни проучувачи на ова прашање. 
Знаеме, и не само што знаеме, туку затоа и сега поаѓаме главно од фактот дека 
педантно водената и, од самиот него, во двојни примероци архивирана преписка 
на Димитрија беше запленета при неговото апсење. Сè до денес не се пронајдени 
– ниту тие втори примероци од писмата што ги испраќал тој, ниту пак од него 
примените писма, како ни преводите на турски што биле направени на кај него 
запленетата преписка. Преводите биле направени во текот на судската постапка, 
бидејќи врз аргументите од преписката главно и се формирало обвинението. 
Наспроти ова, оптимално е сочувана и оптимално достапна, за жал, не секогаш 
доволно информирачката, понекогаш дури и поприлично контроверзна преписка 
меѓу на Димитрија блиските луѓе, што е настаната по неговото затворање. Една 
по малку дури и површна аналитичка дескрипција на овој дел од преписката го 
составува дури и колку толку можниот мозаик на причините, но и на актерите во 
затворањето на Димитрија. Навистина, тоа не зборува толку многу за причините, 
т.е. изнесува само некој индивидуален аспект на гледање за нив. Затоа, пак, 
консеквентно упатува кон иницијаторите и кон главните актери на тоа случу-
вање – охридскиот и битолскиот грчки владика – Мелетија и Венедикт. Подоцна, 
и врз основа на поверодостојни документи, без да се ослободува од вина и 
првиот, се утврдува дека главната улога во врска со тоа, сепак, ја одиграл 
вториот, што може да кореспондира со едно поинакво епистоларно сведоштво од 
оние на најблиските луѓе на Димитрија. Тоа се неколкуте (поточно три) писма на 
Андроник поп Наум од Охрид, испраќани до Робевци во Битола набрзо по 
затворањето на Димитрија, во кои тој настојува не само да ја намали вината на 
Мелетија, туку дури и да го ослободи од вина. Но, овој охриѓанец не е ни сосема 
осамен во/со таквото мислење. Како овие, така и некои други епистоларни 
сведоштва се интересни кога се доведуваат во врска со ред сè уште недоволно 
разјаснети прашања и како такви и сега интересни за натамошни истражувања и 
анализи.  

Поособено и најмногу внимание на овој план, за досегашните, па и за 
актуелните истражувања, затоа, и денеска привлекува архивската документација 
што е од дипломатска провениенција. Тоа се писма и други документи што ги 
оставиле службениците на европските дипломатски претставништва, кои со 
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особено внимание го следеле како затворањето, уште повеќе судскиот процес 
против Димитрија, а потоа, на типичен дипломатско-протоколарен начин, се 
вклучувале и во акциите за негово ослободување. Во прашање се документи на 
современици на настанот и документирани сведоштва од луѓе што можеле 
трезвено, знаечки, одговорно и, што е веројатно најважно, вистински непристрас-
но да гледаат на нештата.  Поради нивната непристрасност и објективност, 
покрај другите особено се во таа смисла интересни известувањата на англискиот 
конзул во Битола Чарлс Ј. Калверт, и тоа во врска со судскиот процес во Битола, 
како и известувањата на австрискиот дипломат во Цариград Антон Прокеш фон 
Остен, во врска со смртта на браќата во цариградските затвори. Токму затоа, 
наспроти со документи непотврдените и за митологизирање предиспонирани 
позиции на биографите на Миладиновци, па и наспроти жалбените и тревожни 
реакции на роднините и на пријателите, подоцна активираните истражувачи и 
проучувачи на родоначалниците на македонската национално-културна прерод-
ба, како М. Арнаудов и И. Хаџов, така Х. Поленаковиќ, Д. Митрев, па и подоцне-
жните и помладите, најчесто во неможност да допрат до некој посигурен потпор 
за аналитичко проникнување како кај Жинзифов, скоро исто така и кај Шапка-
рев, со не помала аналитичка сериозност, освен кон преписката, ќе се свртат 
токму кон овие и навистина документирано посигурни и порелевантни сведошт-
ва. Се разбира, кога станува збор не толку за прашање во врска со национално 
преродбенската активност, колку за прашање исклучиво во врска со затворање-
то, со судењето и со трагичниот животен крај на браќата од Струга. Тоа значи 
дека, наспроти сведоштвата од блиските луѓе на Миладиновци, кога станува збор 
и за нас денес интересните опсесии, далеку попродуктивно и со многу поголема 
сигурност можеме да се позиционираме врз известувањата што ги нуди еписто-
ларијата – онаа приватната, а уште повеќе службената, дипломатската, онаа на 
европските дипломатски претставници. Се очекува тие далеку поверодостојно 
информираат за затворањето на Димитрија, но и за судбината на неговата богата 
и за нас многустрано интересна преписка, посебно пак за преписката со ред 
културни работници и општественици од Русија што е кај него запленета. 
Најмногу и најдиректно таа е и денес интересна поради фактот што токму врз 
неа се засновуваат и главните претпоставки на обвинението. Тука, меѓутоа, 
воопшто не е неинтересно веќе сведочењето дека тие можеле и самите да имаат 
увид во преписката. Тоа потврдува дека до неа држел повеќе некој друг освен 
самите турски власти. Веројатно владиката што обвинува. 

Резултат дури и на лежерниот преглед на оваа документарна материја, што 
го направил англискиот конзул во Битола Чарлс Калверт, е сознанието дека на 
дипломатските претставници на европските сили, особено по судењето на 
Димитрија во Битола, нема да им остане непознато дека тој е пред сè жртва на 
политичко-религиозните прогони од дел на грчкото свештенство,10 како што, 
дури и сосема недвосмислено пишуваше тој. Без малку како најнепосреден 
свидетел, тој уште и потврдува дека турскиот суд во Битола е вистински воден од 
инструкциите на битолскиот грчки владика Венедикт, кој му се наметнал на 
судот и успеал да го реализира затворањето и ликвидирањето на Димитрија. Со 
тоа тој успеал, всушност, да ја отстрани од активистичката позиција тогаш 
најголемата пречка во натамошниот развој на процесите на елинизација во Маке-
донија. (Други прашања се како понатаму течеа тие процеси, уште поинтересно, 

                                                 
10 Цитирано според: Христо Андонов Полјански, Англиската дипломатија за затворањето на 

Димитрија Миладинов. Во: Книга за Миладиновци 1862-1962; „Кочо Рацин“, Скопје, 1962, 148. 
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кои други пречки му се испречија на прогресивниот развиток на македонската 
национално-културна преродба.) Од известувањата, пак, на австрискиот дипло-
мат  Прокеш фон Остен посебно и најмногу е интересно искажувањето во него-
вото известување до австрискиот министер за надворешни работи во врска со 
причините за смртта на Константина. Тој веројатно го пренесува официјалното 
известување што е дадено од полициската болница. Според известувањето на 
Прокеш, во прашање била исцрпувачка треска, која, би дорекле, можела да се 
случи и само поради Константиновата недолечена или реактивирана туберкуло-
за. Со оглед на непостоењето на и навистина директни свидетели и свидетелства, 
меѓутоа, не можеме ни кон тоа да не бидеме без една барем најминимална 
резервираност. Но, треба веројатно повеќе внимание да се свртува и кон и досега 
познатото но многуукажувачко искажување на католичкиот мисионер отец 
Фаверијал,11 односно кон исказите на унијатскиот свештеник Иван Вахлидов, 
што го спомнува тој. Во таа смисла воопшто не е неинтересно ниту искажува-
њето на битолчанецот Харитон Генадиев, чии искази ја потврдуваат тезата за 
смртта на Миладиновци од тифус.12 Па сепак, никоја и никаква претпоставка не 
може да биде сосема отфрлена. 

Не може да не се забележи дека спомнатите, па и неспомнатите документи 
малку или ни малку не зборуваат за причините за затворањето и за обвинението 
на Константина. Информираат во врска само со барањата за неговото ослобо-
дување. Ако за Димитрија барем се знае дека, со или без право, според одговорот 
што й го дава Портата на англиската амбасада, е обвинет како револуционерен 
агент,13 како што стоело во одговорот на демаршот од англиската амбасада во 
Цариград, тогаш за што е обвинет и затворен Константин. Свртувајќи внимание 
кон ова неразјаснето, па засега и неразјасниво прашање, чувствуваме потреба од 
малку пошироко пристапување барем кон достапниот епистоларен материјал. 
Така, на пример, како резултат од таквиот пристап кон епистоларијата, за нас 
сега не може да не биде интересно, а можеби дури и индикативно едно искажу-
вање на Димитрија Миладинов во неговото писмо што е пишувано само неколку 
дена пред да биде уапсен, поточно на 10 февруари 1861 година, а во кое се обраќа 
до браќата Робевци со молба да се провери во Белград дали е таму поминат 
Константин на пат за Кукуш. Тоа го прашува бидејќи претходно, пак преку 
Робевци, имал сознание дека тој многу порано бил тргнат на тој пат. Ако не и 
реализирано, тогаш барем планираното вакво патување на Константина отвора 
можност за многу претпоставки. Тоа било, нели, и можно, веројатно пред да го 
договори со Штросмаера објавувањето на Зборникот. Во не многу забележлива 
врска со прашањата што ги повлекува ова писмо, може да биде и тешко можното 
мислење дека Константин толку долго време не знаел за затворањето на 
Димитрија. Не помалку индикативни се и неколку писма на Шапкарев до Робев-
ци, како и на Митра Миладинова, во кои набрзо по затворањето на Димитрија, се 
бара да биде за случувањето известен Константин. Просто е неверојатно толку 
долго време да не биде тој известен и да не презема поконкретни обиди за спас 
на Димитрија уште за време на својот престој во Хрватска. Но, за тоа немаме 
никакви сознанија – сè до неговото заминување на пат за Цариград.  

Тргнувајќи како од скржавите информации на современиците од редот на 
најблиските луѓе на Миладиновци, така и од претпоставките на без среќна 

                                                 
11 Михаил Арнаудов, цит. труд, 307-309. 
12 Горан Калоѓера, Браќата Миладиновци. Легенда и стварност, Современост, Скопје, 2005, 46. 
13 На истото место, 152. 
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завршница водените дипломатски акции за ослободување на затворените стру-
жани, во кои биле вклучени заинтересираните европски сили, а сè уште во 
недостаток од посигурни и најсигурни сведоштва и документи, најуспешните 
проучувачи на ова прашање не помалку цврсто застануваат уште и на позициите 
на логиката. Во недостаток на понови и порелевантни наоди, односно на порано 
непознати изворни документи пред сè од турска провениенција, затоа, ни сега не 
можеме да одиме многу поконкретно од можностите на логиката. Ако ништо 
друго, тогаш барем како логичен аналитички извлечок од погорното, во демар-
шите што беа испраќани до турските институции ќе ја констатираме заинтере-
сираноста, обландираната куртоазност, дипломатските интонации и благите 
инсистирања. Сето тоа и така најверојатно со оглед на сопствените интереси во 
Турција. Не можеме да не ја констатираме уште и неумоливоста на врвните 
турски органи, сè до Високиот Совет на Портата. Тоа значи дека на сите овие 
аргументи, заедно уште и со едно цело мноштво помалку или повеќе интересни и 
валидни елементи од приватната или службената епистоларија на ред заинтере-
сирани поединци што се наоѓаа во тоа време во Цариград и кореспондираа со 
личности и со журналистички публикации во повеќе поблиски, па и подалечни 
земји, им недостасуваат важни и веројатно само за молчеливата турска страна 
познати и валидни документи. До конечното доотворање на предлабоките и 
пребогати цариградски архивски трезори, затоа, и ние по којзнае којпат, можеме 
само да реактуелизираме прашања од видот зошто, како и кога двајцата синови 
на миладиновскиот род беа исправени на нивниот крст и со што ја заслужија и 
беа изведени на нивната, од некои страни, секако, посакувана Голгота. До толку 
повеќе е така, бидејќи веќе тогаш, истовремено, можело да биде јасно дека ста-
нува збор за колективна, т.е. за македонска национална Голгота. Така е бидејќи, 
преку отстранувањето на Миладиновци од активистичкото поприште се открива 
атакувањето врз развојот на македонските национално-културни процеси. 

 
4. 
Од можно неможната детекција и аналитички потход кон сè уште до крај со 

сигурност неразрешеното, да не речам неразрешливото прашање за затворањето 
и за смртта на Миладиновци, денес нема кому да не му биде јасно и прејасно 
дека првопричините за така маченичкиот и, во секој случај, фаталистички крај се 
во нивното национално пробудување, во нивната преобразба, во предводничката 
улога на Димитрија во македонската национално-културна преродба, односно во 
повеќекратната вклученост и на Константина во тие процеси, и тоа вклученост 
главно и пред сè со неговиот висок креативен и интелектуален, научен потенци-
јал. Со сето тоа, а уште и со вклученоста на двајцата Миладиновци во поширо-
ките словенски, христијански или европски процеси во средишните децении на 
XIX век. Ако не нешто друго, тогаш извонредно добро го илустрира тоа повеќе 
од забележливо широката нивна кореспонденција со исклучително значајни 
поединци и научни и други институции од повеќе земји. Причините за нивното 
изнесување на Голгота не може да не се поврзуваат веројатно уште и со трагич-
ниот стек на ред други околности. Можеби и случајности – зошто да не. Иако 
ништо и никогаш не е сосема случајно. Најјасно е, пак, во сето тоа дека, ако оста-
неа Миладиновци да работат, не пак уште и да дејствуваат како грчки учители, 
односно ако продолжеа, со тоа, да дејствуваат и како емисари на тогаш толку 
многу моќниот неоелинизам, секако дека ниту влакно немаше да им недостасува. 

Ставајќи, пак, на аналитичката маса сега една досега редовно на страна оста-
вана карта, можеме да се навратиме кон толку многу гласноговорно употребува-
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ната, а аналитички запоставувана преобразба на Димитрија од Савел во Павел. 
Сега, пак, затоа, тргнувајќи од таа пословично експлоатирана фраза, ако ништо 
друго, тогаш ќе си дозволам барем јавно да истапам ако не со одговор, тогаш 
барем со прашање: Зошто Димитрија, можеби и сосема свесно, не се определи да 
дејствува по линијата на активирање на во Македонија од неговото време веќе 
долго и предолго притивнатите и децидно ограничени македонистички нацио-
нални пулсирања, ако не како нешто друго, тогаш барем како респектабилен 
реликт од древниот империјален македонизам. Или на оној само 2-3 века, ако не 
и помалку, пред него сè уште можен македонски протонационализам на кој не 
потсетува Стефан Влахов Мицов.14 Спротивно на тоа, Димитрија најсвесно се 
определи кон една поширока и во неговото време извонредно актуелна колек-
тивна народносна формација, пардон, групација; се определи за приопштување 
кон словенството. Се определи бидејќи оној друг голем адут во престројувањето 
на народите на Балканот, на тој дел од Европа кој многу долго време пред тоа 
беше нарекуван Македонски Полуостров, а во времето на Миладиновци сè уште 
почесто беше нарекуван Европска Турција, а не Балкан, европските, попрецизно 
барем или само најмногу германските насочувачи (на пресоздавањето на светот), 
повеќе од еден век пред тоа тој друг адут најгалантно го спуштија на масата на 
која се кроеше новосоздаваната, воскреснатата или, уште поточно, измислената 
новоелинска нација. 

Тоа значи дека во средината на XIX век античкомакедонските државни и 
културни позиции беа веќе заземен историски, стратешки, цивилизациски и 
филозофски простор. Најверојатно затоа и застанува Димитрија на позицијата на 
словенството, т.е. ги прифаќа не толку на македонска почва родените и од неа 
низ вековите нашироко разлеани генетски и цивилизациски бранови, колку што 
ги прифаќа во неговото време од страна поттикнатите словенски (ре)анимациони 
процеси, ако не дури и поконкретни акции. И едните и другите, меѓутоа, иако и 
најмногу и премногу особено првите, беа идеи на кои, во тоа време извонредно 
моќниот неоелинизам, што се однесува најмногу и пред сè до македонскиот 
простор, им се закануваше со нивно временски немерливо ставање и оставање 
под пеплиштата на неумоливата, тајна, па дури и заумно недофатлива прогресија 
на модерната историја на силите. Иако беше моторна сила на македонската 
национална преродба, меѓутоа, со оглед на своето задоцнето раѓање, пардон, со 
оглед на неговото задоцнето, па и дополнително одложувано раѓање како таков, 
Димитрија веројатно не ни можеше, сè уште, да детектира посигурни, не пак 
доволно употребливи аргументи за позиционирање на тој процес на национал-
ното освестување и ресоздавање врз древно македонска позиција. Почетокот на 
освојувањето на модерната македонска национална позиција, со оглед како на 
задоцнетата, уште повеќе на очигледната слабост во однос на, сепак, помоќните 
и од најмоќните во светот поткрепувани соседи, избирајќи го во моментот 
можното, повеќе остварливото, а и барем како така и каква таквата рака, се 
прифаќа да се биде дел од еден навистина и широк и моќен народносен колекти-
витет. Независно од тоа што некогаш си бил дури и негова искра. Но таа искра се 
наоѓала веќе под многуте пеплишта на заборавените страни на историјата. 
Другпат би ги набројувале во децениите по Миладиновци забележливите насто-
јувања за распалување на сè уште живо сочуваните и неизгласливи супрети во 
македонската колективна заумност, супрети оставени во/од филиповско-алексан-
дровските времиња. Особено оние, кои не така несвесно, ги подраспретуваа 
                                                 

14 Стефан Влахов Мицов, Филозофски клуч на македонскиот идентитет, Матица македонска, 2008, 139. 
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македонистите во втората половина од XIX век. Се разбира дека сето тоа и до 
толку се случувало како што се случувало веројатно и најмногу поради тоа што 
премногу сугестивно за пригрнувањето на словенството било настојувањето на 
В. И. Григорович, на Григорович, се разбира, како руски мисионер, а не како 
филолог. А можеби и на некои други Руси. Не само што претежнале, туку и се 
наметнале, дури и без алтернативи, како единствена можност, ориентациите кон 
општите претпоставки на словенството. И пак, не помалку, дури и воопшто не 
како создавање на една нова и најнова, т.е. најстаро најнова нација на словен-
скиот југ, туку само како приклучок кон, уште повеќе како слевање со/во една 
друга проектирана национална миленичка на најголемите. 

Ова погорново или сето тоа е така бидејќи во времето на словеноруската 
мисија на В. И. Григорович, неговата империја ги имаше веќе дефинитивно 
ставено ad acta своите поранешни проекти за престројување на териториите на 
Европска Турција, во кои, особено во еден од нив, главното внимание беше 
свртено кон Македонија. Тоа беа проектите што беа изготвувани во првите две-
три децении од XIX век. Својата главна карта, својот адут, меѓутоа,  во времето 
кога веќе доаѓа Григорович во Македонија, Москва, Руската Империја го имаше 
сконцентрирано врз создавањето на една идна бугарска држава, преку која би се 
реализирале руските претензии на Балканот, во што делумно, но не во сè, не 
докрај, и успеа. Дека тоа беше сосема така во времето на Константиновиот 
престој во Москва, сосема убедливо потврдува фактот дека, додека Миладинов-
скиот Зборник од македонски народни песни беше неприфатлив за објавување, 
без никакви пречки беше во 1861 година објавен таков зборник со бугарски 
народни песни (Памятники народнаго быта Болгар), што беше подготвен од 
Љубен Каравелов. Но, сè се тоа далеку пошироки и за нашево денешно потсету-
вање на Миладиновци не многу соодветни медитации, ако не дури и, volens 
nolens, непожелни прашања. Најмногу и пред сè, пак, се прашања на кои не им 
требаат ни одговори – нели. 

Многу поконкретно, затоа, наспроти прашањето за застанувањето на Мила-
диновци на словенски позиции, тоа не ги ослободува нивните проучувачи од 
уште понеразрешливото и најконтроверзно прашање. Тоа, пак, е уште на поче-
токот од ова искажување поставеното и особено за денес актуелно прашање за 
тоа дали едниот од браќата или дури и двајцата прифатиле или не унијатство – 
пред или за време на нивното затворско искуство, односно дали и навистина 
имале можности преку еден таков чин да ги спасат своите животи? Наспроти 
многуте и најразлични сознанија, и најмногу поради нивната контроверзност, тоа 
прашање и до ден денес – како неразрешлив јазол – останува сè уште отворено. И 
не е сега толку интересно самото прашање во врска со примањето унијатство од 
страна на Константина, уште во Загреб или скоро невозможното пристапување 
на Димитрија дури ни во цариградскиот затвор, колку нивното посакувано 
спасување. Не без право скептични во врска со можностите за сегашно или за 
скорешно разрешување на ова прашање, на мислење сме дури дека тоа никако и 
не ќе се оствари без откривање на досега непознати, а со смртта на Миладиновци 
најдиректно поврзани архивски документи. Ако некоја таинствена рака, се 
разбира, „на време“ не ги исфрлила од позиција. 

Сега е повеќе од јасно, меѓутоа, особено за денешниот читач со колку толку 
изострени логички и аналитички сензори, дека во затворањето, а потоа особено 
во натамошната судбина на двајцата Миладиновци беа замешани повеќе сили и 
интереси. Никако не можеме да ја исклучиме, затоа, ниту веројатната вклученост 
и на некои фактори кои настојувале да остварат сопствени интереси на сметка на 
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нивните животи. Во прашање тука не ќе да е само традиционално бавната, а во 
актуелното време и поради Константиновото поврзување со Штросмаер можеби 
дури и планирано доцна активирана московска страна, туку и преку Штросмаера 
активираната виенска, односно француска и особено лондонска дипломатија. 
Нивната вешто дозирана, поради сопствените економски интереси во Турција, 
односно нивната не до крај и до успех доведена ангажираност, се движеле во 
рамките на општите дипломатски демарши.15 Речено од Х. Полјански во врска 
со ангажираноста на англиската дипломатија, тоа, всушност, помалку или 
повеќе, е важечко и за останатите. Можеби не сосема и за во сето тоа не многу 
видливата, односно не на сите позиции лесно забележлива и во сè таинствена 
рака на Ватикан. Повеќе од сето тоа, најмалку треба да се заборави на грчко-
патријаршискиот фактор, кој сигурно не останал само на својот голем успех што 
го постигна уште при судењето на Димитрија во Битола. Сосема е можно тој 
фактор да биде не помалку успешен и во Цариград. На рамништа кои можеби не 
биле достапни и дофатливи ни за европската дипломатија, која, со оглед на 
сопствените интереси, на амбасадорско ниво, била дури и помалку успешна 
одошто на некои претходни, пониски или индивидуални рамништа. 

Затоа и ќе доречеме, покрај сето, дека, ако не се работи за некоја нарачана, 
добро организирана и уште подобро изведена и платена деструкција, тогаш е 
можно несреќно вкрстување на некои и тоа којзнае чии интереси и веројатно ни 
за турските власти невозможно излегување од некаков неразрешлив јазол. Сето 
тоа никако не без мошне сериозното, независно од точноста, обвинение, а со тоа 
и највисокиот негов третман на случајот кој бил ставен на разгледување и одлу-
чување пред Високиот Совет на Портата. Сè се тоа затајнети и недоречени нешта 
кои би можеле да насочуваат ако не кон директна деструкција, тогаш и секако 
барем кон одложување, кое сосема лесно и на болестите им оставило можност за 
фатално дејствување, особено кога било во прашање исклучително кревкото 
здравје на Константина. Со оглед на некои од лекарските наоди, како и на 
официјалните болнички известувања, веројатно во таква насока може да се бара 
и највистинската причина за сосема можната забавена и спонтана, а за некои 
страни и тоа како промислена ликвидација на Миладиновци. 

Со тој чин, Димитрија и Константин Миладиновци беа отстранети од 
дејствителните позиции на македонското национално-културно поприште. Но, 
дејствата и дејствениците, наспроти големите атаци и загуби, сепак, продолжија. 
Затоа, застанати сега, пред трагичарски возвишениот крст на кој беа исправени 
двајцата Миладиновци, век и половина по прераниот и трагичен крај на нивните 
животи, се откриваме себеси како созреано жито кое потекнува од семето што го 
посеаја Димитрија и Константин – семето на македонската национално-културна 
преродба. Нивниот крст, меѓутоа, нивното распетие сè уште е исправено не само 
на просторно, туку и на временски позиционираната македонска Голгота, Голго-
та која не е објективизирана и дејствувачка само во некогашните цариградски 
зандани, туку и развлечена и на други просторни позиции и рамништа и во 
временскиот недоглед низ овие 150 години од смртта на двајцата Миладиновци 
сè до денов денешен. Потврда на тоа може да се препознае во многу актуелни 
случувања на кои сме современици, ако не дури и најнепосредни свидетели. Но, 
дали сме ние сега и нивни – на тие случувања – сосема добри проникнувачи, 
промислувачи, читачи? Колку за една невозможно можна утеха, пак, би забеле-
жал дека ние од овој ден не сме до толку несвесни дека најмногу на Миладинов-
                                                 

15 Христо Андонов Полјански, цит. труд, 154. 
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ци беше идејата од која се родивме и од којашто израснавме. Таа идеја понатаму 
ги изнесе на површина и резултатите, кои долго потоа – во сите овие 150 години 
од смртта на Димитрија и на Константина Миладиновци – и со не помалку софи-
стицирани средства и енергија се атакуваат, се уништуваат, се обезвреднуваат, а 
не малку и се насочуваат по сосема други, за нас несоодветни и за нас, во 
активитетот и во резултатноста, извонредно изместени текови. Па ќе речеме 
затоа дека и денес, сè уште, сме не само пред, туку на самиот крст на Мила-
диновци. И заедно со нив. Не ќе доречеме ли, поради тоа, уште и дека нашата 
Голгота е целата наша делена и пределувана маченичка Македонија.  

 



 39

UDK 821.163.3:821.163.42].09 UDK 821.163.42:821.163.3].09 
Васил Тоциновски 

 
 
 
 

МАКЕДОНИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА 
НА ГОРАН КАЛОЃЕРА 

 
 
Да се имаат две татковини, да се користат 

два јазика и да се сакаат две национални литера-
тури е вистинско богатство. He e тоа нешто ново, 
уште помалку непознато. Дводомната припадност 
била и останува едно од најинтересните и прово-
кативни прашања на книжевноста. На таа група 
луѓе и автори припаѓа и универзитетскиот профе-
сор Горан Калоѓера (20 март 1951, Дубровник). 
Во животот нема случајности. Па така и во судбинските врвици на младичот од 
Корчула македонствувањето несетно се вградувало од предавањата на Петар 
Кепески, од првото вработување до одбраната на докторската дисертација. 
Втемелувач е на студиите по македонистика на групата за кроатистика на 
Филозофскиот факултет во Риека, каде што со години предавал Македонски 
јазик и Македонска литература и тие, би рекле, почит и доверба, љубов и 
соработка протекуваат до денешни дни. Да им се даруваш на другиот/другите 
само по себе е подвиг. Ако имаме еден и единствен живот, како во него да се 
поделат времето и обврските, дарбите и знаењата! Сето тоа само по себе 
подразбира претходна подготовка на познавање на другата национална, јазична, 
книжевна и културна средина, на нејзините вековни традиција и континуитет, а 
никако притоа не може да му се побегне и на посебноста на генетскиот строеж. 
Денеска Калоѓера секако го има челното место во плејадата македонисти во 
светот од областа на книжевноста. 

Како резултат на македонистичките истражувања на Горан Калоѓера во 
неговиот обемен опус одвојуваме монографски проекти (Hrvatsko-makedonsko 
knjiżevne veze, Racin u Hrvatskoj, Braċa Miladinovi – legenda i zbilja, Makedonsko 
devetnaesto stoljeċe) и книжевно-историски студии/текстови (Juznoslavenska knji-
żevna prożimanja, Komparativne studije makedonsko-hrvatske, Osvrti, Poveznice 
makedonsko-hrvatske, Prepoznavanja, Prilozi istrażivanju makedonske povijesti knji-
żevnosti). Целиот тој корпус од дела има сопствени карактеристики кои сосема 
нормално го формираат профилот на научникот/истражувач и го создаваат 
неговиот знак на идентификација. А тоа подразбира кога читате еден текст и без 
да го имате авторскиот потпис, да можете со сигурност да кажете оти тој му 
припаѓа на одреден автор. Релации кои говорат за квалификуван читател/-
консумент од една и она што е побитно за автор со сопствен ракопис, мисла и 
смисла од друга страна. Љубопитен е творечкиот дух на Калоѓера. Традицијата и 
континуитетот кои се негови стожерни одредувања, ги проследува од нивните 
почетоци по сите патишта на барање и пресоздавање, заскитувања и застранува-
ња, недоумици и недоречености. Јазикот и литературата се дел од егзистенцијал-

Од овој број редакцијата на 
сп. „Македоника“ е проширена со 
уште два члена – проф. д-р Горан 
Калоѓера од Хрватска и проф. д-р 
Мирослав Коуба од Чешка. По 
тој повод, во овој број го објавува-
ме текстот на Васил Тоциновски 
за македонистичките истражу-
вања на Горан Калоѓера. 
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ниот комплекс. Затоа тие постојано се вградени во историјата како комплекс на 
постојано движење и динамика. Тие се дел од религијата, од народната матери-
јална и духовна култура, од меѓународната политика и дипломатија, општестве-
ниот живот до сопствената одговорност пред пишаниот збор. 

Комплексот на едно народносно/национално опстојување децидно потврду-
ва оти тоа не опстојува само по себе. Или, народски речено, тоа нема никаква 
смисла и значење. Компарирањето со другите како творечка одредница за Кало-
ѓера, јасно покажува колку и како една национална заедница се вклопува во 
потесен (словенски, балкански) простор и потоа сосема логички во европското и 
воопшто цивилизациско колективно меморирање. Притоа, кога станува збор за 
книжевно дело, си останува врвното правило за неговата трајност со мерата за 
естетските вредности. Она што е посебна карактеристика во приодот е психо-
лошкото длабење/нијансирање на авторот, метод што за жал нема место во 
македонската практика. Во сликата за другиот што ја создава оној кој не й 
припаѓа на таа одредена средина, низ своите спознанија и вреднувања создава 
аналитички и аргументирани критики кои ги нема, не ги поседува другиот. 
Древното правило постојано потсетува оти науката не ги прифаќа и признава, а 
ги отфрла емоциите и чувствата. За неа единствени и употребливи се само 
историските податоци и аргументи. Во постапката на Горан Калоѓера на еден 
убав начин се обединуваат фактографијата, во македонската наука за книжев-
носта со неповторливиот Харалампие Поленаковиќ, мудрата синтеза со конкрет-
ни и трајни заклучоци (Блаже Конески) и облагородувањето или, уште поточно, 
оживувањето на минатото (Гане Тодоровски), што ќе одговорат и на најтешкото 
прашање. А, имено, станува збор за текст кој со леснотија и задоволство ќе го 
чита што поголем број луѓе. 

Зошто овие страници од наш обид да се проследат и да се коментираат 
македонистичките истражувања на Горан Калоѓера ги почнуваме со негово 
најново дело Makedonsko devetnaesto stoljeċe.1 Народски речено може да ни биде 
префрлено оти работите сме ги поставиле на глава, а не како што тоа си личи на 
нозе. Македонската книжевност не може да се пофали со одреден број свои 
истории. Според нас, проектот е вистинска историја за противречниот, но толку 
пати повеќе плодороден македонски книжевен 19 век. Во својата книга авторот 
како да гради еден пристап до нас/читателите и до нас/професионалните книжев-
ни трудбеници со една мудра, а таа сама по себе е логична постапка оти да се 
биде даровит и зналец, а зад нив стои многу работа, труд, време и стрпливост, е 
долгиот и единствен пат кој води до синтезата. Пак да се повикаме на народната 
мудрост оти потребни се храброст и одважност, но секому и не му е дадено 
својот потпис да го стави на една Историја. А таа не е катадневна, уште повеќе 
обична книга. Таа е света книга што се надградувала и се создава над светото 
тројство. Притоа, сакаме да истакнеме една наша лична забелешка. Историјата 
сама по себе отвора и покренува вистинска лавина од несогласувања или против-
речности. И во тоа нема ништо лошо. Но, притоа никако не смееме да го 
заборавиме фактот, та нели науката него го претпочита и применува, во нашите 
толкувања секогаш да ја имаме свеста за прифаќање или неприфаќање на 
сликата од/за другиот. 

Дадено право е да се има свои љубови и свои автори. За Горан Калоѓера 
постојат две големи книжевни теми Корчула и Македонија, а од авторите тоа се 

                                                 
1 Goran Kalogjera, Makedonsko devetnaesto stoljeċe, izd. Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, 

Zagreb, 2011, str. 245. 
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Димитар и Константин Миладиновци и Кочо Рацин. Bo Makedonsko devetnaesto 
stoljeċe списокот на имињата е многу, многу проширен/збогатен. За првпат во тие 
негови кругови влегуваат на пример: Партеније Зографски, Ѓорѓија Пулевски, 
Димитар Македонски, Венијамин Мачуковски, Ѓорѓи Динков Динката, Натанаил 
Кучевишки. Павел Граматиков Божигропски, Трајко Китанчев, Ефтим Спро-
странов, Спиро Гулапчев. Имиња кои сами по себе донесуваат нови процеси, 
движења и пројави, одредувања, погледи и дела. А сите тие собрани на едно 
место ги градат сложеноста/ мозаикот во заорување на најдлабоката бразда во 
конституирање и афирмација на македонската национална мисла. Razdoblje 19. 
stoljeċa u Makedoniji uvijek sam smatrao najżivopisnijim, najdinamičnijim i najbru-
talnijim razdobljem u povijesti makedonskoga naroda, Upravo zbor toga posvetio sam 
mu i najviše pażnje kao povjesničar knjiżevnosti, bazirajuċi se u svojim radovima i 
knjigama na neke od najzanimljivijih ličnosti ovog razdoblja, uključujuċi i njhov 
knjiżevni rad. Ideju da sagledam ovo razdoblje (koliko mi je to bilo moguċe) inicirala je 
spoznaja da se o makedonskom 19. stoljeċu u hrvatskoj znanosti zna vrlo malo, a i ono 
što je napisano od strane hrvatskih znanstvenika više je neko skormno. Drugi imperativ 
bio mi je spoznaja da je ovo razdoblje od vitalne vażnosti za opstojnost Makedonaca 
kao narod i da su se najbitniji potezi po pitanju crkvene autonomije, rješavanja jezič-
nog pitanja, nacionalne osviještenosti, kulturnog i knjiżevnog djelovanja, uključujuċi i 
pokrete organiziranog ustanka protiv Turaka, počeli događati baš u 19. stoljeċu.2 Наш 
интерес е оној drugi imperativ. 

Дијалектиката подразбира специфични простор, време, субјект и колектив. 
Оттука и македонскиот книжевен 19 век поседува сопствена и неповторлива 
лична карта. А неа извонредно добро ја проследува, толкува и вреднува Горан 
Калоѓера. И, сакаме да нагласиме, й дава сопствен знак на идентификација. Од 
познатите историски и општествени, образовни и културни процеси, и посебно 
од меѓународните политика и дипломатија Македонија заостанува, но свесна за 
пропуштеното/изгубено време добива пак еден карактеристичен, постојан 
забрзан развиток. И мора да нагласиме, притоа, не пропушта ништо, имено нема 
а да не го поседува она што веќе го оствариле другите. Македонскиот мозаик 
Калоѓера го раздиплува со сите нивоа на егзистенцијалните опстојба, истрајува-
ње и непокор. Од геополитичката состојба, образованието, јазичното прашање, 
стопанските состојби, политичкиот статус на Македонија во рамките на Турско-
то царство, општествено-културниот живот до печатниците и печатарите, 
библиотеките и читалиштата, музичкиот живот. Туѓите интереси и пропаганди 
како крволочни ѕверови дебнат над Македонија и, за жал, ја одредуваат нејзината 
иднина. Таа точно знае оти нејзини непријатели не се големите сили, туку првите 
соседи Бугарија, Србија и Грција. Во таа смисла Калоѓера истакнува: Razvoj 
makedonskog jezika bio je usko povezan s razvojem nacionalnog osjeċaja, kao i s 
konačnim konsolodiranjem makedonskog pučanstva u borbi protiv stranih propaganda. 
Ubacivanje nacionalnih govora u tiskane uđbenike i opċenito literaturnu produkciju, 
povezano je s brojnim manifestacijama u kojima dolazi do izrażaja sazrijevanje nacio-
nalnog osjeċaja. Neosporno je da su u borbi za stvaranjem makedonskog jezika kao i 
osvjestavanju makedonskog nacionalnog biċa veliku ulogu odigrali i mnogi pisci 
uđbenika i školske literature, gramatičari i pisci rječnika, koji u periodu od 1857. do 
1880. tiskaju svoje tekstove.3 

                                                 
2 Исто, стр. 223. 
3 Исто, стр. 29. 
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Првата половина на 19 век не само што ги поставува туку и на дело ги 
покажува/разрешува јазичните прашања со воведување на народните говори и во 
уметничката литература. Co откривањето и афирмацијата на народната литерату-
ра во втората половина на 19 век продолжува или, уште поточно би рекле, се 
надградува потрагата по националниот идентитет. А таа продира во сите клетки 
на животот. Неа Калоѓера ја следи во канџите меѓу елинизмот и егзархиската 
пропаганда, борбата против Цариградската патријаршија, унијатското движење, 
појавата на македонското меценство, организираното револуционерно дејствува-
ње до предилинденскиот период. Посебно место притоа й се посветува на 
книжевноста – од фолклорот до поезијата, прозата и драмата. Во третиот дел од 
трудот дадени се портрети на дваесет и два писатели, учебникари и револуцио-
нери. Авторската тенденција е да покаже, и тоа е остварено, оти македонската 
литература рамноправно се вклучува во големото семејство на европската 
книжевност. Се негуваат речиси сите книжевни родови и жанри, притоа треба да 
се истакне оти отсуствува романот, a co естетските вредности таа се носи со сите 
други национални литератури, а не ретко со одделни автори или дела предноста е 
на нејзина страна. Луцидно Калоѓера и забележува за срамежливоста и уште 
повеќе за понизноста на македонската книжевна наука во вреднување и во 
афирмирање на сопствените естетски резултати. 

Во нив посебно место и значење има поемата која ја негуваат речиси сите 
позначајни македонски писатели. Поетскиот гениј на македонскиот 19 век 
Григор Прличев во својата грчка фаза, односно со извонредната книжевна 
дејност на грчки јазик, во кој ги создал делата со совршени уметнички вредности 
поемите Сердарот и Скендербег. За еден од најубавите патописи во македон-
ската литература Записи о Београду од Константин Д. Петкович ќе запише оти 
има несомнени уметнички вредности и е вистински бисер во овој жанр воопшто. 
A драмолетите на Јордан Хаџи Константинов-Џинот во истиот миг ги надминале 
просторите на ученичкиот театар во кој театраничеле познатиот народен 
учител и неговите ученици. Македонските просветители чекореле пред сопстве-
ното време и биле луѓе на иднината. Заитани кон просторите, идеите и идеалите, 
кон соништата и перспективите на Европа. 

Едноставно сакале што поскоро да побегнат од мртвото море Балканот. 
Изгледот, облекувањето, однесувањето и манирите ги имале европските мириси, 
вкусови и бои. Дали е македонски гестот на вториот Хомер кога ги одби-
ва/жртвува сите привилегии и можности за образование и за европска кариера, а 
притоа Прличев се одгласува на патриотските аманети од својот и од таткото на 
македонското просветителство Димитрија Миладинов. Сопствените се издигну-
ваат над народните потреба и жртва. 

Учествувајќи во повеќе војни и бунтови и притоа одликуван со највисоки 
воени почести своето македонство Ѓорѓија Пулевски насекаде го покажувал со 
сопствената народна носија. A таа јасно давала до знаење оти не е ниту Бугарин, 
ниту Србин, ниту Грк. Неговиот корен, родот и породот се македонски. Ни по 
првиот, ни по вториот, тој ита по третиот пат. Оттука и povijesti makedonskog 
naroda ime Đorđija Pulevskog mora se pisatri zlatnim slovima. Njegovi beskomrpo-
misni stavovi o Makedoncima kao narodu koja żivi u domovini koja se zove Makedo-
nija, ustrajnost da ukaże na posebnost makedonskog jezika u odnosu spram srpskog i 
bugarskog, predstavljaju visokorazvijenu samosvijest makedonskog čovjeka. Njegovi 
napori da izgradi određene teoretske postavke o formiranju makedonskog jezika na 
temeljima centranih makedonskih govora značajne su kao putokazi tezi koju ċe početka 
20. stoljeċa preciznije formulirati Krste P. Misirkov. Njegova osobna hrabrost da 
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uporno zagovara makedonsko ime kao oznaku naroda, drżave i jezika, diżże ga na 
pijedestal najzaslużnijih preporoditelja 19. stoljeċa. Njegova osobna hrabrost i orużani 
otpor kao sredstvo oslobađanja Makedonaca od tuđina, također je jedna od bitnih 
odrednica njegovog karaktera. Avangardan u svakom slučaju, originalan i ponosan, 
ovaj mijački zidar osobnim je primjerom pokazao kako treba razmišljati i djelovati ne 
bi li se postigao treċi put.4 Оној свој/ сопствен македонски пат кој ги исполнува 
сите истражувања и резултати на хрватскиот учен Горан Калоѓера. 

Македонскиот книжевен 19 век со сите процеси и движења, автори и дела, 
недоразбирања и недоречености е извонредна и неодминлива најава на новиот 20 
век со нераскинливата врска симболизирана во личноста и делото на Крсте 
Мисирков. А секој голем историски подвиг логички произлегува од традицијата 
и континуитетот на личната опстојба. Тие се тема во монографскиот труд на 
Калоѓера Hrvatsko-makedonske knjiżevne veze.5 Всушност, тоа е неговиот докторат 
одбранет на Педагошкиот факултет во Риека со темата Хрватско-македонските 
и македонско-хрватските литературни врски од нивните почетоци до осумде-
сеттите години на 20 век, во која за првпат во научните кругови го предочи 
неконтинуираниот развој на врските, контактите и преплетувањата на овие две 
книжевни традиции, односно на овие две книжевни наследства – македонското и 
хрватското. 

Има две клучни прашања во хрватско-македонските врски на кои со право 
им се посветува посебно внимание. Тоа се Кирило-Методиевската традиција и 
интересот на книжевните дејци од илиризмот за македонската усна народна 
книжевност. Заедничкото потекло од големото стебло на индоевропските племи-
ња, од далечните предци на јужнословенските племиња како заедничко етничко 
и јазично јадро има различни патишта во развитокот и перспективите на хрват-
скиот и на македонскиот народ. Првиот брзо формирал своја држава, било 
прифатено христијанството, имале свои закони, култура, архитектура, трговија, 
поморство, литература и непосредна комуникација со западните соседи. Тоа не 
значи само влијание, туку широко се отвораат вратите за афирмација во европ-
ските простори. Македонските столетија, за жал, се ропства и тиранија, делби и 
преселби, распарчување, буни и востанија. Преродбата на Македонија во 19 век е 
организирано движење со сопствена долгорочна и системна стратегија. Задоцне-
та од познатите општествено-политички состојби нејзините носители воведуваат 
еден забрзан развиток, сакајќи притоа да се надомести изгубеното време. И 
успеваат во тоа. Во сегментот како стожерен во процесот кога личното и 
креативно јас јавно му се спротивставува на безличното ние, со собирање и 
публикување на творештвото на безимениот народен гениј, покрај руските, 
посебно место и значење имаат повеќемина бележити Хрвати. Меѓу нив челното 
место му припаѓа на Стефан Верковиќ. Наспрема влијанијата, оттука и резулта-
тите што си ги препишуваат бугарската, српската и грчката страна, Горан Кало-
ѓера ја изнесува и ја аргументира својата теза оти хрватскиот илиризам беспого-
ворно имал и извршил најголемо влијание во македонското просветителство. За 
нас тоа е вистината и опстојно пишуваме во Хрватскиот илиризам и Маке-
донците.6 
                                                 

4 Исто, стр. 190. 
5 Goran Kalogjera, Hrvatsko-makedonske knjiżevne veze, nak. Izdavački centar, Rijeka, 1988; Goran 

Kalogjera, Hrvatsko-makedonske knjiżevne veze, 2. izdanje, dopunjeno, Zajednica Makedonaca u Republici 
Hrvatskoj, Zagreb, 1996; Горан Калоѓера, Хрватско-македонски литературни врски, превод од хрватски 
јазик Ранко Младеноски, изд. Современост, Скопје, 2008, стр. 298. 

6 Васил Тоциновски, Хрватскиот илиризам и Македонците, Македоника, Скопје, год. 1, бр. 2, 2011. 
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Студијата Контактите на браќата Петкович, македонски просветители, 
со хрватските книжевни дејци од 19 век во Риека, Загреб и Дубровник ги следи 
најзначајните хрватско-македонски врски воопшто. Константин Д. Петкович 
петнаесетина години бил руски царски конзул во Дубровник, кој имал посебен 
углед како дипломат и учествувал во многу значајни меѓудржавнички и дипло-
матски мисии на поширокиот балкански простор. Развил богата книжевна и 
научна соработка, негови пријатели и соработници биле значајни хрватски авто-
ри, познати се повеќе акции за собирање и зачувување на културното наследство. 
Руски воспитаник и висок царски службеник, со руско државјанство, никогаш не 
го заборавил сопствениот долг кон своите народ и татковина. Своите просве-
тителски идеи Петкович ги аргументирал со доаѓањето на католичките еми-
сари кои, според неговото мислење, единствено образовани и домашни духовни-
ци и учители можат да ги запрат и да го оттргнат народот од нивното 
влијание. Тука просветителот Петкович ги вклопил своите идеи во тековната 
царско-руска политика која ги вложувала сите сили за да може југот на 
Балканот да остане врски православен и на тој начин поподложен на руските 
интереси. И покрај професионалната лојалност кон државата на која й 
служел, според своите идеи Петкович бил вистински просветител на македон-
скиот народ кој имал намера да го придвижи од зачмаеноста, незнаењето и 
необразованоста, да го цивилизира, да го просветли, да го описмени.7 Тоа ќе 
рече оти свесно и совесно останал на своите национален македонски корен, на 
родот и породот на кои им служел и од местото на кое се наоѓал. 

Помладиот брат Андреја Д. Петкович во македонската книжевна наука 
беше познат како руски царски конзул во Риека. Млад и неискусен, поетски 
расположен што само по себе упатува дека стопанството и трговијата не му биле 
блиски по природа, а релевантни во неговата дипломатска работа, на оваа 
должност опстојал околу две години. Така или самиот си заминал од таа пози-
ција, а можеби тоа го сторило и руското Министерство за надворешни работи. 
Новите истражувања неговата риечка приказна ја менуваат, па наместо двете 
години докажуваат оти тука останал цели две децении. За неговата успешна 
дипломатска кариера, вторите македонски книжевни близнаци се дипломати од 
кариера, бил закитен со највисоки руски и австроунгарски одличја. Поетот, 
преведувач и лингвист Петкович оставил трајни траги во општествениот и посеб-
но во културниот живот на градот, бил член на Градската библиотека, добротво-
рец кој трипати дарувал по педесет форинти за сиромашните граѓани. Грижата на 
професорот Калоѓера за хрватското македонствување и неговото трајно мемори-
рање убедливо го потврдува и неговиот нов проект. Ја пронајде зградата во која 
живеел и работел овој за жал малку проучуван македонски просветител, и беше 
поставена спомен плоча како трајно обележје да не се заборави минатото и како 
повод повеќе до крај тоа научно да се истражува и да се афирмира. 

Во хрватско-македонските книжевни врски учествуваат речиси сите најпоз-
нати македонски автори и авторитети. Во тие непосредни врски се вклучуваат и 
Григор Прличев, Кузман Шапкарев, Евтим Спространов и Крсте Мисирков. 
Подготвувајќи го првиот број на списанието Вардар (1905) Мисирков ја препеал 
и ја објавил песната Патник на еден од најмаркантните илирски поети Петар 
Прерадовиќ. Со сето битие вграден во македонскиот идентитет и непокор и во 
неговата иднина, мудриот и зналецот Македонец ни малку случајно се определил 
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за оваа песна. Добро го знаел поетското дело на Прерадовиќ, посебно татковин-
ските песни, но во сопствениот тестамент ја одбрал токму неа зашто ги одразу-
вала идеите и идеалите што ги имал како стратег на македонската нација и народ, 
јазик, книжевност и култура. Калоѓера точно одредува оти Мисирков имал 
намера во списанието и натаму да ги разработува своите тези за посебноста 
и самобитноста на македонскиот народ во однос на српскиот и бугарскиот, 
докажувајќи дека македонскиот јазик не е ниту српски ниту бугарски, туку 
македонски и дека е можно со него да се реализираат сите родови и видови на 
литературата — и во прозата и во поезијата. Мисирков бил единствениот 
автор во првиот број што значи дека и самиот го исполнил со свои трудови, 
меѓу кои го ставил и преводот на Прерадовиќевиот Патник. Тематски, прево-
дот целосно се вклопил во содржината на месечното списание, како поетски 
аргумент на Мисирковата национална и патриотска дејност.8 

Во анализите и синтезите кои кај Калоѓера се остваруваат паралелно секо-
гаш се даваат и децидни вреднувања за завршената работа. За преведувачкиот 
потфат на Мисирков заклучува: Co npeвoдom на Прерадовиќевата песна 
Патник која не ја превел исклучително од пропагандни причини, туку и поради 
личното восхитување од песната и од нејзината хумана порака. Мисирков 
настојувал на своите сонародници и истомисленици да им доближи една 
хрватска родољубива песна со цел преку нејзините стихови да укаже на истите 
нерешени проблеми кои подеднакво ги оптоварувале и хрватскиот и македон-
скиот народ.9 Преводот бил верен на оригиналот, сочувана е метриката, а и 
духот на преводот е близок до оригиналот што е и најдобра оценка за преведу-
вачот Мисирков. 

Сопствено место и значење во хрватско-македонските врски има новинарот, 
публицистот и преведувачот Георги Капчев. Ако појавата на Зборникот на 
Миладиновци (1861, Загреб) ја почна културната соработка меѓу двата народа, 
тогаш излегувањето од печат на книгата Македонија или гласот на робот од 
Георги Капчев (1898, Загреб) ја отвора новата страница на политичка соработка. 
Пропатувајќи ја речиси половина Европа, a по задача на ВМРО, никаде немал 
можност да ги реализира поставените патриотски цели и задачи. Неколкумесеч-
ниот престој на хрватската земја е и негова македонистичка лебедова песна. 
Покрај трите изданија на книгата, успеал да отпечати и три броја од двонедел-
никот Македонија и да го најави новото списание Македонец. Претходно 
новинарските прилози кој ја составуваат книгата под заеднички наслов Глас од 
Македонија и со псевдонимот Галичанин на страниците од весникот Obzor ги 
разгласиле вистините за поробената и заборавена Македонија. Тоа била големата 
отворена врата за јавно да се потсети одважната и немилосрдна Европа оти 
македонскиот народ со столетија копнее и се бори за извојување на своите 
национални и социјални права и слободи. Се бара автономија, Македонија да 
биде правен субјект во рамките на една југословенска федерација која има своја 
традиција и континуитет, јазик, литература и култура, a посебно поглавје 
посветува и за обновување на Охридската архиепископија. Македонците не се ни 
Бугари, ни Срби, ни Грци и земјата Македонија му припаѓа на македонскиот 
народ. На тој братски народ чија судбина е идентична со онаа на хрватскиот 
народ, уводникот на весникот Hrvatska domovina повикува да им се пријде во 
помош на своите браќа во нивното конечно ослободување. Георги Капчев 
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можеме да речеме оти е своевиден претходник на Крсте Мисирков. Калоѓера е 
меѓу првите и ретки истражувачи на животот и делото на овој бележит и подза-
боравен Македонец. 

Во ова дело, како и во другите негови трудови Калоѓера го користи 
таканаречениот класичен компаративен метод кој се реализира како систематска 
синтетичка дескрипција на изложените и коментирани пред се книжевни и 
историски факти/аргументи. Се користи логички во тие принципи проверениот 
хронолошки ред кој во оваа книга опфаќа единаесет столетија неконтинуирана 
хрватско-македонска заемност. Посебен интерес за истражување и особено за 
коментирање кои се преплетуваат речиси во сите книги на Калоѓера, се првите 
близнаци во македонската литература Димитар и Константин Миладиновци, од 
охридско-струшкиот и Кочо Рацин од велешкиот книжевен круг. Појавата на 
Зборникот на Миладиновци не е само почеток, туку и најсилната карика во 
меѓусебните врски. Насловена Braċa Miladinovi - legenda i zbilja,10 книгата трага 
по идентитетот на Македонците и нуди многу аргументи за нивното присвоју-
вање и преименување во Бугари. Najveċi im je uspjeh, premda se ne smije zanemariti 
Dimitrijino djelo na prosvjetnom i kulturnom planu u Makedoniji, izdavanje zbornika 
narodnih pjesama. Oni su njime skrenuli pozornost svijeta, i to ne samo slavenkog, na 
sebe, svoj rad, na neprocjenivo usmeno stvaralaštvo svog makedonskog naroda. U 
Zborniku Miladinovi su svjetskoj znanosti podastrli dovoljno materijala, dovoljno 
čvrstih argumenata koji su toliko snażni da sruše sve dotadašnje zablude o njima i da ih 
konačno predstavi onakvima kakvi su bili dušom, srcem, rođenjem i djelom – samo 
Makedonci.11 

Книгата ја составуваат два текста кои поставената тема ја обработуваат на 
два плана. Најголемиот дел од нив со право како стожер го имаат меценството на 
ѓаковачкиот бискуп Јосип Јурај Штросмаер. Покрај непростивиот грев со 
преименување на Зборникот, неговиот авторитет длабоко се преплетува во сите 
димензии и значења на оваа македонска настолна книга. На својот штитеник 
Константин Миладинов му доделува група соработници со кои материјалот од 
грчко писмо е препишан на македонскиот народен јазик (дијалектите) од кои и 
биле направени записите. Co предговорот и со првиот македонско-хрватски 
диференцијален речник, сработен пак по совет на бискупот, Константин 
всушност станува втемелувач на македонско-хрватските научни и книжевни 
врски. Големиот број на претплатници и потоа бележитиот интерес и одгласите 
на науката за Зборникот зад себе го имаат авторитетот на неговиот мецена. 
Пријателите и соработниците кои го опкружуваат младиот Македонец се исто 
така луѓе од опкружувањето на Штросмаер. Неговата љубов и приврзаност кон 
Константина е уверливо покажана во текстот Štrossmayerov štiċenik, кои не 
секнале и биле активирани со сите сили и на сите страни со дипломатските 
обиди и промашувања за избавување на браќата од цариградските зандани. 

Во вториот дел текстови Калоѓера се бави со одделни прашања од животот 
и дејноста на струшките браќа. Димитар Миладинов не е само татко на маке-
донското просветителство и учител речиси на сите најзначајни автори, туку е 
човек кој ги покажал и широко ги отворил етичките и естетските патишта на 
националната самостојност и афирмација. Романтизмот како омилена тема, 
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авторот со право на голема врата како романтизам со македонски бои ја внесува 
во традицијата и континуитетот на македонската книжевност, а негов втемелувач 
е Константин Миладинов. Како што веќе забележавме посебен интерес во 
истражувањата на Калоѓера се животните и творечки врвици на родоначалникот 
на современата македонска литература Кочо Рацин. Во содржината на книгата 
Racin u Hrvatskoj вградени се четиринаесет текста.12 Судбината во која рековме 
нема случајности ќе посака и зачекорувањето на современата македонска кни-
жевност на македонски литературен јазик пак да биде од Хрватска. Стихозбирка-
та Бели мугри на Рацин метафорично се нова фаза во меѓусебните преплетувања. 
Прогонуваниот комунист, револуционер и писател Рацин, чиј секој чекор будно 
го следеле властите и полицијата, најбезбеден можел да биде во границите на 
хрватската земја. Оттука неговите песни, раскази, романот Афион, есеите и 
книжевните рецензии, студии и новинарски прилози биле напишани на овој 
јазичен исказ, публикувани во повеќе хрватски весници и списанија, наградуван, 
а најмногу и најверни пријатели имал од редот на хрватските општественици, 
револуционери, комунисти, писатели, сликари, новинари и публицисти. Без 
нивната братска и несебична морална и материјална поддршка Бели мугри (1939, 
Самобор) никогаш не би ја здогледале светлината на денот. По Зборникот на 
Миладиновци, Македонија или гласот на робот на Георги Капчев, Рациновите 
Бели мугри би рекле го заокружуваат македонско-хрватското свето тројство. 

На будното око на книжевниот историчар Горан Калоѓера не му побегнува 
ни најмалиот, најобичен, на прв поглед безначаен детаљ. Многу мигови или 
фрагменти од животот и творештвото на Рацин останале под сенка на одделни 
настани и согледувања. Никој како да не ги видел и биле отфрлени во мрак и 
прашина. Во животот нема ништо големо, туку неговиот комплексен мозаик го 
создаваат/градат многу мали, катадневни и најобични детали. Ако со него не ја 
создаваме големата слика за великанот Рацин, не сме рекле многу, да не кажам 
ништо. Зашто има мигови кои добиваат судбинско и историско одредиште без 
кои потоа не можат да се следат и да се вреднуваат нови етапи, акции и 
резултати. Од тој еден и единствен миг Калоѓера умее да создаде вистинска, 
возбудлива и читлива приказна. Како илустрација за ваквите наши кажувања го 
земаме расказот-есеј Racinovo ѕиšаско popodne. Bo Окружниот суд во Сплит на 2 
март 1929 година, прекинат е судскиот процес против Кајо Парач и Кочо Рацин. 
Излегувајќи од затвор, со разгледница им се јавил на родителите и на саканата 
Рахилка Фирфова. Истиот ден со бродот Белград се упатил кон Риека. Од 
сочуваната епистоларија можеме да претпоставиме оти Рацин едно попладне и 
можеби една ноќ минал на Сушак, чекајќи го возот за Загреб. 

Младиот и љубопитен Кочо Рацин, уште повеќе поет и бунтовник се авто-
портретира во шкртите обраќања во разгледниците. He можело да не го возбуди 
и заинтригира морето. Окото, мислата и срцето да не реагираат на морето, на 
неговите бои, мириси и звуци, моќта и благоста, силовитоста и непредвидли-
воста. Дали сушачкото попладне не е мал здив, одмор, утеха, размисла, секако и 
нова авантура како дел од неговиот карактер. Możda u ovom trażenju Novog i 
pronalażenju samog sebe treba trażiti odgovore na njegovo putovanje u Rijeku,i li 
svjesno produżenje trenutka povratka u Makedoniju. Racinu je zaista trebalo vremena 
u kojem ċe srediti utiske, stišati emocije i konačno usmjeriti svoje djelovanje. Kongres u 
Drezdenu, hapšenje u Sloveniji, suđenje u Splitu, neuslišana ljubav, sindikalna i 
partijska aktivnost, pjesničke ambicije sve je to u jednom trenutku izbilo na površinu, 
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uvjetujuċi kaotičnost u njegovu biċu, vapeċi za rješenjem. A do njega se moglo doċi u 
tišini, razmišljanju, miru, slobodi, na osami, među neċim drugim ljudima i krajevima. 
Pritom ne smijemo zaboraviti da je oduglovačeċi svoj povratak u Makedoniju, Racin 
svjesno rizikovao, pošto je bio dużan podnijeti izvesċe o rezultatima toga kongresa u 
Njemačkoj. Iz navedenog proizilazi da je Racinu, uz z żelju za avanturom i spoznajom 
novog, bilo potrebno određeno vrijeme da rasčisti sam sa sobom, iz čega je i proizašla 
odluka da se smijerom prema Rijeci dobije na vremenu.13 Горан Калоѓера е книже-
вен историчар и професионално тоа го исполнува неговиот творечки опус. He 
публикувал никогаш и никаде да речеме некоја песна или расказ. Но читајќи го 
овој и други негови текстови, сигурни сме оти некогаш й се обратил на убавата 
литература и можеби во неговата архива се сочувани и потајно опстојуваат некои 
ракописи. 

Книгата Jużnoslavenska knjiżevna prożimanja,14 ja составуваат четири поголе-
ми целини: Racinovi susreti s Hrvatskom i njenom knjiżevnošċu, Studije o jużnosloven-
skoj knjiżevnoj baštini, Koječega na red izgovorenoga, spevana, prevedena i naskovana 
и Jużnoslavenska knjiżevna prożimanja. Bo најобемната втора студија, посебно 
внимание се посветува на судбинската одредница македонските автори да 
живеат, да се образуваат и профилираат во други земји и последователно како 
книжевно средство да го користат туѓојазичниот исказ. Во непосредните контак-
ти и најмногу може да се учи од туѓото искуство. Пишувањето на граматика на 
македонскиот јазик имало повод и пример со Slovnica hervacka на Антун 
Мажураниќ и Ilirka slovnica на Вјекослав Бабукиќ. Или примерот со Стефан 
Верковиќ и мистификацијата Веда Словена. Научната мисла го пречека од возви-
шени пофалби до тотални негирања и сомнежи кои се покажаа точни. Така со 
творечката смрт на Верковиќ, се роди новото знаменито име на македонскиот 
народен пејач Јован Гологанов. Во четвртото поглавје по кое е именувана и 
книгата, се следат контактите и влијанијата што македонската ги остварила со 
српската, словенечката и босанско-херцеговската книжевност. Најдолги и плодо-
творни биле македонско-српските врски кои се обусловени од многувековни 
општествено-политички и културно-образовни процеси, движења и акции. 

Четири обемни поглавја ја составуваат и книгата Komparativne studije 
makedonsko-hrvatske,15 и тоа: Braċa Miladinovi, Makedonsko novorođenje i hrvatski 
preporod, Kočo Racin и Hrvatsko-makedonski knjiżevni, kulturni i znanstveni dodiri. 
Хрватскиот илиризам и македонското просветителство остваруваат извонредна 
соработка и како што забележавме погоре токму тој и има првично место и 
значење не само врз неговото профилирање, туку и во идните развојни процеси. 
Во тоа време во македонската литература се јавуваат сите нови книжевни жанри 
како што се фељтонот, афоризмите, поемите, елегиите, критиката кои до овој 
период биле непознати и за хрватската литература. Обработувајќи ја преродбата 
Калоѓера посебно се задржува на авторите кои имаат сопствен учинок во 
создавањето и во првите исчекорувања на новите книжевни видови, и со аргу-
менти потврдува оти македонската преродбенска литература не се разликува 
посебно од останатите словенски литератури, особено кога станува збор за 
стилските формации. Компарирајќи ја македонската со хрватската и бугарската 
литература децидно ги набележува истите и слични проблеми, преовладувањето 

                                                 
13 Исто, стр. 28. 
14 Goran Kalogjera, Jużnoslavenska knjiżevna prożimanja, Matica hrvatska, Rijeka, 1991, str. 138. 
15 Goran Kalogjera, Komparativne studije makedonsko-hrvatske, Hrvatsko filološko društvo, Rijeka, 2000, 

str. 127. 
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на поезијата и на исти книжевни видови. Иако создава во неспоредливо потешки 
услови македонската литература со ништо не била оневозможена да не создаде 
дела со трајни естетски вредности и така да го оствари квалитетниот развоен 
подвиг во кој македонското книжевно творештво од средновековната писмена 
традиција рамноправно со сите други национални книжевности да влезе во лите-
ратурата на дваесеттиот век. Во завршното поглавје посветено и на современоста 
Калоѓера меѓу другите пишува и за одделни автори и нивниот влог во македонско-
хрватските врски, како што се Ѓакомо Скоти, Борислав Павловски, Александар 
Спасов, Огнен Бојаџиски. 

Горан Калоѓера како книжевен историчар е во постојана потрага за животот 
или поточно за катадневното опстојување и истрајување на пишаниот збор. 
Повеќе години на страниците од дневниот весник Novi list co рецензии и комен-
тари ќе ја проследува македонската книжевна наука и литература. Потоа, селек-
тирајќи шеесетина текстови ја составува книгата Osvrti.16 Секој миг од животот 
во времето на самиот настан станува минато. Тоа можеме да го проследиме во 
Poveznice makedonsko-hrvatske.17 Bo неа, меѓу другото, се прегледот на македон-
ската народна книжевност во Хрватска, записот за автобиографско-мемоарската 
книга Македонија е сё што имаме на Киро Глигоров, за кого авторот го врзува 
повеќегодишно и верно пријателство, компаративното спротивставување на 
двата великана Харалампие Поленаковиќ и Антун Барац до несебичното вгра-
дување на десетици и десетици знаменити Хрвати како втемелувачи на многу 
научни и културни области и институции во создавањето и изградбата на СР 
Македонија. Книгата Prepoznavanja,18 ce одвојува од севкупното досега разгле-
дувано дело на Калоѓера. Станува збор за енциклопедиско издание, во кое, од 
најдамнешни времиња до денешни дни, се дадени над седумстотини библио-
графски единици за процеси, движења, појави, автори, дела, институции, 
манифестации од македонско-хрватските врски. Книгата и беше темелник за 
Меѓународниот научноистражувачки проект Традицијата и континуитетот во 
македонско-хрватските врски (2007 – 2009). Носители беа Институтот за маке-
донска литература во Скопје и Филозофскиот факултет во Риека, а главни истра-
жувачи се Горан Калоѓера и Васил Тоциновски. 

Хрватско-македонските културни и книжевни врски во трудот Prilozi 
istrażivanju makedonske povijesti knjiżevnosti,19 Горан Калоѓера ги систематизира 
во три фази. Тоа се првата половина на 19 век, меѓувоениот период (1928 -1939) 
и од деведесеттите години на 20 век. Секоја фаза има карактеристични политич-
ки предуслови и остварува различни резултати. Co посебна страст авторот 
пишува за македонскиот романтизам и неговите главни претставници како 
оригинални и големи творци Григор Прличев, Константин Д. Петкович, Јордан 
Хаџи Константинов Џинот и Кузман Шапкарев. Во преплетување на спротивста-
вените континуитет (хрватски) и дисконтинуитет (македонски) во книжевноста 
се потврдува извонредниот пример на соработка меѓу нив кој на светот импре-
сивно му покажува како два народа можат и треба да се почитуваат, разбираат и 
соработуваат. He делејќи граница, што секако е голема предност и вредност, тие 
никогаш меѓусебно не војувале. Никој никому ништо не му земал и не му 
                                                 

16 Goran Kalogjera, Osvrti, Rijeka, 2004. 
17 Goran Kalogjera, Poveznice makedonsko-hrvatske, Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Rijeka, 

2006, str. 126. 
18 Goran Kalogjera, Prepoznavanja, Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 2007, str. 204. 
19 Goran Kalogjera, Prilozi istrażivanju makedonske povijesti knjiżevnosti, Современост, Скопје, 2009, str. 

264. 
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должел. Така нивните врски постојано и традиционално знаеле за соработка и 
надополнување, дорекување и доградување. 

И за крај си дозволуваме самоповикување.20 Немирниот и љубопитен истра-
жувачки дух на Горан Калоѓера строго се придржува кон правилото оти на 
науката туѓи й се емоциите, чувствата и субјективните симпатии, а ги признава и 
ги почитува и единствено се гради врз аргументите и фактите. Но, недобројот од 
настани, случки, личности, автори и дела, движења и акции, организации и 
системи; многу бројки и уште недоброј сувопарни податоци, мораме да признае-
ме оти тоа се најздодевните нешта на светот. Користејќи ги нив, имајќи ги како 
камен темелник Калоѓера нив ги облагородува, им вдахнува живот, ги облаго-
родува во страници кои со интерес и леснотија се читаат. Co задоволство се 
препрочитуваат. Ги раздиплуваат тие македонските приказни од сесловенските 
просветители Свети Кирил и Свети Методиј, преку нивните верни ученици и 
следбеници Свети Климент Охридски и Свети Наум Охридски до првиот 
словенски универзитет на Балканот, Охридската книжевна школа, со Констан-
тин Миладинов и Кочо Рацин до денешни дни. Тој е строг и правичен научник. 
Народски би рекол оти тој нема влакна на јазикот. Извонредно аналитичен, со 
чувство и мерка за синтези и вреднувања, без заобиколувања секогаш го кажува 
она што го мисли. За таа и таква негова немерлива љубов кон поимите 
Македонци и Македонија, се обидовме за една мала возвратка со иста намера и 
мера. И научникот има право на мала интимност/исповед. Preda mnom je mnogo 
neistrażenog, nedorečenog, mnogo pitanja očekuju odgovoreи i ja na njih, ako me 
poslużi zdravlje, namjeravam reagirati. Posao knjiżevnog povjesničara je lijep, on je 
trajni izazov, samopotvrđivanje, ali i znanstvena istina. Tom cilju – istini u znanosti, 
namjeravam i dalje teżiti.21 Toa ce и нашите пожелби во функција на натамошните 
плодородни хрватско-македонски врски. 

 

                                                 
20 Васил Тоциновски, Мост од ѕуница, изд. Hrvatsko knjiżevno drustvo, Rijeka и Академски печат, 

Скопје, 2011, стр. 11. 
21 G. Kalogjera, Poveznice makedonsko-hrvatske, str. 126. 
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ДIONIСISKITE ELEMENTI 
VO MAKEDONSKIOT FOLKLOR 

(trakiskiot supstrat vo pretstavata za samovilite) 
 
 
Etnokulturni vlijanija vo pretstavite za samovilite: 
Mnozina istra`uva~i tvrdat deka samovilite se mitolo{ki su{testva 

karakteristi~ni, pred s#, za slovenskata mitska tradicija,1 no fakt e deka 
sli~ni mitski su{testva im bile poznati ne samo na Ju`nite, Isto~nite i 
Zapadnite Sloveni, tuku i na drugite narodi vo anti~ko doba (zasvedo~eni 
se kaj starite Grci, Rimjanite, Germanite i sl.), {to gi afirmira kako 
panevropska mitolo{ka pretstava. Sepak, S. Ze~evi} ne ja otfrla mo`nos-
ta ju`noslovenskite pretstavi za samovilite da se izme{ale so veruvawata 
na starosedelcite na Balkanot {to rezultiralo so svoevidna fuzija na 
ju`noslovenskata pretstava za samovilite so soodvetni trakiski i staro-
gr~ki pretstavi. Vo taa smisla, nekoi istra`uva~i istaknuvaat deka ju`no-
slovenskite samovili (koi se sre}avaat pod razli~ni imiwa: vili, samovi-
li, samodivi, judi i brojni eufemisti~ki imiwa2) najprvo bile demono-
lo{ki bitija koi{to gi pretstavuvale du{ite na umrenite devojki, a potoa 
pod vlijanie na gr~ko-trakiskite nimfi, poprimile i karakteritiki na 
vodeni, {umski i planinski duhovi. 

Pretstavata za samovilite nesomneno se dobli`uva do pretstavata za 
nimfite – drevni bo`ici na nedoprenata priroda, povrzani so vodata i 
vegetacijata. Vo gr~kata mitologija nimfite ja pridru`uvaat Artemida vo 
lovot, predvodeni od Pan – kozonogiot bog na stadata. Kultot na nimfite 
bil ra{iren vo celiot anti~ki svet: trite nimfi bile edni od najpo~itu-
vanite bo`estva kaj Trakijcite (po Trakiskiot kowanik) koi gi zamislu-
vale kako mladi `eni, koi tancuvaat goli ili oble~eni. Nivni atributi se: 
jabolkoto, afionot, trendafilot, `itniot klas, a do nivnite svetili{ta 
(kraj izvorite) se prinesuvale `rtvi: cve}e, med, mleko, maslo, vino, med, a 
nekoga{ i jagne. Spored anti~kite pretstavi, nimfite sakaat da tancuvaat, 

                                                 
1 Najrano svedo{tvo za kultot kon samovilite vo staroslovenskata tradicija ostavil vizan-

tiskiot hroni~ar Prokopij Kaesariski vo 6 vek: toj soop{tuva deka Slovenite gi po~ituvale 
rekite, nimfite i drugi bo`estva na koi im prinesuvale `rtvi.  

2 Vo Makedonija i Bugarija, pokraj samodivi, se sre}ava i terminot judi (vo narodnite 
pesni se spomenuvaat samovili, brodnici, magesnici), a vo upotreba se i eufemizmite: 
beli-crveni, slatki-medeni, `ivi-zdravi, medeni-masleni (koi se odnesuvaat i na drugite 
`enski mitolo{ki su{testva: nare~nicite i personificiranite bolesti), a vo Banat 
samovilite gi narekuvaat divne (kako {to Eriniite eufemisti~ki gi narekuvaat eumeni-
di = nakloneti, milostivi bo`ici). 
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a vo svoeto oro gi prifa}aat i smrtnicite (osobeno im se nakloneti na 
ov~arite). Spored mestoto na koe prestojuvaat, nimfite imaat razli~ni 
imiwa: najadi (`iveat pokraj slatkite vodi: izvorite, rekite i ezerata), 
okeanidi (nimfi na okeanot), nereidi3 (vodeni niмfi, koi se povrzuvaat so 
moreto), oreadi (vladeat so planinite i ridovite), drijadi (`iveat po 
{umite, a hamadrijadi se onie koi se povrzuvaat so dabovite {umi), meli-
jadi (najstari nimfi koi `iveat na jasenovo drvo), hesperidi (vo jabolko-
vata gradina) i dr4. Nekoi nimfi se individualizirani, taka vo anti~kata 
mitologija Eho e nimfa na gorite i izvorite, vo koja bil vquben Pan, 
bidej}i taa go odbila poradi toa {to e satir, za da & se odmazdi Pan gi 
nateral ov~arite da ja raspar~at. (U{te popoznata e legendata spored koja 
Eho bila vqubena vo Narcis i od maka po nego is~eznala, a i ostanal samo 
glasot5). Imeto na nimfite zna~i „prekrieni so prevez“ {to gi afirmira 
kako „mladenki“ ili devojki podgotveni za ma`ewe (da se potsetime deka i 
samovilite nosat prekrivka, t.n. bulo, a vo narodnata tradicija mladite 
nevesti se narekuvaat „bulki“). 

Vrz pretstavata za samovilite vo golema mera vlijaele i anti~kite 
menadi ~ie ime se povrzuva so gr~kiot zbor: maínomai {to zna~i „da se bide 
vo delirium“ (u{te se narekuvaat bakhantki, spored vtoroto ime na Dio-
nis – Bakho). Za menadite se veli deka se javuvaat kako silen veter (sli~no 
na samovilite vetru{ki), a tancot i muzikata gi dobli`uvaat do muzite. 
Menadite se oven~ani so br{len, nosat nametka od elensko ili panterovo 
krzno, i opa{ani se so zmii. Vo svojot dionisiski zanes, menadite gi zemaat 
v race i gi dojat elenite i drugite divi `ivotni, gi raspar~uvaat i go jadat 
nivnoto sуrovo meso. Pretstavata za natprevarot pome|u ov~arot i samovi-
lata n# vodi kon mitot za trakiskiot pevec Timaris koj se drznal da se nat-
prevaruva so muzite i bil oslepen, li{en od glasot i od sposobnosta da 
sviri (ovoj mit se vrzuva i za najpoznatiot mitski peja~ Orfej). 

 
Trakiskiot supstrat vo pretstavata za samovilite: 
So cel da go ekstrahirame trakiskiot supstrat vo pretstavata za 

samovilite, }e se zadr`ime na motivot „samovilska svadba“ i negoviot 
motiv-satelit „samovilsko oro“, koi{to razotkrivaat dlaboko arhai~na 
mitologema/ ritualema.  

Pretstavata za samovilskata igra/ samovilskoto oro e mo{ne prisut-
na vo poetskiot folklor i voop{to ne e slu~ajna, tuku e dlaboko arhai~na 
i vle~e tragi od prvobitniot obreden sinkretizam, koga igrata se nao|a vo 

                                                 
3 Za razlika od ju`noslovenskite samovili, gr~kite nereidi ne javaat i ne lovat. (Genezata 

na mitskata pretstava za samovilite voobi~aeno se locira vo love~koto op{testvo, na {to 
upatuvaat zadol`itelnite atributi na samovilite koi go sugeriraat love~kiot stadium: vooru-
`eni se so lak i streli i javaat/jazdat na elen – `ivotno koe gi sugerira love~kite kulturi od 
vremeto na gorniot paleolit). 

4 Vo srpskata tradicija samovilite, isto taka, se imenuvani razli~no, spored mestoto na koe 
pretstojuvaat, pa se spomenuvat: vila vodarkiwa, brodarkiwa, nagorkiwa, prigorka, podgorka, 
zagorkiwa, planinkiwa, pe{terkiwa, oblakiwa i dr.  

5 Spored narodnite veruvawa ehoto e juda ili ne~ist duh: postoi pretstava deka judite se 
javuvaat kako eho, zatoa na eho ne se odgovara (za da ne mu se zeme glasot na ~ovekot).  
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spoj so obredot, mitot, magijata. Vrskata na samovilite so igrata i muzika-
ta, e prili~no naglasena: sekoga{ se potencira deka tie se strasni qubi-
telki na tancot: glavnoto zanimawe im e igraweto oro, a najdobrata zabava 
– da vovedat nekogo vo svoeto „oro“ i da go nadigraat (najgolema navreda za 
samovilite e da se nagazi na nivnoto oro).6 Mestoto kade igraat samovilite 
(ori{te, igri{te, trkalo, oramie, samoviljak, pepeli{te, samovilsko 
oro) e krug so izgazena ili podgorena treva (a vo sredinata kade bil 
svira~ot – trevata e temnozelena), ili mesto koe ne obrasnuva so zelenilo 
(zatoa {to koga tancuvaat, trevata podgoruva). Krugot koj go obrazuva 
nivnoto igri{te, vsu{nost, ima magiska smisla i go oddeluva nivnoto 
prostranstvo od prostranstvoto na ~ovekot. Spored narodnite pesni, samo-
vilite igraat vo krug, a vo centarot na krugot e ov~arot-svira~ (smrten 
ma`): na mestoto na koe{to toj stapnal, trevata e zelena (sli~no na 
samovilite, i nimfite se `eni ~ij tanc go vodi Pan, bo`estvo na stadata). 
Spored narodnite veruvawa, samovilskata svadba se slu~uva preku no}, 
koga samovilite go igraat samovilskoto oro (so podviknuvawe „ihu-u-u“ 
kako na svadba), a vo nivnata `enska povorka namesto mlado`enecot, se 
nao|a eden smrten ma` – gajdaxijata koj{to im sviri so gajdi i tapani. 

Prisustvoto na ma{kata figura sred `enskiot kolektiv, se prepozna-
va i vo motivot za oblog na samovilata so ov~ar koj sviri na meden kaval 
ili javorova svirka. Oblogot e: ako toj gi natsviri samovilite, da mu ja 
dadat najmalata i najubavata juda, a ako zagubi – da mu zemat „rusata glava i 
crnite o~i“. Vo pesnata Oro mi igrale trista samovili (Mil.2) se raboti 
za oblog/natprevar vo svirewe pome|u Dimo i starata samovila koja najve-
rojatno pretstavuva samovilska stare{ina: „Sviri Dimo, sviri, ako nam 
nadsviri{,/ ]e ti ja daime \ur|a samovila/ \ur|a samovila, na krajna 
devojka...“ Identi~na e i pesnata Bo{ko gajdaxija i stara samovila 
([apk.6) vo koja se javuva i alternativniot ishod na oblogot: vo slu~aj da ne 
gi natsviri, da mu gi zemat dvete crni o~i.7 

  
Orfeevski element – ubistvoto na svira~ot: 
Motivot „ubistvo na svira~ot“ se smeta za „orfeevski“ bidej}i napom-

nuva na anti~kiot si`et za ubistvoto na Orfej (komu menadite/ bahantkite 
mu gi otsekle racete i nozete – sosema identi~no na motivot „samovilska 
kazna“). Vo mitot za smrtta na Orfej, se ka`uva deka po vra}aweto od 
podzemjeto, Orfej go prezrel Dionis i im sovetuval na lu|eto da go 
po~ituvaat Apolon kako najgolemo bo`estvo (od Apolon gi dobil prvite 
pouki vo svirewe i peewe – Apolon mu ja podaril lirata so sedum `ici, a 
Orfej dodal u{te dve `ici na instrumentot, za da bidat ist broj so muzite). 
Za kazna, Dionis gi pottiknal menadite da go rastrgnat Orfej, no nekoi 

                                                 
6 V. ^ajkanovi} naveduva deka demonite ja sakaat igrata: |avolite sakaat igra, pa so svirka 

mo`at da se izmamat da izlezat; ve{terkite i karakonxulite vo no}no doba na rakrsnica 
igraat oro; a oro se igra i vo dolniot svet (poznata e i praksata pri pogreb da se izigra oro, 
samo neopaku). Su{tinata na obrednite tanci e da ja razdvi`at energijata na vitalnite prirod-
ni elementi, zatoa se praktikuvale pri izveduvaweto na site obredi. 

7 Vo pesnata za Ive koj zaspal vo samovilska gora i bil poguben pa o`ivean od Vida samovi-
la, se krie anti~kiot orfeevskiot si`et za Orfej rastrgnat od bakhite. 
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izvori velat deka trakiskite `eni go ubile Orfej za da go kaznat za 
mizoginijata, zatoa {to po smrtta na Evridika ja odbival qubovta na 
`enite i go poni`uval `enskiot rod (drugi izvori ka`uvaat deka Orfej gi 
vostanovil misteriite vo koi ne u~estvuvale `enite, poradi {to tie go 
rastrgnale). Spored najpoznatoto predanie, menadite go raspar~ile Orfej, 
a delovite od negovoto telo gi rasfrlale na site strani. Negovata smrt }e 
ja potrese celata priroda: pticite i divite yverovi taguvale, drvjata od 
`al gi otfrlale listovite, rekite nado{le vo buica od sopstvenite 
solzi… Muzite go sobrale raspar~enoto telo na Orfej i go pogrebale pod 
Olimp. Se veli deka slaveite koi se gnezdat okolu grobot na Orfej, peat 
poglasno i poubavo od ostanatite.8 (Glavata na Orfej i lirata koi bile 
frleni vo more, branovite gi isfrlile na ostrovot Lezbos; `itelite ja 
pogrebale negovata glava i od toga{ Lezbos stanal centar na lirskata 
poezija, a pokraj toa {to e simbol na muzikata, Orfej se spomenuva i kako 
mitski „civilizator“ koj go nau~il ~ove{tvoto na umetnosta na pi{uva-
weto, zemjodelstvoto, medicinata). 

Mitot za Orfej nastanal vo 6 vek p.n.e. vo tesna vrska so orfi~kite 
misterii (onie koi bile inicirani vo orfizmot nosele beli odela, ne 
jadele meso, jajca i grav). Raspar~uvaweto na Orfej potsetuva na raspar~u-
vaweto na Dionis, no kako {to istaknuva M. Elijade, Orfej e reformator 
na dionisiskata religija vo Trakija, a orfizmot e semanti~ka inverzija na 
dionisistvoto koe pominalo niz radikalna promena (nasproti orgijazmot 
na dionisiskiot kult, orfi~kiot kult podrazbira asketizam, a apstinenci-
jata od hrana i od seks stanuva norma).9  

 
Pretstavata za samovilskata svadba – 
dionisiski elementi: 
Iako mitologemata „samovilsko oro“ (vo konstelacija so motivot za 

natsviruvaweto pome|u svira~ot i samovilite, i vo korelacija so motivot 
„samovilska kazna“) sodr`i prepoznatlivi elementi od orfizmot, mitolo-
gemata „samovilska svadba“ vo osnova bi mo`ela da gi reproducira bahana-
liite koi n# vodat kon Dionisiskite misterii.  

Spored M. Elijade, Dionis e inspirator na `enskite ekstati~ni 
kultovi ~ija glavna osobenost e orgijazmot i ekstazata do koi se doa|a so 
svirewe, vikawe i „besna“ igra. Mo}niot dionisiski kult go reproducira 
mitot za progonstvoto na Dionis, negovata smrt i povtornoto ra|awe. 
Dionis (sinot na Zevs i princezata Semela – }erkata na Kadmo/kralot na 
Teba) e bog na plodnosta i vinoto, no vo osnova se raboti za bog na 
vegetacijata koj periodi~no is~eznuva (spa|a vo kategorijata bogovi koi 
umiraat i povtorno se ra|aat). Dionis e prika`an so rogovi i venec od zmii 
(rogovite ja potenciraat vrskata so Pan, bog na proletta i bog na stadata, 
vo pra{awe e staro bo`estvo ~ii atributi se preneseni i na satirite – 
sledbenicite na Dionis koi imaat rogovi, bradi i kozji kopita).  

                                                 
8 [. Kuli{i}, str.311.  
9 M. Elijade: Vodi~ kroz svetske religije, str. 147 
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Masovnoto raprostranuvawe na kultot na Dionis koj najverojatno imal 
frigisko-trakiski koreni10 (iako nekoi istra`uva~i go tretiraat kako 
kult koj do{ol od istok, a drugi go smetaat za panhelenski kult) naiduvalo 
na golem otpor. Dionisiskiot kult bil smetan za tu|inski, a somne`ot vo 
negovoto bo`estveno poteklo, se odrazil i vo mitot za Dionis koj moral 
preku ~uda i preobrazbi, odnovo i odnovo da se potvrduva kako bog (nemu, 
kako i na negovite sledbenici, postojano im se zakanuvale progonstva i 
smrt, pa se smeta deka mitskata prikazna za progonstvoto na Dionis e 
podocna dodadena, vo sklad so potrebite na kultot koj bil `estoko 
osporuvan i progonuvan). 

Spored osnovniot mit (postarata mitska verzija), Zevs se vqubil vo 
Kadmovata }erka Semela, i se soedinil so nea vo svetili{teto na Demetra. 
Koga Semela go za~nala bo`estvenoto dete (Dionis), qubomornata Hera za 
da go spre~i negovoto ra|awe ja posovetuvala Semela da pobara od Zevs da se 
pojavi pred nea vo siot svoj sjaj. Zevs se pojavuva kako gromonosec i so 
molwite ja spr`il Semela, a nerodeniot sin go spasil na toj na~in {to go 
za{il vo sopstvenoto bedro (zatoa Dionis se vika „dva pati roden“). Spored 
drugi verzii, po zapoved na Hera, Titanite go grabnale i go raspar~ile 
novorodeniot Zevsov sin – Dionis, no Zevs uspeal so molwi i gromovi da gi 
rastera titanite, i da go vrati vo `ivot Dionis, od edno par~e od negovoto 
telo (srceto). Koga porasnal, Dionis go otkril dobivaweto na vinoto, a 
gnevnata Hera mu ispratila ludilo, po {to toj po~nal da talka niz svetot 
({irej}i go voedno i kultot na vinoto).  

Vo ovoj slu~aj n# interesira ulogata na `enite vo kultot na Dionis 
({to bi ja potkrepilo na{ata teza deka motivite „samovilsko oro“ i 
„samovilska svadba“ krijat tragi od drevnite dionisiski kultovi). Da se 
potsetime na mitskata prikazna za bogot Dionis: mitot ka`uva deka poradi 
gnevot na Hera, Dionis izrasnal pome|u `enite11, a `enite-sledbeni~ki 
bile pokraj nego i toga{ koga trgnal na pat po svetot, opien so sokot od 
vinova loza i oven~an so lovor i br{len (samovilski rastenija). Patuvaj}i 
po dale~ni zemji vo pridru`ba na razulaveni i raspusni polubo`estveni 
su{testva (nimfi, menadi, tijadi, bahantki, satiri), Dionis go ra{iril 
odgleduvaweto na vinovata loza (triumfalniot pat na Bakhus, edno od 
kultnite imiwa na Dionis, vsu{nost go simbolizira {ireweto na kultot 
na vinoto). Vo sve~enostite vo ~est na bogot Dionis koi bile orgijasti~ni, 
klu~na uloga imale `enite koi u~estvuvale vo religioznite misteriii. 

Misteriite (od gr~k. zbor {to zna~i tajna) – ozna~uvaat tajna slu`ba 
na nekoe bo`estvo, koja se sostoela vo izveduvawe na opredeleni obredi, no 
voedno misteriite podrazbiraat i arhai~na inicijacija vo tie tajni 
dru{tva (za religioznite misterii bila karakteristi~na tokmu veselata i 
vulgarna procesija). Ottuka i vpe~atokot deka drevnata ritualema koja 
treba da ja prepoznaeme vo motivot „samovilska svadba“, se odnesuva tokmu 
na dionisiskite obredni povorki sostaveni od `eni vo orgijasti~no 
raspolo`enie (koi praktikuvale pijanstvo, seks, nasilstvo i sakatewe).  

                                                 
10 Sabazij e trakiskiot bog homolog na Dionis (spored M. Elijade toj e trakiskiot Dionisij 

so lokalno ime). 
11 Podvle~eno od N. Anastasova [kriwari}. 
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Dionisiski bahanalii (orgijasti~en ritus):  
Dionisiskite misterii bile povrzani so kultot na vinoto, osnovna 

cel na ovoj kult bila da se so~uvaat i prenesat ponatamu tajnite na 
odgleduvaweto vinova loza (konstatiravme deka ovoj kult navleguva vo 
Grcija okolu 6000 god. p.n.e. koga za prv pat vleguva vo upotreba i vinoto). 
Na samiot po~etok vinoto se podgotvuvalo po tajni recepti na travarskite 
{koli, koi vo „bogovskiot napitok“ dodavale med, razni bilki i za~ini 
(pred s# otrovniot br{len za koj se smetalo deka go neutralizira pijan-
stvoto). Nekoi istra`uva~i smetaat deka vo vinoto se stavale i haluci-
nogeni trevki, so {to se ovozmo`uvala klu~nata ceremonija vo dioni-
siskite misterii – opsednatosta od bo`estvoto (ili opsednatost od 
duhovite na `ivotnite, koi pretstavuvale transformacii na bo`estvoto). 
U~esnicite vo kultot postignuvale sostojba na opsednatost, po pat na 
kolektivno tancuvawe so ritmi~ki zvuci na tapan ili frula, {to vodelo 
do karakteristi~ni dvi`ewa na teloto i specifi~ni ritmizirani izvici 
koi postepeno go inducirale transot. Izvorite ka`uvaat deka kultot na 
Dionis podrazbiral orgijasti~en ritus i drasti~no kr{ewe na op{testve-
nite normi. Za ovoj kult bile karakteristi~ni falusnite procesii i 
`rtvenite obredi so sirovo meso, a vo dionisiskite razuzdani i pijani 
praznuvawa, vladeela potpolna seksualna sloboda.  

Vo Evripidovata tragedija Bakhi/Bahantki koja pretstavuva najva`en 
dokument za dionisiskiot kult, Dionis gi ispra}a menadite/majnadite koi 
vo ekstati~no ludilo, razulaveno skitaat po {umite, rastrgnuvaj}i divi 
`ivotni i prireduvaj}i gozbi od sirovo meso (vo svoite orgijasti~ni cere-
monii `enite od Teba, so freneti~ni tanci na zvucite na tapani i 
{upelki, go raspar~uvaat Pentej, naslednikot na prestolot na Kadmo, 
bidej}i go zabranuval kultot kon Dionis). Istori~arite na religiite 
tvrdat deka trakiskite menadi se vsu{nost `enite sledbeni~ki na bogot 
Dionis, koi vo dionisiski zanes (verojatno pottiknati od alkoholna into-
ksikacija), pa|ale vo ekstaza, izvikuvaj}i go imeto na svojot bog (izmoreni 
od dolgite skitawa, pod dejstvo na ritamot i igrata, tie pa|ale vo eksta-
ti~ka sostojba, inceniraj}i go mitot za ra|aweto, umiraweto i voskresnu-
vaweto na svojot bog Dionis. 12 Slaveweto se odvivalo no}no vreme daleku 
od gradovite (vo {umite i planinite, po poliwata), a no}nite, freneti~ni 
i divi rituali na bahantkite (menadite) napolno se razlikuvale od javnite 
dionisiski praznuvawa (se znae deka vo Atina imalo nekolku golemi 
dionisiski praznici, od koi najpoznati bile leneite i antesteriite).  

@enskiot kult kon Dionis bil taen inicijaciski kult (svojstven za 
religioznite misterii), vo koj glavni protagonisti bile menadite koi gi 
izveduvale svoite rituali na sekoi dve godini vo periodot okolu zimskiot 
solsticij. Obredniot ceremonijal podrazbiral tri obredni dejstva: 1. oreiba-
sia – ekstati~no tancuvawe po planinite, pridru`eno so zvuci na tapani i 
cimbala; 2. sparagmos – (raspar~uvawe) za vreme na ekstazata, menadite 
fa}ale zmii ili mali `ivotni, i gi raspar~uvale so goli race; 3. omophagia 

                                                 
12 Vo Tetovo e pronajdena bronzena figurina na menada od krajot na 6 vek p.n.e. a na edna 

vazna od Demir Кapija datirana od 5 vek p.n.e. prika`an e Dionis opkru`en so menadite. 
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– jadej}i go sirovoto i krvavo meso na raspar~enite `ivotni, sledbeni~-
kite na Dionis se soedinuvale so svojot bog.  

Vo opi{aniot misteriski kult, bahantkite prakti~no ja ~estvuvale 
epifanijata na Dionis: preku raspar~uvaweto (sparagmosot) i jadeweto 
sirovo meso (omofagijata) se postignuvalo t.n. „edinstvo so bogot“ Dionis, 
bidej}i rastrgnatite `ivotni bile epifanii i inkarnacii na Dionis. Vo 
ovoj ekstati~en kult koj podrazbiral „opsednatost od boga“ (mania), se 
slu~uvalo celosno osloboduvawe od site zabrani i konvencii, eti~ki i 
op{testveni normi.  

Dioniziite na makedonska po~va: svedo{tva za orgijasti~noto praznu-
vawe na drevnite dionizii na na{ive prostori nao|ame vo srednovekovnite 
religiozni slova i pouki (na primer, slovoto na sv. Grigorij Bogoslov, Joan 
Zlatoust i dr.) koi imaat za cel da go razobli~at po~ituvaweto na pagan-
skite bo`estva (vo niv se kritikuva sklonosta na narodot kon besovski 
pesni13, tapani, sramni tanci). Konstantin Filozof vo Pou~itelnoto 
evangelie (IX vek) gi predupreduva vernicite da se pazat od besovski pesni, a 
Prezviter Kozma vo Besedata protiv bogomilite (X vek) upatuva sli~ni 
kritiki do narodot koj i po primaweto na hristijanstvoto, prodol`il da 
gi praktikuva paganskite obredni sve~enosti: „I navistina, ne prilega da 
se narekuvaat hristijani onie {to vr{at takvi dela. Za{to, ne se 
hristijani {tom pijat vino so gusli, so tanci i besovski pesni i veru-
vaat vo sni{ta i vo sekakvo satansko u~ewe“. Ohridskiot arhiepiskop 
Homatijan (13 v.) svedo~i za obi~ajot vo juni, vo sedmicata po Pedesetnica 
(praznik povrzan so samovilite/rusalkite) mladite vo grupi da odat po 
selata, pri toa igraat, tancuvaat, izveduvaat „sramni pretstavi“ i sobiraat 
darovi. Vo site srednovekovni izvori koi sodr`at anatemisuvawe na 
nepristojnite narodni pesni i igri kako „besovski“ (rekovme deka spored 
hristijanskiot vokabular besite se demoni), vsu{nost se `igosuva orgijas-
ti~noto dionisisko praznuvawe koe bilo dlaboko vkoreneto i kaj makedon-
skiot narod.14 

Poznato e deka kultot na bogot Dionis bil {iroko rasprostranet kaj 
selanite i po{irokite narodni masi (ovoj kult ne se odvival vo hramovite, 
tuku po planinite i selskite svetili{ta). Ottuka proizleguva i negovata 
`ilava vkorenetost vo narodnata tradicija, koja zadr`ala brojni otpe~a-
toci od dionisiskoto nasledstvo. Elementi od `enskiot kult vo ramki na 
dionisiskite sve~enosti mo`at da se prepoznaat tokmu vo mitologemata 
„samovilska svadba”: samovilskata svadba se odviva no}e, vo zlo/gluvo doba, 
a vo nea u~estvuva isklu~ivo `enskiot kolektiv (samovilite koi igraat 
oro). Samovilskoto oro ne se spomenuva samo vo pesnite i vo narodnite 

                                                 
13 Hristijanstvoto site paganski natprirodni bitija gi narekuva demoni i idoli (bez ogled 

na nivnoto mesto vo hierarhijata na paganskite bo`estva), a kako sinonim za demon se upotre-
buva terminot bes, izraz koj najverojatno bil drevna slovenska odrednica za antropomorfnite 
natprirodni bitija (vo hristijanstvoto, ovoj termin obiva pogrdna konotacija). 

14 K. Pej~inovi} vo Ogledalo (1816) ja napa|a sklonosta na narodot kon paganskiot na~in na 
praznuvawe: „A mije i praznikot {to go slu`ime edna{ u godinata, i nego nepristojno go slu-
`ime, a ne pobo`no. Ba{ na denot vardimo da se opiemo, da skakamo, da zbesuamo. Sva no} sedate, 
peete i besuete, ne go molite svetecot… (K. Pej~inovi}: Slovo za praznicite, Kultura, Skopje, 
1956, str. 59) 
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veruvawa, tuku ostavilo tragi i vo toponimijata: postojat mnogu toponimi 
(Samovilsko oro, Vilino kolo i dr.) za koi se vrzuva legendata deka na toa 
mesto samovilite go igrale svojot samovilski tanc.15  

Elementot koj direktno gi povrzuva samovilite so dionisiskite 
misterii (so mitot za Dionis), go prepoznavame tokmu vo kozjite/magare{-
kite kopita koi samovilite gi krijat pod samovilskata obleka. Ovoj detaq 
dosega ne be{e adekvatno tretiran vo naukata – pokraj objasnuvaweto deka 
se raboti za rudiment od prethodnata zoomorfna pojavnost na samovilite 
(dijahroniska eksplikacija), nu`no e i sinhronisko pojasnuvawe na sekven-
cata, po pat na mitski analogii/homologii. Da se potsetime na mitot za 
bogot Dionis kogo na patuvawata go sledat menadite i satirite. Pa|a vo 
o~i deka site sledbenici na Dionis imaat kozji noze: takov e bogot Pan 
(dvorogo bo`estvo na stadata, so kozji kopita i brada) koj prestojuva na 
planinskite vrvovi, kade lovi yverovi i sviri na frula, sleden od planin-
skite nimfi so koi pee i tancuva. Kozopodobni se i satirite – itifa-
li~ki {umski su{testva, koi imaat kozji ili kowski noze, u{i i opa{, 
potoa mitskite sileni – demoni na divata priroda, koi isto kako satirite 
imaat vlaknesto telo i kowski u{i, opa{ i kopita (obi~no se pohotni i 
raskala{ni, no eden od silenite se spomenuva i kako u~itel i vospituva~ na 
Dionis). Za razlika od menadite i nimfite vo gr~kata mitologija koi 
nemaat kozji kopita, ju`noslovenskite samovili go imaat ovoj zagado~en 
detaq koj direktno gi povrzuva so ma{kite sledbenici na Dionis.  

Zaedni~ka karakteristika na site ovie mitski su{testva ili {umski 
bo`estva e toa {to se povrzani so divata priroda. Isto taka evidentna e 
vrskata so divite i pitomite rogati `ivotni, ~ii kultovi gi po~ituvale 
sto~arite, ribarite, lovcite, no i selanite-zemjodelci, na toj na~in {to im 
~inele kult vo prirodata (a ne vo hramovite), kraj izvorite ili vo pe{te-
rite. Dionisiskiot kult koj podocna po~nal da se zacvrstuva sred {irokite 
narodni masi, najverojatno se spoil so kultot na {umskite demoni/bo-
`estva, obedinuvaj}i gi dvete pretstavi vo istata obredna ceremonija – 
misterijata na smrtta i voskresnuvaweto na Dionis.  

 
Inicijaciski tolkuvawa na motivot 
„samovilska svadba”: 
Mitologemata „samovilska svadba“ vo naukata e eksplicirana na pove-

}e na~ini, ~ij zaedni~ki imenitel e `enskiot inicijaciski kult, sogledan 
kako:  

1. simboli~ka inicijacija ili posthumen inicijaciski fenomen so koj 
trebalo da se obezbedi inicijacijata na devojkite koi poradi smrtta ne 
uspeale fakti~ki da pominat niz ovoj obred (mitski odraz na idejata za 
svadbata kako zadol`itelen obred na premin). Objasnuvaj}i ja ovaa mito-
logema, I. Georgieva trgnuva od veruvaweto deka samovilite i rusalkite gi 
pretstavuvaat du{ite na mladite devojki koi po~inale od predvremena i 
neprirodna smrt (pred s# so davewe!), {to napolno korespondira so pret-

                                                 
15 Toa se mesta na koi vo krug ili polukrug trevata e iscrneta ili se razlikuva od ostana-

tata, po toa {to e isu{ena ili sprotivno na toa – pobujna, a dokolku vo toj krug postoi izvi{u-
vawe, se veruva deka toa e mestoto rezervirano za svira~ot na gajda ( [. Kuli{i}:100). 
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stavata za samovilite koi gi odvlekuvaat devojkite vo „grani~no inicija-
cisko doba“ (po raptusot, grabnatite devojki isto taka stanuvaat samovili). 
Vo svojata eksplikacija Georgieva trgnuva od tezata deka za devojkite koi 
po~inale vo grani~no doba (pred da go pominat obredot na premin), se 
praktikuval obred koj podrazbiral inscenacija na svadba i svadbena vesel-
ba. Argument za ovaa pretpostavka pretstavuva faktot {to do neodamna na 
na{ive prostori bil praktikuvan obi~ajot „pogreb-svadba“ – praksata pri 
pogreb na neoma`eni momi/ergeni da se inscenira svadba, poradi idejata za 
svadbata kako zadol`itelna inicijacija niz koja sekoja individua mora da 
promine. Spored I. Georgieva, samovilata e devojka koja ne pominala niz 
socijalizira~kite obredi koi ja utvrduvaat vo novata socijalno-vozrasna 
grupa na oma`eni `eni, a toa go objasnuva i faktot {to me|u samovilite 
nema mali devoj~iwa ili `eni vo zrela vozrast, tuku isklu~ivo devojki koi 
sekoga{ se mladi (ovoj stav na Georgieva e diskutabilen, bidej}i vo pesnite 
pove}e pati se spomenuva „najstarata juda“, iako ja dopu{tame i mo`nosta 
da se raboti za hierarhiska postavenost po stare{instvo, a ne za vozrasna 
kategorija). 

 2. fakti~ka inicijacija vo `enskite misteriski kultovi (strogi 
obredni zabrani): S. Ze~evi} smeta deka motivot „samovilska svadba“ sodr-
`i eksplicitni tragi od `enskite inicijaciski kultovi. Toj ja iznesuva 
tezata deka samovilskite igri vsu{nost se odnesuvaat na obrednite cere-
monii vo nekoga{nite `enski misterii, koi se odr`uvale na odredeni 
mesta oddale~eni od o~ite na neposvetenite (naj~esto vo {umite). Kako 
najva`en signal Ze~evi} gi smeta obrednite zabrani (tabua) koi va`at za 
samovilskoto oro, a koi treba da se razgleduvaat tokmu od aspekt na stro-
gite pravila so koi se obezbeduvala tajnosta na `enskite misterii (kako 
vpro~em i vo site inicijaciski kultovi, koi ne smeela da bidat videni od 
neposveteni lica). Ovie tajni `enski misterii, gi sledela stroga obredna 
zabrana ili tabu koe va`elo za neposvetenite; nikoj neposveten ne smeel da 
prisustvuva na tajnite ceremonii, pa ottuka i pretstavata deka onoj {to }e 
gi vidi samovilite (ako naleta na niv na nivnoto „igri{te“ ili ako gi vidi 
dodeka se kapat vo rekite i ezerata16), vedna{ biduva kaznet so slepilo, 
paraliza i smrt. Prividno nemotiviranata `estoka kazna so koja samovi-
lite kaznuvaat za navidum bezna~ajnata gre{ka, vsu{nost pretstavuva kazna 
za nepridr`uvawe do obrednite zabrani (zatoa dovolno e samo da se frli 
pogled na niv za da se navle~e nivniot gnev i kazna, a onoj {to }e gi vidi 
samovilite dodeka go igraat samovilskoto oro biduva raspar~en).  

Za vreme na samovilskiot obreden ceremonijal, mladite „samovili“ 
pominuvale niz obredot na inicijacija. Inicijaciskiot ~in zapo~nuval so 
toa {to novata samovila morala da go izigra samovilskoto oro (i vo 
antropolo{kite svedo{tva za inicijaciskite obredi vo narodnata tradi-
cija, se istaknuva deka devoj~iwata se smetale za momi i bile inicirani vo 
povisok mominski status, duri otkako }e go izigraat prvoto oro), a pri 
priemot vo samovilskiot kolektiv, starata samovila & gi predavala „kri-

                                                 
16 S. Ze~evi} naveduva paraleli od gr~kata mitologija: prorokot Tiresij go zagubil vidot 

otkako ja zdogledal Atena kako se kape. (Ze~evi}, str. 48) 
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lata“ (prekrivkata) na novata samovila, so {to prakti~no taa ja steknuvala 
„samovilskata mo}“17.  

Ze~evi} se zadr`uva na „krilata“ na samovilite vo srpskiot folklor, 
osobeno na povrzanosta na zborovite „krila i okriqe“ . Povrzuvaj}i gi so 
germanskiot zbor schirm, schutz, vo zna~ewe na za{tita, S. Ze~evi} smeta 
deka samovilskite krila vsu{nost se odnesuvaat na nekakov prevez ili 
prekrivka koja imala nesomneno kultno zna~ewe pri ~inot na inicijacija 
(isto kako {to kapata se smetala za ekvivalent na ~ovekot i imala 
naglasena obredna funkcija, taka i samovilskiot prevez ima centralna 
obredna funkcija vo samovilskite misterii). Vrz osnova na toa, Ze~evi} 
zaklu~uva deka samovilskite sobiri (samovilskite svadbi) imale karakter 
na inicijaciski misterii, na koi `enskite inicijanti go dobivale preve-
zot od stare{inata na kultot (najstarata samovila koja rakovodela so cere-
monijata) so {to stanuvale pripadni~ki na `enskiot kult. Vo edna srpska 
pesna se veli: Ako l’bude lijepa djevojka,/Mi ~emo je sebi prihvatiti,/U 
planine velike nositi,/ Obu}i joj krila i okriqe,/ Pa ~e biti nagorkiwa 
vila. (Petranovi}, 269). Postojat brojni antropolo{ki dokumenti koi 
svedo~at deka vo na{ata narodna tradicija, pripadnosta kon kategorijata 
vozrasni/zreli `enski ~lenovi na zaednicata, se ozna~uvala tokmu so prvo-
to igrawe vo oro (da se potsetime na obredot „lazaruvawe“ koj go izveduvale 
devojkite-lazarki, oble~eni vo belo, koj vsu{nost pretstavuva obred 
posveten na mominskata inicijacija), i so pokrivaweto na glavata18. Ana-
logno e pokrivaweto na glavata pri inicijaciskiot ~in kaj mnogu narodi vo 
svetot: antropolozite svedo~at deka vo mnogu plemiwa pri nastapuvawe na 
polovata zrelost se pokriva glavata na devojkata (a tancot koj go igra 
devojkata, vo momentot koga go dobiva buloto, e zadol`itelen del od 
obredot na posvetuvawe).19 

Vo prilog na iznesenata teza na S. Ze~evi}, pa|a vo o~i deka i vo 
mitologemata „samovilsko grabewe momi“ (varijacija na mitskiot raptus), 
grabnatite devojki sekoga{ se nao|aat vo „grani~no i nebezbedno doba“. Vo 
mnogu pesni, momata koja samovilite ja odbiraat da im bide „dru{ka“, gi 
moli da ja ostavat za Veligden i da dojdat po nea za \ur|ovden (Spasovden) 
ili gi moli da ja po~ekaat da „izigra Lazarica i ubav den Velikden“. (Pr: 
Iliev, str. 283, br. 285; Verkovi}, br. 4, Milad. br. 6.) So ogled na faktot 
{to ovie proletni praznici (Lazarkite) svoevremeno bile povrzani so 
`enskata inicijacija (koja voedno koincidira i so obnovata na vegetacijata 
– vo pra{awe e kult kon plodnosta i afirmacija na `enskoto plodotvorno 
na~elo), samovilite koi gi „grabaat momite“ vsu{nost se pokrovitelki na 
„mominskata inicijacija“. Vo toj slu~aj samovilite bi mo`ele da pretsta-

                                                 
17 Vo narodnite pesni, se ka`uva deka samovilite koga se kapat, gi ostavaat na bregot 

krilata, pa dokolku smrtnikot im gi ukrade, toj gi li{uva od natprirodnata mo} i mo`e 
da zagospodari so niv (da se o`eni so niv i da ima porod so samovilata, no dokolku taa 
uspee dojde do svoite krila, povtorno ja steknuva samovilskata priroda i se vra}a nazad 
vo `enskiot kolektiv). 

18 Ze~evi}, str. 51. 
19 Analogno na inicijaciskiot karakter na samovilskoto oro, i vo narodniot bit, postoi 

praksata na oro za prv pat devojkite da se poka`uvaat, koga prakti~no i nastapuva izborot na 
idnite svr{enici. 
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vuvaat `enski sve{teni~ki koi rakovodat so inicijaciskiot obred, a 
raptusot na momite, ne pretstavuva fakti~ka smrt, tuku simboli~na (pri-
vremena) smrt na inicijantite, pred da pominat vo statusot – zreli `eni.  

3. specifi~na `enska porodilno-aku{erska inicijacija: Georgieva 
pravi paralela me|u samovilskata svadba (samovilskite tanci so odvle~e-
ni ov~ari i svira~i) i praznikot Babinden (8.01) koj{to se ~estvuval vo 
~est na babicite-aku{erki. Se raboti za obredno praznuvawe so elementi 
na bahanalii, vo koj u~estvuvale isklu~ivo `eni koi se veselat i pijat20. 
Edinstven ma` koj mo`el da prisustvuva bil gajdaxijata koj se nao|al vo 
centarot na oroto (specijalno za taa prigoda najmen od „babata“ za da 
sviri). Ulogata na „babata“ kako sakralna li~nost, koja osiguruva zdravje i 
`ivot, pomagaj}i pri ra|aweto na rodilkite, mo`e da se povrze so pagan-
skite bo`ici, koi gi ispolnuvaat funkciite na Golemata Majka. Vo star 
Rim poznati se `enskite sve~enosti Matronalia (lat. Matronalia) koi se 
odr`uvale na 1 mart vo ~est na bo`icata Junona, za{titni~kata na `enite 
i na poroduvaweto. 

4. inicijacija vo `enskite totem-kultovi: odredeni pretstavi za 
vrskata na samovilite so `ivotnite (vklu~itelno i nivnata zoomorfna 
pojavnost) ja nametnuvaat paralelata so nekoga{nite totem-kultovi vo koi 
glavna uloga imala `enata-`rec („najstarata juda“). Spored V. Mati}, izle-
guvaj}i od love~kiot stadium koj koincidira so totemisti~kite pretstavi, 
`enata koja e zadol`ena za svetite `ivotni, prodol`uva da gi izveduva 
totem-ritualite. Steknuvaj}i mo} nad totem-`ivotnoto,21 `enata stanuva 
sve{teni~ka-rakovoditelka so kultot (poslu{nosta na opasnite `ivotni, 
bila do`ivuvana kako magija, pa ~ovekot prestanal da se identifikuva so 
totemot i po~nal da go proektira i apstrahira `enskoto bo`estvo). 
Prikaz na nekoga{nite obredni igri na sve{teni~kite vo totem-kultovi-
te,22 pretstavuva poznatata ikonografija t.n. „Mustra grba“, koja e zasvedo-
~ena na vlezovite vo gradovite od Sredniot Istok i kritsko-mikenskata 
kultura (ikonografska pretstava na sve{teni~ki so goli dojki i podignati 
race vo znak na blagoslov, koi stojat me|u dve totem-`ivotni: lavovi, pti-
ci, zmii). Nekoi istra`uva~i (S. Ze~evi}) vo zoomorfnite ekstremiteti na 
samovilite gledaat totemisti~ki rudiment: ovoj „telesen nedostatok“ 
(kopitatata) samovilite go krijat, a onie koi }e go voo~at ne smeele da im 
go soop{tat na ostanatite, vo sprotivno bi bile kazneti od suetnite i 
odmazdoqubivi samovili (na istiot na~in bile kaznuvani site onie 
koi{to }e ja doznaele tajnata za kozjite/magare{kite u{i na kralot Mida). 
Izedna~uvaweto na samovilite so frigiskiot Mida koj krie sli~na tajna, 

                                                 
20 Pokraj ovaa prili~no smela hipoteza, I. Georgieva naveduva i sosema racionalno objasnu-

vawe za „samovilskata svadba“: mitologemata ja povrzuva so halucinaciite koi se rezultat na 
alkoholnoto truewe, ~ija prva faza se karakterizira so nedostig na orientacija, slu{awe 
glasovi i muzika; no vo vtorata faza doa|a do sopirawe na `ivotnite procesi (ovaa sostojba na 
mitolo{ko ramni{te se do`ivuva kako zamislena smrt). 

21 Novorodenoto mladen~e na totem-`ivotnoto koe se smeta za novoroden bog, & se doveruva 
na doewe i gri`a na `enata koja bukvalno stanuva “majka na bogot” (vo mitovite, nimfite i 
vilite gi dojat bogovite i heroite). 

22 Kaj Helenite – bo`icata Artemida e majka na yverovite; nimfite se doilki na bogovite, a 
vo narodnite pesni i predanija – samovilite gi zadojuvat junacite. 
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n# vodi kon mo`nata starobalkanska (frigiska/trakiska) podloga na spome-
natata mitologema, teza koja{to ja predlagame pred nau~nata javnost za 
ponatamo{na opservacija i elaboracija.  

Voin Mati} istaknuva deka vo podocne`niot razvitok na pretstavata 
za „majkata na totem-`ivotnite“, pokraj bo`icata majka (koja najprvo ra|a 
samata po pat na patenogenezata), vo prokreativniot ~in se vklu~uva i 
ma{kiot princip. Vo ova faza, pokraj `enskata figura se pojavuva i 
nejziniot sin-qubovnik (t.n. efeb), koj{to bil raspar~uvan, a so gri`livo-
to sobirawe na par~iwata od negovoto telo, mitskiot sin-qubovnik odnovo 
bil o`ivuvan (voskresnuvan). Ovoj prokreativen princip e karakteristi-
~en za agrarnite kulturi kade se javuvaat `estokite mitski pretstavi za 
`enskite bo`ici, ~ii ma`i (sinovi-qubovnici) biduvaat rastrgnati, 
raspar~eni, surovo osakateni i ubieni, za povtorno da se vratat vo `ivot 
zaedno so posevite.23 Raspar~uvaweto na Dionis (podocna evocirano preku 
kultot na menadite i raspar~uvaweto na `ivotnite koi pretstavuvaat 
negovi emanacii) napolno vleguva vo ovoj agrarno-cikli~en model, {to na 
drevnite dionizii im dava karakter na agrarni misteriski kultovi koi ja 
variraat istata mitolo{ka matrica. Istata ritualema, mo`e da se povrze i 
so mitologemata „samovilska kazna“, kade samovilite za site prestapi 
kaznuvaat so ~ere~ewe i sakatewe (samoto raspar~uvawe na `rtvata, go 
sugerira obrednoto `rtvuvawe, koe ima za cel da podari nov `ivot).  

 
*** 

Bez ogled na toa kako }e gi protolkuvame samovilskite `enski 
dru`ini, dali }e gi razgleduvame od inicijaciski aspekt ili od aspekt na 
pripadnosta kon dionisiskite misteriski kultovi (iako i dvata aspekta 
me|usebno se povrzani), vo pra{awe se reminiscencii na nekoga{nite 
`enski obredni ceremonii. Strogite tabua koi va`at pri slu~ajna sredba 
so ovie `enski dru`ini (zabranata da se poglednat samovilite ili da se 
frli pogled na nivnata igra), n# vodat kon obrednite zabrani koi va`ele za 
neposvetenite koga }e se najdat „o~i vo o~i“ so `enskiot inicijaciski 
kolektiv, ili pak so pripadni~kite na tajniot misteriski kult. Obrednite 
ceremonii i obrednite tanci koi ostavile tragi vo motivot za „samo-
vilskoto oro“, „samovilskata svadba“ i „samovilskata kazna“, nedvosmisle-
no upatuvaat na zaklu~okot deka ovie pretstavi povrzani so samovilite, ne 
pretstavuvaat proizvolna poetska slika ili naivna narodna pretstava, tuku 
vo sebe sodr`at dlaboko arhai~na mitolo{ko-obredna matrica koja gi 
reproducira religioznite misterii od dionisiskiot kult, kako svoevidni 
kolektivni `enski inicijacii.  
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NOV, EVOLUTIVEN PRISTAP 
VO ISPITUVAWETO NA RAZVOJOT 

NA ^OVE^KITE GLASOVI I POJAVATA NA 
PALATALNITE GLASOVI 

VO STAROSLOVENSKIOT JAZIK 
I GLASOVNATA STRUKTURA 

NA SOVREMENIOT MAKEDONSKI JAZIK 
VO NEGOVATA SVETLINA 

 
 
Vo posledno vreme se usovr{eni sporedbenite ispituvawa na jazici od 

razli~ni semejstva. Postojat hipotezi za postari jazi~ni zaednici od tie {to 
bea poznati do denes, koi ~uvaat vrski me|u jazici od razli~ni grupi, na pr., 
indoevropski, kavkaski, altajski. Se zboruva za hronolo{ki podale~ni jazi~-
ni op{tosti: nostrati~ka, borealna, paleoevroaziska itn. Istra`uvawata 
dosega se vra}aat do okolu 10-15. 000 godini nanazad, do vremeto na paleolitot 
(SI:30-35)1. Se smeta deka odovde ponazad ne mo`e da se zboruva za izgraden 
jazik, so svoj poseben sistem i struktura, a rekonstrukcijata go smeta toa za 
osnoven uslov vo istra`uvaweto i kako metod obi~no ne odi podaleku od ovaa 
sostojba (SI:68-69). Ispituvawata pak, sami po sebe }e doka`at koja od tezite 
ima dovolno opstojlivost: monogenetskata teza za razvojot na jazicite, dija-
lektolo{kiot pogled za razbieni jazi~ni op{tosti vo kontakt ili alogenet-
skata teza na Trubeckoj za povrzuvawe na razli~ni dijalekti vo jazi~ni soju-
zi, koi podocna poslu`ile kako baza za razvoj na dadeni jazici (SI:30-35). 

No, vo ovoj tekst, temata na istra`uvawe ne e jazikot kako sistem, odnos-
no kako zbir od ve}e oformeni edinici so svoja morfolo{ka, sintaksi~ka 
struktura itn. Ovde }e se zanimavame samo so ~ove~kiot govor i pokonkretna 
cel }e ni bide da opi{eme koi se glavnite karakteristiki na izgovorot kaj 
lu|eto, kakvi se razlikite vo izgovorot me|u lu|eto i `ivotnite, {to go 
pravi ~ove~kiot govor ~ove~ki i, najspecijalno, kako nastanale glasovite vo 
~ove~kite jazici i koi principi u~estvuvale vo nivniot razvoj.  

Fonogeneza. Nastanuvaweto na glasovite se opi{uva so terminot gloto-
geneza. Formiraweto na fonemite, pak, mo`e da se opi{e so terminot fono-
geneza. Kako {to e poznato, `ivotnite ispu{taat odredeni zvuci, karakteris-
ti~ni za sekoj vid, no tie ne izgovaraat oddelni glasovi, t.e. nemaat ras~lenet 
izgovor ili ne se vo sostojba da izgovorat oddelen lokaliziran glas, kako 
lu|eto (SL:9-13). Za lu|eto toa e mo`no i toa e glavnata razlika vo ~ove~kiot 

                                                 
1 Ja koristime ovaa konvencija za referenca kon izvorite na citati. 
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i `ivotinskiot govor. No samiot toj fakt, isto taka, mo`e da zna~i i deka 
pojavata na oddelni glasovi kaj ~ovekot e rezultat na evolutiven razvoj. Niv-
noto nastanuvawe kako ~ove~ki fenomen vklu~uva i formirawe ne samo izgo-
voren glas, tuku i psihi~ki koncepti vo vrska so niv - fonemi. Formiraweto 
na fonemite mo`e da se poso~i, zna~i, so terminot fonogeneza, a celta na 
ovoj tekst, pokraj toa {to se zanimava so izgovorot na ~ove~kite glasovi i so 
fonetskata promena, }e bide da opi{e - kako se odvivala taa, kolku e povrzana 
so fonetskite promeni i kolku vlijanie imala vrz pojavata na novi glasovi.  

Za taa cel }e gi predademe osnovnite karakteristiki na izgovorot kaj `i-
votnite i govorot na lu|eto, kako i nivnite razliki, a potoa }e prejdeme na 
osnovnite karakteristiki {to go pravat ~ove~kiot govor ~ove~ki i }e opi{eme 
kako se pojavile ~ove~kite glasovi voop{to i kako se razvivale od eden vo drug.  

Izgovorot kaj `ivotnite i govorot kaj lu|eto. Osnovnata razlika me|u 
izgovorot na `ivotnite i toj na lu|eto e {to `ivotnite ne izgovaraat 
posebni glasovi, nemaat razvieni govorni organi so koi bi go storile toa, ne 
gi lokaliziraat glasovite na dadeni mesta od usnata praznina, tuku izgova-
raat so celata usna praznina i edinstveniot organ {to go koristat za produk-
cija na zvuci se glasnite `ici. Zatoa, razli~nite zna~ewa {to gi predavaat, 
kolku {to gi predavaat, se glavno, emocionalni i se postignuvaat ili so 
razli~na intonacija ili so razli~en tonalitet na proizvedeniot zvuk (SL:9-
13). Kaj lu|eto, za razlika od toa, ima razvieni govorni organi, ima posebni 
glasovi, tie se locirani na posebni mesta od usnata praznina, se izgovaraat so 
u~estvo na posebni govorni organi i se jasno prepoznatlivi kako posebni 
edinici. So drugi zborovi, najosnovnata razlika me|u izgovorot na lu|eto i 
toj na `ivotnite e {to lu|eto koristat razvieni govorni organi vo proizve-
duvaweto na glasovite i mo`at da obrazuvaat jasno oddeleni glasovi, dodeka 
najmnogu {to `ivotnite mo`at da proizvedat e krik, pisok, rev ili ‘r`ewe.  

Fonologizacija. Sepak, toa e glavnata fiziolo{ka razlika. Postoi i 
psiholo{ka, a taa e {to vo svesta na lu|eto postoi poim za glas. Toj poim se 
narekuva fonema (ovde ne navleguvame vo razli~nite definicii, pristapi i 
sfa}awa za poimot, tuku samo go naglasuvame kako edna od osnovnite razliki 
me|u izgovorot kaj lu|eto i kaj `ivotnite).  

Fonemata e, najop{to re~eno, mentalna slika na glasot vo ~ove~kiot um. 
Bidej}i, kolku {to e poznato, umovite na `ivotnite ne operiraat so koncep-
ti, tie i ne mo`at da imaat mentalen koncept za daden glas (do tolku pove}e 
{to i ne izgovaraat posebni glasovi). Kaj lu|eto, pak, osnovniot na~in na 
operirawe na umot e preku poimi, odnosno koncepti, i osnovnata karakteris-
tika na glasovite na ~ove~kiot govor, taka, osven nivnata lokaliziranost i 
posebnost vo odnos na edni sprema drugi, e i toa {to za niv postoi mentalen 
koncept vo ~ove~kiot um. Fonemata e mentalna slika za glasot, samiot glas, 
dodeka nejzinite izgovorni produkcii se narekuvaat alofoni. Na pr., fone-
mata /k/ vo izgovorot mo`e da bide pove}e ili pomalku zvu~na, so pozaden ili 
popreden izgovor, polaringalna ili eksplozivna itn., vo zavisnost od indivi-
dualnite karakteristiki na govoritelot, na jazikot vo pra{awe i sl., i site 
ovie razli~ni izgovori se narekuvaat alofoni na fonemata /k/, no kolku i da 
ima razli~ni izgovori na toj daden glas, vo mentalna smisla, toa sekoga{ e 
edna fonema.  

Razvoen model. Stavot za toa kako nastanale i kako se razvivale 
~ove~kite glasovi ovde e baziran na edna zabele{ka na poznatiot lingvist od 
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krajot na 19-ot i po~etokot na 20-ot v., Boduen de Kurtene. Toj zabele`uva 
deka praistoriskite lu|e izgovarale samo so zadniot del na usnata praznina 
i, poradi toa {to podbradniot muskul ne im bil dovolno razvien, mnogu 
malku go koristele jazikot vo izgovorot na glasovite. Ponatamu dodava deka 
razvojot na glasovite op{to vo ~ove~kite jazici odi od glasovi {to se 
izgovaraat vo zadniot del na usnata praznina kon takvi {to se izgovaraat vo 
predniot, ili se odviva preku pomestuvawe nanapred na izgovorot na 
glasovite vo usnata praznina (Kurtene, HR:57-60). Za toa deka praistoriskite 
lu|e izgovarale samo zadni glasovi ima potvrdi vo ispituvawata (na pr., gak-
gak, ho-oh itn. VK:56). Dokazi ima i za toa deka glasovite go pomestuvaat 
izgovorot nanapred, i toa vo eksperimentalnata fonetika (Vilijam Labov vo 
studijata za jazi~na promena, 1994 g.).  

Razvojot. Ponatamu }e go sledime ovoj princip na pomestuvawe nana-
pred na izgovorot vo usnata praznina na ~ovekot i }e se obideme da poka`eme, 
sledej}i gi ispituvawata na Labov i Jakobson deka izgovorot na glasovite vo 
~ove~kite jazici, navistina se pomestuva nanapred i deka mo`ebi toa pomes-
tuvawe vo odredeni periodi po negovoto vr{ewe rezultira vo novi glasovi. 
Vo slednite delovi samo }e go poka`eme toa pomestuvawe, dodeka faktite 
{to go poddr`uvaat toj stav gi davame sosema na krajot na tekstot.  

Razvojot kaj vokalite. Principot {to go otkriva de Kurtene e evolu-
tiven. Toj pretpostavuva deka ~ovekot vo mnogu ranite fazi od svojot razvoj 
gi artikuliral svoite glasovi vo zadniot del na usnata praznina, i kako {to 
se razvivale govornite organi i se usovr{uvala nivnata rabota i voop{to, 
rabotata na mozokot, odnosno procesite na fonacija, audacija i cerebracija, 
taka i izgovorot se pridvi`uval nanapred. Toa zna~i deka izgovorot prvo 
po~nal da se pridvi`uva po zadnata strana od ~ove~kiot govoren aparat, t.e. 
od usnata praznina.  

Vokalite vo ~ove~kite jazici - gi opi{uvame kako fonemi - glavno se 
grupirani vo slednite grupi: sredni (a), zadni (o, u) i predni (e, i). Spored 
visinata na izgovorot, a e najnizok glas, odnosno se izgovara vo najzadniot del 
na usnata praznina, dodeka o i e se vo sredinata, a i i u vo najvisokiot, t.e. vo 
najpredniot del na usnata praznina. Ako se zeme principot na Kurtene kako 
rakovode~ki vo razvojot na glasovite, mo`e da se zabele`i deka a, kako glas 
{to e ponazad od ostanatite glasovi vo usnata praznina, se sozdal pred niv, i 
deka so pridvi`uvaweto na izgovorot na glasovite nanapred, so vreme od nego 
se sozdale ostanatite vokali. Pritoa, razvojot prvo te~el po zadnata strana, a 
potoa po prednata. So drugi zborovi, po zadnata strana a postepeno go menu-
val svojot izgovor prvo vo o, a potoa vo u, a po prednata strana prvo vo e, a 
potoa vo i. Ili, mo`e da se pretpostavi sledniot razvoj: po zadnata strana - a - 
o - u; po prednata - a - e - i. Dokazi: Spored eksperimentalnite prou~uvawa na 
Labov (VL:257-261), fonolo{kiot2 prostor poka`uva forma spored koja a e 
najdolen glas, a i najvisok. Site glasovi, pak, prika`uvaat „kru`na orbita“ vo 
koja glasovite se dvi`at (kako {to poka`uva Labov) od a kon i i nazad, po dve 
pateki, zadna i predna. (Vsu{nost, najzaden glas e æ, i toj  e najdolu vo usnata 
praznina, no toa e glas od redot na a). I Jakobson, vo vrska so usvojuvaweto na 
jazicite od decata: At the beginning of the first stage of language development, the 

                                                 
2  Terminot e na Labov; ima polemiki deka i ‚fonetski‘ mo`e da stoi bez problemi. 
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acquisition of vowels is launched with a mid vowel... An a emerges as the first vowel... 
(CL:47) 

Taka, eksperimentalnite ispituvawa poka`uvaat deka a e najdolen i prv 
vokal i deka od zadnata strana, pomestuvaj}i se nanapred, se razvival vo o i u, 
a od prednata vo e i i.  

Preodot od vokalite vo konsonanti. Ako treba da se pretpostavi deka 
razvojot na site glasovi odel preku pomestuvawe nanapred na nivniot 
izgovor i deka tie se razvivale eden od drug preku menuvawe na mestoto na 
nivniot izgovor, toga{ treba da se prifati i deka konsonantite se razvile od 
vokalite, so ogled na toa deka se ponapred vo usnata praznina od niv. Iako ova 
zvu~i neverojatno, i za toa ima dokazi, i toa eksperimentalni. Eve {to 
objasnuva deka se slu~uva Labov pri povisuvaweto na izgovorot na vokalite: 
vokalot dosega nadvokalska visina, odnosno izlaga od poleto na obrazuvawe i 
upotreba na vokalite. Dolgite vokali se sostaveni od dve edine~ni mori, i 
kako vokal ne mo`e da „opstane“ na nadvokalska visina, dvete mori se rastu-
raat, odnosno se disimiliraat i ednata go gubi vokalskiot karakter, no ja 
zadr`uva visinata i ostanuva glajd, a drugata go zadr`uva vokalskiot karak-
ter, no ja gubi visinata i ostanuva (kratok) vokal, koj ponatamu naj~esto pa|a. 
Ova e disimilativniot efekt 1 na Labov. Nas ovde nè interesira prviot 
del od pojavata. Ednata mora go gubi vokalskiot efekt i ostanuva glajd i 
visok glas. Treba ovde da zabele`ime deka toa {to ostanuva, vsu{nost, e 
glasot j. Odnosno, ete kako se obrazuval konsonant.  

Ova se slu~uva po prednata strana od usnata praznina, t.e. kako {to opi-
{avme, odej}i od a kon e, preku i do j. Toa {to Labov ne go objasnuva ovde, a 
mo`eme da go pretpostavime od razvojniot princip na Kurtene i od negovite 
ispituvawa, e deka istata pojava prethodno se slu~uvala po zadnata strana - 
t.e. deka glasot u, povisuvaj}i go svojot izgovor vo nadvokalskiot prostor, se 
disimiliral i od nego se izdelil zaden glajd. Toa mo`ebi bil glas sli~en na 
glasot w. Zna~i, ete gi dvata glasa {to se izdvoile od vokalite i go prodol-
`ile nivniot razvoj preku pomestuvawe na izgovorot vo konsonanti po zadna-
ta i prednata strana - sonantite w ili blisku na nego γ i j.  

Razvoj kaj konsonantite. So ogled na toa {to zabele`avme deka vokalite 
se locirani na tri mesta od usnata praznina (vo sredniot del - a, zadniot - o, u, 
i predniot - e, i), ako razvojot odi preku pomestuvawe na izgovorot vo usnata 
praznina, treba da se pretpostavi deka ima i tri reda konsonanti - zadni, 
sredni i predni. Taka i }e gi razgleduvame.  

Grupite konsonanti. Tradicionalno, konsonantite se opi{uvaat vo gru-
pi, spored nivnite izgovorni karakteristiki, no istiot opis, vsu{nost, go 
poka`uva i nivnoto mesto na izgovor. Grupite se zadnonep~eni (k, g, h), 
srednonep~eni (č, ǆ, š) i ponapred od niv (c, dz, s), prednonep~eni ili vene~ni 
(t, d, s), eksplozivni (p, b, f), nazalni (ŋ, n, m), likvidi (r, l) itn. (opisot nema 
namera da bide mnogu precizen, tuku samo da gi poka`e glasovite po mesto na 
izgovor). No ako se naredat po redovi spored nivnite izgovorni karakte-
ristiki (strujni, eksplozivni, nazalni itn.), mo`e da se vidi, vsu{nost, deka 
obrazuvaat redovi spored nivnoto mesto vo izgovorot: k → č →  c →  t →  p; g - 
ǆ- dz → d → b; *h - š- s - *f, pa γ - ž- z *v; ŋ - n - m; j - r - l. Vo svoite ispituvawa na 
tipolo{kata univerzalnost na jazicite, Jakobson zabele`uva deka nekoi od 
tipovite glasovi se hronolo{ki postari od drugi: prvoto konsonantsko 
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razdvojuvawe, otkako se razdvojuvaat vokalite i konsonantite, vo detskiot 
jazik e na oralen:nazalen konsonant (CL:71-72).  

Vsu{nost, konsonantite, ako se razgleduvaat spored na~inot na nivnoto 
obrazuvawe, poka`uvaat rasporedenost po mestoto na obrazuvawe po zadnata, 
srednata i prednata strana na usnata praznina. Eksplozivnite ili pregrad-
nite, t.e. tie {to se obrazuvaat so obrazuvawe na pre~ka so jazikot na gorniot 
del od usnata praznina, site se rasporedeni po zadniot del na usnata praznina, 
po~nuvaj}i od mekoto nepce kon usnite: k - č - c - t - p i nivnite zvu~ni parnici: 
g - ǆ - dz - d - b. Strujnite ili frikativnite, t.e. tie {to se obrazuvaat taka 
{to jazikot pravi nepotpolna pregrada do nekoj del od gorniot yid na usnata 
praznina, se rasporedeni na sredinata na usnata {uplina, po redosled od 
zadniot del kon predniot: h - š - s - (vo nekoi jazici - θ) - f i nivnite zvu~ni 
parnici: (vo nekoi jazici γ) - ž - z - (vo nekoi jazici -   ð) - v. I lateralnite, koi 
se rasporedeni odnazad kon odnapred vo predniot del od usnata praznina - r i l. 
Kon nazalnata praznina se rasporedeni n i m. 

Taka, spored toa izleguva deka zabele{kata na Kurtene za pridvi`uvawe 
na ~ove~kiot izgovor na glasovite od jazikot nanapred, otkriva deka glaso-
vite se razvivale, uslovno re~eno, eden od drug, pomestuvaj}i go svojot izgovor 
nanapred, po opredeleni izgovorni pateki. Vo praistorijata, site glasovi 
{to gi izgovaral ~ovekot, bile grupirani vo zadniot del na usnata praznina i 
prakti~no nemalo konsonanti (VK:56). Denes, ~ovekot izgovara i vokali i 
konsonanti, i toa i so usnite. Dokazi deka bilabijalnite konsonanti (f, 
osobeno v) se uslovno novi glasovi i vo minatoto ne bile prisutni vo indo-
evropskite jazici, poka`uvaat i rekonstrukciite na Iv{i} i Skalovska 
(Iv{i} zabele`uva deka *z bilo fakultativna varijanta na *s; isto i Ska-
lovska. A spored opisot, usni strujni (f i v) nemalo, i *j bilo sè u{te spirant 
i nefonematski glas. Od strujnite, spored Iv{i}, v ima vo praslovenskiot 
jazik (SP:129-142); isto i spored Skalovska. Taa samo naglasuva deka toa se 
javuva vo periodot na posebnite indoevropski jazici proizlezeni od praindo-
evropskiot. *F ne se spomenuva voop{to kaj Iv{i}, ni kaj Skalovska. Dopol-
nitelno, Iv{i} opi{uva deka h (ch) vo praslovenskiot se dobiva od kh pred 
vokalite od preden red (SP:142), i Skalovska samo dopolnuva deka e toa 
eksplozivno-spirantska kombinacija (RUS:22). 

I u{te, se poka`uva deka site glasovi po~nale da se razvivaat od vokali 
{to vo dale~noto minato na ~ovekot se izgovarale vo sredniot del na usnata 
praznina, i koi bile glasovi od redot na glasot a. Hipoteti~ki, ako se prika-
`at site glasovi {to, spored rekonstrukciite, gi ima vo indoevropskite 
glasovi, opisot bi izgledal vaka:  

Vokali: a; po gorniot ili zadniot del od usnata praznina: o, u; po 
sredniot: ae, eu; po predniot: e, i.  

Glajdovi ili sonanti: zaden - w; sreden γ; preden - j. 
Konsonanti: po nazalnata pateka: ŋ - n - nd - mp - m. Po nepceto: k – č - c - t 

- p i g - ž- dz - d - b. Po sredinata na usnata praznina: h - š- s - th - f i γ - ž - z - dh - 
v. Po predniot del na usnata praznina, t.e. pod jazikot: r - l - ł.  

Toa ne bi bil potpoln opis, a nekoi fonemi se prisutni vo nekoi indoev-
ropski jazici, nekoi vo drugi; nekoi se fonemizirale vo edni indoevropski 
jazici, drugi vo drugi. [to se odnesuva do makedonskiot jazik, prika`an na 
slika, sistemot bi izgledal vaka: 
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I site konsonanti poteknuvaat od rekonstruiranite indoevropski 
zadnonep~eni ku, kh, ko (labijalizirani, aspirirani i velarni - RUS:22). Deka 
nekoi glasovi vo odreden period bile prisutni vo indoevropskite jazici, a vo 
drug, podocne`en, se javile i novi, poka`uvaat i rekonstrukciite {to se 
odnesuvaat na razli~ni periodi. 

Spored Gamkrelidze, sistemot na glotalnite konsonanti na praindoev-
ropskiot jazik e sledniot (SI:155).  

(p’) b(h) p(h) 

  t’ d(h) t(h) 

  k’ g(h) k(h) 

  ŸŸk’ Ÿg(h) Ÿk(h) 

  k’˚ g(h)˚ k(h)˚   
Spored Iv{i}, sistemot na praslovenskiot jazik, pred razvojot na pala-

talnite konsonanti, e sledniot (SP:129-142). 
*k *g *ch 

  *t *d *n 
  *p *b *m 
   *s *z *v 
   *j *r *l 
Se zabele`uva deka vo praslovenskiot ima glasovi {to gi nema vo 

indoevropskiot. Kako {to e poznato pak, ponatamu, vo slovenskite jazici 
imalo niza promeni {to proizvele cel red novi glasovi (jotuvawa i pala-
talizacii).  

Arhifonemi. Terminot arhifonema se odnesuva na fonemite {to se 
javuvaat vo neutralizirana pozicija, odnosno vo slu~ai kade {to nivnata 
opozicija e neutralizirana i ne se znae za koja fonema konkretno se raboti. 
Fonemata {to se pojavuva vo toj slu~aj gi sodr`i i dvata priznaka po koi se 
razlikuvaat neutraliziranite fonemi. Na pr., vo zadnata pozicija vo german-
skite zborovi Rad i Rat, opozicijata po zvu~nost e neutralizirana i fonemata 
{to se javuva kako pretstavnik za dvete fonemi - t i d - gi sodr`i i dvata 
priznaka po koi tie dve se razlikuvaat, zvu~nosta i bezvu~nosta. Arhifo-
nemata /D/, koja se bele`i obi~no so golema bukva, gi vklu~uva dvata priznaka. 
So konceptot arhifonema osobeno se zanimaval Trubeckoj i, osven ovaa 
definicija, toj ja gledal arhifonemata i kako osnovna fonema {to gi pret-
stavuva razli~nite fonemi so sli~en izgovor. Na pr., toj gi smetal 11-te vo-
kalni fonemi na pra-staroslovenskiot jazik kako pretstavnici na 6 osnovni 
arhifonemi - a, e, o, u, i i edna arhifonema za superkratite glasovi (ъ i ь).  

Ova e pove}e fonolo{ki pogled na konceptot arhifonema, dodeka nie vo 
tekstov prvenstveno se zanimavame so izgovorot, odnosno so glasovi, ne so 
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fonemi. No konceptot arhifonema, vo istoriska smisla, i u{te pove}e vo 
izgovorna smisla, mo`ebi prili~no uspe{no go objasnuva razvojot na glaso-
vite edni vo drugi, posebno koga se raboti za najstari vremiwa.  

Sledej}i ja zabele{kata na Kurtene deka izgovorot na ~ove~kite glasovi 
se pridvi`uva nanapred so podobruvaweto na rabotata na govornite organi, 
rekonstrukciite, koi poka`uvaat deka vo najstaro vreme bile prisutni 
glasovi {to imale i eksplozivna i strujna, i velarna i labijalna, i nazalna i 
dentalna karakteristika, mo`e da se pretpostavi deka izgovorot na glaso-
vite, koj sekako ne bil tolku sovr{en kolku dene{niot, vklu~uval pove}e 
priznaci vo eden glas. Ne sme sigurni kolku bi bila soodvetna upotrebata na 
terminot ‘arhiglas’, no ovie glasovi, koi sodr`ele pove}e od eden priznak, 
mo`ebi bile predmet na fonetski procesi koi Labov gi narekuva razlevawa 
(splits - VL:331-334). Razlevaweto, kako {to go opi{uva Labov, e proces vo koj 
od eden glas koj sodr`i vo sebe dve komponenti - ili dva priznaka, tie dva 
priznaka se oddeluvaat vo posebni glasovi. Taka, ako se pretpostavi deka vo 
starite rekonstruirani indoevropski glasovi kh i γh, koi bile sostaveni od 
dva priznaka - eksplozivnost i aspiriranost (odnosno spirantnost, ili 
frikativnost), dvata elementa - eksplozivnosta i aspiriranosta se odvoile 
vo posebni glasovi, {to mo`e da go objasni nastanuvaweto na eksplozivniot 
red konsonanti i na frikativniot, t.e. strujniot red konsonanti. Prvi~noto 
izdeluvawe, sekako, bilo na k i h. Ponatamu, so podobruvaweto na rabotata na 
govornite organi i pomestuvaweto na izgovorot nanapred, se sozdal pregrad-
niot red konsonanti - č, c, t, p i strujniot red konsonanti - š - s - t - f. No toa ne e 
edinstveniot na~in na koj mo`e da se sfati ovoj poim vo izgovorna smisla - 
arhifonemata. Na pr., koga decata u~at jazik ili, poto~no, koga u~at da 
izgovaraat, ima edna fonema {to e istovremeno i k i t, kako nekoja me|ufaza 
vo u~eweto na k i t kako oddelni fonemi, i vo izgovorot KaTe, TaTe, CaKe, 
TaKe, sё e isto kaj decata vo toj period. Podocna se odvojuva t od k (Glison, 
HR:143-144). Iako ovde pretpostaveniot razvoj na glasovite e od k vo č, 
podocna vo c, pa duri podocna vo t, za koe {to ima i dokazi vo rekonstrukciite 
i istra`uvawata, na pr., vo dejstvoto na palatalizaciite, koga decata u~at 
jazik, generalno u~at prvo edna op{ta fonema T, koja gi pretstavuva i k i t, a 
podocna gi u~at posebno dvata glasa. Isto taka, i afazi~arite, koga ja gubat 
sposobnosta da zboruvaat, gubej}i ja sposobnosta da izgovaraat k i t, se vra}aat 
na op{ta fonema {to gi pretstavuva dvata glasa. Ova mo`e da zna~i deka 
preodot na k vo t e, vsu{nost, postar od preodot na k vo č ili c.  

Taka, terminot arhifonema mo`e da go objasnuva fonetsko-fonolo{-
kiot princip na fonetskite promeni {to se slu~uvale vo dale~noto minato 
na ~ovekot. Ako se pretpostavi deka imalo edna nazalno-velarna arhifonema 
- razdvojuvaj}i se preku procesot razlevawe, taa pre{la vo dve razli~ni 
fonemi, koi ponatamu gi dale nazalnite i velarnite glasovi. Ako imalo 
velarno-strujna arhifonema, razdvojuvaj}i se na velaren i struen glas, taa 
ponatamu ja dala osnovata i na strujnite glasovi. Vo dale~noto minato mo`e-
bi toj arhiglas, ili arhifonema vklu~uvala u{te pove}e priznaci, pa od 
nazalno-velarno-struen glas se izdvoile nazalen i oralen, oralniot podocna 
se razlil na velaren i struen glas itn. 

Dokazi. Taka, pojdovme od toa deka vo svoeto dale~no minato, vo praisto-
rijata, ~ovekot ne bil sposoben da izgovara koristej}i go jazikot i izgovaral 
samo zadni glasovi. Trgnavme od zabele{kata na Kurtene deka izgovorot 
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postepeno se podobruval i se pomestuval nanapred i vidovme deka eksperi-
mentalnite istra`uvawa (Labov 1994) poka`uvaat deka takvo dvi`ewe 
nanapred navistina ima. Na primerite na Labov poka`avme deka vokalite, vo 
odreden period od razvojot na govorniot aparat, mo`ele da izlezat od 
vokalniot prostor i od niv da se odvojat konsonanti. I ponatamu, pretpo-
stavivme deka tie konsonanti prodol`uvale da se razvivaat i da go menuvaat 
izgovorot u{te ponapred, pri {to se sozdavale novi glasovi. Poka`avme i 
odredena opravdanost na tie zabele{ki. Glasovite vo rekonstrukciite vo 
ponovi periodi poka`uvaat novi glasovi vo odnos na rekonstruiranata 
sostojba za postari glasovi. Dokazi za sozdavawe novi glasovi ima - na pr., 
jotuvawata i palatalizaciite, a rekonstrukciite poka`uvaat i deka glasovi 
kako v i f, na pr., se navistina novi glasovi.  

Vo seto ova, glasovnite promeni ne se ne{to novo. Poznato e, se razbira, 
deka glasovite do`ivuvaat promeni vo jazicite i prili~no e ispitano kako se 
slu~uvale tie promeni. Toa {to e novo e {to ovoj pogled gi stava glasovnite 
promeni vo evolutivna ramka i pretpostavuva deka glasovite {to se 
izgovaraat vo pozadniot del na usnata praznina se hronolo{ki postari od 
glasovite {to se izgovaraat vo popredniot nejzin del. Isto taka, novo e {to 
pretpostavuva deka promenata se dvi`i preku pomestuvawe na izgovorot na 
glasovite nanapred, preku procesi na razlevawa i slevawa (splits i melts). No 
dodeka hronologijata mo`e da se doka`e i sledi do odredeni periodi, vo 
dale~noto ~ovekovo minato toa ne e mo`no. Faktite {to odat vo prilog na 
ovoj pogled, koi{to gi nudime kako poddr{ka za pretpostavkite, se od razli~-
ni fazi na razvojot na indoevropskite jazici i od usvojuvaweto na jazikot od 
decata, t.e. pri nivnoto u~ewe na izgovorot na glasovite, kako i pri gubeweto 
na sposobnosta za govor pri afazijata, glavno spored ispituvawata na 
Jakobson, no i spored drugi avtori.  

Vo vrska so vokalite, Labov poka`uva deka o, so krevaweto na izgovorot, 
preminuvalo vo u (WL:232). 

Spored eden od principite na Labov, (I), dolgite predni (niski, n. z.) 
vokali se povisuvaat. Labov poka`uva deka æ preo|alo vo ē, a toa ponatamu vo 
ī (vrz konkreten izgovor na lu|e, snimen na lenta) (WL:116). 

Jakobson vo CL str. 29-30, dava primer za nekoe ~e{ko devoj~e kaj koe 
imalo edine~na visoka i sredna fonema za i i u i za e i o, kako i drugi 
podatoci deka vo po~etnite fazi kaj detskiot razvoj na jazikot ima me{awe 
na e i o (so niza primeri, str. 49-50, isto). 

Vtoriot princip na Labov i negoviot disimilativen efekt poka`uvaat 
deka od vokalite se odvojuvaat glajdovi, t.e. sonanti - ili, poop{to, poka`uva 
deka povisuvaweto na izgovorot na vokalite vodi kon ra|awe na konsonanti 
(WL:248-249). 

Vo vrska so preodot na k vo t. Pri izgovorot na k igra uloga zadniot del 
na jazikot, koj pravi pre~ka kaj zadnoto nepce. Pri izgovorot na t, pak, 
operira predniot del na jazikot, koj popre~uva kaj gornite zabi ili vencite, 
vo zavisnost od razli~nite jazici. Patekata e ista i vodi ponapred, a glasot e 
vsu{nost artikulativno ist, samo {to se izgovara na popredna pozicija. 
Potkrepi za promenata: “For the Pre-Slavic we must assume that kŒ/gŒ developed 
hissing affrication, becoming *tˇ/*dˇ, then *ć/*ζ́, and *c/*ζ, and finaly *s/*z. There is no 
evidence to help us estimate whether this processes proceeded rapidly or slowly.(Spored 
principot, bi trebalo da pretpostavime deka odel bavno, n.z.). It is clear, 
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however, that the ruki-rule applied in Pre-Slavic before the final emergence of *s/*z <*ḱ/*ǵ; 
Thus, according to Alexandrov’s observations of a two-year old Russian boy, k was 
replaced by t, but g regularly by k (cf. eg.: juti “ruki”, niki “knigi”, akan “ogon) (CL:15); 
Jakobson isto taka svedo~i deka sinot na srpskiot lingvist Pavlovi} gi 
prepoznaval zborovite tata i mama bez gre{ka, odnosno pravel razlika me|u 
tata i na pr., kaka, no postojano izgovaral tata m. kaka, i pokraj toa {to 
lesno gi proizveduval velarite vo tepkaweto (isto, str. 22); primer i so 
nekoe francusko devoj~e koe velelo tosson i za garcon i za cochon, no se lutelo 
koga }e й gi izme{aat dvata zbora (isto, str. 23); vo prodol`enie i zabele{ka 
deka deca od razli~ni jazici menuvaat t i k (tut za cut - angliski, tata za kaka - 
{vedski, topf za kopf - germanski itn.) (isto, str. 47); ...often children replace all 
velars with the corresponding dentals until their sixth year (str. 47); Sosir: Children often 
pronounce t for k, although our languages offer no corresponding phonetic change in their 
history (CL:88). Nudat, no mnogu porano od pi{aniot period. 

Za preod na t vo p: In all probability, t and d must be considered, in the first stages, 
only as articulatory modifications of the labials, for which they are sometimes substituted, 
since the child seems to react to both sounds in the same way (CL:30); zabele{ka deka 
prvoto razlevawe, prvata paradigmatska opozicija vo razvojot na detskiot 
jazik e konsonant:vokal; a prvoto konsonantsko razlevawe e na labijali i 
dentali (isto, str. 73); podatoci za slevawe na t so p (isto, str. 77); za povrza-
nost na p, t, k (isto, str. 81); ... the labial phoneme can neither arise nor continue without 
a corresponding dental phoneme (isto, str. 88); itn. 

Za razvojot h - s - v: ...and althouth it appears far too paradoxical to the surprised 
experimentator, s merges with f..., and t merges with p,... i merges with u and ü, and 
accordingly za with va, and da with ba (CL:77);  (odnosno, strujnite glasovi se menu-
vaat so strujni, a eksplozivnite so eksplozivni); English children acquire the 
interdental fricatives only after the corresponding s-sounds ... and English aphasics loose the 
interdentals earlier than the s-sounds (CL:61); In Paradeltazismus, dentals and labials are 
merging in same series (CL:62) itn. 

Vo vrska so z i negovata pojava: vo praindoevropskiot jazik, z kako fone-
ma ne postoelo. Go imalo, no samo kako zvu~en alofon na *s, vo zvu~na okolina 
(SP:147) (koe svedo~i deka zvu~nite glasovi ne se sozdavale posebno, tuku 
kako alofoni na bezvu~nite, preku nivna fonemizacija, i podocna od niv). 

Vo vrska so razvojot na nazalnite konsonanti: ...They (n and m) are variants 
in the same way that the nasal consonant n occurs as a synonym of m, if one may use this 
term, i. e. as a modification which duplicates the prototype. ... The nasal consonant n... is stil 
confused with the other nasal and can sometimes substitute for it (CL:50). Bi sakale samo 
da dopolnime deka Jakobson postulira deka ima povrzanost me|u hierarhijata 
vo detskiot jazik i univerzalnosta na fonolo{kite sistemi kaj sinhronite 
jazici (CL:59). 

Poddr{ka za pretpostavkata deka fonetskite promeni se odvivivale 
preku procesite na slevawe i razlevawe: But children who have not yet acquired 
any fricative sound frequently split the palato-velar series into a velar and palatal... (CL:14), 

Za strujnite glasovi: Vo ispituvawata na Jakobson, pak, (CL:61), strujni-
te se javuvaat kako popredni od eksplozivnite („Spored Ombreden, f stanuva p, 
s stanuva t, ſ stanuva h, ſ, ζ  i tſ se vra}aat vo s, z, ts kaj ~e{ki afazi~ari. T i d 
stanuvaat k i g, no k i g preo|aat vo glotalen eksploziv (u{te nazad, zna~i), ... 
koj funkcionira kako neopredelena eksplozivna fonema“ (mo`ebi neutral-
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niot konsonant na Sosir, v. podolu, prevodot na{, CL:61); „Frikativnite 
konsonanti se javuvaat najdocna, i red vo pojavata e zabele`liv“ (CL:30). 

Vo vrska so j - r - l: „Toa se najkompliciranite glasovi, koi pri detskiot 
jazik se usvojuvaat posledni, a pri afazii se zaboravaat prvi“ (CL:60); tie se 
mnogu sli~ni glasovi i zatoa i verojatno se usvojuvaat posledni, se me{aat i 
vo nekoi jazici nemaat fonemska, tuku fakultativna vrednost: „...kaj l zatvo-
raweto i otvoraweto istapuvaat istovremeno, no na razli~ni mesta, dodeka 
kaj r zatvoraweto i otvoraweto se slu~uvaat ednopodrugo, no na isti mesta“ 
(isto, str. 91, prevodot na{). Spored ona {to go opi{uvame ovde, bidej}i ovie 
glasovi se najnapred i na prednata strana, tie treba i da se najnovi glasovi od 
~ove~kiot jazik. Drugi dokazi za povrzanost na j, r i l: AS:45, dokazi za 
zamenata na r, l vo j vo dijalektot na Dolna Koluma vo Rusija, kaj ruskite nase-
lenici pokraj Enisej, ovde osobeno kaj `enite, kaj samoedskite i paleo-
sibirskite jazici, kade rezultira so kompletno gubewe na likvidite, isto 
taka po tekot na Enisej, no ovde kako vlijanie od ruskite dijalekti, itn. 

Za frikativnite v i f: vo indoevropskite rekonstrukcii f i v re~isi gi 
nema, osobeno f (v. SP, na pr., vo site primeri na rekonstrukcii, kade f i v se 
procentualno mnogu malku zastapeni vo odnos na drugite glasovi), osven vo 
gr~kiot i vo germanskite jazici. No i za vo gr~kiot, a izgleda i kaj german-
skite, Iv{i} zboruva za bilabijalno v i bilabijalno f (F) (SP:41), a nie 
smetame deka frikativnite labiodentalni f i v se podocne`ni. Primeri za 
preod na s vo f i potoa v vo makedonskiot jazik: list - list~e > lis~e > lif~e 
> liv~e, potoa oreh>ores>oref>orev (FMJ:93) (so celiot sled na frikativno 
ponapreduvawe  - h - s - f), bescenet > befcenet > bevcenet (FMJ:108), kako i 
primeri od tipot meh:mev preku postaroto mef (FMJ:96), koe izgleda ne e 
direktna promena s > f, tuku h > f. 

Potvrda op{to za stavot deka ponaprednite glasovi se hronolo{ki 
ponovi od glasovite ponazad vo usnata praznina: The acquisition of back 
consonants presupposes in the linguistic development of the child the acquisition of front 
consonants, i.e., labials and dentals; and in particular, the acquisition of back oral and nasal 
stops presupposes the acquisition of front oral and nasal consonants. Similarly, the 
acquisition of back fricatives presupposes the acquisition of front fricatives and, on the other 
hand, that of back consonants. The existence of back consonants in the languages of the 
world presupposes accordingly the existence of front consonants. That is h, as well as c (and 
ŋ as well as ņ), require solidarity with p and t (or m and n), and x as well as ſ require 
solidarity of f or s and in addition with k or c; The solidarity is not reverse, the presence of 
front does not require presence of back. There is not a language with front and without back. 
But there are some with back, but not with front consonants. (CL:53). 

Pove}eto od ovie primeri se so bezvu~ni glasovi. Od malkute ili voop-
{to primeri so zvu~ni glasovi mo`e da se zaklu~i deka takov razvoj, vsu{-
nost, i nemalo - odnosno, deka ne postoi preod g → d → b; soodvetno ni γ → z → 
*v, tuku deka site zvu~ni glasovi se dobieni kako alofoni na soodvetnite 
bezvu~ni vo soodvetnite konteksti, so podocne`na nivna fonologizacija vo 
sistemot. Odnosno deka osnovni glasovi (i osnovni redovi) se k - t - p, i h - s - f. 
Vo ova se bazirame na nedostatok na dokazi na preod na g - d, me{awe na g so k 
mesto so d vo detskiot jazik, fakultativnosta na z vo praindoevropskiot jazik 
i fakultativnosta na b vo rekonstrukcijata na Gamkrelidze (SI:155). U{te 
i, Roman Jakobson: „Konsonantite se op{to bezvu~ni vo po~etnite fazi na 
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detskiot jazik. Vo nekoi jazici kaj{to ja nema opozicijata, ima ili samo 
bezvu~ni ili se tie osnovni, a zvu~nite varijanti“ - (CL:70, prevodot na{). 

Nadvor od ona {to go sledime nie ovde, najpoznatite teorii za razvojot 
na glasovite se, sekako, laringalnata na De Sosir i glotalnata na Gamkre-
lidze. Metodot na rekonstrukcija, pak, se vra}a nanazad niz pretpostaveni 
hronolo{ki razli~ni sistemi i gi gleda site promeni vo ramkite na sistemi 
od fonemi i vlijanijata i ograni~uvawata {to gi nametnuvaat tie sistemi. 
Vo dopolnenie, vtorata teorija (na Gamkrelidze) gi zema predvid i faktite 
od tipologijata na jazicite i se bazira vrz odredeni tipolo{ki konstanti; 
tipolo{kite naodi se obi~no univerzalni za razli~ni jazici i navistina, na 
toj na~in predopredeluvaat kakvi promeni mo`ele da se slu~at vo dadeni 
tipovi fonolo{ki sistemi, kakvi ne, kakov tip uslovenija predizvikuvaat 
odredeni tipovi fonolo{ki sistemi itn. i taka gi douto~nuvaat rezultatite 
od rekonstrukcijata, gi potvrduvaat, otfrlaat kako neto~ni ili poka`uvaat 
koj tek na dadena promena mo`e da se sledi, na pr. Spored laringalnata, pak, 
vo praindoevropskiot postoele tri laringalni konsonanti, a-obrazen, o-
obrazen i neutralen. Ova De Sosir prvo teoriski go pretpostavil vo svoite 
ispituvawa na fonolo{kiot sistem na praindoevropskiot jazik, a podocna i 
navistina se otkrilo vo hetitskiot jazik. Spomenatoto se soglasuva so ovoj 
pogled vo toa {to postulira zadnoobrazni konsonanti: a- i o-obrazen. Done-
kade go potvrduva pogledot; poka`uva deka vo najstaro vreme prvo razvojot 
te~el od zadnata strana. Se pojavuvaat tokmu a- i o-obrazni, odnosno zadno-
obrazni glasovi. 

Sumirawe na op{tiot pogled. Najprosto re~eno, toa {to avtorot saka 
da go ka`e so ovoj tekst e deka razvojot na glasovite vo ~ove~kite jazici bi 
trebalo da se gleda od evolutiven aspekt; i deka toj pogled bi trebalo da se 
vklu~i vo metodolo{ka ramka, koja bi gi objasnuvala pojavite i procesite 
spored sopstvenata metodologija. Osnovnata premisa na taa ramka e deka 
razvojot na ~ove~kite glasovi e usloven i go sledi samiot evolutiven razvoj 
na ~ovekot voop{to. Taa ne po~nuva od samiot ~ovek; taa se vra}a nazad i gi 
ispituva izgovornite karakteristiki i na `ivotnite. Sledi kako izgovaraat 
tie i go sporeduva ~ove~kiot izgovor so nivniot. Se obiduva da najde vrska 
pome|u nivnoto izgovarawe i naprednata sostojba na artikulacijata kaj ~ove-
kot. Ja poso~uva klu~nata razlika pome|u natamo{niot razvoj vo izgovorot 
kaj ~ovekot i sostojbata ostanata kaj `ivotnite: psihi~kiot koncept za 
glasot kaj lu|eto, ili fonemata. Postulira deka kako {to se razvivale 
~ove~kite govorni organi, taka se razvivale i novi i novi glasovi i saka da 
ka`e deka so menuvaweto na mestoto na izgovorot, se menuval i kvalitetot na 
glasovite i se dobivale novi glasovi. Edna{ oformenite novi glasovi, na 
novo, ponapredno mesto vo usnata praznina, dobivale svoj psihi~ki koncept 
vo umot na govoritelite, razvivale fonemi i se utvrduvale kako novi glasovi 
vo ~ove~kiot jazik. Se razbira, razli~ni glasovi se fonemizirale vo razli~-
ni jazici, nekoi od niv dobivale status na fonemi vo daden jazik, vo drugi 
jazici takov status dobivale drugi, no zaedni~koto za site jazici e toa {to 
sekoga{ novite glasovi {to se razvivale bile ponapred od starite {to ve}e 
se koristele. Toa nedvosmisleno go poka`uva zabele{kata na Jakobson deka 
ima jazici {to imaat nekoi zadni glasovi, no nemaat nekoi predni, dodeka ne 
postojat jazici na svetot {to nemaat zadni glasovi, a imaat predni.  
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Sepak, razvojot na ~ove~kite glasovi ne odi tuku-taka ednostavno, denes 
se izgovaralo k, za nekoe vreme po~nalo da se izgovara č; toa e dolg proces vo 
koj verojatno nekoe vreme se izgovaral glas {to bil me|u k i  č, sё dodeka 
postepeno ne pre{ol potpolno vo  č. Ovoj me|uglas e ona {to ovde go nare-
kuvame arhifonema, pokompleksen glas koj sodr`el fonetski karakteris-
tiki na pove}e glasovi, a podocna site se oddelile vo novi glasovi. Vo 
dale~noto minato na ~ovekot, pretpostavuvame, spored ispituvawata {to gi 
konsultiravme, deka se izgovarale pokompleksni glasovi, koi vo sebe imale i 
velaren, i palatalen, i nazalen element. Site ovie elementi podocna se 
oddelile vo posebni elementi: posebno velaren, posebno palatalen, posebno 
nazalen. Odnosno, od eden kompleksen glas se dobile tri novi. Procesot 
preku koj ova se slu~uvalo smetame deka bil procesot {to prof. Labov go 
imenuva kako razlevawe (odn. splits). Novodobienite glasovi, velarniot, 
palatalniot, nazalniot, site po~nale da oformuvaat ponatamu i novi glasovi, 
preku principot na ponapreduvawe. Taka, velarnata komponenta se odvoila 
vo glasot k, koj ponatamu, pomestuvaj}i go izgovorot napred, gi dal glasovite  
č, c, t i p, sekoj vo razli~no vreme od razvojot na jazicite. Pritoa, ovde 
ne se raboti za fizi~ko vreme, tuku za evolutivno; vo nekoi jazici toa se 
slu~ilo pobrzo, vo nekoi pobavno. I prvi se razvile bezvu~nite glasovi, 
bidej}i mislime deka glasnite `ici se vklu~ile vo izgovorot podocna i deka 
vo po~etokot zvu~nite glasovi bile samo kombinatorni varijanti, alofoni 
na bezvu~nite, koi podocna se fonemizirale. Najprosto, smetame deka vo 
po~etokot imalo eden op{t glas koj sodr`el i komponenti na vokal i na 
konsonant, od koj po~nale ponatamu da se razvivaat site ostanati glasovi; 
podocna se izdvoil eden op{t konsonant, koj imal i velarna, i palatalna, i 
strujna, i nazalna itn., komponenta. Od toj op{t konsonant, site ovie kompo-
nenti se izdvoile vo posebni glasovi, a od tie izdvoeni novi glasovi po~nale 
da se razvivaat novi. Najprostata {ema, ne zemaj}i gi predvid nivnite 
me|ufazi i procesite spored koi se razvivale, bi poka`ala deka eden osnoven 
glas, a po~nal po gornata strana da se razviva vo o, potoa u, potoa vo prviot 
glajd ili sonant - w, a potoa ottamu vo prviot velaren konsonat -ku, otkade vo 
t i p. Prviot struen konsonant kh prodol`il so razvojot vo s, pa vo f; 
prviot preden glajd ili sonant j minal vo r, pa vo l.Vo ponovo vreme, koga 
samite k i h go pomestile izgovorot napred, po~nale da se razvivaat i pala-
talnite glasovi (č, ǆ, c, dz itn.) Ili:  

a → o → u → zaden glajd(w) → (velarni) → ku  → k (g) (γ), → (T) → t, (d) →  p, (b);  
(strujni) → kh →  s, (z); →  f, (v);  
(nazalni) ŋ → n, →  m 
(palatalni) kj →  č, ž, š, c, dz dž,z′, s,′ št’, žd’, r′, l’, n’, m′, p′, b′, v′ 
a→ e → i → preden glajd (j) → r → l → (ł) → (w)  
Povtorno naglasuvame, bez preodnite fazi i bez arhifonemite. 
 
Pojavata na staroslovenskite palatalni glasovi i fonetsko-fono-

lo{kata struktura na sovremeniot makedonski jazik vo svetlinata na 
ovoj pristap. Spored ovoj pristap, palatalnite konsonanti vo staroslo-
venskiot jazik ili, poto~no vo praslovenskiot, po~nale da se pojavuvaat vo 
vremeto koga velarnata komponenta na k (ku) ve}e se pridvi`ila napred i dala 
t/d i koga ostanatite glasovi k vo jazikot veke po~nale da se pridvi`uvaat 
ponapred. Nivniot nastanok vo klasi~nite analizi e opi{an na ovoj na~in: 
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zasegnati se zadnite konsonanti *k, *g, *h i taa opi{uva deka tie pretrpele 
dva procesa, jotuvawe i palatalizacija, vo rezultat na koi se dobile novi 
glasovi, od jotuvaweto i palatalizacijata *č, *ž, *š; samo od palatalizacijata 
*c, *dz, *dž. Od jotuvaweto pak, ima i drugi rezultati, toa gi zasegnalo site 
konsonanti, za razlika od palatalizacijata, i novite rezultati se: n’, r’, l’, v’, 
p’, b’, m’, st’, žd’. Ispitano e deka se vr{ele tri procesi na palatalizacija, 
hronolo{ki vo razli~ni periodi, pod razli~ni uslovi i so razli~ni ili 
delumno razli~ni rezultati. Od prvata i drugite dve rezultatite se sosema 
razli~ni, a me|u vtorata i tretata polemikite se, glavno, deka se raboti za 
glasovi razli~ni po mekost. Opi{ani se detalno fonetskite uslovi na 
vr{ewe (pred, zad, vokali od preden red, od vokalno ili difton{ko poteklo 
itn.), i rezultatite se novi glasovi vo sistemot. Vo najnovo vreme se poten-
cira vrskata me|u praslovenskiot i baltiskite jazici, so koi toj pravel 
preodna prajazi~na op{tost nekoe vreme i sigurno bi mo`elo da se dopolni 
ne{to i tuka, ako se zemat predvid podatoci od baltiskite jazici (SI:43-67). 
Toa {to e zaedni~ko vo ovie dva opisa e deka palatalizaciite se vr{ele vo 
razli~ni vremenski periodi - nekoi glasovi dobieni so palatalizacija se 
ponovi od drugi.  

Sepak, iako od dene{na perspektiva se raboti za tri glasa, kako {to e 
poznato, ne bilo taka vo minatoto. Rekonstruktivnite opisi opi{uvaat 
nekolku reda k i g (labijalen, palatalen, neaspiriran, i site tie aspirirani, 
odnosno ku, kj, k i kuh, kjh, kh - RUS:22), a kaj Lant (PP:42) opisot e pojasen: k, g i ḱ, 
ǵ - smetame deka se misli na tvrdi i smeknato-frikativni varijanti. Spored 
pogledot {to go ponudivme pogore, mislime deka mo`e da se ka`e deka vo 
po~etokot bile edno k i g, koi podocna po~nale da se razlevaat. Kon toa 
mo`eme da dodademe deka i k i g vo po~etokot bile eden ist glas, koj podocna 
se ozvu~il. Deka sledele razvoj napred ili ponapreduvawe, svedo~i zabele{-
kata na Lant, pogore spomenata: “For the Pre-Slavic we must assume that kŒ/gŒ 
developed hissing affrication, becoming *tˇ/*dˇ, then *ć/*ζ́, and *c/*ζ, and finaly *s/*z. 
There is no evidence to help us estimate whether this processes proceeded rapidly or slowly. 
It is clear, however, that the ruki-rule applied in Pre-Slavic before the final emergence of 
*s/*z <*ḱ/*ǵ  (PP:43).  

Toa se rezultatite od palatalizaciite. Bile zasegnati, vsu{nost, samo 
glasovite k/g i h, odnosno velarnata i aspiriranata ili frikativna, varijanta 
od istata, postara arhifonema. Kako da se objasni jotuvaweto? Jotuvaweto e 
hronolo{ki ponovo od palatalizaciite i toa gi opfa}a site konsonanti, za 
razlika od niv. Objasnenieto {to proizleguva od pogledot {to ovde se nudi e 
deka palatalizaciite se slu~ile vo vremeto koga k/g i h po~nale da se 
pridvi`uvaat napred, dodeka jotuvaweto vo vremeto koga se izdvoil predniot 
glajd (odnosno sonant) j, kako posledica od razvojot na vokalite na prednata 
strana (a – e – i – j). Toa zna~i deka se raboti za daleku ponovo vreme od 
vremeto na razvojot na vokalite od zaden red – a – o – u – zadniot glajd w i 
konsonantite obrazuvani po taa strana – ku, kh. Noviot glas j, koj se na{ol vo 
kontakt so glasovite ve}e prisutni vo sistemot - site ostanati, predizvikal 
niza fonetski promeni kaj site niv i obrazuval golem broj novi glasovi od 
site niv - nivnite meki varijanti (n’, t’, d’ itn.). Me|utoa, za razlika od 
palatalizaciite, golem broj od niv ne se fonemizirale vo novi glasovi, tuku 
ostanale samo kako fonetski varijanti od prethodnite, koi podocna se 
zagubile vo sistemot ili vo razli~ni slovenski jazici do`iveale razli~en 
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razvoj. No, za razlika od prethodnite pogledi, nie, smetaj}i deka ovie pojavi 
se hronolo{ki i ednite se ponovi od drugite, mislime deka vo vremeto koga 
noviot glas j go vr{el svoeto vlijanie, t.e. vo vremeto koga se odvivalo 
jotuvaweto, vo sistemot sè u{te nemalo glasovi r i l. Tie se pojavile podocna 
i se razvile tokmu od j. Taka, spored nas, razvojot na palatalnite glasovi i 
glasovite koi se pojavile kako posledica od jotuvaweto mo`e da se smesti vo 
ramkite na evolutivniot pogled {to go nudime ovde: so ponapreduvawe oddel-
no na velarnite, strujnite i prednonep~enite glasovi. No nivnoto podetalno 
objasnuvawe od tradicionalnata fonetika samo poka`uva deka ovie dva 
pogleda se dopolnuvaat eden so drug - ovoj kako poop{t, dodeka dosega{niot 
pristap, kako podetalen, go opi{uva i samiot na~in na vr{eweto na tie 
procesi vo sitnici.  

Situacijata vo sovremeniot makedonski jazik, isto taka, poka`uva deka 
ovoj pogled {to se nudi ovde e poop{t pogled, koj im dava nova ramka na 
dosega{nite ispituvawa. Makedonskiot jazik prodol`il da se razviva vo taa 
nasoka {to site meki konsonanti otpadnale i da ne bilo vlijanieto na drugi 
jazici, verojatno }e otpadnele i tie {to se prisutni i sega vo nego (q i w, koi 
vo nekoi dijalekti ve}e i se otvrdnati; da zabele`ime samo i deka mekite 
konsonanti, i pokraj toa {to se zadr`ale vo pove}eto slovenski jazici, vo 
malku od niv se fonologizirale; vo pove}eto se samo varijanti na prethod-
nite tvrdi. Smetame deka e toa taka bidej}i so palatalizaciite se izvr{ilo 
pomestuvawe na izgovorot nanapred, {to predizvikalo pojava na novi glaso-
vi, dodeka pri jotuvawata imalo samo me|usebno vlijanie na glasovite prediz-
vikano od noviot glas vo sistemot -j). Vo dopolnenie, vlijanie za otpa|aweto 
ili gubeweto na dadeni konsonanti vr{elo i sistemskoto barawe za harmo-
nija, pa oddelni glasovi se gubele ili ostanuvale vo jazikot pod nejzin priti-
sok, na pr., ~ i h.  

Pokonkretno, natamo{niot razvoj vo makedonskiot, vo odnos na staro-
slovenskiot, te~el taka {to mekite varijanti na glasovite se izgubile od 
sistemot; i toga{ mekite novi glasovi, dobieni od palatalizaciite, meki, 
spored ovoj pogled, bidej}i bile novi, otvrdnale i vo sistemot ostanale samo 
tvrdi glasovi. Ponatamu, ostanatite tvrdi glasovi osnovale harmonija po 
zvu~nost: ostanale samo konsonantite {to se vklopuvale vo taa harmonija, 
odnosno koi imale zvu~en parnik. Tie {to nemale zvu~en parnik, se gubele od 
sistemot (kako, na primer, h), ili pak se pojavuval zvu~en (kako x za ~) (BK:60-
61). Taka, fonolo{kiot sistem na sovremeniot makedonski jazik se sostoi od 
vokali organirizirani vo simetrija spored priznakot predni:zadni (so isklu-
~ok na a) i konsonanti organizirani vo simetrija spored priznakot zvu~ni: 
bezvu~ni (so isklu~ok na h).  

     e  i j r l, q 
  m:n,w 
a ~, x c, y 
    h s:z {,`, f:v  
    k:g, },|, t:d, p:b 
   o u  
Ili:  
       e, i,    k, }, t, p, s, {, f, ~, c 
a   j, r, l,q, m, n, w, h 
 o, u g, |, d, b, z, `, v, x, y 
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Prviot opis gi pretstavuva po mestoto na izgovor (predni, nazalni, pala-
talni, strujni, velarni, zadni), dodeka vtoriot po harmonijata predni:zadni, 
t.e. zvu~ni, bezvu~ni. Vo sredinata se tie {to nemaat parnik po harmonijata 
zvu~nost. 

Smetame deka toa {to vo nekoi dijalekti postojat samo bezvu~ni vari-
janti, a ne postojat zvu~ni (kako na pr., h) i {to glasovite f i osobeno v se 
pojavile vo indoevropskite jazici i vo makedonskiot pokonkretno relativno 
docna, ja potvrduva na{ata pretpostavka za funkcioniraweto na sistemot na 
ponapreduvawe na izgovorot, odnosno za razvivawe novi glasovi so menuvawe 
na mestoto na izgovorot na starite ponapred, kako {to se razvivalo operira-
weto so govornite organi (v i f opi{ano vo rekonstrukciite na praindoev-
ropskiot jazik samo za gr~kiot i germanskite jazici e bilabijalno, ne 
frikativno (SP:41), dodeka f vo makedonskiot jazik se sledi duri vo 13-ot v., 
i toa pak bilabijalno ili od grupata hv vo po~etna pozicija, ili od zaemki i 
se me{alo so v - vo dijalektite vo prilog na v, vo gradskite govori na h 
(Koneski 1996:82). Smetame deka vistinskata pojava na f i v vo makedonskiot 
jazik treba da se bara vo podocne`en period, vo vremeto na preodot na s vo f i 
ponatamu v: list - list~e > lis~e > lif~e > liv~e; oreh>ores>oref>orev 
(FMJ:93), ili na h vo s, potoa vo f, pa vo v: bescenet > befcenet > 
bevcenet (FMJ:108), ili pak h vo f, pa vo v: meh:mev preku postaroto mef 
(FMJ:96).  

Pritoa, iako razvojot te~el prvo po zadnata strana, pa po prednata, toa 
ne zna~i deka toj od zadnata strana trebalo sosema da zavr{i za toj od 
prednata da po~ne; odnosno ne zna~i deka a pre{lo vo o, pa vo u, pa potoa 
po~nal da se slu~uva preod na e pa vo i. Ili pak, deka k pre{lo vo t, pa vo b, pa 
potoa po~nalo razvivaweto na h vo s, pa vo f, pa potoa na r, pa l itn. Dodeka po 
zadnata strana razvojot po~nuval kaj u, kaj prednata po~nuval kaj e, ili r 
po~nalo da se razviva vo pribli`no isto vreme koga na zadnata strana ili 
malku pogore, po~nale da se razvivaat f i v. Toa {to sakame da go ka`eme e 
deka nekade razvojot operiral porano, nekade podocna, no operiral niz 
celiot ~ove~ki govoren aparat.  

Kako zaklu~ok, smetame deka ovaa ramka na razgleduvawe mo`e da se 
primeni na sekoj ~ove~ki jazik (i treba da mo`e da se odnesuva, bidej}i ima 
evolutivna osnova). Ako nekoj jazik poka`e sostojba {to ne se soglasuva so 
toa {to taa go pretpostavuva, na pr., ako se najde jazik {to ima predni konso-
nanti, no ne zadni, toga{ ne{to ne e vo red so celoto ova gledi{te. Ovoj 
tekst, mislime deka ja objasni pojavata na palatalnite konsonanti vo praslo-
venskiot i staroslovenskiot jazik vo edna nova svetlina, kako i deka go objas-
nuva podobro razvojot na fonolo{kiot sistem na sovremeniot makedonski 
jazik i negovite osnovni principi pojasno i deka dava nekakov odgovor na 
nekoi otvoreni pra{awa (na pr., na pojavata na f i v).  
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ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ 
И МАКЕДОНСКАТА ЕМАНЦИПАЦИЈА 
 
 
Според определницата на Ерих Хобсбаум, во периодот од 15 до 18 век во 

Македонија постои „протонационализам“. Тој протонационализам е потврден од 
патешествениците кои минувале низ Османската империја и вклучува легенди и 
преданија за славното македонско минато од времето на Александар Македон-
ски, зачувувањето на македонските традиции и мајчиниот јазик. Врската меѓу 
античките и средновековните Македонци се остварувала преку легендите за 
Крали Марко и во црковниот живопис. Македонската самосвест е регистрирана 
не само од патешествениците, ами и во архивите на Ватикан од 17 век. Во Запад-
на Европа се печатат карти во кои Македонија е присутна според античката 
традиција во нејзината улога на политички субјект. Накусо кажано, постојат 
претпоставки во 19 век да се развие еден класичен македонски национализам. 
Постојат и економски претпоставки за тоа. Македонија е најбогатата европска 
турска провинција. Животниот стандард на населението кон крајот на 18 и поче-
токот на 19 век тука е повисок. Неочекувано и спротивно на логиката, во тој 
момент македонскиот протонационализам започнува да слабее. Се јавуваат 
надворешнополитички фактори. 

Панелинизмот и панславизмот пред Македонците исцртуваат три алтерна-
тиви: 1. Да бидат латинизирани Илири под власта на католицизмот, 2. славјано-
бугари или славјаносрби во зависност од руската политика, 3. елинизирани 
православни под знамето на Цариградската патријаршија. За Рим Илирите се 
симбол на словенството, но под влијание на Русија почнале да ги нарекуваат 
„Бугари“. По пропаѓањето на илирската идеја и намалената улога на Австрија на 
Балканот, во борбата меѓу грчката и македонската буржоазија за османскиот 
пазар, единствената алтернатива на Македонците останува Русија. Во нивниот 
стремеж да се еманципираат од грцизмот (дел од македонската буржоазија се 
погрчува), тие влегуваат во зоната на руските интереси, а тоа значи – и во зоната 
на идните бугарски и српски интереси. 

Македонската буржоазија не е послаба од бугарската. Напротив. Таа има 
предност пред/до времето на создавањето на бугарски колонии на територијата 
на Јужна Русија. Во управата на Цариградската бугарска општина, на пример, 
Македонците во почетокот се повеќе. Само што бугаризмот, бугарската идеја 
стратегиски е поддржана од Русија со сите можни средства: со посредство на 
политичка и економска пропаганда, преку книги, учебници и образовни програ-
ми, преку учителите кои завршиле во Русија, а преку панславизмот – меѓу целиот 
словенски свет и во останатиот дел од Европа. Иако македонскиот национализам 
ослабнува во текот на 19 век, сепак тој не се прекинува. Сведоштво за тоа е 
изјавата на Трифон Неделјович Давидски, од август 1829 година. Тој „жител 
македонски“, „од Филипо поле„ оставил три документи. Првиот е од одата 
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„Песна македонска“, во која изразува радост од руската армија која се прибли-
жувала и од очекуваната слобода за Македонија. Вториот е прокламацијата „За 
верата Христова и за верноста на нашата татковина“, во која го повикува маке-
донскиот народ да се крене на востание. Третиот документ е меморандум до 
командантот на руската армија Дибич, со „молба и желба“ да биде ослободена 
Македонија и да се стави под покровителство на Русија. На 3 март 1860 година, 
дописникот на Цареградски вестник од Охрид објавува: „Оваа земја е Македо-
нија – и ако ја погледнеме природата, навиките, обичаите, карактерот на жители-
те, нивните живеалишта, нивната физиономија, целосно ќе ги препознаеме 
истите оние мажи што во старо време ги составувале фалангите на Александар 
Македонски.“ Кога македонските општинари од Солун го избркале бугарскиот 
учител Бошков и на негово место поставиле учител од Охрид, тој рекол: „Јас не 
сум ни Бугарин, ни Грк, ни Цинцар; јас сум чисто Македонец, какви што биле 
Филип и Александар Македонски и Аристотел филозофот.“ Има многу примери 
во тој дух. Факт е дека, под руско влијание, голем дел од македонската интели-
генција, за разлика од народните слоеви, ја прима бугарската политичка лушпа. 
Во текот на целиот 19 век се води борба меѓу македонската народносна јатка и на 
неа наметнатите политички (грчка, бугарска, а потоа и српска) лушпа. Кон 
елинизмот македонското спротивставување има карактер на сила што настапува, 
но спрема бугаризмот тaа е одбранбена. Македонците настојуваат да го зачуваат 
највредното од својата вредносна јатка – учењето во училиштата и вероисповедта 
на мајчиниот јазик. По примерот на другите словенски народи – Хрвати и Срби, 
и Словаци и Чеси, Македонците прифатиле да имаат заеднички литературен 
јазик со Бугарите. Неуспешен е обидот на Неофит Рилски тој литературен јазик 
да биде врз основите на источномакедонските говори. Две децении кон среди-
ната на 19 век се водат полемики за тоа чие наречје – источнобугарското или 
западномакедонското да стане основата на идниот јазик. На сличен начин се 
водат полемики дали да се востанови Трновската патријаршија или Охридската 
нархиепископија. Со создавањето на бугарската Егзархија во Цариград во 1870 г. 
бугарскиот национализам извојувал политичка победа. Тоа е логично, со тоа што 
за разлика од бугарскиот јаснонасочен поход, македонското спротивставување е 
половично, спонтано и неорганизирано. Во својот обид да ја востановат Охрид-
ската архиепископија, Македонците неколкукратно го користат заплашувањето 
дека ќе склучат унија со Рим. Но, ниту Кукушката унија од 1859 г., ниту наред-
ните обиди се успешни, зашто на унијата се гледало како тактичка, а не како на 
стратегиска финална варијанта. 

По 1870 година бугарската политичка лушпа започнува порешително да 
атакува врз македонската народносна јатка преку воведување бугарски книги, 
учебници и предавања во македонските училишта, назначување бугарски или 
бугаромански учители и владици во македонските епархии. Дури во тој момент 
македонското спротивставување е половично. Во 1872 Венијамин Мачуковски 
го објавува печатењето на „Бугарска граматика на македонското наречје“, но по 
раѓањето на бугарските националисти го пролонгира својот проект. Првпат во 
„Речник на три јазика – с. Македонски, Арбанаски и Турски“ во 1875 г. Ѓорѓија 
Пулески јасно и категорично го маркира македонското име како национално и 
јазикот како македонски, а не како „македонско наречје“ и ги претставува конту-
рите на македонската национална идеологија. Неговата позиција е „и Македон-
ците се народ и местото нивно е Македонија“. На бугаризацијата најрешително 
се спротивставуваат шест македонски епархии во 1874 г., но тие респектирани од 
рускиот пратеник, грофот Игнатиев. 
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По ослободувањето на Бугарија во 1878 г. нападите врз македонската народ-
носна јатка доаѓаат од две страни – од бугарската држава и од бугарската Егзар-
хија во Цариград. Обид за делумно воспоставување баланс се создадените маке-
донски организации во бугарското кнежевство, чии печатени изданија се на 
македонизиран бугарски јазик.. Порешително спротивставување доаѓа со 
создавањето на ВМРО, која ја напаѓа бугарската политичка лушпа со идејата за 
автономна Македонија. На самата ВМРО й претстои долг пат на еманципација 
додека да создаде единство меѓу нарушената етничка содржина на македонската 
народносна јатка и на политичкиот лозунг „Македонија на Македонците“, од 
страна на бугарската и на останатите туѓи пропаганди. Еманципацијата спрема 
Бугарија е динамична и нерамномерна, но настапувачка. Според Иван Хаџини-
колов, создавајќи ја организацијата на 23.10.1893 г. шесттемина нејзини основачи 
решиле: „1. Организацијата треба да биде тајна и револуционерна. 2. Нејзината 
територија ја сочинува само Македонија, во нејзините географски и етнографски 
граници, поради што ќе се нарекува и внатрешна. 3. Во неа ќе членуваат лица 
родени и што живеат во Македонија, без разлика на вера и народност. 4. 
Политичкото вјерују на организираните Македонци е: автономија на Македонија 
и 5. Да се чува самостојноста на Организацијата, за да не падне под влијание на 
политиката на владите на соседните словенски држави“. Првиот конгрес во 
Ресен, на 15.08.1894 г. ја нарекува организацијата „Бугарски македоноодрински 
револуционерен комитет“, на следниот – по две години во Солун, името „бугар-
ски“ се заменува со „таен“, и се нарекува ТМОРО; на Рилскиот конгрес во 1905 
г. организацијата започнува да се нарекува „внатрешна“, т.е. ВМОРО, а дури во 
1910 г. определницата „одринска“ отпаѓа и таа го добива своето популарно име 
ВМРО. Еволуирала нејзината политичка цел: од идејата за политичка автономија 
„со предност на бугарскиот елемент“ (1894), до целосната автономија со 
гаранција од Големите сили и жигосување на „шовинистичката пропаганда и 
националните караници кои го обессилуваат македонското население и неговата 
борба против заедничкиот непријател“ (член 2 од Уставот од 1896 г.). Важно е да 
се појасни дека, додека во првиот Устав од 1894 г,. член на организацијата може 
да биде „секој Бугарин“, две години подоцна редакцијата на член 4 гласи: „секој 
Македонец и Одринец, кој не е компромитиран со ништо нечесно и бескарак-
терно пред општеството...“ Поинаку кажано, вратите на Организацијата се затво-
раат за лица надвор од двете области; месните, пак, се оценуваат според нивното 
однесување. Инаку, дури краткиот преглед на конгресните документи ја покажу-
ваат претпазливоста од страна на раководителите на ВМРО – едно, дека живеат 
во опасноексплозивни услови – а Иван Хаџи Николов соопштува: „Надвореш-
ните пречки произлегуваа од акциите на бугарската влада и македонската еми-
грација во кнежевството, кои продолжуваа да бидат носители на великобугар-
скиот идеал: обединување на бугарските земји, преку непосредно оружено меша-
ње на официјална Бугарија, поради што на нашето движење се гледаше како на 
сепаратистичко движење. А внатрешните пречки произлегуваа од нашите еволу-
ционисти и од турската влада“, второ, дека среде нив се инфилтрирани приврза-
ници на софиските врховисти, трето, дека во желбата да го сочуваат македон-
ското население од политизирање, во доволен степен не му го објаснуваат 
карактерот на отпорот против врховизмот. Која е суштествен елемент од борбата 
за независност и спрема Бугарија. Токму затоа тие остро се критикувани од 
Крсте Мисирков и неговата книга што излезе во 1903 г „За македонцките рабо-
ти“. Особено спомените на раководители на ВМРО од средниот ешалон (војводи 
на чети, месни координатори), кои секојдневно контактираат со населението, го 
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откриваат тешкиот пат на еманципација во него. Најмногу во созревањето на 
идејата дека треба да се потпре на сопствените сили, а не на воена помош од 
Бугарија. Впрочем, предвременото кревање на Илинденското востание, против 
волјата на Гоце Делчев е показател за недоволната политичка еманципираност на 
ВМРО. 

Од друга страна, покажува дека при избувнувањето на Востанието само во 
три случаи во документите се среќава определбата „бугарски“ (едно од нив во 
писмо до бугарската влада, напишано од бившиот врховист Борис Сарафов), во 
прокламациите кон населението, и кон надворешниот свет неговите раководите-
ли користат изрази како „народот на цела Македонија и Одринско“ и „христија-
ните од Македонија и Одринско“, а лозунгот е: „Да живее Автономна Македо-
нија која се бори за својата слобода!“ Нешто повеќе. Кога во Серскиот округ на 
Јане Сандански навлегуваат чети од Бугарија за директно учество во востанието, 
војводата го принудил поручникот Л. Стоенчев да ги симне од капите на момци-
те бугарските војнички (лимени) грбови и еполети. Во преговорите со бугар-
скиот полковник Јанков, уште во претходната 1902 г., војводата Чакаларов му 
вели: „Ние ќе си ја извојуваме слободата, не ја сакаме од тебе“. А Атанас Поп 
Николов додава: „Тие еполети и таа униформа ние не можеме да ги почитуваме – 
и почна да му ги кине еполетите“. Дури определениот на бугарски позиции 
летописец на Илинден Христо Силјанов признава дека во Костурскиот регион е 
лансирана идејата за леење на сребрени и бакарни македонски монети како 
платежно средство во идната држава. Дури бил подготвен и восочен отпечаток 
на македонски монети со грб од едната страна и натпис „Внатр. Мак.-Одр. Рев. 
Организација, 1903“, од другата. Четничкиот војвода Славејко Арсов соопштува 
за знаме на востаниците – „свилено, црвено, извезено: мома Македонка, во 
граѓанска носија“. 

Горните факти покажуваат дека за време на Илинденското востание маке-
донската еманципација бележи сериозен развој. Се избистри политичката страна 
на таа еманципација. Оттаму и констатациите на познатиот публицист и писател 
Брејсфорд, кој ја посетува Македонија во истата 1903 година: „Востаничкото 
движење во стварноста е вистинско македонско движење, подготвувано од 
Македонци, водено од Македонци и потпомогнато од страсното сочувствување 
на огромното мнозинство словенско население“. Во развојот на востанието, како 
што објаснува Брејсфорд, „постои силна струја на мислење меѓу водачите на 
македонското движење, која има тенденција да биде критична и повремено дури 
и непријателски расположена спрема Бугарија“. Востанието ги надмина прокла-
мираните лозунзи за автономија на Македонија и ја лансира тезата за македонска 
државност со свое знаме и свои монети. Освен тоа, како што спомнува 
Брејсфорд, среде таа „нација на селани“ се случува осознавање на територијата 
на Македонија, географски и етнички: „Нивните балади за бунт, во кои зборот 
’Македонија’ се јавува во секој рефрен, докажуваат дека тие веќе имаат татко-
вина“. Многу важно е, дека осознавањето на идејата за државност е поставено на 
републикански основи. Во времето кога на Балканот и во цела Европа судбината 
на народите зависеше од монархистичките режими со авторитарно владеење, 
преку Крушевската република македонскиот народ ги прокламираше идеите на 
републиканизмот. И не само тоа. Беше прокламирана идејата за толерантност 
меѓу етносите и заштита на човечките права на сите граѓани. Во времето кога 
Европа и голем дел од останатиот свет не беа чуле за заштита на човечките 
права, илинденците реално започнаа да ги заштитуваат тие права. Илинденското 
востание стана илустрација на вистински патриотизам, но за разлика од други 
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националноослободителни движења на соседни и подалечни народи, македон-
скиот патриотизам беше сврзан со македонскиот космополитизам. Македон-
скиот космополитизам е светска историска појава во која љубовта кон таткови-
ната, кон сопствениот народ се претвора во љубов кон другите народи. Илинден-
ското востание се претвори во лекција по политичка зрелост и еманципираност, а 
македонскиот народ и резултатите од таа лекција станаа видливи во следните 
десетлетија. 
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OSUDEN I IZMA^UVAN 

PORADI PATRIOTIZMOT 
(Spomeni za Konstantin Tren~ev) 

 
 
Formirawe na VMRO 1945 vo Skopje 
 
Edna rodoqubiva grupa, pove}eto intelektualci, kako nekoga{ vo 

1893 g. vo Solun, sega ovde na ~elo so d-r Konstantin Terziev, d-r Kosta 
Tren~ev i d-r Vasil Ivanov i desetici nivni istomislenici vo oktomvri 
1945 g. ja formiraa organizacijata VMRO. Tie, nezadovolni od novata 
politi~ka situacija vo Makedonija, ne pomiruvaj}i se so mnogu ne{ta, a 
osobeno so terorot i represiite, si postavija za cel da se borat i izborat 
za pravoto na samoopredeluvawe na narodot vo Makedonija, {to bi bilo 
izvedeno pod me|unarodna kontrola, so cel po miren pat taa da izleze od 
Jugoslovenskata federacija i da se konstituira kako slobodna i nezavisna 
dr`ava Makedonija.  

Na 23 oktomvri 1945 g., po inicijativa na d-r Konstantin Terziev od 
Kuku{,  d-r Kosta Tren~ev od Vladimirovo i d-r Vasil Ivanov od Strumi-
ca, po dolga i podgotvitelna rabota, vo Skopje }e se odr`i tajna sredba na 
30 privrzanici, vidni li~nosti, re~isi od cela Vardarska Makedonija.  

Na sredbata e razgledana aktuelnata situacija vo Makedonija, pri 
{to e konstatirano deka i ovojpat se iznevereni idealite na vekovnite 
borbi na makedonskiot narod. Na toj sostanok e razgledan i ednoglasno 
prifaten od site prisutni privremeniot Ustav i Programata na Organi-
zacijata, kade {to se formulirani osnovnite idei i celi na istata.  

 VMRO 1945 ceni deka vra}aweto na Vardarska Makedonija vo Tito-
va Jugoslavija e nezakonito, bidej}i e izvr{eno bez plebiscitarno 
izjasnuvawe. 

 Za VMRO 1945 ne mo`e da stane zbor za sloboda ako ne postojat 
nacionalni, verski i politi~ki prava, kako i ramnopravnost na site 
narodi i narodnosti 

 VMRO 1945 }e se bori so site legalni sredstva za ostvaruvawe na 
svojata cel, predvidena vo Programata. Vardarska Makedonija, kako {to e 
zacrtano so ASNOM, da mo`e da go iskoristi pravoto za legalno otce-
puvawe od Jugoslovenskata zaednica, soobrazeno so nejzinite politi~ki, 
nacionalni i kulturni interesi. 
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 VMRO 1945 }e se zalo`i vladite na golemite sili da gi potkrepat 
nejzinite barawa za spravedlivo razre{uvawe na makedonskoto pra{awe 
na Pariskata konferencija vo 1947 g., od trite dela na Makedonija da se 
sozdade samostojna makedonska dr`ava, prvi~no pod pokrovitelstvo na 
nekoja od golemite sili.  

 ^lenovi na VMRO 1945 mo`at da bidat site vistinski patrioti, 
nezavisno od nivnite politi~ki ubeduvawa, koi vo minatoto, a i sega se 
borat za nezavisna dr`ava Makedonija. 

 

Ustavot, celta i organizacionata postavenost na VMRO 1945 se 
prezemeni od prvi~nite dokumenti na VMRO od 1893 g., soobrazeni so 
novite politi~ki okolnosti. Treba da se ima predvid deka d-r Tren~ev i 
d-r Ivanov, kako aktivni ~lenovi na MSS vo Viena i vo Pariz me|u dvete 
svetski vojni, mnogu dobro gi poznavale tie dokumenti. Sega VMRO 1945 
}e se bori za slobodna i nezavisna Makedonija, uredena vrz principite na 
nacionalna i demokratska ideologija. 

Lu|eto na ~elo na VMRO 1945 bea so visoki intelektualni kvaliteti. 
Ne `iveeja vo nikakvi zabludi, svesni za deloto i za novite uslovi, 
uvereni deka sami ne }e mo`at da ja izvojuvaat slobodata na Makedonija. 
Zatoa vo Ustavot i vo Memorandumot ja iznele svojata zalo`ba, silite na 
pobeditelite vo vojnata da go zemat vo obyir nivnoto barawe. Tie pred 
evropskite prestavnici na Pariskata konferencija vo 1947 g. sakaa da ja 
istaknat re{enosta i zalo`bata, Makedoncite, po demokratski pat, da go 
iskoristat pravoto za samoopredeluvawe so poddr{ka na golemite sili 
ili OON, za kone~no i pravilno razre{uvawe na makedonskoto pra{awe. 
Tie go cenea toa {to barem vo eden del od makedonskata zemja se obvis-
tini makedonskiot ideal, makar i kako federalna edinica vo FNRJ. No, 
zo{to i sega se zgre{i tolku kon sopstveniot narod?... Zo{to izniknaa 
tolku ma~ili{ta so nevidena `estokost... No sega i od svoite.   

Organizacijata VMRO 1945, brgu stekna golem broj svoi privrzanici. 
Nejzinite aktivisti od krajot na 1945 g. do letoto na 1946 g. raspro-
stranile pe~aten materijal vo koj bile izneseni terorot i represiite na 
vlasta vrz rodoqubivite Makedonci.  

Vrv na nivnata aktivnost pretstavuva ispra}aweto na Memorandumot 
do golemite sili i do OON, vo ime na narodot od Vardarska Makedonija 
vo koj{to tie gi prezentirale najbitnite stranici od istorijata na 
Makedonija i makedonskiot narod. Patot na Memorandumot vo toa vreme 
ne bil lesen. Memorandumot glavno bil sostaven od d-r Terziev, a potpi-
{an od lu|eto na Centralniot komitet.  

 
Mnogu od ideite i barawata vo Memorandumot bile iska`ani i pred 

pretstavnicite na golemite sili i OON vo Belgrad 1947 g., vo tekot na 
sudskiot proces vo Skopje vo 1947 g., kako i vo Ustavot i Programata na 
VMRO 1945.  

Memorandumot bil vra~en i do pretsedatelot na vladata M. Andonov 
- ^ento. Toj go pro~ital i se slo`il so verodostojnosta na izneseneto. No 
situacijata se odvivala mnogu brzo i dejnosta na Organizacijata bila 
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nabrgu otkriena. Od juni do septemvri, oktomvri 1946 g. okolu 1.000 ~leno-
vi na VMRO 1945, zaedno so negovoto rakovodstvo, }e se najdat vo zatvor.  

Pavel [atev, toga{en minister za pravosudstvo, od M. Andonov-
^ento bil ispraten vo Bugarija so pismen Apel {to trebalo da go predade 
vo Sovetskata ambasada vo Sofija, vo koj e prezentirana u`asnata sostoj-
ba vo Makedonija, so mnogu represii i ubistva so ili bez sud, i prepolni 
zatvori. Podocna, vo 1949 g., i Pavel [atev }e bide uapsen po naredba od 
Aleksandar Rankovi}, i toa kako sojuzen pratenik pri posetata na svoeto 
semejstvo vo Zagreb. Naskoro bil prefrlen vo Makedonija i dr`en 11 
meseci vo istra`niot zatvor vo Skopje. Lesno bilo toga{ da bide{ 
obvinet kako neprijatel i sorabotnik so Sovetskiot sojuz. Toj zavr{il vo 
doma{en pritvor vo Bitola, vo beda, prepu{ten sam na sebe, totalno 
osamen i zaboraven. Vo eden studen den na  30 januari 1951 g. gemixijata i 
ministerot [atev po~inal premrznat i gladen.  

Pretsedatelot M. Andonov - ^ento vo letoto 1946 g. re{il li~no da 
otide vo Pariz za da go predade i rasprostrani Apelot i da bara golemite 
sili da ispratat anketna komisija, koja{to na lice mesto }e se zapoznae 
so sostojbata vo Makedonija, a naedno i da se zastapi da se iskoristi 
pravoto za samoopredeluvawe na makedonskoto naselenie. No i ne{to 
drugo premol~eno treba da se spomne: Zo{to Tito i jugoslovenskata 
diplomatija ne go postavile makedonskoto pra{awe na Pariskata mirov-
na konferencija 1947 g., {to go pobarala u{te na Vis makedonskata 
delegacija vo sostav Metodija A. ^ento, Emanuel ^u~kov i Kiril Petru-
{ev. Tokmu pred zaminuvaweto na ^ento za Pariz, na 14 juli 1946 g. i toj 
bil uapsen. 

Mnogu godini potoa, vo vrska so sudskiot proces na ^ento, Kole 
^a{ule }e napi{e: ,,Me vikna Vidoe Smilevski, mi objasni deka ^ento 
begal preku granica, a i nekoi drugi raboti mi ka`a, kako i deka treba da 
mu se sudi, a vsu{nost s¢ be{e odnapred podgotveno, sudeweto, obvinenie-
to i presudata. Materijalot gotov go dobivme na samoto sudewe... obvi-
nitelot Popovski ne bara{e ni priznanie od ^ento#.   

Uapsenite ~lenovi na VMRO 1945 bile podlo`eni na dolga iscrpu-
va~ka istraga, niz nevideno te{ki du{evni i fizi~ki inkvizicii. Im se 
nalo`uvalo da go priznaat s¢ ona {to se baralo za da bidat razobli~eni 
kako predavnici, teroristi, monarhofa{isti, golemosrpski {ovinisti, 
svrzani so bugarskata opozicija, a kako glaven i najte`ok adut im bile 
pripi{uvani tesnite vrski so Van~o Mihajlov. Del od niv ne gi izdr`ale 
svirepostite i po~inale u{te pred sudeweto.  

 
 

Sredba na trojcata doktori so pretstavnicite 
na golemite sili i OON vo Belgrad, 1947 g. 
 

Slu~ajot so Memorandumot pokrenal interes, taka {to ~etirite 
golemi sili (SSSR, SAD, Anglija i Francija) vo januari 1947 g. isprati-
le delegacija koja{to na lice mesto trebalo da proveri, {to e toa {to se 
slu~uva vo Makedonija. Po pristignuvaweto vo Belgrad, delegacijata se 
soo~ila so nemo`nosta da ja poseti Makedonija. Uka`ano im bilo deka 
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baraweto da se sretnat so zatvorenicite rakovoditeli na VMRO 1945 
pretstavuva grubo me{awe vo vnatre{nite raboti na Jugoslavija. Pret-
stavnicite na golemite sili zastanale cvrsto zad svoeto barawe, izjavu-
vaj}i deka nema da si zaminat s¢ dodeka ne ja ostvarat celta, odnosno ne ja 
realiziraat sredbata so lu|eto, koi do niv ispratile Memorandum. Jugo-
slovenskite vlasti re~isi deset dena ne sakale ni da ~ujat za takvo ne{to. 
Najgolemi protivnici na toa bile Rankovi}, Tempo i Koli{evski. Toga{ 
~lenovite na delegacijata, preku svoite ambasadi i drugi postoe~ki 
misii, ispratile molba li~no i do pretsedatelot Tito. Taka, vlastite vo 
Belgrad bile prinudeni da go prifatat baraweto, no zatoa im bile posta-
veni nekolku uslovi: 

 Namesto da se sretnat so celoto rakovodstvo na VMRO 1945, da se 
sretnat samo so grupa od trojca. Pretstavnicite insistirale toa da bidat 
trojcata doktori, 

 Sredbata da se slu~i vo Belgrad,  
 Razgovorite so stranskite delegati i zatvorenicite da se vodat 

samo so tolkuva~ - jugoslovenski preveduva~. 
So taka postavenite uslovi vlastite se nadevale deka delegacijata  }e 

se otka`e od sredbata, no toa ne se slu~ilo. 
Cela nedela vlasta gi podgotvuvala zatvorenicite, informiraj}i gi 

deka }e se sretnat so ,,novinari# koi pravat anketa za polo`bata na zatvo-
renicite, poto~no za politi~kite zatvorenici na Balkanot. Spored na~i-
not na koj gi podgotvuvale, tie nasetile deka ne stanuva zbor za novinari, 
tuku za ne{to drugo, poseriozno. Trojcata rakovoditeli na VMRO 1945, d-r 
Terziev, d-r Tren~ev i d-r Ivanov bile odvedeni vo Belgrad, vo Minister-
stvoto za vnatre{ni raboti. Ne im bilo dopu{teno da ostanat zaedno ni 
pet minuti, makar {to tie uporno insistirale na toa. Tie ve}e sfatile 
deka prestavnicite na golemite sili go dobile nivniot Memorandum i se 
dojdeni za sredba so niv. Na obvinetite im bilo nalo`eno nikako da ne 
spomnuvaat nezavisna Makedonija, odnosno otcepuvawe od Jugoslavija. Tie 
od toa nasetile deka toa se nekoi golemi i va`ni lu|e, a istovremeno 
sfatile i {to od niv saka vlasta. Na tie razgovori osven visoki slu`be-
nici na UDB-a prisustvuvale i Tempo i Koli{evski.  

Prv na zatvorenicite im se obratil francuskiot ~len na delegacija-
ta, koj izjavil deka tie se opolnomo{teni od golemite sili za povoenite 
mirovni pregovori vo Pariz vo 1947 g., deka tie dobro se zapoznaeni so 
nivnata sudbina i so sudbinata na nivnite somislenici i deka se dojdeni, 
kako pretstavnici na svoite vladi, da se zapoznaat na {to se dol`i nivna-
ta sprotivstavenost kon novata vlast.  

Preveduva~kata na UDB-a prevela deka pretstavnikot ja osudil niv-
nata dejnost za otcepuvawe od Jugoslavija. No vedna{ d-r Ivanov, koj znael 
dobro francuski, reagiral: ,,Ne go govori toa ~lenot na delegacijata i 
pri takva opstanovka nie }e gi prekineme razgovorite#. Francuskiot 
diplomat ja sfatil situacijata i mu se obratil na d-r Ivanov, izjavuvaj}i 
deka nemu i na drugite }e im postavi samo nekolku pra{awa direktno i 
ako odgovorite bidat iskreni i otvoreni seto toa }e zavr{i brgu i bez 
te{kotii.  
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 – ,,Va{a Ekselencijo#, }e mu se obrati d-r Ivanov, ,,Dodeka vie pod-
gotvuvate povoen mir vo Pariz, nie vo Makedonija sme vo vojna. Faktot 
{to ste vie ovde gi potvrduva moite zborovi. Na{iot Memorandum e 
potpolno verodostoen so situacijata, nie i sega bi se potpi{ale pod sekoj 
negov zbor, a bidej}i od vlastite toj e osporuvan, nie barame anketa {to 
}e go proveri sekoj iznesen fakt#... 

,,[to, vsu{nost, sakate vie?#, pra{al francuskiot diplomat. 
,,Nie sme go izjavile toa vo na{iot Memorandum#, iznesuvaj}i gi 

na{ite problemi i barawa, no i ovde }e gi ka`am. Samo za nekolku 
desetletija Makedonija e tripati nasilno delena i porobuvana od svoite 
sosedi, i toa so pomo{ na me|unarodna poddr{ka vo Bukure{t 1913 g., vo 
Versaj 1919 g., a toa se slu~i i po ovaa vojna, Evropa i svetot dobro ja znaat 
istorijata na{a, odnosno tragedijata na Makedonija i na Balkanot. Denes 
nie sakame samoopredeluvawe pod me|unarodna kontrola za da ne se 
povtoruva dosega{nata krvava istorija#. 

Toga{ Lazar Koli{evski rekol deka narodot se izjasnil preku NOB 
zaedno so drugite jugoslovenski narodi, na {to d-r Terziev }e mu replici-
raл, velej}i: ,,Toa e ~ista demagogija, za{to narodot vo Makedonija nemal 
mo`nost za toa {to ni zboruva i faktot deka delegatite od Makedonija na 
~elo so M. Andonov - ^ento, pod rizik uspeale vo noviot Ustav da go vne-
sat i pravoto na samoopredeluvawe do otcepuvawe od Jugoslavija. Sega 
u{te pove}e sme ubedeni deka Makedonija nema nikakvi istoriski, etni~-
ki, ekonomski, kulturni i duhovni interesi da bide svrzana so Jugosloven-
skata federacija, zatoa cenime deka so soodveten politi~ki akt, {to bi 
proizlegol od plebiscitarno izjasnuvawe, potkrepeno od golemite sili, 
Makedonija da mo`e da izleze od federacijata i da bide proglasena za 
nezavisna dr`ava pod me|unarodna garancija, {to }e bide od golemo zna~e-
we za mirot na Balkanot, no i vo Evropa#. 

Tempo vedna{ gi narekol trojcata doktori ,,{ovinisti, mihajlovisti 
i fa{isti#, izjavuvaj}i deka idejata za nezavisna Makedonija e neostvar-
liva i fa{isti~ka. D-r Ivanov mu vozvratil deka borbata na VMRO e 
narodna i e poddr`ana od celokupnoto naselenie cel eden vek i s¢ do 
denes trae, deka na makedonskiot narod ne mu e poznat poimot fa{izam, 
koj ne postoel i ne bil vo upotreba do pred vojnata. 

Toga{ ruskiot diplomat Vladimir Velicki go zapra{al d-r Tren~ev 
dali saka ne{to da dodade. D-r Tren~ev }e izjavi: ,,Od ona {to go vidov i 
~uv dosega ne o~ekuvam ni{to ohrabruva~ko. Moite somislenici gi izlo-
`ija celite i ideite na VMRO 1945, {to bezuslovno gi poddr`uvam i jas i 
naglasuvam  golemite sili bi trebalo da bidat na ~isto deka ako vo 
Makedonija ima{e demokratski uslovi, nie bi gi ostvaruvale svoite idei 
i celi so legalni sredstva kon koi nie i sega se stremime#.  

Potoa ruskiot pretstavnik }e dodade deka s¢ e jasno, no {to bi 
pravele od sega natamu. D-r Tren~ev odgovoril: ,,[to se odnesuva do moeto 
li~no mislewe i ubeduvawe, ne treba da se o~ekuva od nas da gi odre~eme 
ili da se otka`eme od na{ite idei i celi. So tie idei sme rodeni, zadoe-
ni, so niv sme izrasnale, so niv `iveeme i za niv se borime. Situacijata, 
vpro~em, e takva {to samo golemite sili sobrani vo Pariz 1947 g., mo`at 
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da re{at dali }e £ dadat na Makedonija sloboda i nezavisnost ili }e ja 
ostavat vo sega{nata nezavidna situacija, {to vnesuva nespokojstvo vo 
Makedonija, vo Jugoslavija, no i na Balkanot.  

Odnesuvaweto na trojcata doktori, koi cvrsto opstojuvale na ideite 
i programata na VMRO 1945, pred pretstavnicite na golemite sili }e gi 
izvadi totalno od ramnote`a visokite jugoslovenski komunisti~ki funk-
cioneri. Po taa sredba zatvorenicite bile frleni vo kowski vagon, 
patuvale dva dena bez hrana, nedovolno oble~eni, po u`asen januarski stud 
od Belgrad do Skopje. 

Taka zavr{il ovoj isklu~itelno va`en nastan od ponovata istorija. 
Toa e mo`ebi edinstven slu~aj vo nacionalnoto dejstvuvawe na VMRO, 
pretstavnici na relevantnite dr`avi od Evropa da realiziraat sredba so 
zatvorenici, rakovoditeli na VMRO 1945 i toa na nivno barawe i vo 
vreme koga Organizacijata i nejzinite idei bile negirani, a dejcite 
progonuvani vo site balkanski zemji i po{iroko.     

 
 
Sudskiot proces na 13-minata od CK na VMRO 
 
Od 25 do 30 mart 1947 g. vo Skopje, vo golemata po{tenska sala vo 

centarot na gradot, be{e odr`ano sudeweto na obvinetite za VMRO 1945. 
Se najdoa tie pred ,,narodniot sud#, koj{to go pretstavuvaa, kako pretse-
datel Panta Marina, a ~lenovi Pano Fidanovski i Kole ^a{ule. Dva 
dena dr`avniot javen obvinitel Blagoj Popovski od Prilep go ~ital 
obvinitelniot akt protiv 13-te obvineti ~lenovi na CK na VMRO 1945. 
Pet dena sleduvale obvinuvawata, prvo obvinuvawa za op{ta vina po 
deloto, a potoa i za li~na vina za sekoj od niv. Toa bilo sudewe bez pravo 
na li~en advokat, tuku samo so advokat po dol`nost. 

Javniot obvinitel }e im pripi{e neverojatni, izmisleni obvinuva-
wa, deka tie sozdale teroristi~ki grupi, deka odr`uvale vrski so gr~kite 
monarhofa{isti, so srpskite {ovinisti na Milan Grol, so bugarskata 
opozicija, a kako najgolem grev }e im se pripi{at vrskite so Van~o 
Mihajlov, koi tie gi nemale, ne{to koe go potvrduvalo uriva~kiot karak-
ter i opasnosta za Jugoslavija od VMRO 1945. Seto toa }e im se imputira 
za da mo`at da gi opravdaat ve}e odnapred donesenite smrtni presudi. 

Vo interes na vistinata, treba da se ka`e deka me|u celata redica od 
apsurdi, izmisleni obvinenija publikuvani vo vesnikot Nova Makedonija 
i vo drugi vesnici, kako Politika, Borba, bile izneseni i nekoi 
verodostojni podatoci za dejnosta i celite na VMRO od proletta 1945 do 
letoto 1946 g., deka tie se borat za otcepuvawe od Jugoslavija i za samo-
stojna nezavisna dr`ava Makedonija. No smislenoto me{awe na su{te-
stvenite fakti so grubi lagi i neosnovani kleveti go doveduvalo obvine-
nieto do apsurdni zaklu~oci.  

Prv od obvinetite zboruval d-r Ivanov. Toj se osvrnal na op{toto 
delo na VMRO 1945, izjavuvaj}i deka od svoe i od imeto na svoite drugari 
najenergi~no protestira protiv iznesenite monstruozni izmislici, vul-
garni lagi i kleveti vo obvinitelniot akt. So toa vlastite imaat za cel 
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da gi opravdaat pred narodot vo Makedonija i pred svetot ve}e odnapred 
donesenite smrtni kazni. Za celiot toj tendeciozen, protivkrivi~en i 
protivpraven obvinitelen akt d-r Ivanov }e izjavi deka toa e dobro 
razraboten plan na UDB-a, za moralno i politi~ko uni{tuvawe ne samo 
na obvinetite, tuku i obid za celosno ocrnuvawe, negirawe i urivawe na 
VMRO kako ideja i cel, borba i istorisko nasledstvo.  

Poslednoto, spored zborovite na d-r Ivanov, e osobeno opasno za{to 
ima za cel da ja dovede pod pra{awe celata revolucionerna borba na 
makedonskiot narod. Ponatamu d-r Ivanov protestiral na obvinenieto 
deka toj i negovite somislenici se nare~eni agenti na angliskiot i na 
amerikanskiot imperijalizam, potoa na gr~kite monarhofa{isti, na 
golemosrpskite {ovinisti na Milan Grol i na bugarskata opozicija. Toa 
ne samo {to ne e vistinito, tuku e i navredlivo za sekoj makedonski 
patriot, imaj}i predvid deka organizacijata VMRO so stoletija se borela 
tokmu protiv mnogu od niv. VMRO 1945, iako ja prodol`uva tradicijata na 
borbata na VMRO od minatoto, taa voznikna sega kako samobitna, samo-
rodna individualna pojava. Osnova~ite na VMRO 1945 se ovde{ni lu|e so 
visok moral i ~uvstvo na odgovornost pred kauzata za Makedonija. Site 
tie se so zavidno obrazovanie, so visoki eti~ki vrednosti i so golemo 
op{testveno i politi~ko iskustvo, iskusni vo narodnoto delo, lu|e so 
avtoritet vo op{testvoto i vo sredinata vo koja `iveat. I pokraj nevide-
nite inkvizicii, predavnik me|u niv ne se pojavil. So svoeto odnesuvawe 
tie ja spe~alija po~itta i simpatiite na makedonskiot narod. 

Kako odgovor na obvinenieto deka VMRO vo minatoto, a i sega se 
pojavuva kako vrhovisti~ka organizacija vo interes na golemobugarskite 
interesi, d-r Ivanov }e izjavi deka, vo razli~ni periodi od svojata isto-
rija, VMRO imala i doblesti i slabosti, no glavno sekoga{ imala ista 
cel, osloboduvawe na Makedonija i celosno re{avawe na makedonskoto 
pra{awe. A VMRO 1945 ima svoja ideja i programa, soobrazena so situa-
cijata na Makedonija po Vtorata svetska vojna. Taa ideja i cel, {to se 
citirani i vo obvinitelniot akt, jasno se precizirani i vo Memoran-
dumot do golemite sili i do OON. Seto toa nie kategori~no go izjavivme 
i pred stranskite pretstavnici na sredbata odr`ana vo januari 1947 g. vo 
Belgrad. 

Nie i od ovde, od obvinitelnata klupa energi~no apelirame kon gole-
mite sili i OON da se anga`irat okolu barawata na VMRO 1945 koi se 
sostojat vo slednoto: 

  Da se priznae pravoto na nacionalno i politi~ko samoopredelu-
vawe na narodot vo Makedonija pod me|unarodna kontrola. 

  Na Pariskata konferencija da £ bide priznaeno i prifateno pra-
voto na Vardarska Makedonija po miren pat da izleze od jugoslovenskata 
federacija. 

  Makedonija da bide proglasena za samostojna i nezavisna dr`ava, 
vo prvo vreme pod me|unarodna garancija. 

Toa se glavno na{ite idei i barawa, zaklu~il d-r Ivanov, za koi{to 
i pred nas se borele i `rtvuvale najdobrite sinovi i }erki na Make-
donija. 
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Vo istiot duh gi brani i za{tituva ideite i dejnosta na VMRO i d-r 
Tren~ev:  

,,Jas, isto taka, go otfrlam obvinenieto od obvinitelniot akt i 
izjavuvam deka toa obvinenie e sro~eno i celosno napraveno vo komunis-
ti~ki manir. Spored mene, sudot voop{to ne e zaiinteresiran za visti-
nata, edinstvenata  cel e da im pripi{e na VMRO 1945 i na negovite dejci 
~udovi{ni obvinenija, deka VMRO 1945 e fa{isti~ka, teroristi~ka, a 
nejzinite ~lenovi da gi proglasi za teroristi i ubijci, bez i edno storeno 
teroristi~ko delo ili ubistvo, tokmu taka kako {to e praveno za vreme na 
turskoto ropstvo so revolucionerite na VMRO, a i podocna vo na{ata 
istorija. Neka ne se zaboravi, }e re~e d-r Tren~ev, deka na Makedonija do 
1941 g. imeto ne £ se spomnuva{e, be{e narekuvana Ju`na Srbija, pa 
Vardarska banovina, a naselenieto Ju`nosrbijanci, bez pravo na izbor ni 
na sopstvenoto ime. Me|u politikata na Belgrad do 1941 g. i dene{nata 
nema golema razlika, bidej}i i vo dene{na Makedonija se izvr{uvaat 
stotici ubistva, nekoi i bez sud, a iljadnici lu|e se nao|aat vo zatvorite, 
po~nuvaj}i od po~etokot na 1945 g. pa s¢ do denes. Zo{to e toa taka, dali 
toa ne ka`uva ne{to pove}e. Kako nacionalen protest protiv toa varvar-
stvo nad sopstveniot narod, nie ja vozobnovivme VMRO 1945, koja{to si 
postavi za cel da izbori nacionalno samoopredeluvawe, so cel po legalen 
pat da dojde do nezavisna dr`ava Makedonija, koja vo prvo vreme bi bila 
za{titena so pokrovitelstvoto na golemite sili. Makedonija kako 
~lenka na Jugoslovenskata federacija, taka zamislena i sozdadena, nie 
smetame deka toa be{e alternativa nalo`ena odnadvor, a ne odluka i 
izbor na makedonskiot narod. Mojata ideja za federalizmot postoe{e od 
poodamna, no be{e postavena na drugi osnovi, i taa ima{e mnogu poddr-
`uva~i vo godinite pred Vtorata svetska vojna, a toa be{e obedineta 
Makedonija kako subjekt da vleze vo mo`na balkanska federacija#.  

A na obvinenieto deka VMRO sekoga{ bila vo slu`ba na Bugarija, d-
r Tren~ev }e odgovori: ,,Ovoj  sud i vlasta vo Jugoslavija ne smeat ili ne 
sakaat da priznaat kakvo e vistinskoto zna~ewe na VMRO za Makedonija 
sega i vo minatoto, pa zatoa £ prilepuvaat razni obvinenija, semo`ni 
ocenki i karakteristiki, koi{to nemaat ni{to zaedni~ko so nea, osobeno 
so ova VMRO 1945. Neli mu e jasno na sudot deka s¢ do 1934 g., najpresle-
duvanata organizacija nasekade bila tokmu VMRO, a od 1945 g. navamu 
makedonskite patrioti, bilo kade da se, bea revnosno presleduvani. E 
tokmu zatoa nie sega se borime za slobodna i nezavisna Makedonija, kade 
kone~no }e prestanat sekakvi sledewa, tormozewa i represii vrz ovoj na{ 
napaten narod#. Obvinitelot toga{ mu go odzel zborot na d-r Tren~ev. 
  

Se slu~uvalo i toa, za vreme na sudeweto na prisutnite stranski 
novinari, lu|eto od UDB-a da im gi odzemaat zapisite i fotolentite, 
pred da ja napu{tat sudskata sala. 

Mnogu smela odbrana i za{tita za VMRO 1945 }e napravi i d-r Kon-
stantin Terziev. Toj bil doveden vo salata vo isklu~itelno i krajno 
te{ka fizi~ka sostojba. Vo odnos na obvinitelniot akt }e izjavi deka 
napi{anoto vo nego za VMRO 1945, kako i za obvinetite e plod na 



 94 

podmolni izmislici i kleveti, izjavuvaj}i deka se solidarizira so s¢ ona 
{to go izjavile prethodnite obvineti koi ja za{tituvaat i branat VMRO 
1945, za{to taa se bori za slobodata i interesite na Makedonija, a nejzi-
nite dejci ne se banditi i fa{isti, tuku se patrioti i revolucioneri so 
visoki moralni vrednosti za koi{to vra}aweto na Vardarska Makedonija 
vo Jugoslavija e povtorno ropstvo. 

Na zborovite na obvinitelot Popovski deka Makedonija e slobodna 
vo Nova Jugoslavija, d-r Terziev }e odgovori: ,,Makedonija ne e slobodna, 
jas, kako eden od glavno obvinetite vo procesot protiv VMRO 1945, sakam 
da izjavam pred sudot, za tie {to go sledat, a se vo golem broj kako {to  
gledam, za {to se bori VMRO 1945  i deka nejzinite dejci ne se banditi i 
fa{isti, kako {to se nare~eni vo obvinitelniot akt, tuku se patrioti, 
narodni dejci koi ne go prifa}aat vra}aweto na Makedonija vo Jugosla-
vija, kako osloboduvawe. Za da go argumentiram toa }e nabrojam nekolku 
fakti: Re{enieto Vardarska Makedonija da vleze vo Jugoslovenskata 
zaednica ne e `elba i re{enie za Makedonija i makedonskiot narod. 
Naprotiv, toa e nalo`eno od golemite sili i KPJ, {to e vo polna spro-
tivnost so vekovnite borbi, streme`i i dadeni `rtvi za slobodna i 
nezavisna Makedonija. Ako toa ne e vistina, zo{to se tie stotici ubistva 
{irum zemjata nad nevini lu|e, naj~esto i bez sud, zo{to se polni zatvo-
rite i konc-logorite so ~esni makedonski patrioti. [to se odnesuva do 
tolku veli~enata NOB, jas ja znam mnogu dobro taa borba, i mo`am da 
ka`am deka toa ne be{e borba na makedonskiot narod, deka taa borba be{e 
nalo`ena odnadvor, od Srbija i od KP na Jugoslavija so golemosrpski 
zavojuva~ki celi. Toa go potvrduva i  vra}aweto na srpskite kolonisti, 
koi i po 1945 g. gi koristat privilegiite kako i vo Kralstvoto Jugosla-
vija. Srbija ili Jugoslavija, vo kakva bilo forma, da se preobrazi ne }e 
mo`e da £ ja dade na Makedonija onaa kulturna, duhovna i nacionalna 
sloboda za koja te`nee i se bori makedonskiot narod so desetletija i 
vekovi. Makedonija }e mo`e da gi realizira svoite nacionalni streme`i 
samo kako slobodna i nezavisna dr`ava so me|unarodna garancija, ne{to 
za koe se bori i VMRO 1945 g.#. 

Na Dimitar Peev so golema `estina mu se nalo`uva da priznae pod 
~ija nadvore{na inicijativa e pi{uvan Memorandumot do golemite sili. 
Odgovorot bil: ,,Toa e delo na rakovodstvoto na VMRO 1945 i e del od 
programata na VMRO 1945, toa e barawe za razre{uvawe na makedonskoto 
pra{awe upateno do pretstojnata mirovna konferencija 1947 g. vo Pariz. 
Da, priznavam, jas go ot~ukav Memorandumot, a za toa {to ni se pripi-
{uvaat razni neverojatni dejstvija vo borbata, jas i site nie znaeme kakva 
e na{ata borba, a koj kako ja gleda i sfa}a toa e drugo pra{awe#. Obra-
}aweto na obvinitelot Popovski pri raspitot na mladiot \or|i Gocev e 
interesen  i zaslu`uva vnimanie. ,,Zo{to tolku mlad si potpadnal pod 
zabludata na VMRO 1945?# Odgovorot sleduval: ,,Gospoda, i mojot tatko 
Jane Gocev bil ~len na VMRO i blizok sorabotnik na Goce Del~ev u{te 
od tursko, u~estvuval i vo Ilindenskoto vostanie, a potoa od 1929-1931 g. 
le`el po zatvorite na Kralstvoto Jugoslavija, zatoa i jas trgnav po 
negovite stapki#.  
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Sleduvale obvinuvawata i odgovorite i na ostanatite od trinaeset-
minata obvineti: Kiril Siveski, Metodi Popov, Asen Temov, Boris 
^arak~iev, Toma Dafkov, Blagoj Ga{teov i Nikola Popov, koi dostoin-
stveno go branele deloto na VMRO 1945 i svojata borba za nezavisna 
Makedonija so ist duh i `ar kako i prethodnite obvineti.  

Na sudeweto site obvineti se dr`ele hrabro i dostoinstveno, iako ne 
im dozvoluvale da se iska`at dokraj. Neverojatno, koga trebalo da im se 
ka`e vistinata na obvinitelite v lice, tie vedna{ zbesnuvale, vo niv se 
ra|ala nevidena srdba. Mnogu odamna Ciceron rekol: ,,Vistinata e nepri-
jatna za mnozina, te{ko se prima, a najte{ko e ako ne saka{ da ja primi{#.  

Vo salata s¢ bilo detalno izre`irano - od nejzinata dekoracija do 
odnesuvaweto na lu|eto. Me|u prisutnite bile ufrleni poedinci i organi-
zirani grupi na pluka~i i vika~i, koi mo{ne histeri~no izvikuvale pri-
godni paroli i pogrdni zborovi kon obvinetite: fa{isti, mihajlovisti, 
bugara{i, predavnici, kapitalisti~ki agenti, teroristi, ubijci. A najglas-
nite barale smrtna presuda. Atmosfera nalik na s¢, no ne i na sudnica. 

Po petdnevni obvinuvawa i raspit, vo imeto na t.n. naroden sud, sudi-
jata Panta Marina na obvinetite }e im ja izre~e grozomornata presuda - 
smrt so strelawe za site trinaesetmina. Po `albite do Okru`niot sud, 
smrtnata presuda bila potvrdena za sedummina, a drugite bile osudeni na 
dolgogodi{ni kazni od deset do dvaeset godini strog zatvor, so konfiska-
cija na celokupniot imot i gubewe na site gra|anski prava. D-r Tren~ev, 
d-r Terziev i d-r Ivanov }e dobijat smrtni kazni, kako i Metodi Popov, 
Blagoj Ga{teov, Nikola Popov i Asen Temov. Najtragi~noto vo toa bilo 
{to presudite bile izre~eni vo ,,imeto na narodot#. A go pra{aa li? 
Interesno be{e {to nekoi od niv znaeja dobro koi se tie lu|e, gi znaeja i 
nivnite ideali i zalo`bi... Kakva li moralna ~ove~ka degradacija, na koja 
£ nema{e kraj!...  

@albite do Vrhovniot sud vo Belgrad, podneseni od semejstvata na 
osudenite na smrt, mo`no e ne{to da pomognale, no sigurno e deka najgo-
lema uloga za odmenuvawe na smrtnite presudi so dolgogodi{ni zatvorski 
kazni odigrala komisijata na golemite sili i OON. Ostanala samo 
smrtnata presuda na d-r Konstantin Terziev, koj e strelan na 15 april 
1947 g. vo okolinata na zloglasniot zatvor Idrizovo. Vo zatvorot koskite 
gi ostavile i Dimitar Peev, Kiril Sivevski i Toma Davkov, koi{to ne gi 
izdr`ale `estokite zatvorski torturi. Kako odgovor na s¢ vistinata 
treba da se ka`e! 

Vo makedonskata istoriografija relativno malku se znae za li~nos-
tite i organizacijata VMRO 1945. Gre{ka na na{ata istorija e {to 
dozvoli istoriskite fakti i nastani da bidat premol~uvani, izbirani i 
tolkuvani od odredena politi~ka elita bliska na vlasta. Se nametnuva 
neophodna potreba za novo i kriti~no prepro~ituvawe na mnogute iskri-
vuvani i pogre{no tolkuvani nastani od vremeto na ednoumieto. Zo{to 
treba{e tolku godini molk. Mo`no li e da se mine so svrten grb kon seto 
toa. Ne dojde li vreme da gi snema tabu temite i da se iznese vistinata.  

Eve {to zapi{al Eftim Ga{ev za Konstantin Terziev vo knigata 
,,Na{ata kauza# od 1995 g. 
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,,Interesni se nekoi elementi od negovata biografija. Roden e vo 
Kuku{, bil li~en sekretar na J. Sandanski, zna~i federalist, diplomiral 
na Sorbona filozofija i pravo na {to i doktoriral. Pred Vtorata 
svetska vojna d-r Terziev bil na~alnik na oddelenie vo Ministerstvoto za 
nadvore{ni raboti vo vladata na Kralstvoto Jugoslavija, a po vojnata 
doa|a vo Skopje kade mu ponudile da go ureduva vesnikot ,,Nova Makedo-
nija#, no toj ne prifatil. Stanal na~alnik na upravnoto oddelenie na 
toga{noto Ministerstvo za vnatre{ni raboti, {to bilo rakovodeno od 
Cvetko Uzunovski - Abaz... Vo presudata mu se amputiraat kontakti so 
Van~o Mihajlov vo 1942 g. vo Zemun... D-r Terziev, koj bil upaten vo mnogu 
ne{ta, aktuelnata vlast saka{e mnogu od toa da go odnese vo grob, zatoa 
toj be{e i edinstveniot od grupata na VMRO 1945 koj be{e strelan#. 

Poznata e aktivnosta na d-r Terziev vo Viena vo periodot od 1922-
1925 g. vo vrvot na federativnata organizacija. Izvesno vreme od septem-
vri 1924 g. do 1925 g. bil i redaktor na vesnikot ,,Makedonsko soznanie#, od 
koga datira i poznanstvoto i sorabotkata so d-r Tren~ev, kako dejci vo 
MFO i sorabotnici vo vesnikot. Poznati se i nekoi nivni zalo`bi i 
nastapi za Makedonija i za balkanska federacija 

 
Pod vlijanie na dejnosta na VMRO vo 1945 g. vo Vardarska Makedonija 

}e se izrodat desetici organizacii so imeto i so ideite na VMRO, kako i 
poedinci koi{to }e dejstvuvaat vo kontinuitet od 1945, pa s¢ do 1990 g.  

,,Ova e mo`ebi edinstven primer vo istorijata na ~ove{tvoto nekoj 
da bide suden od sopstvenata vlast za patriotizam, za qubov kon sopstve-
nata tatkovina#, }e napi{e poznatiot makedonski istori~ar prof. d-r 
Zoran Todorovski vo knigata ,,Id Ego Sum#, od 2008.  

Za toa i pretsedatelot ^ento znael da ka`e: ,,Makedonija prvpat soz-
dava dr`ava, ne treba tolku ostri kazni za lu|eto duri i da se ogre{ile#.  

Neverojatno projavenata gotovnost za `rtvuvawe, vo imeto na idejata 
i borbata za samostojna dr`ava, vo takvo nesigurno i burno vreme be{e 
pregolema smelost i hrabrost od strana na tie lu|e. 

Formiraweto na VMRO vo 1945 se sovpa|a so vremeto koga takvite 
aktivnosti bea naj`estoko i najmnogu presleduvani i progonuvani. Preku 
vozobnuvaweto na VMRO ne e izrazen samo heroizmot, tuku, pred s¢, 
doblesta i ~uvstvoto za istoriska odgovornost na intelegencijata vo 
Makedonija pred svojot narod.  

Kategori~noto oficijalizirawe na celta na VMRO 1945, vo Ustavot, 
kako i vo Memorandumot upaten do Pariskata povoena konferencija i do 
OON, vo koj e iznesen patot na nejzinata legalna borba, baraweto za 
nivna poddr{ka i pokrovitelstvo, pretstavuva edna od pozna~ajnite poli-
ti~ki aktivnosti toga{ vo Vardarska Makedonija. 

Tie lu|e sogledale deka mo`ebi sega e poslednata {ansa da se revi-
dira golemata nepravda napravena kon Makedonija so Bukure{kiot  i 
Versajskiot  dogovor, procenile deka mo`ebi sega e pogoden moment, vo 
novite konstelacii na Balkanot i vo svetot, da se re{i edna{ zasekoga{ 
makedonskoto pra{awe.  
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Prelistuvaj}i gi dokumentite na K. Tren~ev, naidov na faktot deka 
toj, so ve}e oformeno narodnosno soznanie, zaminal na studii vo Viena, 
{to se gleda od toa {to toj tvrdokorno insistiral, u{te pri upisot na 
fakultetot, vo 1921 g., vo negovite dokumenti da se vnese vistinskoto ime 
na zemjata vo koja se rodil  Makedonija, a ne kako {to bila imenuvana, 
Vardarska banovina i Kralstvo SHS. Toa toga{ retko mo`elo da se 
sretne vo dokumentite kaj drugite, bidej}i toa e vreme na najgolemata i 
naj`estoka negacija na Makedonija i na Makedoncite, vreme neposredno 
po Versajskiot dogovor.  

Kopaj}i niz nastanite vo negovata `ivotna vrvica, dojdov do soznanie 
deka nema ni{to sporno vo negovata idejna orientacija i dejstvuvawe. D-r 
Tren~ev dokraj }e £ ostane veren na svojata ideja i nepokolebliv vo 
zalo`bata za nezavisna i samostojna Makedonija.  

No, i drugo va`no e {to negoviot pat za ostvaruvawe na taa cel be{e 
zamislen bez oru`je i krv, pat miroqubiv, niz legalno pravna kom-
ponenta.  

Treba{e li tokmu zaradi toa vo 1946 g. da stane `rtva i da se najde vo 
golemiot vior na progoni, sudewa  i zatvori... Gor~liv fakt, zar ne!? 

Mnogu malku e pi{uvano i se znae za VMRO 1945. Taa s¢ u{te ne go 
dobila svojot zaslu`en tretman vo istorijata. Se pra{uvam dali s¢ u{te 
}e pi{uvaat drugi za nas, za na{ata istorija, za koe ne{to govore{e i tat-
ko mi. Do denes na{ata istoriografija ne dade svoe tolkuvawe za VMRO 
vo 1945, kako i za li~nostite i za nivnite idei, zalo`bi i celi. Osven 
kratkite napisi od prof. d-r Z. Todorovski vo knigata ,,Id Ego Sum# od 
2008, kako i od profesorite d-r V. A~koska i d-r N. @e`ov vo knigata 
,,Represijata i represiranite#, od 2005, malku se pojavi ne{to drugo.  

Treba li i ova od ponovata na{a istorija da is~ezne, da otide vo 
zaborav, kako i mnogu drugi bitni istoriski nastani i fakti, treba li da 
zavr{at bez traga `ivotnite sudbini na tie lu|e i da bide premol~ena 
neumornata borba na ovie patrioti, koi duri i tamu vo Evropa bile na{ 
nacionalen i duhoven kapital, steknuvaj}i za prijateli vidni pisateli, 
`urnalisti, politi~ari i dr. I ovoj del istori~arite se dol`ni da go 
izvle~at od tajnite katakombi i dostojno da go obrabotat, za{to tie se del 
od ponovata makedonska istorija. 

,,Sekako, kon site niv treba izvinuvawe, kako ~in na politi~ko 
istoriska gre{ka. Na kraj toa e ~ove~no, s¢ drugo e begawe od istoriskata 
vistina. Tie lu|e ne zgre{ile so ni{to protiv Makedonija, nitu storile 
ne{to sprotivno na civilizaciskoto odnesuvawe. Dr`avata e dol`na da ja 
priznae gre{kata, nema mesto za nikakvo premol~uvawe na toj sram. Treba 
edna{ da se ka`e, na{ite prethodnici im zgre{ija, nie toj sram, taa 
gre{ka }e ja popravime... Zo{to molewe za toa...#, }e napi{e prof. d-r 
\or|e Marjanovi}. 

Treba li molewe...  I zo{to? Dolg na dr`avata e da im se izvini i da 
gi rehabilitira, {to i do denes ne uspea da go stori.  

Vo na{ata istorija ima premnogu crni petna, osobeno od ponovata, 
koja s¢ u{te pod prevezot dlaboko krie mnogu skrieni tajni,  mnogu tabu-
temi, ~ii {ilci bodat na sekoj ~ekor i ne prestanaa s¢ do denes da go 
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pobuduvaat interesot. Ostana na{ata po~va, za `al, nepreorana, po~va vo 
koja s¢ u{te ne zabrazdila vistinata na makedonskata istoriografija. No 
zakonot na vremeto e da gi otkriva tajnite. 

,,Kaj nas, na Balkanot, imavme dve istoriski vistini, edna oficijalna 
i edna narodna, a tolku mnogu tie bea razli~ni {to ne mo`ea da go izbeg-
nat sudirot me|u oficijalnata i narodnata vistina#, napi{al  hrvatskiot 
pisatel i publicist P. Matveevi}. 

Sekako, na makedonskite istori~ari }e im pretstoi ogromna rabota, 
golem i te`ok napor da ja izvle~at vistinata na videlina. Neka toa bide 
odgovor na razumot, na vistinata i na pravdata, na kraj i na ~ove{tinata 
za{to nevistinite go draznat ~ovekovoto pravdoqubie. Toj fundamen-
talen del od na{ata istorija s¢ u{te stoi pod pla{tot na nedoprenoto. 
Ostanaa bolnite tragi od edno moderno varvarstvo. Platile tie, kako 
{to platile i mnogu drugi golemi sinovi Makedonci, no zo{to tolku 
strav od sopstvenite deca, lu|e, koi gi reskirale `ivotite za svoeto 
nacionalno bitie. Zo{to molk i sega koga negovata cel, odnosno nivnata, 
stana edinstvena na celiot makedonski narod {to go potvrdi so referen-
dumot na 8 septemvri 1991. S¢ u{te li nedostasuva smelosta da se ka`e 
vistinata ili, pak, vinovna e sovesta i sramot napraven kon niv. Jas znam 
samo edno, ~ove~no i od Boga dadeno e  pokajanieto za s¢, pa i za ova. 
Potrebna ni e istoriska, a ne partiska vistina  misla parafrazirana od 
d-r Z. Todorovski.    

 
 
Stradawata na d-r Tren~ev i na semejstvoto   
 
Vo edna do`dovna esenska no} vo 1946 g., nekoj zatropa na vratata na 

na{iot dom. Go pobara tatko mi za da poseti nekoj bolen, kako {to ~esto i 
se slu~uva{e. Toj vo pi`ami, vedna{ go nametna kaputot i bez nikakvo 
pret~uvstvo za lo{o zamina. No, ne postoe{e bolen, be{e odveden pravo 
vo policija, a ottamu vo zatvor. Utredenta, u{te nerazdeneto, v zori vo 
na{ata ku}a dojdoa nekolku lu|e, nekoi poznati, drugi nepoznati, napra-
vija detalen pretres. Isprevrtea s¢. Nie decata, izbezumeni i ispla{eni, 
ne mo`evme da sfatime {to se slu~uva. Zedoa tie mnogu raboti, ona {to 
mi ostana vo se}avawe, bea toa nekoi rakopisi, ise~oci od vesnici, papki, 
tetratki so razni bele{ki, dnevnici i dokumenti, osobeno od stakleniot 
{kaf vo bibliotekata, kade tatko mi ~esto rabote{e, ja zedoa duri i 
knigata receptologija, bidej}i toga{ pove}eto od lekovite se podgotvuvaa 
magistralno (ra~no). Gi sobraa i albumite so familijarni i drugi foto-
grafii, kako i mnogu razglednici, verojatno, da se informiraat so kogo se 
dopi{uval i komuniciral tatko mi. Toa {to go zedoa nikoga{ ne ni go 
vratija, iako majka mi tolku mnogu gi mole{e i ubeduva{e deka foto-
grafiite ni se nenadomestlivi spomeni. Po izvesno vreme majka mi mi 
re~e: ,,Najvrednoto pi{uvano od tatko ti otide, ako se vrati ne znam kako 
}e go preboli toa#.  

Se rasprsnaa kam~iwata od toj negov mozaik na tvorbi i materijali 
po poznati i nepoznati mesta i lu|e, nekoi se vratija, a nekoi si gi vgra-
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dija kako svoi. Nemo`no e da se sobere s¢. Po dolgi godini, na na{e 
golemo zadovolstvo, dobivme nekolku pesni od tvore{tvoto na tatko mi 
od Elisaveta Miladinova, rodnina na A. Miladinov, pesni, verojatno, 
pi{uvani vo voenoto u~ili{te. No najtragi~noto be{e {to i sami 
poitavme {to pobrgu da se oslobodime od mnogute pi{uvani materijali.  

A i ne{to drugo, ,,^ento koga razbral deka dejnosta na VMRO 1945 e 
otkriena, gi predupredil rakovoditelite da go uni{tat s¢ ona {to mo`e 
da gi kompromitira pri apseweto. Duri i gi sovetuval da se branat kako 
legalna i tolerantna opozicija koja gi za{tituva svoite nacionalni idei 
i politi~ki pogledi.# (Od knigata  ,,Represijata i represiranite# od 
A~koska i @e`ov, spored tvrdeweto na D. Gocev.) 

Po nekoj den po pritvoraweto na tatko mi, pe~atot objavi deka d-r K. 
Tren~ev e faten so ~eta na gr~kata granica. Perfidno scenario smisleno 
za nepostoe~ki nastan. 

Mina tatko mi niz zatvorot vo Del~evo, potoa vo [tip i stigna do 
istra`niot zatvor vo Skopje, kade {to be{e i sedi{teto na OZNA, vo 
centarot na gradot, zgrada prokolnuvana od mnogu generacii. Zgradata 
ve}e ne postoi, se sru{i vo zemjotresot od 1963 g., ostanaa samo dlabokite 
luzni vo du{ite na lu|eto. Vo nea fizi~ki i duhovno bea uni{tuvani 
mnogu makedonski patrioti, im gi kr{ea koskite, no i duhot i Srbite i 
Bugarite, a sega i Makedoncite, zavedeni od novi, uvezeni idei, od samite 
niv nesfateni, gi ma~ea svoite sobra}a zatoa {to tie ja sakale nezavis-
nosta na Makedonija. Zabludite od propagandite i slepata poslu{nost 
kon lu|eto ,,odozgora# napravi od niv zabludeni ovci, podgotveni na s¢. 
Zatvorite bea prepolni so lu|e, so onie poobrazovanite i intelektual-
cite koi str~ele nad prose~nite so buntovnosta i nepomirlivosta, no i so 
mnogu drugi, obi~ni i nedol`ni lu|e. Taka se uni{tuvaa mislovnite lu|e, 
onie od naukata i kulturata, na{ata nemnogubrojna inteligencija bezmi-
losno se sotruva{e.  

Me|u `rtvite na toj progon be{e i tatko mi, d-r K. Tren~ev, iska~en 
na raspetieto na svojata golgota: 

,,Golgota ne e rid, golgota e Krst i ogromen prst vperen kon nas#, }e 
zapi{e sovremeniot makedonski poet Srbo Ivanovski vo edna svoja poema.  

Toa e vreme na bolniot gr~ na ra|aweto na makedonskata dr`ava, koja 
tolku mnogu d-r Tren~ev ja saka{e i za nejzinata sloboda se bore{e. Taka, 
i toj se najde vo `ari{teto na potresnata drama {to nadvisna nad nego-
vata tatkovina. 

Tren~ev, kako i mnogu drugi Makedonci, go imaat dostoinstvenoto 
mesto me|u represiranite vo na{ata istorija. Represirani bea od tu|ite 
re`imi, no zo{to i od svoite i vo svojata zemja? Zo{to tolku represija, 
zatvori, neodmereni kazni, smrtni presudi i ubistva bez sud, zo{to tolku 
montirani procesi so la`ni svedoci? Najte{koto i najbolnoto be{e 
za{to bea `rtva na svoite i za svoeto. Represijata be{e nepromislen ~in 
od strana na nekoi kadri koi imaa golema mo} vo novosozdadenata dr`ava.  

 
Sega jas pra{uvam, tie lu|e koi tolku mnogu stradaa ve}e gi nema, no 

zo{to gi nema i nivnite dosijea. Kade se? Odgovor ne dobivme od nikade. 
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Izvesteni bevme od MVR deka dosie za d-r Kosta Tren~ev ne postoi. Nema 
traga. Be{e li potrebno sekoja traga da se uni{ti, zbri{e. Uni{teno li 
e, odneseno li e nekade? Ostanuva dolg na  MVR i na istorijata toa da go 
ka`e.  

Nekoi ni velea - zaludno barate, najgolemiot del od dokumentite se 
uni{teni ili skladirani nekade vo jugoslovenskite depoa, ja imenuvaa 
Bosna i Hercegovina, a od poupatenite slu{avme... ,,Toa bea mnogu zna~aj-
ni istoriski dokumenti, sigurno se uni{teni#.  

Go najdov li odgovorot?  
,,Dokumentacijata za periodot od 1945 do 1960 g. e krajno frizirana, 

spored iskazite na Vladimir Dedijer, napraven e ,,sef#, t.e. vo fasciklite 
ne se nao|aat najva`nite dokumenti, pove}eto od niv bea uni{teni po 
nalog na Aleksandar Rankovi}#. 

Po mnogu godini, vo juli 2011 g., vo Dr`avniot arhiv na Makedonija 
pronajdov edno skudno dosie za d-r Kosta Tren~ev, {to se odnesuva na 
negovite zatvorski godini vo Idrizovo, verojatno, zatvorsko policisko 
dosie. Vo nego naidov na nekoi nebitni raboti so golemi nelogi~nosti i 
nevistini. Mo{ne nepismeno sro~eno. Naidov na izjavite na tatko mi, 
pi{uvani po naredba, sekoja godina od koi se gleda deka toj bil vo izola-
cija osum meseci so Metodija A. ^ento. 

...A vo obvinenieto za nego naidov i na ,,da formira nau~no dru{tvo 
za isleduewe minaloto na Makedonija, bidej}i ima visoka {kolska i 
stru~na sprema#.   

Tragaj}i dolgo niz dokumentite i knigite mene dostapni, naidov na 
faktot deka dokumentacijata {to ni se prezentirala ne e verodostojna i 
celosna. Mnogu zna~ajni odluki {to povlekuvale razni konsekvenci, 
naj~esto se prenesuvale telefonski ili usno, vo ~etiri o~i za da ne osta-
ne  pi{ana traga.  

A del od lu|eto, tie koi na du{a nosea mnogu grevovi, no i od onie koi 
bea surovo represirani, upla{eni do smrt, ne progovorija ni{to. Seto 
toa go odnesoa so sebe vo ve~nosta, a ona {to ostanalo e dobro pro~e{la-
no  i frizirano do krajno mo`ni granici.  

Policisko-istra`nite dosieja se, isto taka, nesiguren izvor, polni 
so subjektivnosti i nevistini, naj~esto iznudeni iskazi ili gotovi 
napi{ani i pod `estoka prinuda potpi{ani.  

A sudskite dosieja se prikazna za sebe, presudite bile izrekuvani so i 
bez sudski procesi ili vo ime na ,,nacionalna ~est#, zakon koj ne e podlo-
`en na sudski proces.  

OZNA i UDB-a vo toa vreme podgotvuvaa i montiraa procesi so 
perfidni scenarija, a sudovite bea samo formalnost. Obvinetite bea 
odnapred osudeni, a presudite sudiite gi dobivaa vo koverti. Sudskite 
akti bea detalno podgotvuvani i doteruvani, samo da se postigne baranata 
cel, a so propagandno-agitaciona postapka treba{e da se opravda ve}e 
donesenata presuda. S¢ be{e nakalemeno, i mo`no i nemo`no, duri i 
apsurdno, a za VMRO 1945 samo edno be{e to~no i vistinito - nivnata 
`elba i zalo`ba za samostojna i nezavisna Makedonija. 
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P. [atev, kako toga{en minister za pravosudstvo, te{ko ja podnesu-
val nepravdata, osobeno taa {to proizleguvala od zakonot za ,,nacionalna 
~est#, spored koj ne se sude{e po slovoto na zakonot, tuku presudite se 
donesuvaa vo partiskite komiteti, a se slu~uvalo i toa, iako nekoi nemale 
nikakvo delo, sudiite, pod pritisok da izrekuvaat i najstrogi kazni.  

Vpe~atokot od nekoi dosieja do koi dojdov (dosieto na B. Ga{teov, so 
stotici stranici) e deka pogolemo vnimanie mu se pridavalo na revnos-
noto ispolnuvawe na dadenata zada~a, odnosno na kodo{eweto, otkolku na 
validnosta i logi~nosta na podatocite. Takvata dokumentacija ne govori 
za nikakva vistina, no samo ni go dolovuva  toga{noto po mnogu ne{ta 
neobi~no vreme.  

 
Majka mi ne se obeshrabri i pomiri so mo`nosta da go izgubi sopru-

got i tatkoto na svoite ~etiri maloletni deca, i trgna po dolgite i 
makotrpni vrvici da bara milost i spas od onie koi misle{e deka se 
mo}ni i mo`at da pomognat, iako vratite naj~esto £ bea  zatvorani. 

Samo taa znae{e vo toj od po makite {to s¢ do`iveala, poni`uvaj}i 
se i molej}i gi tie koi{to nemaa sluh i ~uvstvo za pravda i ~ove{tina, a 
za rodoqubie kon svoite ne stanuva{e ni zbor. Majka mi tagata i bolkata 
sekoga{ ja ~uva{e vo sebe, pla~ot i solzite gi krie{e od nas decata, a  
maj~inskata qubov i gri`a ni gi podaruva{e vo izobilstvo. Kobnata 
sudbina ja snajde mo{ne mlada, no taa umee{e hrabro i dostoinstveno da ja 
izodi taa te{ka semejna golgota, vodej}i n¢ i nas stoi~ki niz nea, niz tie 
skudni, dolgi i te{ki godini, godini na golema beda i siroma{tija, no i 
na dlaboko vtisnat strav vo na{ite detski du{i. 

Nejziniot pat za pravdata po~na od Del~evo, kade {to `iveevme, 
preku [tip, Skopje, pa s¢ do Belgrad. Re~isi sekade £ go vrtea grbot. 
Ima{e me|u niv i takvi koi{to dobro go poznavaa d-r Tren~ev, go znaeja 
negoviot ideal i zalo`ba, a ja znaeja i negovata humanost i predanost kon 
profesijata. No mo`ea li nekoi od niv ne{to da storat. Tie {to sakaa da 
pomognat ne smeeja zaradi pregolemiot strav od konsekvenci {to bi 
sleduvale. Stravot za ~ovekot otsekoga{ bil pogubnoto ne{to.  

Majka mi ne se obeshrabruva{e i uporno prodol`uva{e da bara spas, 
fa}ajki se i za slamka, barem da se izmeni smrtnata presuda. Soprugite na 
osudenite na smrt otidoa i do Belgrad da baraat milost. Stignaa duri i do 
mar{alot Tito. No ne bea primeni od nego, tuku vo kabinetot na Dimitar 
Vlahov, koj be{e somislenik na d-r Tren~ev u{te od Viena preku dejnosta 
vo Makedonskata federativna organizacija, a i poznajnik od sredbite vo 
domot na T. Panica. 

Koga majka mi se pretstavila, toj £ se obratil so zborovite: ,,Toj se 
bore{e za Makedonija, {to tolku go ozlobilo sega#. Toga{ taa sfatila 
deka te{ko od tamu }e ja dobijat baranata pomo{, po~uvstvuvala deka 
Vlahov nema mo} da im pomogne, iako negoviot glas oddaval blagorodie i 
so~uvstvo za nesre}ata na tie makedonski semejstva. Mo`ebi i toj ostana 
so mislata deka ne go zaslu`i toa doktorot, kako i drugite. Mnogu godini 
podocna takvo ne{to slu{avme i od nekoi drugi koi{to vo toa vreme bile 
na vlast. Znaeja tie da ka`at: ,,Toj be{e miroqubiv i human ~ovek, se 
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bore{e za Makedonija#. Se pravdaa deka takvo bilo vremeto, sakavme da 
pomogneme, no dali mo`evme... Stravot be{e stanal pridru`nik na sekoj-
dnevieto, a represijata sostaven del na op{testvenoto `iveewe. Sekoj od 
sekogo se pla{e{e i sekoj vo sekogo se somneva{e, nikoj nikomu ne mu 
veruva{e.   

Ne bea samo represiite vrz osudenite. Toj surov sistem na dobro 
istreniraniot totalitaren re`im sproveduva{e represii i vrz nivnite 
semejstva, so dobro razraboteni metodi duri i vrz nedol`nite deca. 

Ostanaa nenapi{ani ta`nite storii za sudbinite na semejstvata, bez 
pri~ina `igosani, progonuvani, poni`uvani i fizi~ki maltretirani. 
Sekoga{ so molk i strav pred neizvesnosta od utre{niot den, }e donese li 
internirawe, izolacija, bojkot od sredinata i {to li u{te ne.  Psiholo{-
kiot pritisok be{e sekojdnevno prisuten. Bez vesti od zatvorite, `ivi li 
se, zdravi li se, toa gi izma~uva{e semejstvata za seto vreme dodeka 
nivnite najbliski bea vo u`asnite bezmilosni istra`ni zatvori. Ne bea 
za potcenuvawe ni do`iveanite traumi od sekojdnevnite pretresi, prive-
duvawa re~isi za ni{to vo policija, kako i bezo~noto maltretirawe 
tamu. ^esti bea i pritisocite vrz bliskite, rodninite i prijatelite. 
Prepu{teni bea semejstvata na milosta i nemilosta na zli lu|e, no i na 
bedata i siroma{tijata. Naj~esto toa bea semejstva so stari i bolni 
roditeli i maloletni deca, a takvo be{e i na{eto. 

Se se}avam dobro, tri dena pred sudeweto na tatko mi vo Carevo Selo 
(od 1950 g., Del~evo), na banderite bea postaveni golemi zvu~nici, lu|eto 
se povlekoa doma, zavladea nekoja zlokobna ti{ina, samo zvu~nicite 
tre{tea, a lu|eto duri i po nekolku dena izbegnuvaa da se sre}avaat i 
razgovaraat za toa, ne mo`ea da razberat {to se slu~uva, kako dov~era{-
niot niven dobrotvor, koj gi le~el niv i nivnite deca, ~estopati i bez 
pari, a znaeja i toa deka toj se borel i se bori za Makedonija, kako sega i 
zo{to da bide osuden na smrt. [to e toa {to ni se slu~uva, se pra{uvaa 
tie. Koj ni go see semeto na zloto vo iskonskata ni zemja... i zo{to? 

Vedna{ po sudeweto i donesenata smrtna presuda so konfiskacija na 
dvi`en i nedvi`en imot, po~na od na{ata ku}a da se iznesuva s¢ {to be{e 
povredno od poku}ninata, mebelot od gostinskata odaja, komodite, ormari-
te, garderoberite, duri polni so ali{ta, potoa celata apteka i ordina-
cijata na tatko mi. Posebna prikazna be{e so mnogu vrednata i bogata 
biblioteka, koja{to za mig vo plamen is~ezna, samo zatoa {to stru~nite 
knigi na germanski i na francuski jazik bea proglaseni od tie neuki, 
polugramotni lu|e ,,za fa{isti~ki#. 

I golemiot zemji{en imot na dedo mi, po maj~ina loza, ni be{e odze-
men po razli~ni osnovi: konfiskacija, nacionalizacija, eksproprijacija, 
agrarna reforma i sli~no. Re~isi s¢ ni be{e odzemeno, osven golemata 
dedova ku}a vo koja `iveevme, sobrani toga{ vo dvete mali sobi. 

Ostanavme re~isi bez ni{to, zapadnavme vo krajna siroma{tija. 
Majka mi treba{e da se gri`i za ~etirite maloletni deca, brat mi ima{e 
toga{ nepolni dve godini, kako i za baba mi koja be{e bolna. 

Naskoro ku}ata ni ja napolnija so kiraxii, koi ne ni pla}aa ni{to - 
edno oficersko semejstvo, eden golem slu`benik vo UDB-a, a vo gostin-
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skata soba smestija edna biv{a partizanka po ime Stojna. Toa mo`ebi 
be{e i namerno, za da {pioniraat koi lu|e doa|at kaj nas, kako i da gi 
sledat onie koi sakaa da ni donesat ne{to hrana za da opstaneme. Se 
slu~uva{e ako nekoj ni donel ne{to, u{te sledniot den da bide povikan 
vo policijata na raspit, a potoa da bide presleduvan dali nema da go 
povtori istoto. 

Dobro se se}avam, koga eden selanec, komu tatko mi be{e mu go 
izle~il edinstveniot sin od blagodarost, vo eden studen zimski den ni 
donese eden tovar drva. Slednoto utro be{e povikan vo UDB-a i nikoga{ 
pove}e ne se pojavi toj vo na{ata ku}a. Sekoja zima oficerskata familija 
dobiva{e besplatno kupi{ta drva, doa|aa vojnici, gi se~ea, cepea i pod 
konec gi redea pod tremot vo dvorot. Se se}avam dobro kako majka mi i 
baba mi ni velea deka od niv ne smeeme da zememe ni edna delanka, iako nie 
se mrznevme. 

Pametam eden takov den, studen, temen i do`dliv, so viulica od sneg, 
do`d i veter {to udira{e po prozorcite, majka mi tivko izusti - kakva 
stra{na bura, nebare `ivotot na tatko ti, grub i otroven, premnogu zla mu 
se strupolija na patot {to sam si go odbra.  

... 
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UDK 929Шatorov-Шarlo M.(093.2)(082.24) 
Методија Шаторов – Шарло 

 
 
 
 

DOKUMENTI I MATERIJALI 
 
 

Dokumentite {to gi objavuvame se izvadok od zbornikot so doku-
menti so naslov „Metodija [atorov – [arlo: dokumenti i materijali“, 
{to vo redakcija na prof. d-r Zoran Todorovski gi objavuvaat Makedo-
nika i Dr`avniot arhiv na Republika Makedonija. Zbornikot so doku-
menti sodr`i: materijali pi{uvani od [atorov; pisma, odnosno li~na 
korspondencija od [atorov i do nego; proglasi, deklaracii i povici 
na Pokrainskiot komitet na KPJ za Makedonija, pi{uvani od [ato-
rov; i policiski dokumenti od Dosieto na [atorov, odnosno negovo 
sledewe od bugarskata policija. 

 
 
 

Pismo na Metodija [atorov do CK na BRP(k) 
za re{avawe na makedonskoto pra{awe 

 

Skopje, okolu 15. V 1941 g. 
 
ZA MAKEDONSKOTO PRA[AWE 
 
Sosema ni e jasno deka poradi aktuelnite nastani, socijalnoto 

pra{awe (borbata protiv vojnata, protiv bespravnosta i terorot, protiv 
propa|aweto i skapotijata, protiv samovolieto na vlasta itn.) sega stanu-
va poostro i poneodlo`no. Preku organizirawe na masite vo taa socijal-
na borba nie }e sozdavame impozantna op{testvena sila vo novite zemji, 
kako i vo starite teritorii i }e gi podgotvuvame mo`nostite za defini-
tivno re{enie i na nacionalnite pra{awa, koi za nas se problem na 
op{toto socijalno pra{awe. Me|utoa, toa ni najmalku ne zna~i deka nie 
}e se otka`eme da gi postavuvame i nacionalnite pra{awa kako takvi, vo 
soglasnost so na{eto op{to leninsko gledi{te na slu~ajot. Novosozda-
denata polo`ba, me|utoa, n# isprava pred niza dopolnitelni te{kotii, 
koi, taka ili inaku, }e treba da gi sovladuvame otsega pa natamu. 

Pred s#, dali mo`e sega da ja istaknuvame parolata Makedonija da & se 
vrati na Jugoslavija i da & se dade avtonomija vnatre vo edna nova 
jugoslovenska dr`ava, duri koga poslednava bi bila vo pakt za zaemna 
neutralnost so SSSR? Mene mi e sosema jasno deka nema da se najde nitu 
eden Makedonec {to bi se soglasil so sli~no re{enie na pra{aweto, i 
spored toa nie apsolutno bi se otkinale od masite, {to bi bilo nepoprav-
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liva nesre}a za nas. Smetam deka e sosema izli{no pove}e da se zboruva za 
ova pra{awe. 

Vtoro, mo`e li u{te sega da se izdigne aktuelnoto pra{awe, kako 
zada~a za neposredno re{enie, baraweto MAKEDONIJA DA SE OTCE-
PI OD BUGARIJA I DA SE FORMIRA KAKO NEZAVISNA MAKE-
DONSKA DR@AVA? Teoretski, toa mo`e da e mo{ne pravilno i mo{ne 
korisno, no sega zasega, vo realno sozdadenata neobi~na polo`ba, isfrla-
weto sli~na AKCIONA (t.e. ne samo propagandna) PAROLA isto taka 
bi ni odzelo golemi delovi od makedonskoto i od bugarskoto naselenie, 
koe, makar i zabludeno, gleda na prisoedinuvaweto na Makedonija kon 
Bugarija kako na re{enie na na{ite nacionalni vekovni pra{awa. 
Potrebno e, i mo`e vo sega{nite uslovi, da se vodi razjasnuva~ka, propa-
gandna i politi~ko-akciona rabota za razobli~uvawe na imperijalisti~-
kiot karakter na slu~uvawata na Balkanot, da se razotkrivaat tajnite 
nameri na silite na Oskata i na anglo-amerikanskata banda, a isto taka i 
na imperijalisti~kite balkanski vladi; potrebno e da se poso~uva prime-
rot na pravilnoto re{enie na nacionalnoto pra{awe vo SSSR; potrebno 
e na{ata borba za vistinski, miren i bratski dogovor me|u balkanskite 
narodi da se povrzuva so na{ata op{ta borba protiv vojnata i protiv-
narodnite balkanski vladi – oru`je na imperijalisti~kite zavojuvani 
lageri; potrebno e da im se uka`e na masite deka i nacionalnoto pra{a-
we, kako i socijalnoto, bara zaedni~ko dejstvuvawe (sojuz, paktovi i dr.) so 
SSSR itn. Tokmu vo toj odnos posledniot partiski dokument pravilno go 
postavi pra{aweto, makar {to ne go dorazjasnuva celosno, a toa sme 
dol`ni da go napravime vo na{ata ponatamo{na agitaciska, propagandna 
i celokupna rabota. Bez somnenie, }e naideme na seriozni te{kotii vo toj 
odnos, no partijata zatoa e partija za da gi sovladuva te{kotiite, a ne da 
se pla{i od niv. A pak vojnata, zaedno so site nejzini stravotni posle-
dici, vo toj odnos }e ni bide mo}en nezamenliv sojuznik i nie naskoro }e 
mo`eme da odbele`ime golemi uspesi, dovolno e na{ata partiska rabota 
da bide postavena kako {to treba, osobeno vo novozazemenite oblasti, 
kade {to vlijanieto na komunizmot, duri i spored priznanieto na Badev-
ci, i bez toa e ve}e golemo. 

Treto, krajno e vreme da se stavi to~ka na site doktrinersko-sekta{-
ki sporovi i raspravii vo vrska so pra{aweto dali Makedoncite se 
oddelna nacija ili se makedonski Bugari. Za toa pra{awe ve}e mnogupati 
imav mo`nost da si go ka`am misleweto podetalno, taka {to smetam deka 
e izli{no sega da go povtoruvam. Samo }e ka`am deka za VISTINSKI 
SLOBODNA MAKEDONIJA SPOSOBNI SE DA SE BORAT NE 
SAMO TAKANARE^ENITE MAKEDONSKI SLAVJANI, TUKU I 
MAKEDONSKITE BUGARI, a isto taka ne pomalku od niv i site onie 
nacionalni malcinstva, koi vo soglasnost so novata polo`ba, ostanuvaat 
vo granicite na zemjite {to se prisoedineti kon Bugarija. Gocedel~evoto 
sfa}awe na ova pra{awe prodol`uva da go ima i sega svoeto polno 
zna~ewe, a nie vo nikoj slu~aj ne bi trebalo da razvivame makedonski ili 
bugarski {ovinizam. Na primer, pri re{avaweto na pra{awata za 
vra}awe na zemjite na porane{nite trakiski iselenici i, sledstveno, za 



 106 

isteruvawe na mnogu stotici rabotnici – gr~ki gra|ani i selani od 
Trakija, kako i po pra{aweto za ~udovi{niot teror i istrebitelna 
politika praktikuvana denes vo Jugoslavija od „borcite“ protiv Versaj-
skite dogovori, nie mo`eme i treba da zazememe stav dostoen za nas kako 
komunisti i kako sledbenici na Goce i na Dimo1. Tuka pak }e naideme na 
mnogu te{kotii, no toa e ve}e podrugo pra{awe. Vo sekoj slu~aj, na 
Badeviot2 velikobugarski {ovinizam nie ne mo`eme i ne treba da mu 
sprotivstavuvame nekakov nov velikomakedonski {ovinizam, koj poneko-
ga{ odi do tamu {to provereni i prekrasni makedonski dejci se progla-
suvaat za ... nacionalni renegati samo zatoa {to ... ne sakale da se ~uvstvu-
vaat „makedonski slavjani”. Nie nema da & pre~ime na ~isto kulturnata 
rabota na poslednive, naprotiv, }e treba da im garantirame sloboda i 
duri da im pomagame, no doktrinerstvoto i sekta{tvoto vo toa pra{awe 
treba da bidat `estoko suzbivani, za taa cel duri i vo „Rabotni~esko 
delo“ bi trebalo navreme da se napi{e soodvetna statija, koja }e izigra 
prekrasna uloga tokmu vo ovoj moment. 

^etvrto, seto toa ne ni pre~i, naprotiv, n# obvrzuva da se borime, 
zaedno so celokupniot makedonski narod, protiv nastojuvawata na itali-
janskite i drugite imperijalisti za novi delbi na Makedonija (Debar, 
Ki~evo, Gostivar i dr.), za realizirawe na celokupna Makedonija, za da ne 
se dozvoli Solun da stane germansko ili italijansko voeno pristani{te i 
za da se razobli~at navreme site intrigantski, protivmakedonski i 
protivbugarski i voop{to protivbalkanski aspiracii i manevri na 
germanskite i na site imperijalisti. Vo kakva to~no FORMA }e se 
realizira vistinskoto osloboduvawe na Makedonija – toa e pra{awe {to 
}e bide re{eno spored realnite istoriski mo`nosti i so bezuslovna 
pomo{ na SSSR. Nie sme dol`ni, sega zasega, da ja istaknuvame iluzor-
nosta na sega{noto „re{enie“ na makedonskoto i na trakiskoto pra{awe 
i da gi mobilizirame masite okolu na{ite paroli, okolu na{ata socijal-
na i nacionalna programa. 

Na kraj, ne treba, spored mene, ne e umesno sekoja radost na sekoj 
Makedonec od nastanatata promena da ja opredeluvame kako primer na 
reakcioneren {ovinisti~ki bes. Od iskustvo ve}e se ubediv deka sli~-
niot odnos ~esto dava mnogu negativni rezultati za nas, bidej}i ima lu|e 
{to iskreno mislat deka nastanatoto e navistina nekakvo pravilno re{e-
nie na pra{aweto. Na takvite jas obi~no im go postavuvam pra{aweto: a 
kolku pati dosega e osloboduvana Makedonija i zo{to potoa sleduvale 
katastrofi? Zarem ne bilo toa poradi imperijalisti~kata politika na 
malite i na golemite dr`avi? Ova pra{awe dejstvuva otreznuva~ki i gi 
otvora du{ite za da gi sfatat na{ite ponatamo{ni programi i akcioni 
paroli i argumenti. Vo toj odnos e potrebna povnimatelna rabota. Nie, se 

                                                 
1 Se misli na Dimo Haxi Dimov (1875-1924), deec na levicata vo makedonskoto revolucioner-

no dvi`ewe. Ideolog na Privremenoto pretstavni{tvo na porane{nata obedineta VMRO i na 
Emigrantskiot (makedonski) komunisti~ki sojuz, ~len na CK na BKP (1924). 

2 Se misli na Jordan Badev (1888-1944), eden od ideolozite na Makedonskiot nacionalen 
komitet, novinar, publicist, rezerven ~len na Zadgrani~noto pretstavni{tvo na VMRO i pri-
padnik na protogerovisti~kata VMRO. 
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razbira, ne mo`eme i ne treba da pa|ame vo la`niot patos na Badevci i 
kompanija i da nalevame voda vo {ovinisti~kata vodenica na na{ite 
imperijalisti i la`ni patrioti, no, mi se ~ini, ne e ni umesno da stoime 
olimpiski ladnokrvno i da gi navreduvame ~uvstvata na golem del od 
makedonskoto naselenie, koe od edni ili drugi pri~ini u{te ne e do-
rasnato do na{ite podlaboki i podale~ni soobrazuvawa i predviduvawa.  

Petto, vo vrska so seto toa, i pra{aweto za idniot sojuz me|u balkan-
skite narodi (vo vrska so nivnite odnosi i kon SSSR) povtorno dobiva 
osobeno zna~ewe za nas. Koga go propagirame sovetskoto iskustvo, sovet-
skoto re{enie na nacionalnoto i na socijalnoto pra{awe, ne treba da 
zaboravame deka istaknuvaweto na parolata za sovetska vlast kaj nas i na 
celiot Balkan (nejzinoto istaknuvawe kako akciona parola za neposredno 
realizirawe so vostanie i sl.) s# u{te ne pretstoi vo najbliskite denovi 
i sledstveno, bi trebalo da se pomisli poseriozno za FORMATA, vo koja 
eventualno bi se izrazila edna dr`avna sorabotka me|u balkanskite 
narodi (odnosno dr`avi) pri osnovna pretpostavka za barawe glavna 
poddr{ka vo mirnata politika na mo}niot SSSR. Toa pra{awe u{te ne 
mi e mnogu jasno, makar {to mi e poznat na{iot porane{en odnos kon 
Balkanskata federacija. Sega uslovite se zna~itelno izmeneti i zarem ne 
treba i nie da go izmenime, da go uto~nime, da go detalizirame na{iot 
odnos kon idejata za balkanska federacija, bez da pravime, se razbira, 
kapital od imeto (Balkanska federacija, ili Balkanski sojuz, ili Bal-
kanska sorabotka). Vo vrska so toa se postavuva i pra{aweto so koja 
partija denes bi trebalo da se povrze poneposredno makedonskoto parti-
sko komunisti~ko dvi`ewe – so jugoslovenskata ili pak so bugarskata. 

Eve za ovie poslednive, a isto taka i za prvite pra{awa bi trebalo 
{to poskoro da dobieme iscrpni, jasni i sestrani argumentirani direkti-
vi i imeno takvi direktivi jas zamoliv da ni se dadat, a za taa cel da se 
pobara pobrzo i poaktivno u~estvo, pred s# na drugarite {to odli~no go 
poznavaat makedonskoto i trakiskoto pra{awe i gi sledat odblizu site 
peripetii vo razvojot na odnosite me|u Germanija i SSSR. Jas, se razbira, 
go iska`av svoeto mislewe kako li~no moe mislewe, vo pogore iznesenata 
smisla, no toa so ni{to ne ja zadol`uva partijata i na{eto revolucio-
nerno makedonsko dvi`ewe. Ako se dadat direktivi {to celosno ne se 
soglasuvaat so moeto li~no mislewe, jas }e se potrudam da gi sfatam i 
najto~no da gi primenam vo svojata praktika. Me|utoa, ima izvesna zbune-
tost kaj na{ite lu|e i na{ite simpatizeri i taa zbunetost bi trebalo 
{to poskoro da se otstrani od koren. A za taa cel najdobro bi bilo tokmu 
sega da se dobijat poiscrpni, pojasni, pokategori~ni direktivi, koi 
mo`at da odigraat prosto istoriska uloga vo dene{nata me|unarodna i 
balkanska polo`ba. 

 
CDA, f. 3b, op. 4, a. e. 590, l. 30. Objaveno vo BKP, KominternÍt i 

makedonskiÔt vÍpros (1917-1946), Tom vtori. SÍstaviteli: Co~o BilÔrski i Iva 
Burilkova, SofiÔ, 1999, 1052-1055. 
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Pismo na Metodija [atorov upateno do „Stojan“3 
za sostojbata vo Evropa, na Balkanot i vo Makedonija 

 
      Skopje, V 1941 

 
Dragi Stojane, 
Ovaja prolet na poluostrovo se razvija golemi sabitija, koji ot koren 

promenija politi~eskoto i voenoto polo`enie na balkanite, ta predstavqa 
golem interes za nas kako Makedonci, pa rekov so tebe da razmenam misli. 

Prvoto ne{to koje trebe da se ka`i e, da vtorata imperijalisti~ka 
vojna se ra{iruva i }e prodol`ava, kako {to re~e Molotov4 letoska. 
Poslednive nedeli, dve golemi imperijalisti~ki dr`avi: Germanija i 
Italija napadnaja dve balkanski dr`avi (Jugoslavija i Grcija) i so 
mlnenosni udari razbija im armiite i gi okupiraja. 

Mnozina se pra{aat kako taka edna dr`ava kako Jugoslavija, koja 
broe{e 15 miliona, kapitulira za 10-12 dena. Na tova se dava otgovor, oti 
Nemcite bile mnogu spremni, so golema tehnika i disciplina. Tova e 
istina, ali neset samo tija pri~inite. Ima mnogu po glavni pri~ini, a tie 
set: prvo, bezrazli~ieto na {irokite narodni masi po odno{enie na jugo-
slavjanskata dr`ava i pravitelstva, koji 23 godini plja~kaja i potiskaja 
narodite na Jugoslavija; vtoro: predatelstvoto na petokolona{ite i 
treto polnata anarhija vo organizacijata na voenio aparat. Vojnicite na 
fronto i vo tilo po 4-5 dena ne dobivaja lep, nito pak municija i to ne 
samo na eden sektor, a kako pravilno vo cela Jugoslavija, makar da ima{e 
bra{no i furni kolku da [saka{]. Nedostata~nata sprema na Jugoslavjan-
skata armija se objasnuva so pa[rolata] oti pravitelstvoto na Cvetkovi}-
Ma~ek5 u{te vo m. oktomvri lanskata [godina] trgna po linijata na 
kapitulacija pred oskata Berlin-Rim, a novoto pravitelstvo na Simovi~6 
zede samo politi~eski polumerki, koji ne se osetija ot narodnite masi, a 
aparato dr`aven ne go pre~isti od petokolona{ite. 

Kako rezultat na vojnata i na{a Makedonija e okupirana od german-
ski, italjanski i bugarski vojski. Ovaj fakt nas ne interesue kako Make-
donci, koji polovina vek sme se borele kako Makedonci za nacionalno i 
politi~esko oslobo`denie, kako posledovateli na voda~ite i osnovate-
lite na makedonskata natre{na organizacija na ~elo so Goce Del~ev, Jane 
Sandanski, Gjor~e Petrev, Pere To{ev i Dimo H. Dimov. 

Vo ~l. 1 ot Ustavo na Natre{nata revoljuciona organizacija e re~e-
no, oti organizacijata se bori za politi~eska i nacionalna sloboda za 

                                                 
3 Neindifikuvan sogovornik, на koj M. [atorov му gi prezentiral svoite aktuelni poli~ki 

stavovi. 
4 Vja~eslav Mihajlovi~ Molotov (1890-1986), sekretar na CK, ~len na Politbiroto i pretse-

datel na Komunisti~kata partija na Sovetskiot Сojuz, minister za nadvore{ni raboti na SSSR. 
5 Vladata na Kralstvoto Jugoslavija na Dragi{a Cvetkovi} i d-r Vlatko Ma~ek be{e на 

власт od 26. VIII 1939 do 27. III 1941 g. 
6 Vladata na general Du{an Simovi} trae{e od 27. III 1941 do 9. I 1942 g.  
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avtonomija na Makedonija. Vo ~l. vtori na istio Ustav se veli, oti ta za 
osu{estjavane na taja cel se bori protiv {ovinizma za zbirane na site 
makedonski sili vo edno celo. Znae se ot makedonskata istorija, oti vo 
natre{nata organizacija vlegvale lugje ne samo makedonski Slavjani, ami 
i Cincari, Turci i dr. koji se borele protiv turskoto gospodstvo i 
potisni~estvo. Na primer, slavnio geroj i vojvoda ot Kru{evskoto vosta-
nie7 be{e cincarino Pitu Golev. Mnogu bedni Turci bile ~etnici i se 
borele protiv turskio apsolutizam za sloboda i ravnopravie. 

Jasno e kako bel den, oti makedoncite ne se borat samo za da imat svoj 
popovi i daskali i bile tie bugarski arnautski ili vla{ki. Makedoncite 
se borat za svoja nacionalna i politi~ka sloboda. Nekoj makedonci-
vrhovistite sakajat da ka`at, oti borbata na makedoncite e svr{ena so 
okupacijata na Makedonija ot strana na germanski, italjanski i bugarski 
vojski. Dali tova e istina. No, ni ne mo`e da bide, zato {to Makedonija ne 
dobi ni nacionalna i politi~eska sloboda. Deneska ne samo Makedonija, 
ami celiot Balkanski Poluostrov (bez turska Trakija) e okupiran ot 
armiite na dve golemi imperijalisti~ki dr`avi; Germanija i Italija, so 
prilepenite bugarski vojski. Golem del ot Makedonija ima ve}e bugarska 
administracija. Policejski ~inovnici, d`andari, kmetovi, sekretarbir-
nici, pisari, dano~ni ~inovnici – set nazna~eni i trebe da se ka`i, oti 
site tija set ot Bugarija. Na Makedoncite ne se dava ~inovni~ka slu`ba, 
duri nemat pravo da bidat selski kmetovi. So pravo se pra{a sekoj ~esten 
Makedonec: "kakva li e ovaja sloboda, {tom [umadincite se zamesteni so 
Bugari, a Makedoncite se dr`at pod karantina. Vo najdobrio slu~aj na 
makedonskata intelegencija se taksuvaat slu`bi po selata na Bugarija, no 
po nikakov na~in slu`ba vo Makedonija. Argumentite za tova set istite, 
koj upotrebljava i srbite: „Ne znaete oficialno dr`aven jazik“. 

Kako {to do sega vrvat rabotite, mo`i da se zaklju~i, oti Makedonija 
pak }e bide razdelena, kao {to be{e dosega takva. Germancite istrgaja 
vojskite ot Debar, Gostivar, Ki~evo i Tetovo i tija ~etiri makedonski 
gradovi beja okupirani ot Italjancite. Bugarski vojski tamu ne set 
dopu{teni kako {to ne set dopu{teni i vo cela grcka Makedonija. Okupa-
cijata ot strana na Italjancite na severozapadna Makedonija so pravo 
vozbudi vo makedonskite sredi golemo nezadovolstvo ot politikata na 
Hitler i Musolini. Za mnozina stana jasno, oti haraktero na ovaja vojna 
ne e osloboditelna a e vojna zavojevatelna. Gornite ~etiri gradove so 
okoliite im set osudeni na sigurna smrt, zato {to ekonomi~eski beja tie 
vrzani za Bitola i Skopje, bez da govorime oti istori~eski i geogra-
fi~eski sekoga{ bile del ot Makedonija. 

Edno vreme bef ti pi{al, oti Makedoncite nema ni{to da spe~alat 
ot edna imperijalisti~eska vojna, a ti vo tija moji zborovi se somneva{e. 
Ti vele{e, oti neka da ima vojna samo i samo da im vidime grbovite na 
Srbite, da se oslobodime. Kako {to slu{am ne si bil zadovolen od 
„slobodata“. Ti si vo pravo, zato {to vo Makedonija se promenija samo 
upravnicite, a ne i sistemot. Nie ne vidofme niti na{i ~inovnici, niti 

                                                 
7 Se misli na Ilindenskoto vostanie od 2 avgust 1903 g. 
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da se spomenuva ne{to za na{ite makedonski revolucioneri, nito pak za 
makedonskata kultura. Se {to e na{e ni se predstavue kako da e bilo 
bugarsko. Ot gore na seto tova nastana golema skapotija i nema{tija. 
Rabota nema, pari malku, a so tija pari ni{to ne mo`i da se kupi. 
[ekerot stana 6-70 dinara, sireweto 40 dinara, mast, maslo, kafe i dr. 
produkti – isaf – samo ako ima{ edno kese pari mo`i{ da kupi{. Pred da 
dojdat Germancite i Bugarite se govore{e, oti tamu tija {to praele 
spekulacija bivale streljani, prakjani da kr{at kamene. Seto tova izleze 
laga so opa{ka, zato {to gledame kako trgovcite pladne{ki obirajat 
narodo, a vlasta si gleda seir. Golema spekulacija se vr{i, a narodo umira 
za lep vo pasivnite okolii, a vlasta se gri`i samo za pre~ekuvane na 
razni golemci i vladici. 

Kako vo va{io grad, taka tuku re~i vo site gradovi na Makedonija se 
sozdadoja makedonski komiteti8. Vo tija komiteti vlegoja ispe~eni 
vrhovisti, a negde i iskreno misle{ti i verova{ti Makedonci. Vo nekoj 
gradovi, kako {to e skopskiot, beja ot Bugarija isprateni presedateli i 
sekretari za da rakovodele dejnosta im. So drugi zborovi beja isprateni 
tutori, za da ne bi Makedoncite ne{to da zgre{at. „Mnogu ~estni ~lenovi 
ot komiteti izbegaja, zato {to videja, da komitetite se izplzuvat za 
sproveduvane na ~isto bugarska politika, a ne na makedonska za vikane 
samo ura i da `ivee Hitler, Musolini i car Boris; za vr{ene na ne~esti 
dela i grabene na imoti; zemane potpisi, menici i pr. Nekade vlegoja vo 
tija komiteti i otvoreni makedonski predateli, koji vo prodol`enie na 
23 godini beja desnata raka na velikosrpskite {ovinisti. Tija komiteti 
nogu brzo si izigraja roljata, zato {to ne se javija za{titnici na 
makedonskite interesi i izgubija sekakvo doverie vo narodo. Komitetite 
beja i set baza na okupatorite. 

Ot dosega{nite re~i i izjavlenija na odgovornite ministri i lica, 
ni{to ne e re~eno za makedonskoto selo. Kako misli pravitelstvoto da 
razre{i agrarnio vopros izgleda i na ministrite ne im e jasno. Tie nemat 
opredelena agrarna programa. Tova se izgleda da polo`enieto na makedon-
skio seljak ot promenata nema da se izmeni. Izvestno e, oti natre{nata 
organizacija na Goce Del~ev ima{e kako zemledelska programa razdavane 
zemjata od ~iflik-sajbite na siroma{nite seqaci. Taja programa na 
natre{nata revolucionna organizacija e dlaboko zarasnala vo saznaneto 
na makedonskio seljak. Toj esapi, promena vo politi~eskoto polo`enie na 
Makedonija i slobodata, bez drugo trebe da vrvi so promena i vo sto-
panisvane na zemjata. Ke trebe seta zemja na ~iflik sajbite (Turci i 
Makedonci), na srpskite velika{i i nacionalni geroi, kako i zemjata na 
Makedoncite, vakafite i crkvite da se razdaj na siroma{nite seljaci. 
Namesto dr`avata i makedonskite komiteti da storat tova – oni gledajat 
zagrabenata zemja na srpskite velika{i da ja dadat na starite nekoga{ni 
stopani – ~ifliksajbi ili na nekoj bugarofili da stanat ~iflik~ii. 

Naj-opasnoto e vo ovaj moment projavata na odelni {ovinisti~eski 
nastroenija vo sredata na Makedoncite i Bugarite, koji mo`at da imat 

                                                 
8 Se odnesuva na Bugarskite akcioni komiteti, koi bea sozdadeni vedna{ po navleguvaweto 

na bugarskata vojska vo Makedonija.  
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mnogu te`ki posledici za makedonskio narod. Nad turci i arnauti se 
vr{i nasilie. Nad nifnite religiozni i tradicionalni predrasudi se 
posega. Fesovite i ferexinata nasilno im se frlat. Tova ne{to, ot druga 
strana, osobeno vo sredata na Arnautite, razbu`da omraza po otno{enie 
na Bugari i Makedonci. Vo Tetovo do{lo do boj i ima ubieni i raneni 
Makedonci, a italjanskite vojski gledat si seir i raspalvat {ovinisti-
~eski bes megju narodite vo Makedonija, za da mo`at po lesno da ja 
vladejat, koga ne set zgovorni me|u sebe narodite. Sozdava se edno polo`e-
nie na netrpimost. Albancite vo Makedonija sakajat da vlezat vo alban-
ska dr`ava t.e. da stanat, so drugi zborovi, robovi na italjanskio imperi-
jalizam. Toja nifni nacionalizam e podkrepen, soznatelno ot italjanski-
te vlasti, koji sakajat duri gr. Skopje da vlezi vo Albanija t.e. gospodari 
da set Italjancite. So{testvuva golema opasnost Makedonija da bide pak 
raskinata, a nezinite narodi da stradat ot iskustvenata granica, koja ke se 
sozdaj ot imperijalistite. To se znae, da italjanskata politika e podkre-
pena od Hitlera. 

Pra{a se {to da se ~ini. Odgovor e samo eden: da se obedinat site 
Makedonci i drugi narodnosti vo Makedonija za op{to svoje pravo za 
sloboda i ravnopravnost, no ne cepene na makedonskata zemja i makedon-
skio narod. Za taja svoja sloboda i ravnopravnost Makedoncite trebe da se 
borat zaedno so Bugarite, Hrvatite, Srbite, Grcite i Crnogorcite na 
bakanskio poluostrov, zato {to sudbinata deneska im e ednakva. Celio 
Balkanski p[oluostro]v e okupiran ot golemite imperijalisti~eskite 
dr`avi Germanija i Italija. Sozdavane na dr`ava po podobie na Hrvatsko 
(Ante Paveli~) e edna komedija. Ante Paveli~ e orudie na Nemcite koji 
oddelija ot Hrvatsko i dadoja Dalmacija na Italija. Tova ne e nezavisimo 
Hrvatsko, ne e sloboda. Balkanskite narodi deneska izgubija svojata 
sloboda i nezavisimost i site set okupirani ot tugji vojski, zatova i 
borbata za slobodata treba da bide op{ta. 

Po gore bef ti pi{al oti ovaja imperijalisti~eska vojna prodol`a-
va i krajo ne i se znae kakov }e bide. Amerika se gotvi da vlezi vo vojna 
protiv oskata Berlin-Rim-Tokio9. Ni{to ne se znae {to ke bide utre. 
Sovetskio Sojuz e neutralen i ne zema strana vo ovaja imperijalisti~eska 
vojna, ali ne edna` e zajaveno ot sovetskite dr`avnici, oti imajat intere-
si vo Dardanelite i na Bal[kanskiot] P[oluostro]v. So taja svoja mirna 
politika Sov[etskiot] Sojuz ke ostane posledovatelen. Bilo vo proceso 
na samata vojna, bilo sled vojnata na mirnata konferencija, Sov[etskiot] 
Sojuz ke dr`i na svojeto i ke dobie {to saka. Nema druga dr`ava na sveto 
koja da {titi slobodata i nezavisimosta na malite narodi ot imper-
[ijalistite] osven Sov[etskiot] Sojuz. Vo samio Sov[etski] Sojuz `ivejat 
stotina narodnosti vo mir, bratsko razbiratelstvo i polno ravnopravie. 

     So pozdrav tvoj MITRE10 
 
Arhiv na Institutot za nacionalna istorija, Skopje (natamu: AINI), arh. 

br. 73. Objaveno vo Istoriski arhiv na KPJ, Tom VII, dok. br. 4. 

                                                 
9 Troen pakt me|u Germanija, Italija i Japonija, potpi{an na 27 septemvri 1940 g. vo Berlin.  
10 Psevdonim na M. [atorov. 
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1941, juni (po 22) 
 

PROGLAS OD POKRAINSKIOT KOMITET NA KPJ 
ZA MAKEDONIJA DO MAKEDONSKIOT NAROD 

 
MAKEDONSKI NARODE, NA [TREK! 
Zafati se vojna ot strana na fa{istkite imperijalisti~ki sili 

Germanija i Italija protiv velikata zemja na sovetskite socialisti~ki 
republiki. Fa{istka Germanija, Germanija na bankarite i kapitalistite, 
posle zarobueneto na pogolemata ~ast ot Evropa, se zavrti da grabi i 
sovetska zemja, da ru{i velikoto delo na socijalizmo, na sovetskite 
narodi. Malku be{e {to pod~inija malite narodi i Francija – sega 
svrtija so seta sila da napadaja mirolubite savetski narodi, da grabni 
bogatstvoto im, da go porobat i eksploatirat. Germanija naru{i naj-podlo 
pakto, za prijatelstvo i nenapagjane so SSSR. Kako {to napadna Hitler 
malite narodi nokno vreme bez predupre`denie – isto taka napadna i 
bumbardira savetski gradovi bez predupre`danie, bez pri~ini. Prvata i 
najglavna pri~ina za da napadni Hitler SSSR e taja, oti toj i negovata 
razbojni~ka banda set imperijalisti, porobiteli, graba~i na tugji bogat-
stva, tugji zemji, tugji narodi, za da gi koristat i varvarski eksploatirat. 
Vtorata pri~ina za napagjane na SSSR e taja, oti Hitler se pla{i ot 
rasteneto na ekonomskata i voena sila na sovetite. Tretata pri~ina e oti 
Hitler se boi ot svojo narod, koj gleda i saka Germanija da bide uredena po 
socijalisti~ki, a ne po kapitalisti~ki kako sega. I zatova {to toj neke 
socijalizam, a saka da zapazi kapitalizamo – to toj udri na SSSR – za da ne 
so{testuva, da go nema, za da ne slu`i kako primer na germanskite masi. 

Pra{a se {to ke pravi Bugarija i kakva pozicija [ke pravi] sprema 
vojnata protiv SSSR? Bugarija ke vleze vo vojna protiv SSSR – zato {to 
e sojuznik na Hitlera. Bugarija avtomatski vlezuje u vojnata, zato {to 
crnomorskite pristani{ta i vazdu{ni bazi se koristat ot Germanija 
protiv SSSR. Hitler naj[de] vo liceto na Finlandija i Rumanija dve 
ma{i za da se bijat za interesite negovi. 

 
RABOTNICI, ESNAFI i INTELIGENCIJO, 
 
Za site vas deneska e jasno, oti Hitler ne se borel i ne se bori za 

slobodata na malite i potisnati narodi i specialno za makedonskio 
narod. Ako srpskite velika{i beja izbrkani ot Makedonija, tova e za toa 
{to pravitelstvoto na general Simovi~11 ne se soglasi da se pridr`ava za 
pakto, koi Cvetkovi~12 i Ma~ek13 podpisaja. Hitler i Ribentrop14 zajavija, 
oti cela Makedonija, vklu~itelno i Solun, davale na Srbite samo da 
stojat mirni. Tova poka`uje, oti Hitler zaklu~uje spogodbi i pogovori 
kakvi set i zgodni za negovata imperijalisti~ka politika, a ne da e po 

                                                 
11 Du{an. 
12 Dragi{a. 
13 D-r Vlatko. 
14 Joahim. 
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princip protiv ropstvoto na Makedoncite. Vie sami se ubedifte na 
va{ite plekji, oti Nemcite i nifnite ortaci, Bugarite, dojdoja ne da 
donesat sloboda na Makedonija, a da ja oplja~kajat i ponovo porobat. Site 
makedonski bogatstva, siot trud na Makedonecot {to be{e sobran ot 
srpskite velika{i vo monopolite, skladovite i ambarite beja oplja~kani 
i krenati vo Germanija. Ne set malku dukjanite i kukjite {to beja 
oplja~kani ot „osloboditelite“. Ot gore na seto tova na Makedoncite e 
zabraneno da se vikat Makedonci, a makedonskata kultura i celata 
makedonska 50-godi{na borba za sloboda i ravnopravie ot strana na 
bugarskite zavoevateli se pretstavue ne kako makedonska, a kako bugarska. 
Nasilieto protiv Makedoncite ot strana na bugarskite vlasti zafati. 
Mnogu Makedonci se raspitujat ot policijata. Ima tepani bez pri~ina 
samo za tova {to se vikaat Makedonci. Naj-golemiot makedonski poet-
pesnik Venko Markovski ot Skopie, vo Sofija e arestuvan i praten vo 
lager. Gotvat se golemi nasilija i aresti nad Makedoncite. 

 
MAKEDONSKI SELJACI, 
Vie, koji befte eksploatirani ot golemosrbite, va{ite tutuni, 

afioni, orizi i `ita zemeni na naj-niska cena a zemjata va{a be{e 
razdavana na ~etnici, oficeri i nacionalni geroi, ne se ~uvstvuvate ni 
ekonomski ni nacionalno politi~ki slobodni. Zarobenata va{a zemja ot 
velika{i i kolonisti se zima ot bugarskata dr`ava. Na taja zemja ot 
naselenicite, bugarskoto pravitelstvo gotvi nasilno da dotera i preseli 
ot severna Bugarija seljaci, za da mo`elo da pretopi Makedoncite. 
Bugarite vrvat po stapalata ot Srbite. Ranata vija zemaat po 60-70 leva. 
Istoto ne{to ke bide so tutuno i `itoto. Re{eno e ot pravitelstvoto, da 
se zima na seljacite 50% ot `itoto, ta imalo-nemalo za vas, za da e daj na 
nemcite. Vo sekoja okolija }e ima trgovci-tutunxii, koji sami ke 
opredelujat cenite. Stra{na eksploatacija i grabe` ve ~eka. Se ke se 
nosi vo Germanija i Bugarija, a makedonskio narod ke gladuva i ne }e mo`i 
so piperki i luk da se najadi. 

 
MAKEDONCI, TURCI, ARNAUTI i DR. 
@ivotot i so{testvueneto vi set klaeni na zar. Glad, mizerija i 

strada[wa] ve ~ekaat. Va{ata stoka se zimat za da se najadat Germancite, za 
da vodat vojna, protiv {irokata i slavna sovetska zemja, protiv slobodnio 
200 milionen narod, koj o~udi svetot so svojte uspehi vo oblasta na 
materialnata i duhovna kultura. Zavideja germanskite imperijalisti na 
bogatio i sloboden `ivot na sovetski gragjanin i kolhoznik, ta sakaat da 
im vlezat vo baf~ata, da im storat pakost. Ali sovetskio narod, u{te 
predi 20 godini dade otpor na 14 kapitalisti~ki zemji i zapazi svojata 
sloboda i zemja. Hitler zaboravi oti 1918 godina, armiite na Kajzer 
Vilhem beja biti vo Ukraina – i naj-pozorno izbegaja. Ako togaj slaba, 
nemo{tna mladata Sovetska Rusija gi tepa site 14 dr`avi, to deneska 
u{te po sigurno tova ke bide, ali `rtvite i stradanijata ke bidat golemi. 

Vo ovija re{itelni satovi za celoto ~ove~estvo, koga se re{ava 
sudbinata na narodite za ve~ni vremina – dl`nost e na makedonskiot 
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narod, zaedno so drugite narodi, da ja poka`i svojata solidarnost, svojte 
simpatii sprema velikio sovetski narod, zato {to tamu e izgradeno 
brastvoto i ravenstvoto na narodite za koji bratstvo, ravenstvo i sloboda 
na{io makedonski narod dade iljadi krvavi `ertvi. Deneska, vie makedon-
ci, mo`ite da dobiete sloboda i ravnopravie samo po patot na sovetskite 
narodi, samo podkrepeni od nif – na ~elo so velikata du{a na Sovetskata 
Rusija, na ruskio proletariat i negovata borba. Borbata na SSSR protiv 
Hitlera e i va{a borba, za sloboda, za pravda i ravnopravie protiv 
fa{istkata diktatura, protiv imperijalizmo i kolonijalnoto robstvo. 

MAKEDONCI, 
Hitler trebe da bide tepan! Trebe da se spasat ot napasta ne samo 

SSSR, no i site potisnati narodi vo Evropa. Do{ol e satot site mali 
narodi vklju~itelno i makedonskiot da se oslobodat ot jaremo na Nemcite 
i Italijancite.Trebe da bidat tepani i bugarskite fa{isti, koji se spre-
maat zaedno so Hitlera da se borat protiv SSSR. Bugarskite fa{isti 
zaboravija oti vo 1919 godina grckite vojski {to se bije protiv sovetite 
beja pri Odesa naterani v more i izdaveni. Istoto ne{to mo`i da se slu~i 
i so bugarskite vojski, ako bidat prateni vo Rusija. 

Parolata na makedoncite e: 
DOLU ANTISOVETSKATA VOJNA! 
DOLU IMPERIJALISTKATA VOJNA! 
NEDAVANE NIKAKVA STOKA NA NEMCITE I BUGARITE! 
P'LEN BOJKOT! NE BORBA SO CRVENATA ARMIJA, A PREDA-

VANE I PREMINAVANE NA STRANATA NA CRVENATA VOJSKA! 
DA @IVEJ VELIKIOT I SLAVEN SSSR! 
DA @IVEJ SLOBODNA SOVETSKA MAKEDONIJA! 
Juni 1941 god.   
Ot pokrainskiot komitet na rabotni~kata partija vo Makedonija15 
 
 
 
 

                                                 
15 Po okupacijata na Makedonija, sekretarot na CK na KPJ za Makedonija Metodija [atorov 

po inicijativa na CK na BRP(k) gi prekinuva vrskite so CK na KPJ i ja priklu~uva partiskata 
organizacija kon BRP(k); pritoa go menuva i imeto vo Rabotni~ka partija na Makedonija. 
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Коле Неделковски (1912-1941-2012) 
 
 
 
ГЛАС ОД МАКЕДОНИЈА 
 
 
 
О, трајте, трајте, тирани недни! 
Доста се тија лаги и злоба –  
пакостен глас од устите гадни 
на мојот народ у секоа доба.  
 
Та ете веќе векови цели  
пишка и стенка од волци гости 
за брата вијат кој да го дели, 
за да му глода сувите коски, 
 
Па нека сега сам да си реши 
со своа волја судба и сева, 
в животот еднаш сам да се теши, 
д издигне славно свој род без врева. 
 
Та Шар и Пирин дружно да викнат 
родната песна в небеса темни 
и бурниот Егеј – на век да плиска 
тешкиот глас на новите химни. 
 
 
 
 
РОПСТВО 
 
 
– Дејди моја мила мајко, 
од кај иде силен екот, 
дење-ноќе век ќе крене, 
мира, мајо не ни дава. 
 
Дали негде огин гори, 
та сред огин змии пиштат; 
ели, мајко, веди трештат, 
та се пуста земња тресе? 
 
„Нити, синко, огин гори, 
ни сред огин змии пиштат, 
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нити веди, синко, трештат, 
ни се пуста земња тресе, 
 
туку, синко, полошо е 
и од огин и од вода: 
врие чедо, тиран гладен 
низ нашава црна земња. 
 
Кај што мине – чума мори, 
кај што седне – земња пишти; 
нигде помен не остави 
ни од живо ,ни од мртво“. 
 
 
 
 
СТАЧКА 
 
 
Стијна тој страшен екот 
над темен и крвав град, 
запре и проклет викот 
за ропство на роден брат. 
 
Не носи ни ветер ладен 
тажна песна по свет, 
извил ја аргатин гладен, 
сред дуздисан палат клет. 
 
Ни човек-сенка се мерка, 
ни скеле со сведен врат, 
од тешка мака да стенка 
со свито срце од глад. 
 
А еј ги, с пламнати чела, 
се врвчат, у боен рој, 
од очи молска им сила 
за крвав и страшен бој. 
 
Врват, до крај да се сринат 
стрвта у господар клет 
и мачни срца да пливнат 
у радост сред грејнал свет. 
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UDK 342.4.04(497.7),,1971/74'' 
Љубица Јанчева 
Катерина Мирчевска 

 
 
 
УСТАВНИТЕ ПРОМЕНИ ВО 1971/74 ГОДИНА 

И ДРЖАВНОСТА НА СРМ 
 
 
 
Големиот реформски бран во Југославија од 60-тите и 70-тите години на мина-

тиот век, предизвикал низа процеси кои ги поделиле и меѓусебно ги спротивставиле 
општествено-политичките структури во земјата, а се манифестирале и со пораст на 
национализмот, републичкиот партикуларизам и сепаратизам придружен со 
шовинизам.  

Социјалистичкиот самоуправен систем, според некои истражувачи,1 претставу-
вал основен поттикнувач на овие појави, чиешто зајакнување, всушност, било и при-
чината за покренување иницијатива за уставни реформи во почетокот на 70-тите 
години.  

Уставните промени биле подготвувани пред сё заради зацврстување на федера-
цијата, поголема рамноправност на републиките и покраините,2 намалување на 
националната нетрпеливост, фаворизирање на југословенството како национална 
определба.3  

Иницијативата официјално ја покренало Извршното биро на Претседателството 
на Сојузот на комунистите на Југославија (СКЈ).4 

Главното обележје на уставните промени се состоело во зајакнувањето на 
положбата на републиките и покраините во однос на федерацијата, што од друга 
страна повлекло и промена на дефиницијата за федерацијата. Фактички таа била 
трансформирана во сојузна република на слободни и рамноправни народи, со што сё 
повеќе наликувала на конфедерација. Овие измени требало да бидат клучот за 
надминување на постојните извори на меѓунационалните недоразбирања, со тоа што 
републиките и покраините самостојно ќе ги реализираат своите права, а обврските 
кон федерацијата ќе имаат декларативен карактер.5 

Од тој аспект, според расположливата документација од јавните расправи 
водени во партиските органи и во комисијата за уставни прашања при Сојузното 
собрание, најголеми реакции предизвикал амандманот XX, со кој републиките и 
покраините добивале целосен суверенитет.6 

                                                 
1 Момчило Павловић, Југославија 1944-1981, зб. Југословенска држава 1918-1998, Институт за 

савремену историју, Београд, 1999, 760-771. 
2 Всушност, со веќе усвоените уставни амандмани (VII-XIX) од 1968 година, покраините станаа скоро 

рамноправни со републиките. Службен лист на СФРЈ, XXIV/55, Белград, 1968. 
3 Сојузна мерка првпат спроведена со пописот на населението во 1970 година. 
4 Членовите на Извршното биро биле избрани на IX конгрес на СКЈ, одржан 1969 година. Тие биле 

претставници на повоената генерација интелектуалци. Всушност, генерациската промена во раководните 
партиски органи била една од реформите предвидени со конгресните документи.  

5 Новица Велјановски, Македонија 1945-1991, државност и независност, ИНИ/Матица македонска, 
Скопје, 2002, 265. 

6 Државен архив на Република Македонија (ДАРМ), ф. 427, ЦК КПМ/СКМ, к. 200, а.е. 33, 587-590. 
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Усвоените амандмани на сојузно ниво, во следната фаза требало да се усвојат и 
во републички, т.е. покраински рамки и да се инкорпорираат во Уставот.  

Постапката за измена на Уставот во СРМ била започната на седница на сите 
собори, на која експозе поднел Никола Минчев, претседател на комисијата за устав-
ни прашања, истакнувајќи дека иницијативата за пристапување кон измена на Уста-
вот е општојугословенска и плебисцитарно прифатена скоро во сите републики.7  

Амандманските измени, според содржината, може да се класифицираат во три 
области: политички систем, економски односи и промени во организацијата на поли-
тичко-извршните и управни органи. 

Промените во политичкиот систем, се однесувале на реафирмирањето на Маке-
донија како држава. Со уставните промени, Македонија била определена како 
држава, но со акцент дека е „...социјалистичка самоуправна демократска заедница, а 
концептот за самоуправна република не треба со ништо да го попречуваме и само 
така државноста на републиката ќе ги има сите одлики на држава што одумира и се 
трансформира во вистинска социјалистичка самоуправна демократска заедница“8 

Во суштина, со вака формулираните измени од оваа област се креирал нов 
федерализам, заснован врз државноста и самостојноста на републиките и покраи-
ните, а замислен како кохезивен елемент за нивно обединување, пред сё заради 
различното историско минато, различниот степен на развој и сл.  

Промените во областа на економските односи требало да овозможат рационал-
ност во распределбата на националниот доход, односно, одлуките да ги донесуваат 
оние кои го создавале вишокот на трудот. Со други зборови, тие требало да влијаат 
врз поттикнувањето на творечките способности на работниците и „остварување на 
суштината на самоуправниот систем и негово реализирање во пракса“?!9 

Во врска со промените во организацијата на политичко-извршните и управни 
органи се потенцирало дека „многу важно би било, по усвојувањето на уставните 
измени, да се изгради став на републиката, како во иднина претставниците на 
републиката во органите на федерацијата би ги остварувале автентичните ставови на 
републиката, а во констелација со заедничките интереси на останатите членки на 
федерацијата“10 Цитираниот став наведува на заклучок дека, по однос на ова праша-
ње, ќе се надоврзат други прашања, за чиешто решавање ќе треба многу да се внима-
ва. Комисијата за уставни прашања во врска со утврдувањето на автентичните ставо-
ви на републиката за заедничката политика, препорачувала дека „пожелно би било, 
тие секогаш да бидат утврдувани од она тело што ја изразува сувереноста и држав-
носта на републиката, т.е. собранието“11 

Уставните амандмани XV-LX, Собранието на СРМ ги усвоило на одделни 
седници на соборите, одржани на 17 декември 1971 година.12  

Амандманите XV, XVI и XVII, се однесувале на дефинирањето на Македонија 
како заедничка држава на македонскиот народ и на него рамноправните албанска, 
турска народност и припадници на останати етнички групи, од кои произлегувале и 
еднаквите права и обврски за сите граѓани.  

Изборот, правата и обврските на двата члена од Македонија, членови на Претсе-
дателството на СФРЈ се регулирале со одредбите на амандманот XXXV. Претседате-
лот на Собранието на СРМ по функција станувал член на сојузното претседателство 
додека вториот член бил избиран од собранието, со мнозинство гласови на присут-
ните, по пат на тајно гласање. 
                                                 

7 Стенографски белешки, мај 1971, Собрание на СРМ, Скопје, 1971, 3. 
8 Исто, 5. 
9 Исто, 6-7 
10 Истото. 
11 Истото. 
12 Службен весник на СРМ, XXVII/40, 1971, Скопје, 1971, 729. 
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Амандманот XXXVII, се однесувал на делокругот на работата, како и на права-
та и обврските на претседателството на СРМ. Според него, овој орган го сочинувале 
претседателот на Собранието, потпретседателите, претседателите на соборите при 
Собранието и претседателот на Извршниот совет (ИС). 

Постапката за избор на ИС била регулирана со амандманот XXXVIII. Претседа-
телот бил избиран од Собранието, на предлог од Кандидационата комисија при 
Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Македонија (ССРНМ), а во консултации со општествено политичките организации 
(ОПО), како и на предлог од најмалку 30 народни претставници од актуелниот 
собраниски состав, додека членовите на ИС се избирале на предлог од кандидатот за 
претседател на ИС.  

Што се однесува до задачите и обврските на ИС, во амандманот било истакнато 
дека за неговата работа се дебатира во собранието, кое, зависно од позитивната, 
односно негативната оценка за неговата работа, може да го постави прашањето за 
гласање на доверба на ИС. 

Посебна група претставувале т.н. работнички амандмани, со кои бил воспоста-
вен целосен систем на општествена репродукција, во кој работните луѓе непосредно 
управувале со средствата од општествената репродукција.  

Уставните измени се однесувале и на промена на собранискиот систем, кој се 
манифестирал со воспоставување доминантна решавачка улога на работничката 
класа, преку делегатски собраниски систем. Во суштина тој бил заснован на избор на 
делегации од организациите на здружен труд (ОЗТ), месните заедници (МЗ) и други-
те форми на самоуправно здружување, од кои се конституирале републичкото и 
општинските собранија.13 

На тој начин, конституирањето се вршело непосредно, од основните клетки, од 
работниците и граѓаните, со што репрезентативниот карактер на собранијата бил 
избегнат. Избраните делегати требало да бидат вистински репрезенти на волјата на 
работниците и граѓаните од кои, всушност, и го добивале мандатот. Следствено на 
ова, тие го застапувале мислењето на претставничкото тело, му поднесувале извеш-
таи, а можеле да бидат и отповикани. Со овие измени комуналниот систем не бил 
опфатен во целина.14 

Измените се однесувале и на учеството на републиките и покраините во оства-
рувањето на функциите на федерацијата.15 За одредени функции одлучувале соод-
ветните републички или покраински органи. Законските акти во врска со нив ги 
донесувало републичкото, т.е. покраинско собрание, а истите имале третман на 
сојузни закони и прописи. Така, единствениот југословенски пазар или економската 
политика, според карактерот, имале федерално значење, но насоките за нивното 
функционирање ги креирале соодветните републички или покраински органи.  

                                                 
13 Службен весник на СРМ, XXVII/40,1971, Скопје, 1971, 729. 
14 Комуналниот систем во целина бил опфатен со уставните амандмани од 1972 година. Предви-

дените измени биле во неколку насоки. Со нив, требало да се истакне дека и во општината, како основна 
општествено-политичка самоуправна заедница, мора да биде обезбедена раководна функција на работ-
ничката класа, општината треба територијално и функционално да ги обединува сите форми на 
самоуправување остварени во ОЗТ, МЗ, здруженија на граѓани и сл., да се определат уставните рамки во 
поглед на материјалната и финансиската самостојност на општините, да се доразработи учеството на 
општината во креирањето и остварувањето на политиката на републиката и др. Овие амандмански 
измени не значеле претворање на републиката во „суверена“ заедница, наспроти федерацијата, ниту пак 
дека републиката или федерацијата би се конституирале како федерација или конфедерација на комуни. 
Edvard Kardelj, O komuni, Radnička štampa, Beograd, 1981, 596. 

15 Измени во тој поглед биле направени и во 1971 година. Со амандманот XXXIII од Уставот на 
СФРЈ, одредени функции на федерацијата, федералните органи можеле да ги извршуваат само врз основа 
на усогласени ставови со надлежните републички или покраински органи. Службени лист СФРЈ, 
29/1971, Београд, 1971. 
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Со Уставните измени било предвидено и формирање колективно раководно 
тело, претседателство на СФРЈ,16 раководено од претседател на претседателството.17 
Покрај него, членови биле и претседателите на републичките и покраинските собра-
нија, по функција, и по два избрани члена од секоја република, односно по еден од 
секоја покраина.  

Собранието на СРМ, на седницата одржана на 12 јули 1971 година, најпрво го 
усвоило Законот за избор на членови на Претседателство по итна постапка,18 а потоа 
пристапило кон избор на републичките претставници во претседателството. Избрани 
биле Киро Глигоров и Крсте Црвенковски,19 кои покрај претседателот на собрание-
то, Никола Минчев, требало да ја претставуваат републиката во Претседателството 
на СФРЈ.  

На републичко и покраинско ниво, согласно оваа уставна измена, се формирале 
соодветните органи. Претседателството на СРМ било колективен раководен орган со 
протоколарна улога. Во доменот на остварувањето на правата и должностите на 
Републиката пак, доаѓала до израз неговата политичка улога, без притоа да бидат 
повредени правата и должностите на Собранието, Извршниот совет и на другите 
органи. Така, во одредени случаи, Претседателството ја забрзувало постапката за 
донесување конкретна одлука, независно дали нејзиното усвојување е во надлежност 
на собранието или владата.20  

Начинот на кој се вршел изборот на Претседателството на СРМ бил пропишан 
со Законот за избор на Претседател и членови на Претседателството на СРМ,21 
усвоен на седницата на републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година.22  

Членовите на Претседателството на СРМ биле избрани на седницата на сите 
собори, одржана на 6-7 мај 1974 година.23 Член на претседателството по функција 
бил и претседателот на ЦК на СКМ, Ангел Чемерски.24 На истата седница биле 
избрани и членовите на делегацијата на Собранието на СРМ во Соборот на републи-
ките и покраините во Собранието на СФРЈ.25 Освен тоа, како посебна точка од днев-
ниот ред, бил разгледан предлогот Јосип Броз Тито да биде избран за претседател на 
републиката, без ограничување на мандатот.26 Предлогот27 бил поткрепен и со 

                                                 
16 Устав на СФРЈ, (амандмани на Устав), Службен весник на СРМ, Скопје, 1989, 155.  
17 Претседателската функција ја извршувал Јосип Броз Тито со доживотен мандат. По неговата смрт 

претседателите се избирале од републиките, по утврден ротационен редослед, со мандат од една година.  
18 Стенографски белешки, јули 1971, Собрание на СРМ, Скопје, 1971, 53. 
19 Од вкупно 340 пратеници, на седницата биле присутни и гласале 301. Според добиените поединеч-

ни резултати, за Киро Глигоров гласале 297, а за Крсте Црвенковски 289. Стенографски белешки, јули 
1971, Собрание на СРМ, Скопје, 1971, 113.  

20 Устав на СРМ (амандмани на Устав), член 375-387, Службен весник на СРМ, Скопје, 1989, 413. 
21 Службен весник на СРМ, XXX/16, Скопје, 1974. 
22 Предложените кандидати за членови на претседателството ги бирале делегатите при соборите во 

Собранието. Постапката се изведувала со тајно гласање, за листа, не поединечно за секој предложен. На 
ваков начин демократскиот принцип на право на избор бил формализиран, затоа што бројот на предло-
жените кандидати, најчесто соодветствувал на бројот на кандидатите што се бирале. 

23 За Претседател на Претседателството бил избран Видое Смилевски, а за членови Страхил Гигов, 
Хиџет Рамадани, Наџи Сали, Љупчо Арсов, Владо Малески, Ксенте Богоев и Мара Минанева. Марјан 
Димитријевски, Љубица К. Јанчева, Катерина Мирчевска, Македонија од АСНОМ до денес, Македонска 
искра, Скопје, 2004, 173. 

24 Стенографски белешки, мај 1974, Собрание на СРМ, Скопје, 1974, 112. 
25 Исто, 111. 
26 Предлогот бил во согласност со членот 333 од Уставот на СФРЈ, во кој се вели, „... по предлог на 

собранијата на републиките и покраините собранието на СФРЈ може да го избере Тито за претседател на 
републиката без ограничување на мандатот“. 

27 Овој предлог, како иницијатива бил покренат и во 1971 година, непосредно по прогласувањето на 
уставните амандмани. Стенографски белешки, јули 1971, Собрание на СРМ, Скопје, 1971, 166. 
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штотуку усвоениот XXXVII амандман,28 според кој, Сојузното собрание, врз основа 
на историската улога на Јосип Броз Тито, а по предлог од републичките и покраин-
ските собранија, може да го избере за доживотен Претседател на републиката.29  

Придобивка плус од новиот Устав претставувал делегатскиот систем. Според 
зборовите на Тито, „Најкрупната, уставна промена во политичкиот систем претставу-
ва воведувањето на делегатскиот принцип во сите области на општествено решава-
ње. Тоа е нова форма на непосредно учество на работничката класа и работните луѓе 
во управувањето со општествените работи, нова форма на политички систем на 
работничката класа“30  

Со делегатскиот систем, врските помеѓу делегатите и базата која ги делегирала 
требало да се зајакнат, тој бил основата од која израснувале и се формирале собра-
нијата на сите општествено политички заедници (ОПЗ). Во пракса, со него требало 
да се оствари можноста за најнепосредно изразување на интересите на работниците и 
за нивно вистинско одлучување. На ваков начин, собранискиот систем, со делегатска 
база, добил најширока самоуправна основа. Со неговото практицирање, сите остато-
ци од т.н. претставничка демократија која й одговарала на граѓанската класа требало 
да бидат укинати.31 Делегатството претставувало форма на остварување на власта на 
работничката класа, во сите сегменти, непосредно или преку од нив избрани деле-
гации, т.е. делегати.32 Југословенскиот модел на делегатството,33 согласно марксис-
тичкото учење за диктатура на пролетеријатот, претставувал остварување токму на 
таа теза од учењето.  

Делегатите во македонското собрание своите обврски ги остварувале преку 
трите новоконституирани собори: на здружен труд, на општините и Општествено-
политички собор.34 Суштината на делегатскиот систем била видлива и од начинот на 
избор на делегатите. Првите избори за делегати во републичкото и сојузното собра-
ние, биле спроведени во 1974 година. Во СРМ, изборот на делегатите бил спроведен 
на 22 и 27 април 1974 година.35 Мандатите на избраните делегати се верификувале на 
конститутивната седница на сите собори, одржана на 6-7 мај 1974 година. Од вкупно 
избраните 236 делегати, 117 биле избрани за Соборот на здружен труд, 59 за Соборот 
на општините и 60 делегати за Општествено-политичкиот собор.36 При верификува-
њето на мандатот, секој делегат давал свечена изјава.37 

                                                 
28 Уставни амандмани 1971, Устав на СРМ 1974, избор, редакција и коментар Александар Христов, 

Култура Скопје, 1979, 96.  
29 На седница на сите собори, одржана на 12 јули 1971 година, утврдена била Предлог-иницијатива од 

Републичката конференција на ССРНМ за избор на Јосип Броз Тито за Претседател на републиката без 
ограничување. Стенографски белешки, јули 1971, Собрание на СРМ, Скопје, 1971, 68. 

30 Делегатски систем, XII/4, Секретаријат за информации на Собрание на СРМ, Скопје, 1975, 14.  
31 ДАРМ, ф. 427-ЦК КПМ/СКМ, к. 264, а.е. 30, 648. 
32 Проф. д-р Светомир Шкариќ, Уставно право на СФРЈ, прва книга, Македонска книга, Скопје, 

1986, 255. 
33 Делегатскиот систем во неразвиена форма бил применет и во Париската комуна, во Октомвриската 

револуција, како и во текот на НОВ во Југославија. 
34 Во периодот од 1953/63 година републичкото собрание го сочинувале два собора – Републички и 

Собор на производителите. Во периодот од 1963/74 година Собранието го сочинувале пет собори: 
Републички, Стопански, Просветно-културен, Социјално-здравствен и Собор на општини. 

35 М. Димитријевски, Љ. Јанчева, К. Мирчевска, Македонија од АСНОМ до денес, 84.  
36 Согласно со Уставот на СРМ чл. 321, 323 и 325, Соборот на здружен труд го сочинувале 120 деле-

гати, Соборот на општините по двајца делегати од секоја општина или градска заедница и Општествено-
политичкиот собор 60 делегати. Уставни амандмани (1971), Устав на СРМ (1974), 260-261. 

37 „Изјавувам дека функцијата на делегат ќе ја вршам совесно и одговорно. Дека ќе се придржувам на 
Уставот и законите и дека со сите свои сили ќе се залагам за развојот на социјалистичкото самоуправно 
општество и за остварување на интересите на работните луѓе и граѓаните на Македонија и Југославија“ 
Стенографски белешки, мај 1974, Собрание на СРМ, Скопје, 1974, 9. 
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Новиот Устав предвидувал промени и во структурата на општината. Таа во 
поголема мера станала самостојна во нормативен и финансиски поглед. Ваквите 
одредби придонесле таа, од една страна, да стане независна од влијанието на репуб-
личките и сојузни органи во нејзината работа, а од друга страна, пак, делегатскиот 
систем, преку Соборот на општините, нудел транспарентност во нејзината работа и 
оневозможување истата да се затвори во доменот на локалната автономија до грани-
ци на автархија.38  

Окарактеризирајќи ги уставните реформи како основа за „новиот“ политички 
систем, може да се заклучи дека со нивното практицирање во СРМ, евидентно било 
нагорното поместување на позицијата на републиката. Ваквиот заклучок е поткрепен 
и со паритетната републичка застапеност во органите на федерацијата и во ЦК на 
СКЈ. Во преносна смисла на зборот, тоа значело дека, дури во текот на 70-тите 
години, Македонија првпат добила потпретседателско место во тогашниот Сојузен 
извршен совет (СИС).39 Атрибут повеќе во остварувањето на државноста, претставу-
вало и „полноправното“ учество на републиката во креирањето на меѓународната 
политика на федерацијата, особено во односот со соседните држави. Во тој контекст 
била забележана нагорна линија и во паритетната распределба на амбасадорските и 
конзулски места.  

Во тој период, републичките предлози за унапредување на македонските 
офицери и генерали во тогашната југословенска народна армија (ЈНА) станале 
реалност. Првпат по ослободувањето, за командант на армијата во Македонија, бил 
назначен Македонец, Васко Карангелески, пракса што дотогаш воопшто не била 
применета.40  

Државноста на Македонија во овој период била фундирана и со прогласувањето 
на автокефалноста на Македонската православна црква (МПЦ), која претставувала 
уште еден сегмент во практицирањето на државноста на СРМ, како и со создавањето 
на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ), како неопходна 
реликвија, повеќе за македонската нација отколку за науката.  

 
 

Исправка 
Во претходниот број на „Македоника“ од уредничко-технички причини дојде до 

промена на насловот на текстот на Љубица Јанчева, од „Културно образовна афирма-
ција на Албанците во СРМ“ во „Културно-образовната афирмација на малцинствата во 
СРМ“. Редакцијата й се извинува на авторката за промена на насловот без нејзина 
согласност. 

 
 
 

                                                 
38 Устав на СРМ, Службен весник на СРМ, XXX/7, Скопје, 1974. 
39 Во 1967 година Киро Глигоров бил избран за потпретседател на СИС, задолжен за стопанските 

текови. Паритетната застапеност во врвот на сојузните органи не се почитувала доследно. Потврда на ова 
е фактот дека во петдецениското опстојување на федерацијата, за претседател на СИС никогаш не бил 
избран Македонец.  

40 На федерално ниво, со извесни исклучоци, тогаш започнал да се применува принципот од секоја 
република да има одреден број највисоки офицери-генерали во армијата и истите, според републичката 
припадност, да се распределат на командните места во ЈНА. Така, генералот Михаило Апостолски, само 
на три години пред пензионирањето, бил именуван за командант на армијата што ја покривала БиХ, 
генералот Методија Спирковски, во периодот на распадот на СФРЈ и на ЈНА, станал командант на Првата 
армија со седиште во Белград. Киро Глигоров, Македонија е сё што имаме, ТРИ, Скопје, 2001, 135; 
Крсте Црвенковски, Мирче Томовски, Заробена вистина, Култура, Скопје, 2003, 342.  
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Невен Радически 

 
 
 
 

КРИЗАТА ВО СРМ ВО ТЕКОТ 
НА 70-ТИТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК: 

УВЕРТИРА ВО 
АНТИЛИБЕРАЛИСТИЧКИОТ УДАР 

 
 
Севкупниот општествен и економски развој на современата македонска 

држава до нејзиното осамостојување во голема мера зависел од состојбите во 
југословенската федерација. Тоа било резултат пред сè на централизираното 
државно уредување и на концентрацијата на власта во ограничен број политички 
функционери кои се наоѓале на чело на Сојузот на комунистите на Југославија 
(СКЈ) и во федерациските државни органи. Сепак, во текот на 60-тите години, 
под притисок на влошените меѓунационални и меѓурепублички односи и на 
влошената економска состојба кои во овој период посебно дошле до израз, биле 
преземени одредени чекори кон демократизација на политичкиот живот и кон 
децентрализација на економијата. Меѓу нив, како најзначајни се вбројуваат реше-
нијата донесени на VIII Конгрес на СКЈ во 1964 година, со кои, меѓу другото, е 
извршена и кадровска обнова во Партијата и во врвот на југословенската поли-
тика дошле и нови, помлади и пообразовани функционери, како и со стопанската 
реформа, која започнала да се спроведува од 1965 година и со која, се верувало, 
ќе бидат надминати економските проблеми. Меѓутоа, пресвртница во 60-тите 
години во југословенската внатрешна политика несомнено бил IV Пленум на ЦК 
на СКЈ во 1966 година, по кој, како резултат на донесените решенија и одлуки, 
дошло до извесна демократизација во партијата1. 

Промените што настанале по овој партиски пленум, од друга страна, 
посредно или помалку посредно, придонесле поотворено да дојдат до израз 
интересите на одделни републики и на покраините, кои често биле различни, па 
и спротивставени. Тие се манифестирале преку студентските демонстрации во 
1968 година, на кои било изразено незадоволството од состојбите во општество-
то, како и низ протестите на Албанците во Автономната Покраина Косово и во 
Социјалистичка Република Македонија (СРМ) во текот на истата година. Освен 
тоа, се засилиле и стремежите кај републичките партиски и државни раковод-

                                                 
1 IV Пленум на ЦК на СКЈ, познат и како Брионски, бил свикан во почетокот на јули 1966 година. 

Главна тема биле деформациите во тогаш речиси семоќната Служба за државна безбедност (СДБ) и 
пречекорувањата и злоупотребата на овластувањата што ги направиле одредени функционери, пред сè 
дотогашниот втор човек во хиерархијата на власта во југословенската федерација, конзервативниот 
српски политичар Александар Ранковиќ и неговите блиски соработници во СДБ. Тие биле отстранети од 
политичкиот живот. Освен тоа, на Пленумот било донесено решение за реформа на Сојузот на кому-
нистите, како и за реформа на СДБ, а ЦК на СКЈ се заложил за поголема демократизација во сопствените 
редови, како и во целото општество.  
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ства, чии носители главно биле либерално2 ориентирани функционери од поно-
вата генерација, кои се залагале за поголема политичка и економска самостојност 
на републиките во однос на Федерацијата, посебно во текот на уставните рефор-
ми во 1971 година. Меѓу нив, со своите активности и јавни истапувања, пред сè, 
се вбројувале хрватското раководство предводено од претседателот на Сојузот на 
комунисти на Хрватска (СКХ), Савка Дапчевиќ – Кучар и членот на Извршното 
биро на Претседателството на СКЈ, Мико Трипало, српското раководство, каде 
што најистакнати биле Марко Никезиќ, претседател на СК на Србија (СКС) и 
секретарот на Секретаријатот на СКС, Латинка Перовиќ, како и Стане Кавчич, 
претседател на словенечкиот Извршен совет. Од друга страна, пак, наспроти 
либералните тенденции застанала конзервативната струја во СК, претставувана 
од постарите револуционерни кадри, кои биле заинтересирани за зачувување на 
постоечките состојби во општеството и на кои не им одговарал започнатиот 
процес на демократизација, која во него препознала нешто што би можело да ја 
загрози нивната лична позиција и воопшто, монополот што СКЈ, како единствен 
релевантен политички фактор, го имал врз власта во Федерацијата и, секако, во 
нејзините републики. Поаѓајќи од исти гледишта, зад конзервативната, ортодокс-
на струја во СКЈ ќе застане и првиот човек на Партијата и Државата, Јосип Броз 
Тито, што ќе ја запечати политичката судбина на демократски ориентираните 
функционери.  

Така, на 1 и 2 декември во 1971 година, на 21-та Седница на Претседател-
ството, одржана во Караѓорѓево, хрватските либерали биле остро критикувани од 
Тито поради нивните идејни и политички гледишта и биле обвинети за попуш-
тање кон национализмот и кон сепаратистичките стремежи во Социјалистичка 
република Хрватска (СРХ). Набргу потоа биле принудени на оставки од поли-
тичките функции кои ги извршувале и исклучени од партијата.  

Во наредната година, меѓу 9 и 12 октомври во Белград се одржал состанок 
на политичкиот актив на Социјалистичка Република Србија (СРС), на кој, по 
сличните обвинувања на оние што биле изнесени во Караѓорѓево, од политич-
ката сцена бил отстранет и либерално ориентираниот елемент во СКС.  

Разврската на судирот со словенечкото либерално настроено раководство  
се одвивала на проширената седница на Секретаријатот на ЦК на СК на Слове-
нија, на 28 и 29 октомври, односно на седницата на ЦК на СК на Словенија, 
одржана на 4 ноември 1972 година.  

Во тогашната СР Македонија, исто така дошло до манифестација на либе-
рални тенденции. Нивни најистакнати претставници биле Крсте Црвенковски, 
член Извршното биро на Претседателството на СКЈ и потпретседател на Прет-
седателството на СФРЈ, Славко Милосавлевски, секретар на Секретаријатот на 
ЦК на Сојузот на комунистите во Македонија (СКМ), Ќамуран Тахир, претседа-
тел на Градската конференција на СК на Скопје, нејзиниот секретар Љупчо 
Арнаудовски, како и политичарите Томислав Чокревски, Димитар Мирчев и 
                                                 

2 Со изразите либерализам, либерално и либерали, кои ги користиме во текстов, се именувани 
политичките и идејните стремежи и ориентацијата на некои од главните протагонисти на македонската и 
на југословенската политика. Тие се однесуваат, пред сѐ, на ставови и гледишта кои претставувале 
своевидна варијанта на социјалистичкиот модел на општествено уредување. Иако во нивните мани-
фестации можат да се насетат некои приближувања кон плуралистичкиот, односно граѓанско–политич-
киот концепт карактеристичен за западните демократски општества, тие, сепак, не ги надминале рамките 
на комунистичката идеологија, туку се ограничиле на обиди за нејзина примена во една подемократска и 
послободоумна форма. Поради тоа, значењето на овие термини е донекаде условно и не соодветствува 
потполно со современото поимање на либерализмот.  
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други. Тие се залагале за афирмирање на македонските национални, културни и 
економски интереси, за натамошен развој на демократските процеси во СРМ, 
како и во СКМ.  

Македонските либерали главно произлегувале од високообразовните уста-
нови, посебно од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, 
од Правниот и Филозофскиот факултет. Ако се земе предвид бројот на кадрите 
кои излегле од него, вистинско јадро на либерализмот во Македонија прет-
ставувал и Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања. Стоја-
лиштата на македонските либерални политичари често биле изнесувани во 
научно-теориските и публицистички написи во некои од македонските печатени 
медиуми, претежно во списанието „Погледи“ и во весниците „Комунист“, „Нова 
Македонија“, „Вечер“, како и во печатените средства за јавно информирање во 
другите републики на СФРЈ.   

Ним, пак, слично како и во другите југословенски републики, им се спро-
тивставиле конзервативните политичари во СКМ, предводени од влијателниот 
македонски и југословенски функционер Лазар Колишевски. Во сообразност со 
политичките судири во Федерацијата, во текот на 1971 и 1972 година, како неиз-
бежен се наметнувал и политичкиот конфликт во македонското раководство.   

Всушност, „антилибералистичкиот“ удар во Македонија бил внимателно и 
релативно долго подготвуван. Веќе по завршувањето на 21–та седница на Прет-
седателството на СКЈ во Караѓорѓево, се засилиле активностите на конзерва-
тивната струја во македонското раководство. Предводена од Л. Колишевски и 
потпомогната од некои југословенски политичари, таа се обидувала да ја иско-
ристи актуелната ситуација и да ги разниша позициите на сё уште влијателниот 
Црвенковски и на неговите политички истомисленици.  

Имено, на 9 декември 1971 год. се одржала 22–та седница на Претседател-
ството на СКЈ, на која, во контекст на настаните во Хрватска, Л. Колишевски 
алармирал и за состојбите во СКМ, кои ги оценил како загрижувачки. Претста-
вувајќи се себеси како некој кој не по своја одлука, бил држен долго време 
настрана од политичките случувања и отфрлајќи на тој начин каква било лична 
политичка одговорност, влегол во полемика со С. Милосавлевски. Го обвинил 
републичкиот Секретаријат на ЦК и неговиот секретар дека даваат воопштени 
информации и ја прикриваат реалната ситуација и политичките разногласија во 
Републиката3. Во таа насока Колишевски го критикувал и однесувањето на 
претседателот на Градскиот комитет на СКМ на Скопје, Ќамуран Тахир4. Сепак, 
главна цел во неговото излагање претставувал нападот врз К. Црвенковски, кој 
не присуствувал на седницата. Не спомнувајќи го непосредно, побарал одговор-
ност од некои македонски функционери кои, според него, не малку придонесле за 
[...] разгорувањето на национализмот и шовинизмот во Хрватска5, алудирајќи 
притоа на изјавата на Црвенковски пренесена од хрватските средства за јавно 
информирање во текот на претходната година, која тогаш ја разбранувала 
јавноста и била повод за обиди за негова дискредитација6. Индикативно е тоа 
                                                 

3Архив на Институтот за национална историја, Фонд Крсте Црвенковски, Дискусија на Лазар Коли-
шевски, Славко Милосавлевски, Рато Дугоњиќ на 22. Седница на Претседателството на Сојузот на 
Комунистите на Југославија (9 декември 1971 година),  1-2. 

4 Ibidem, 2. 
5 Ibid., op.cit., 2.   
6 Станува збор за изјава на Црвенковски дадена во Клубот на самоуправувачите, на трибината 

„Политички дијалози“ во Загреб, на 26 ноември 1970 година, а кое било поврзано со меѓунационалната 
рамноправност. Тој тогаш истакнал: „Не гледам перспектива за развој на Србите во Хрватска и на 
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што Колишевски, барајќи одговорност за актуелните состојби во СКМ, избегнал 
да ја побара и од актуелниот претседател на ЦК на СКМ, Ангел Чемерски. 
Напротив, со најголемо уважување, го повикал и самиот да се изјасни за тоа што 
се случува на македонската политичка сцена7. По оваа седница, позицијата на 
дотогаш неутралниот и воздржан Чемерски, под непосредното влијание на 
Колишевски, ќе се измени и тој ќе одигра мошне значајна улога во разврската на 
политичките односи во Македонија. Кон нападот на Колишевски, пак, во однос 
на работата на Црвенковски, со свои критички забелешки на оваа седница се 
придружил и босанскиот функционер Рато Дугоњиќ.  

Настаните што следеле потоа покажале дека се работело за организирана 
политичка хајка против Црвенковски, која продолжила и во наредниот период. 
На 13 декември, во Белград, на седницата на Претседателството на Сојузот на 
здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија 
(СЗБНОВЈ), претседателот на СЗБНОВ на Босна и Херцеговина Илија Материќ, 
го обвинил Црвенковски за соработка со Трипало и за поттикнување национа-
лизам, оценувајќи дека е незамисливо на највисоките раководни функции да 
бидат бирани и да ги извршуваат личности со неприфатливи политички ставови8. 
Нему му реплицирал Златко Билјановски, претседателот на СЗБНОВ на Македо-
нија, кој истакнал дека нема намера да го брани Црвенковски, кој е наполно 
способен сам да го прави тоа, но нагласил дека ...суверено право е на еден народ 
кого ќе го избира [...] а држењето на такви лекции е навреда за тој народ...9.  

Во одбрана на Црвенковски, сепак, застанал Секретаријатот на ЦК на СКМ. 
На неговата проширена седница која се одржувала истовремено со онаа на 
Претседателството на Сојузот на борците, по добиеното известување за настапот 
на Материќ, било подготвено соопштение со кое на Црвенковски му била иска-
жана полна доверба, а нападите на Материќ биле оценети како непринципиелни, 
паушални и неаргументирани10. Единствено Колишевски, кој присуствувал во 
својство на член на Претседателството на СКЈ, изразил резерва во однос на 
поддршката на Црвенковски, но поради притисокот од останатите присутни, бил 
принуден да го прифати соопштението11. Притоа, Тахир, кој исто така бил прису-
тен, настојувал Колишевски да даде образложение пред јавноста за неговото 
неодамнешно излагање, но, по инсистирањето на Црвенковски и на некои од 
присутните, се повлекол, во интерес на смирување на состојбата12.   
                                                                                                                                
Турците и Албанците во Македонија, ако тие бидат ангажирани на негирањето на хрватската, однос-
но македонската државност. Напротив, ми се чини дека има доволно простор за полна рамноправност 
на Србите во Хрватска и на Албанците односно Турците во Македонија само тогаш ако, како што тоа 
го прават Србите во Хрватска, и Албанците и Турците во Македонија, не само да го респектираат 
развојот на националната државност во Хрватска, односно во Македонија, туку и да го поттикнуваат 
развојот на националната државност во Хрватска, односно Македонија. Инаку, со какво право може да 
се бара од еден народ (хрватски или македонски) единствени во Европа да се откажат од својата 
државност затоа да не се наруши рамноправноста на Србите во Хрватска, односно на Албанците и на 
Турците во Македонија. („Нова Македонија“, XXVI, бр. 8570, Скопје, 28-30. XI 1970, 5.) 

7 АИНИ, Фонд Крсте Црвенковски, Дискусија на Лазар Колишевски, Славко Милосавлевски, Рато 
Дугоњиќ на 22. Седница на Претседателството на Сојузот на Комунистите на Југославија (9 декември 
1971 година), 3. 

8 „Нова Македонија“, 14 декември 1971, година XXVII, број 8942,3. 
9 Ibidem.  
10АИНИ, Фонд Крсте Црвенковски, Стенографски белешки од проширената седница на Секретарија-

тот на ЦК СКМ (13 декември 1971 година), 20/1. 
11 Ibidem, 20/2. 
12 Јован Филип, Подводни гребени во политиката: разговори со Крсте Црвенковски, Македонско 

радио, Скопје, 1993, 179. 
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Разногласијата во македонското раководство, сепак, до израз дошле на 27–
та седница на ЦК на СКМ, одржана на 27 декември 1971 год., на која биле 
разгледувани заклучоците донесени на 21–та седница на Претседателството на 
СКЈ и активностите кои требало да се преземат во нивното спроведување. На 
седницата, која била отворена за јавноста, со оглед на важноста на предметот на 
расправа, присуствувал речиси целиот политички врв на Македонија. И покрај 
тоа што заклучоците биле едногласно прифатени, низ различните ставови околу 
актуелните состојби во СКМ и во Републиката и пред сё низ обвинувањата за 
попустливост и нерешителност во справувањето со појавите на македонскиот 
национализам и сепаратизам, односно за потценувањето на опасноста од него кај 
некои политичари, бил навестен судирот и на македонската политичка сцена. 
Иако и на оваа седница биле избегнувани конкретни посочувања, очигледно 
било дека дел од забелешките и критиките биле упатени кон К. Црвенковски, 
односно кон продемократски ориентираниот дел од раководството13. Не можејќи 
сё уште точно да го проценат ставот на Тито во врска со политичката иднина на 
Црвенковски, кој и покрај воздржаниот и резервиран став во Караѓорѓево, дото-
гаш ја имал неговата поддршка, Колишевски и неговите приврзаници биле 
мошне внимателни и избегнувале директно соочување14.   

Во воведното излагање А. Чемерски оценил дека националистичките стре-
межи во Републиката постојат и дека тие, исто како и национализмот во 
Хрватска и во другите републики, доколку не се спречат, можат да бидат закана 
за опстанокот на државниот поредок, и воопшто, закана за опстанокот на СФРЈ. 
Ги отфрлил сфаќањата за различни видови национализам, за негови помали и 
поголеми и со тоа, помалку или повеќе опасни појавни форми и инсистирал на 
самокритичен однос кон него15. Истакнувајќи дека сё позабележливи се и 
појавите на разни бирократско-технократски групи и поединци кои преку мани-
пулирање често успеваат да ги наметнат сопствените интереси во креирањето на 
политиката, Чемерски повикал на засилена активност и единство на СК во 
отстранувањето на елитизмот и монополот врз идеите околу натамошниот 
општествен и политички развој16.  

Наредниот говорник Димче Беловски, член на Претседателството на СКЈ, се 
заложил за надминување на личните несогласувања и судири во Партијата. 
Борбите за власт, поделбите, групирањата и лидерството, според него, го потко-
пувале угледот на СКМ, кој почнал да се затвора и да се оддалечува од член-
ството17. И тој се изјаснил против потценувањето на национализмот и сепаратиз-
мот во Македонија.  

Претседателот на Собранието на СР Македонија, Никола Минчев, како 
посебно штетни за единството на СФРЈ ги посочил активностите на оние функ-
ционери кои, со намера да се прикажат како единствени заштитници на нацио-
налните интереси на републиките од кои произлегувале, истите тие интереси ги 
пренагласувале, нарушувајќи ги со тоа меѓунационалните односи18. И тој не 

                                                 
13 Радослав Огњановски, Македонија во седумдесеттите години, „Нова Македонија“, Скопје,1990, 24. 
14 Славко Милосавлевски, Двете лица на собитијата, ЗУМПРЕС, Скопје, 1996, 53.   
15 Идејно-политичката акција на СКМ во реализацијата на заклучоците на 21-та седница на Прет-

седателството на СКЈ: материјали од 27-та и 28-та седница  на Централниот комитет на СКМ, 
Комунист, Скопје, 1972, 14. 

16 Ibidem, 18. 
17 Ibid., 26.  
18 Ib, 54. 
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пропуштил да напомене за појавата на фракционерство во СКМ и за потребата 
од негова елиминација19.  

Слични ставови споделиле и поголемиот дел од учесниците на седницата, 
меѓу кои и Љупчо Арсов, Киро Хаџивасилев, Фируз Демир, Страхил Гигов и 
други. Бил критикуван и умерениот став на Градската конференција на СКМ на 
Скопје дека во градот нема организирани националистички појави, со што 
посредно биле прозвани нејзините водечки луѓе, Тахир и Арнаудовски20.  Поради 
изнесените гледишта во однос на опасноста од национализмот, Тахир подоцна 
бил обвинет за поддршка на македонскиот национализам. Со оглед на неговата 
турска национална припадност, тоа било апсурдно, и, секако, укажувало на тоа 
дека во политичките борби од овој и не само од овој период, не се избирале 
средства за нечија политичка и морална дисквалификација21.  

Со својата остра реторика, вниманието врз себе го свртел Л. Колишевски. 
Тој прилично прецизно ја одредил целта која во наредниот период требало да 
стане предмет на отворен политички напад. Во рефератот, во кој направил осврт 
и врз поблиското историско минато, се обидел да ја прикаже генезата на маке-
донскиот национализам. Идејата за независна и самостојна македонска држава, 
која во текот на долгогодишното ослободително движење на македонскиот 
народ била израз на најпрогресивните национални стремежи, во текот на НОБ и 
во подоцнежниот период, според него, се трансформирала во национализам и 
сепаратизам кои се длабоко антијугословенски и истовремено антимакедонски. 
Како нивни главни протагонисти во Македонија ги посочил Методија Шаторов-
Шарло, односно Методија Андонов–Ченто22. Колишевски истакнал дека ...некои 
од нас како да избегнуваат да го чујат шепотот, денес сè уште тивок, дека 
[…] ние Македонците не сме венчани за Југославија..., односно ...дека Југославија 
не е единствената алтернатива за Македонија...23. Зборувајќи за историски 
фалсификати со кои биле омаловажувани повоените достигнувања, меѓу кои и 
оние од културата, за кои оценил дека биле резултат на активности на национа-
листички и квазилидерски сили, реагирал и на текстот на Димитар Димитров, 
„Револуцијата и литературата“, во кој препознал обид на одредена група за 
девалвирање на достигнувањата на современата македонска книжевност и нејзи-
но претставување како ждановистичка24. Всушност, се работело за материјал 
подготвен за симпозиум на „Марксистичкиот центар“, кој бил повлечен и не бил 
објавен, но кој му послужил да го спомне Црвенковски во ист контекст со Ѓилас, 
во врска со нивните слични залагања во однос на демократизацијата на состој-
бите во културата и просветата25.  

Понатаму, Колишевски ги повторил своите забелешки изнесени на седница-
та на Претседателството на СКЈ за работата на Секретаријатот на ЦК на СКМ и 
обвинил дека дел од македонските претставници во сојузното раководство пове-
ќе се занимаваат со интересите на Републиката, наместо со нивните обврски во 
Федерацијата и дека со нивното влијание не му овозможувале на републичкото 
раководство доволно самостојност и простор за афирмирање26.  
                                                 

19 Ib, 54. 
20 Ib, 131. 
21 Радослав Огњановски, op.cit., 45. 
22Идејно политичката акција на СКМ..., 119. 
23Ibidem. 
24 Ib, 121. 
25 Ib., 122. 
26 Ib., 123 – 124. 
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Нешто поинакви биле впечатоците и искажувањата на продемократскиот 
дел од раководството. Анализирајќи ги причините за актуелната политичка криза 
во Југославија, Милосавлевски истакнал дека би било погрешно на неа да се 
гледа како на последица на реформските процеси и на иницијативите за 
натамошен развој и унапредување на меѓунационалните односи започнати по IV 
Пленум на ЦК на СКЈ. Според него, прашањето за реформа на меѓунационални-
те односи, односно за радикална уставно–политичка реформа на федерацијата 
и на републиките (било) не само сосема узреано, туку и од такво значење, што 
секое доцнење со одговор на него [...] би можело да има судбоносно долгорочно 
значење за перспективата на оваа заедница...27. 

Во однос на борбата против национализмот и шовинизмот, Милосавлевски 
нагласил дека таа може да се одвива само преку зајакнувањето на меѓунацио-
налната рамноправност, преку позитивната национална политика, односно преку 
меѓусебната толеранција и покрај различните национални интереси во Федераци-
јата. Во спротивност, таа борба би се претворила во стремеж за воспоставување 
хегемонија врз другите народи, што неминовно би водело кон влошување на 
меѓунационалните односи28. Милосавлевски, исто така, отворено предупредил на 
сериозните последици кои би можеле да произлезат од тоа на каков начин ќе 
биде надмината кризата и укажал дека недемократските решенија ќе претставу-
ваат удар врз тогашниот, самоуправен систем, како и врз СК29. Притоа, се 
задржал и на слабата реализација на иницијативите за решавање на актуелните 
општествени и економски проблеми. Некои од главните пречки ги воочил во 
недоследното практично спроведување на заклучоците на СКМ, но и во нивната 
честа нереалност поради недоволната поврзаност на партијата со членството и 
незапознаетоста со неговите потреби. Се заложил за поголемо влијание и 
автономност на главните политички центри, а меѓу нив посебно на Сојузот на 
синдикатите и на ССРНЈ. Со строга меѓусебна корекција и контрола со водеч-
киот идејно-политички двигател СК, тие би овозможиле што пошироко и поне-
посредно учество на работничката класа, односно на граѓаните во креирањето на 
општествено-политичките и економските односи, како основен услов за натамо-
шен демократски развој.30  

Како и сите останати говорници, Црвенковски ги поддржал заклучоците 
донесени во Караѓорѓево и неопходноста од претпазливост во однос на нацио-
налистичките и на сепаратистичките појави, независно од нивниот интензитет. 
Меѓутоа, нагласил дека благодарение на политиката на СКМ, македонскиот 
сепаратизам никогаш не заживеал31. Како извор на национализмот ги посочил 
етатистичките, односно конзервативните тенденции во републиките, кои во 
последниот период почнале да се засилуваат и кои биле една од главните пречки 
во реализацијата и спроведувањето на уставните реформи. Во прилог, пак, на 
стабилизацијата на актуелните состојби, тој проценил дека мора да се обезбеди 
самостојност на организациите на СКМ, да се создаде единствена, заедничка 
политичка платформа и да се остави простор за ...новите кадри [...] кои го 
бараат своето место во општеството и во редовите на СК32. Нешто подоцна, 
во текот на истата седница, Црвенковски проговорил и за обвинувањата кои во 
                                                 

27 Ib., op.cit., 64 – 65. 
28 Ib., 65 – 68. 
29 Ib., 71. 
30 Ib., 72. 
31 Ib., 93. 
32 Ib., 95. 
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претходниот период биле упатувани на негова сметка, „...за божемно залагање 
за отцепување на СР Македонија..., отфрлајќи ги како ...обиди за дискреди-
тација...33.    

За Нешо Марковски, главниот и одговорен уредник на македонското изда-
ние на „Комунист“, национализмот претставувал само уште една форма на 
етатизмот и хегемонизмот, преку која бил вршен притисок за оневозможување 
на спроведувањето на стопанската, односно уставната реформа34. Исто така, 
додал дека повеќегодишните економски проблеми со кои се соочувала Федера-
цијата имале значителен удел и во општествените и политичките превирања.   

Иако минала без некои подраматични епизоди, 27–та Седница на ЦК на 
СКМ отворено ја покажала веќе започнатата диференцијација во македонското 
раководство, на демократски ориентираниот дел од една, кој ќе почне да ја губи 
и охрабрената од новонастанатата политичка констелација конзервативна струја 
од друга страна, која ќе почне да ја презема иницијативата. Во привидното 
затишје кое настапило во наредниот период, ќе започнат подготовките за конеч-
но пресметување со либералите во Македонија.        

Еден од првите чекори во „официјализирањето“ на пресметката бил напра-
вен веќе во почетокот на идната година. На 13 јануари, на наредната седница на 
ЦК на СКМ, била усвоена Програмата за идејно–политичката активност на 
Сојузот на комунистите на Македонија во спроведувањето на заклучоците на 
Дваесет и првата седница на Претседателството на СКЈ, која, меѓу другото, 
предвидувала решителна борба со појавите на либерализмот, групашките 
узурпирања, елитизмот и со политичкиот монопол35.  

Како што наведовме претходно, ортодоксната група во СКМ не била 
сигурна каква ќе биде реакцијата на југословенското водство, доколку започне со 
отворен напад врз Црвенковски. Поради тоа, нејзините активности најпрвин ќе 
бидат насочени кон хиерархиски поранливите и поподложни на дискредитација 
кадри, како Тахир, Арнаудовски, Недков и посебно кон Милосавлевски. Тоа 
веројатно се должело на проценките дека отстранувањето на првиот човек на 
Секретаријатот на ЦК, како носител на една од позначајните функции во СК, би 
ги обесхрабрило обидите за одбрана на либералите, односно би создало простор 
за евентуална идна пресметка и со Црвенковски36. Во текот на 1972 год., против 
Милосавлевски била водена постојана заткулисна пропаганда, со ширење 
дезинформации за неговата морална и материјална корумпираност и прекумерно 
богатство, според кои тој на нечесен начин стекнал броен недвижен и друг вид 
имот37. Самиот Милосавлевски, пак, како нејзини главни организатори и поттик-
нувачи, ги посочува Ангел Чемерски и неговите блиски соработници Бошко 
Станковски, претседател на Републичката конференција на ССРНМ, Момчило 
Митров, член на Секретаријатот на ЦК на СКМ, Стојан Стојчевски, кој го заме-
нил Тахир38 во Градската конференција на СКМ и претседателот на Собранието 

                                                 
33 Радослав Огњановски, op.cit., 24. 
34 Идејно политичката..., 143 – 144. 
35 Ibidem, 195 – 199. 
36 Славко Милосавлевски, Двете ..., 38. 
37 Ibidem.  
38 Во текот на 1972 година, уште пред да почне отворената политичка хајка против македонските 

либерални политичари, Ќамуран Тахир ќе биде повлечен од функцијата Претседател на ГК на Скопје. За 
да се избегнат во тој момент, непосакуваните усложнувања на состојбите во СКМ, во замена му било 
предложено амбасадорско место во некоја од африканските држави.  (Радослав Огњановски, op.cit., 45.)  
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на Скопје, Драгољуб Ставрев39. Намерата на Милосавлевски во јавно истапување 
да ги отфрли ваквите обвинувања, била оневозможена од Чемерски, со образло-
жение дека тоа уште повеќе би ги поттикнало озборувањата и само би ја услож-
нило неговата позиција40. 

Настојувајќи да ги зацврсти своите позиции и, истовремено, да го интензи-
вира и олесни пресметувањето со македонските либерали, Колишевски од своја 
страна, во неколкучасовен разговор на Тито му ја опишал ситуацијата во Маке-
донија како толку загрижувачка што би можела да го доведе до прашање сё она 
што е постигнато со НОБ и со формирањето на југословенската федерација41. 

За состојбите во македонската политика станало збор и на Третата конфе-
ренција на СКМ, одржана на 18 и 19 мај 1972 год. На неа Чемерски веќе отворе-
но се произнел против скршнувањата во однос на курсот на СКЈ, поставен на 21–
та седница на Претседателството на СКЈ, кои според неговата оценка се јавиле и 
во СКМ. Покрај догматско–бирократските, информбировските и техно-биро-
кратските сили, главна опасност за развојот на самоуправните односи и за 
единството во Партијата видел во анархолибералистичките стремежи, кои се 
манифестирале преку критика на политиката на СК и нејзино претставување 
како недемократска и централистичка42. Чемерски повикал на решителна борба 
со сите тенденции спротивставени на курсот на СК и на ставовите на 21–та 
седница на претседателството на СКЈ. Неговиот воведен говор требало да го 
насочи текот на Конференцијата во прилог на осудата на ваквите појави.  

Оттаму, кај припадниците на ортодоксната струја во раководството, веро-
јатно не било мало изненадувањето кога ги слушнале излагањата на Димитар 
Мирчев и на Томислав Чокревски, членови на Републичката конференција на 
СКМ, чии говори се одликувале со јасен критички тон во однос на постоечките 
политички односи. Осврнувајќи се на причините кои довеле до криза во Федера-
цијата и, конкретно, во Македонија, Мирчев укажал дека ...веќе видливо се форми-
ра модерен индустриски пролетаријат, многубројна техничка и духовна инте-
лигенција, […] нов блок на социјални сили, што го претставува знаењето и 
модерниот труд  (но,) СКМ […] се покажува неспособен од нив да вклучи во себе 
и најтенки сегменти.43 Причините за затвореноста на Партијата ги видел во 
неподготвеноста на нејзината раководна структура и покрај декларираните залож-
би за радикално реформирање на СК. Исто така, истакнал дека во Сојузот (на 
комунистите) се обликувани две претпоставки и две аспирации на социјализмот: 
прво, онаа примитивна, колективистичка, егалитарна што претставува објек-
тивна основа за виреење на бирократско – етатистичките односи, и второ, онаа 
развиена, амбициозна и рационално оформена на линијата на самоуправната 
практика (при што посочил дека) судирот на тие два типа на свест и обидите 
да се реализираат паралелно, во нашето работничко движење се мошне видли-
ви.44 Мирчев ја нагласил неопходноста од промени во СК, преку надминување на 
застарениот бирократско – етатистички социјализам, поради тоа што стварното 
самоуправување е (негова) тотална критика и практична негација45. 
                                                 

39Славко Милосавлевски, Двете..., 36 - 37. 
40 Ibid. 
41 Киро Глигоров,  Македонија е сё што имаме, ТРИ, Скопје, 2001, 128 – 129.  
42 Сојузот на комунистите во акција: Трета конференција на Сојузот на комунистите на Македо-

нија, одржана на 18 и 19 мај 1972 година, Комунист, Скопје, 1972, 25. 
43 Ibidem, 113. 
44 Ibid., 114. 
45 Ib., 116 
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Чокревски, пак, во својот говор истакнал дека: ...она што во револуционер-
ните услови ја одликуваше комунистичката организација, во услови на соција-
листичкото општество […], се претвора во своја негативност. [...] Движечка 
сила претставуваат волјата и одлуките на највисоките органи на партијата. 
Но, во услови на самоуправувањето, овој вид на организирање на класната 
свест станува застарен и неговото задржување покажува корени на една 
длабока општествена криза46. Притоа, тој се заложил и за примена на критиката 
како основно обележје на слободата на мислењето во Партијата, а нејзиниот 
недостаток го оценил како недостаток на демократија47.  

Излагањата на овие тогаш млади политичари и интелектуалци, станале уште 
еден повод за сомневање за постоење на организирана фракција во СКМ, која 
настапува од либерални позиции и тоа во голема мера ќе ја одреди иднината на 
нивната политичка кариера48. Мирчев меѓу другото, посебно ќе биде критикуван 
поради неговиот став за појавата и односот на СК кон „новиот блок на социјал-
ните сили“, додека говорот на Чокревски конзервативната струја во раковод-
ството го оценила како „чист либерализам“49. 

„Писмото“ од Претседателот на СКЈ и од Извршното биро на Претседател-
ството на СКЈ, како и отстранувањето на српските либерали од политиката, 
претставувале јасен сигнал дека е дојден моментот за слична интервенција и во 
редовите на СКМ50. Тоа ќе ги забрза подготовките на конзервативните кругови 
во Партијата, чии активности од кулоарски обвинувања и подметнувања, еволуи-
рале во многу понепосредни и поконкретни мерки. 

Во првата половина на октомври, С. Милосавлевски бил повикан на разго-
вор во кабинетот на А. Чемерски. За текот и содржината на оваа неофицијална 
средба, со оглед на тоа што на неа присуствувале само тие двајцата, дознаваме 
единствено со посредство на спомените на Милосавлевски. Тој бил известен за 
решението да се побара од него да поднесе оставка. Не наведувајќи притоа кога и 
од кого било решено, како причина за ваквата одлука, Чемерски ја навел морал-
ната неподобност, имајќи ги за аргументација приказните кои кружеле за него, а 
сметајќи дека  тоа се одразило и врз работата на Секретаријатот51. Бил отфрлен 
дури и предлогот на Милосавлевски во својата писмена оставка да наведе некое 
поприфатливо објаснување за своето повлекување – како посветување на универ-
зитетската кариера или некои лични причини. Образложението за таквото непри-
фаќање било дека тие не се вклопуваат во новонастаната ситуација. Чемерски 
инсистирал на тоа оставката да биде резултат на активностите поврзани со 
спроведувањето на  директивите од „Писмото“52. Одбирајќи да го зачува своето 
достоинство и да не попушта под таквиот притисок, кој, меѓу другото, се должел 

                                                 
46 Ib., 128.  
47 Ib., 132. 
48 Славко Милосавлевски,Страв од промени – кризата на политичкиот систем на Југославија  во 

седумдесеттите години, Комунист, Скопје, 1991..., 117. 
49 Ibidem, 116 – 117. 
50 Се работи за партиски документ усвоен на 21-та седница на Извршното биро на ЦК на СКЈ на 18 

септември 1972 година и упатен до сите членови и организации на СКЈ. Во него, доста воопштено, се 
повикувало на пресметка со сите идејни и политички тенденции спротивставени на курсот на СКЈ и со 
нивните носители. („Нова Македонија“,19.10.1972., година XXVII, бр. 9248, 6.) „Писмото“ кое било 
наменето како средство за пресметка со либералите во СР Србија, било искористено, со иста цел, во 
македонската политика. 

51 Славко Милосавлевски, Двете..., 41. 
52 Ibidem, 42. 
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и на личната нетрпеливост на Чемерски кон него, Милосавлевски во текот на 
следниот ден му ја предал својата писмена оставка, која го содржела само најочи-
гледното – дека поднесува оставка на функцијата секретар на Секретаријатот на 
ЦК на СКМ53.  

На седницата на Секретаријатот, која се одржала ден-два по овој разговор, 
поголемиот дел од неговите членови, меѓу кои биле Никола Бошале, Димитар 
Бајалџиев и Бонка Демирова, и покрај претходно извршениот притисок, се 
обиделе да го заштитат Милосавлевски. За неговото заминување, всушност, се 
залагале единствено Чемерски и неговите блиски луѓе, Митров и Стојчевски54. 
Незадоволен од ваквиот исход, Чемерски мошне брзо свикал уште една, овојпат 
проширена седница на Секретаријатот, на која присуствувале повеќето од водеч-
ките македонски политичари. Се покажало дека ваквата тактика била поус-
пешна. Мнозинството во Секретаријатот, кое, главно, било против оставката на 
Милосавлевски или пак останало воздржано, било неутрализирано и замолчено. 
Освен составот на учесниците, изменети биле и пристапот и образложенијата на 
Чемерски за неопходноста од ваквото решение. Наместо озборувањата за 
материјалните злоупотреби, кои го нарушиле угледот на функцијата секретар и 
на Секретаријатот, сега биле понудени нови причини. Тие, пак, се однесувале на 
потребата од порешителни и подобри организатори, кои во еден таков значаен 
момент каков што било реализирањето на директивите од „Писмото“, немало да 
бидат оптоварени со својата научна дејност55. Интересно е тоа што во првата 
„фаза“ од пресметката со Милосавлевски, Чемерски не навел некакви идеолошки 
или политички скршнувања. Меѓутоа, тоа го сторил дел од присутните. Така, Л. 
Колишевски истапил со обвинувања за либерализам кон национализмот, додека 
Беловски предложил детална анализа на неговите теориски трудови, со цел да се 
разоткријат евентуалните отстапувања од линијата на СК56. Во одбрана на Мило-
савлевски застанале единствено Бошале и Црвенковски, кој, увидувајќи дека 
ситуацијата во која бил ставен Милосавлевски е безизлезна, истакнал дека 
случајот не треба да се искористи за морална дисквалификација, ниту пак да 
претставува пречка за неговиот иден научен ангажман, со што СКМ би покажал 
високо ниво на демократичност57.  

Оставката на Славко Милосавлевски била ставена на гласање на 34–та сед-
ница на ЦК на СКМ, на 27 октомври 1972 год. Чемерски, кој му предложил на 
ЦК нејзино прифаќање, ги прочитал молбата на Милосавлевски за ослободување 
од должноста и, по инсистирањето на нејзиниот подносител, ја прочитал и изјава, 
која била нејзино надополнување, а во која биле демантирани шпекулациите кои 
послужиле како повод за неговото сменување58.  

Истакнувајќи дека ваквото решение било резултат на критиките упатувани 
кон Секретаријатот на ЦК на СКМ и кон неговиот секретар, кои претставувале 
пречка во напорите на СКМ за постигнување поголема ефикасност во реализа-
цијата на Писмото на Претседателот на СКЈ и на Извршното биро, Чемерски, 
меѓу другото, ќе изјави дека: ...со усвојувањето на оставката [...] не се доведува 
во прашање морално–политичкиот интегритет на другарот Славко [...] во 
едно демократско и социјалистичко општество проблемот на оставката [...] 
                                                 

53 Ibid. 
54 Ib., 43 – 44. 
55 Ib., 46. 
56 Ib., 47 – 48. 
57 Ib.,  47. 
58 Државен архив на Република Македонија, ф. 427, ЦК КПМ/СКМ, к. 177, а.е. 19, 683 - 684. 
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не треба до ја попречува неговата активност и како научен работник и како 
општествено-политички работник [...] треба решително да се спротивстави-
ме на тенденциите што би имале за цел политичко дискредитирање...59. Без 
каква и да било дискусија, што со оглед на тоа дека се работело за политичар кој 
извршувал високи и одговорни функции, било вообичаен и задолжителен чин, 
оставката била едногласно прифатена60. Што се однесува, пак, до заложбите 
против нарушувањето на моралниот и политичкиот интегритет, развојот на 
настаните мошне брзо ќе ја покаже вистинската природа на политичките 
пресметки во партијата.  

Посетата на Тито, кој по неколку одложувања, дошол во Македонија во 
текот на ноември 1972 год., била искористена за да се зацврстат позициите на 
конзервативната струја во СКМ. На затворената средба со потесното македонско 
политичко раководство, одржана на 10 ноември, тој бил запознаен со состојбите 
во Републиката. Чемерски, кој го отворил состанокот, го информирал Прет-
седателот на СКЈ за активностите на СКМ во спроведувањето на заклучоците од 
21-та седница и на директивите од неговото „Писмо“. Не пропуштил, притоа, да 
истакне дека и во Македонија дошло до појава на либералистички стремежи, кои 
се манифестирале низ некои теоретски трудови во одредени списанија, во 
истапувања на поединци и во средствата за информирање61. Ваквите тенденции, 
според него, можеле да се воочат во разликите во однос на разбирањето на 
социјалистичката демократија и нејзиното спротивставување на интересите на 
работничката класа, во влијанието на граѓанските филозофско-политички кон-
цепти и идеите за нови социјални блокови, како и во погрешното толкување на 
демократскиот централизам, на улогата на интелигенцијата и на работничката 
класа и слично62. Чемерски оценил дека СКМ, иако презел решителни мерки во 
одделни случаи, сепак, сё уште не покажал доволно голема организираност и 
иницијатива во отстранувањето на либералистичките сили, со што го навестил 
натамошното разгорување на политичкиот судир63.   

Н. Минчев од своја страна, пак, информирал за македонските националис-
тички реакции против правата на малцинствата, опишувајќи ги како сепаратис-
тички и антијугословенски, па и антимакедонски64. Национализам видел и во 
укажувањата дека СР Македонија не се грижи доволно за деловите на македон-
скиот народ надвор од Републиката65. Попрецизен од Чемерски во излагањето за 
либерализмот бил претседателот на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Македонија (ССРНМ) Бошко Станковски. Како главни жаришта и носители 
на идејни деформации ги посочил „Комунист“, „Погледи“ и Институтот за 
социолошки и политичко-правни истражувања66.   

На крајот на состанокот, во завршниот говор пред раководство во кој дал 
оцена за состојбите во Македонија, Тито посебно се осврнал кон актуелната 
политичка ситуација.  Според него, неопходно било воспоставување единство во 
ставовите на  СКМ, во кој исто така имало недоразбирања и негативни појави 
                                                 

59 Ibidem, 682 – 683. 
60 Ibid., 685. 
61АИНИ, Фонд Крсте Црвенковски, Stenografske beleške druga Tita sa republičkim političkim rukovod-

stvom SR Makedonije, Skopje, 10. novembar 1972. godine, 15. 
62 Ibidem. 
63 Ibid. 
64 Ib, 47. 
65 Ib., 48. 
66 Ib, 62. 
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кои македонското раководство треба да ги отстрани67. Несомнено информиран 
дека повеќето од приврзаниците на либерално-демократската тенденција во 
Македонија произлегувале од високо–образовните институции, не го одминал во 
својата критика ни Скопскиот универзитет, односно неговите професори и 
нивната идеолошка подобност68. За надминување на разликите во политичкото 
раководство и воопшто, во СКМ ги посочил директивите во Писмото кое било 
доста остро и со таков карактер што секој може да најде нешто за себе.69   

Од излагањето на Тито било јасно дека тој нема директно да се вклучи во 
расчистувањето на политичките односи во СКМ и дека таа задача й ја препушта 
на ортодоксната струја во партиското раководство. Всушност, по справувањето 
со носителите на либералните стремежи во Хрватска, Србија и Словенија, 
политичката криза во рамките на Федерацијата веќе била надмината, па личниот 
ангажман на југословенскиот лидер во Македонија не бил неопходен. Меѓутоа, 
ваквото решение нема да ја намали силината и интензитетот на „антилибералис-
тичката“ офанзива, која во наредниот период, поддржани од југословенскиот 
врв, ќе ја преземат македонските функционери со конзервативна политичка 
ориентација. Тоа ќе доведе до натамошно разгорување на политичките судири во 
СКМ, чија завршница нема многу да се разликува од она што се случувало во 
другите тогашни југословенски републики.    

 
 
 
Библиографија 
  
Извори: 
 
Необјавени: 
- Архив на Институтот за национална историја, Фонд Крсте Црвенковски 
- Државен архив на Република Македонија, Фонд 427, КПМ/СКМ 
Објавени: 
- Идејно-политичката акција на СКМ во реализацијата на заклучоците на 21-та 

седница на Претседателството на СКЈ: материјали од 27-та и 28-та седница  на 
Централниот комитет на СКМ, Комунист, Скопје, 1972 

- Сојузот на комунистите во акција: Трета конференција на Сојузот на комунис-
тите на Македонија, одржана на 18 и 19 мај 1972 година, Комунист, Скопје, 1972 

 
Весници: 
- „Нова Македонија“ – Орган на Социјалистичкиот сојуз на Македонија, Скопје 
 
Литература: 
- Глигоров,  Киро: Македонија е сё што имаме, ТРИ, Скопје, 2001 
- Милосавлевски, Славко: Двете лица на собитијата, ЗУМПРЕС, Скопје, 1996 
- Милосавлевски, Славко: Страв од промени – кризата на политичкиот систем на 

Југославија  во седумдесеттите години, Комунист, Скопје, 1991 
- Филип, Јован: Подводни гребени во политиката: разговори со Крсте Црвенковски, 

Македонско радио, Скопје, 1993 
- Огњановски, Радослав: Македонија во седумдесеттите години, „Нова Македо-

нија“, Скопје,1990 

                                                 
67 Ib., 72 – 73. 
68 Ib.,  73. 
69 Ib., 76 – 77. 



 136 

UDK 821.112.2-4) 
Иван Ивањи 

 
Сто години од смртта на Карл Мај: 

 
 

КАУБОЈЦИТЕ И БАЛКАНЦИТЕ 
 
 
Не знам како е денес, но јас и моите другари од детството најмногу игравме 

каубојци и Индијанци. Читав многу книги за Индијанците, а најмногу го сакав 
Карл Мај. Кој не го сакаше? Тој беше еден од писателите со најголеми тиражи и 
најопширни описи во историјата на светската книжевност. Неговите книги се 
отпечатени во над 200 милиони примероци на повеќе од 40 јазици. Таканарече-
ното „критичко-историско издание“ на неговото целокупно творештво од 1987 
година опфати 120 тома. 

Иако во пубертетот просто не можев да се заситам од неговите приказни за 
Индијанците, долго не знаев дека тој се занимава и со делови од мојата земја. Два 
негови романи носат наслов „Во клисурите на Балканот“ и „Низ земјата на Арба-
насите“. На прв поглед би можело да се помисли дека станува збор за Албанија, 
но Мај не споменува доволно географски податоци врз основа на кои може точно 
да се лоцира каде се движат неговите јунаци: малку низ Косово, а претежно низ 
Македонија. 

Огромниот книжевен успех на Карл Мај (роден на 25 февруари 1842 година, 
како петто од 14 деца, неговиот татко бил сиромашен ткајач; умрел на 30 март 
1912), на почетокот од неговиот живот не се ни насетувал. Мај бил избркан од 
учителското училиште бидејќи украл шест свеќи. Набрзо потоа е осуден на шест 
недели затвор бидејќи од еден другар украл џебен часовник. Почнува да живее 
како скитник, се занимава со ситни измами и кражби за на крајот да го осудат на 
четири години затвор, која го издржува од 1870 до 1874 година, значи, веќе како 
триесетгодишник. Почнува да пишува дури во затворот, списанијата му објаву-
ваат раскази, набрзо потоа и романи, кои на почетокот ги нарекувал патописи, 
иако во времето кога ги пишувал не знаел ништо за земјите со кои се занимавал, 
туку се потпирал врз податоците од еден единствен лексикон. 

Неговиот главен јунак во книгите за Индијанците е Олд Шетерхенд, а во 
земјите на истокот Кар Бен Немзи. И двајцата се Германци, луѓе без маани и 
страв, кои наоѓаат по некој пријател и со необична леснотија ги победуваат сите 
непријатели. Како дете, секако, не забележував дека сè што е морално и победо-
носно кај Карл Мај е поврзано со Германците. Уште помалку го разбирав чудно-
то возбудување – на кое, меѓутоа, денес лесно се повикувам, присетувајќи се на 
ноќните читања кога сум имал 10-12 години – возбудување кое ме обземаше кога 
ги читав описите на сцените меѓу Олд Шетерхенд и Винету како се бакнуваат во 
уста или описите на скалпирање и мачење. Многу подоцна сфатив дека Карл 
Мај, најверојатно потсвесно, без никакви намери, успешно ги иритира макар и 
најмалите пубертетски и адолесцентски поттици на хомосексуалност и садизам-
мазохизам. 

Денес мислам дека во тоа е тајната на неговиот книжевен успех, бидејќи во 
последните книги, каде што си замислува дека е голем писател и се обидува да 
создаде неколку филозофско-поетски дела, во романите „Ардистан и Џинистан“ 
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и „Мир на земјата“, тоа веќе го нема, а неговата дотогаш верна публика не ги 
прифаќа; од него очекувале нешто друго. 

На врвот на својот успех, Карл Мај ќе тврди дека Олд Шетерхенд и Кар Бен 
Немзи се „воени имиња“, денес би рекле „псевдоними“ на докторот Карл Мај од 
Дрезден и почнува да се поистоветува со своите ликови. На крајот дури и отво-
рено тврди дека лично ги доживеал авантурите кои им ги припишува на своите 
јунаци. За да не го тужат и да не одговара кривично затоа што се претставува 
како „доктор“ што, всушност, не бил, успеал опскурниот „Universitas Germana-
Americana“ од Чикаго да го прогласи за почесен доктор. 

 
Разбојници Скипетари 
„Погледнете ги Албанезите, Арнаутите, Скипетарите, Мирдитите и сите тие 

народности и нивните поединечни племиња, меѓу кои секој има свој клан со свои 
сопствени закони, правила и права... Секое село се наоѓа во војна со соседното 
село. Секое население мора со друго да реши некој проблем поврзан со кражба, 
разбојништво или крвна одмазда. Тоа е вечна војна, и, се разбира, дека на крај ќе 
победи најголемиот насилник, најлошиот злосторник!“ На друго место читаме: 
„Скипетарите не ги бива за ништо!“ На трето место е наведено дека во нивната 
земја постојано мораш да стравуваш дека ќе те нападнат разбојници, за потоа да 
се дојде до заклучок: „Тоа се најбезобразните и најопасните злосторници, какви 
што можат само да постојат во светот, вистински Скипетари, храбри до лудило, 
лукави како рисови, сурови и брутални...“ 

Ова не го зборува српски националист за Албанците, туку така во својата 
книга Карл Мај ги опишува Скипетарите, низ чија земја се пробива без маани и 
страв, неговиот херој Кар Бен Немзи. Мај во останатите книги опишува негатив-
ни и грозни Индијанци, но и благородни и храбри Апачи како нивниот поглавар 
Винету. Позитивен „Скипетар“, меѓутоа, не измислил. 

Во еден ироничен натпис за еден германски весник, своевремено му препо-
рачав на нивното воено раководство да им става во ранците на сите војници, кои 
се пратени во мировна мисија во Македонија и на Косово, книги на Карл Мај за 
Балканот, за да знаат да се однесуваат и да му парираат на својот „земјак“ Кар 
Бен Немзи. 

Ги проверив на карти и сите места низ кои јава Кар Бен Немзи со својот 
верен слуга Халеф. Не е комплицирано. Го наоѓаме Дојранското Езеро, се споме-
нуваат реките Струмица, Брегалница, Крива Река, Треска и Вардар. Денешното 
Скопје на некои места се споменува како Skopia, понекогаш под неговото турско 
име Üsküb. Мај не знае дека тоа е истиот град, но во овој контекст тоа не е ни 
важно. Во секој случај, го следиме неговиот пат од Грција преку источна Маке-
донија, па на северозапад до Призрен. Според писателот, сите предели се населе-
ни претежно со неговите Скипетари, значи Албанци. 

За Македонија и за Македонците, Карл Мај не знае ништо, најверојатно не 
ни чул за нив. Во времето во кое тој живее и пишува, сите овие предели се дел од 
Турција или, подобро речено, од Отоманската империја, која е цврст и незаоби-
колен политички, а според тоа и географски фактор. 

Кога на тој терен се пишува за „ортодоксни католици“, Мај многу греши и 
покажува голема површност, За православната црква не знае ама баш ништо. За 
него, како полуобразован Германец, христијанството се дели на католичко и про-
тестантско, па дури и со тоа, одвреме-навреме, има проблем. Да ја разлистувал 
малку посериозно својата единствена „стручна“ лектира, својата енциклопедија, 
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би наишол на поимот „грчко-ортодоксна“ вера, како што тогаш најчесто се наре-
кувало целокупното православие. 

Во два од своите романи, чие дејство се одвива на Балканот, Карл Мај 
неколку пати споменува ликови со бугарска, а понекогаш и српска народност. 
Нивните имиња понекогаш се логични, „вистински“, но понекогаш се измислени 
и незамисливи. 

(...) 
 
Садо-мазо Балканци 
Уште на училиште во Кралството Југославија ми е всадено дека Македонија 

е цивилизирана земја, иако за неа учев како за „Вардарска бановина“, но и дека 
Албанија е нешто страшно, диво и егзотично. Значи, јас и Скипетарите на Карл 
Мај ги замислував во некаква дивина. Во книгите на Карл Мај за Балканот се 
редат авантура по авантура, се јава, се јава, се јава... Кар Бен Немзи сите свои 
нови познајници успешно ги убедува дека христијанството е подобро од исла-
мот, но има и описи на мачења и сечења, а истите се прикажани исцрпно и 
сликовито што нема сомнеж дека тука станува збор за изразито садистички 
сцени кои, секако, би биле забранети за младината. Германскиот писател и 
есеист Арно Шмит, освен во односот на Олд Шетерхенд и Винету, хомосексуал-
ните сцени ги препознава дури и во описите на природата – на пример, во мошне 
честиот опис на клисури меѓу полукружни брегови во кои се влива пенлива река. 
Може да се рече дека Шмит во приказните на Мај за Скипетарите поретко 
препознава хомосексуалност, отколку кога пишува за Индијанците. 

Всушност, не ни имав идеја дека Карл Мај, пишувајќи за Балканот, мисли 
на Македонија. Не се сетив, всушност, не ни имав идеја дека Карл Мај пишу-
вајќи за Балканот, мисли на Македонија, кога пределот меѓу Битола и планината 
Пелистер го запознавав не само пешки, туку и ползејќи токму како див Индија-
нец или Скипетар: Тоа го правевме во училиштето за резервни пешадиски офи-
цери на Југословенската народна армија, во која служев во 1954 година и го 
викавме „движење на терен“. За историските релации да бидат целосни, треба да 
додадеме дека во текот на својата посета на античка Грција, римскиот император 
Нерон пеел и во амфитеатарот во денешна Битола, а некои 1800 и повеќе години 
потоа, Кемал-паша, подоцна како Кемал Ататурк познатиот обновувач на 
Турција, бил командант на истата касарна во која „служев“ и јас. 

 
Кој таму коли 
Сакам само да кажам дека ја познавам таа земја. Или мислев дека ја позна-

вав. Непријателството меѓу Србите, Македонците и Албанците тогаш не го забе-
лежував. Дали е можно воопшто да не постоеше? Кога повторно, по години, како 
млад новинар правев интервју за охридските резби, еден албански мајстор ме 
испитуваше за Унгарците. Имал некои роднини во Суботица и планирал да ги 
посети, но се плашел од тоа патување на север бидејќи слушнал дека Унгарците 
се дивјаци кои за ситни пари може да заколат човек. Се обидов да му објаснам 
дека тоа се само муабети, дека и јас сум од тие краишта, а дека токму спротивно 
кај нас Албанците важат, учтиво реков, „за нескротливи и со врела крв“. Стариот 
мајстор беше изненаден: „Зарем ние? Па, ние сме најмирниот народ на светот! 
Не, не, јас сум слушнал... Унгарците се крвожедни...“ И тогаш првпат сфатив, 
„дивјаци“ се оние кои недоволно ги познаваме. 

Какви ли се Ирачаните? Иранците? А Авганистанците? Курдите? Таму 
ситуацијата никако не се смирува. Во животов имам запознаено само еден 



 139

Авганистанец. Мојата жена, токму на првиот ден на католички Божик, 25 де-
кември 1992 година, во Виена падна и си ја скрши раката. Мисирката веќе беше 
во рерната. Морав да ја однесам во болница, да й ја оперираат скршената рака. 
Доцна вечерта, можев да ја посетам. Ме изненади тоа што дежурниот лекар, иако 
перфектно зборуваше англиски со виенски акцент, изгледаше малку азијатски. 
Морав да прашам: „Извинете, господине докторе, од каде сте вие?“ Тој, врз 
основа на податоците, од историјата на болеста, знаеше кои сме и по малку 
патетично одговори: „Јас сум исто така од една несреќна земја како и вие Србите. 
Знаете, јас сум од Авганистан!“ Ми раскажа дека неговиот татко бил дипломат 
во комунистичкиот авганистански режим, дека тогаш студирал и останал во 
Виена и дека било логично, како муслиман по вероисповед, да дежура на голем 
христијански празник. 

Една од жртвите од нападите на терористите врз облакодерите во Њујорк, 
шеф на мијачите на прозорци, со малечка канцеларија на 110 кат, на која бил 
многу горд, бил Албанец, за волја на вистината, ниту од Албанија ниту од Косо-
во, туку од Улцињ во Црна Гора. Католичката светица од дваесеттиот век, Мајка 
Тереза, исто така била Албанка, но од Македонија. Се сомневам дека светицата и 
мијачот на прозорци можеле да знаат дека писателот со најголем тираж на 
светот, Карл Мај, нивниот народ го опишувал како дивјачки Скипетари. 

Ќе си играат ли некои деца во Приштина или во Белград Срби и Шиптари 
наместо каубојци и Индијанци, како што си играа партизани и Германци децата 
во бивша Југославија? Се надевам дека нема! Не знам зошто, но мислам дека тоа 
не би било нормално. 
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ИЗВОРНА МОНОГРАФИЈА 
ЗА ЦРКОВНАТА ТРАДИЦИЈА 

 
Tанас Вражиновски: Манастирите и црквите во народната традиција. 

„Матица македонска“, Скопје, 2011 
 
 
Танас Вражиновски ја започнува својата книга со констатацијата дека, и 

покрај свеста за значењето на црквите и манастирите во нашата наука, сепак, 
отсуствуваат покрупни дела кои расправаат за односот спрема тоа културно 
богатство во нашата народна традиција. Тој истакнува дека во тој поглед има 
научни истражувања, но главно во историјата на уметноста. За самиот однос на 
народот спрема црковната традиција е далеку помалку пишувано. А токму во таа 
особена рецепција на сопственото културно наследство се оформува колектив-
ната меморија и свест на народот за себеси и за сопствениот идентитет. Тоа е 
причината што Вражиновски се зафаќа со детален приказ на овој проблем. 

Како подлога во своето истражување авторот ги зема емпириските матери-
јали кои потекнуваат од XIX век. Тука се мисли главно на она што го собрал и 
објавил Марко Цепенков, но предвид се земени и материјалите кои се објавени 
од подоцнежните собирачи, па и од оние од нашето време. Информациите во 
најголема мера се однесуваат на периодот од турското владение на нашиве 
простори.  

Покрај тоа, авторот се повикува и на сопствените трудови кои се резултат на 
неговата непосредна работа на теренот. Впрочем, Вражиновски изјавува дека 
неговиот труд има карактер на теренска, односно изворна монографија. Тргнувај-
ќи од правилото дека секое истражување на теренот, на крајот, треба да се 
преточи во публикација која ќе ги изложи добиените резултати, тој се повикува и 
на своите од порано објавени трудови како што се Македонската народна 
Библија и Рајот и пеколот во македонската народна традиција. Определбата за 
теренска монографија, а не теоретска обработка се оправдува со искуството 
според кое она што е добиено и обработено од теренот редовно ја издржува 
пробата на времето за разлика од теоретскиот пристап. Причината за тоа лежи во 
фактот што практичните истражувања служат како „јатка за развојот“ на науката. 

Сепак, и покрај воздржаниот однос спрема теоретската интерпретација на 
фактографскиот материјал, Вражиновски застапува теоретски пристап кој 
подразбира тројна делба на фолклорните жанрови. Таа треба да му помогне на 
соодветен начин да го разграничи и протолкува сето она што го нудат записите 
од теренот. Тие три вида се: легендата, преданието и легендарното предание. 
Народното предание се однесува на историски личности и настани од национа-
лен или локален карактер, а тука може да се вбројат и светците од македонското 
генеалошко стебло: светите Климент и Наум, св. Јоаким Осоговски и др. Леген-
дата се дефинира како фолклорен жанр  во чија основа лежи религиозниот еле-
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мент, но отсуствува историскиот. Третиот жанр, легендарното предание, укажува 
на граничната област меѓу митскиот и историскиот свет, меѓу митското и 
историското време. Просторот во легендата не е определен, а во преданието и во 
легендарното предание тоа е  конкретна територија на селото. Но, за разлика од 
легендата, каде што ликот е натприроден, во преданието хероите се обични луѓе. 
Во легендарното предание главните ликови се смртници, но со натприродни 
моќи. Материјалот што се обработува во оваа книга главно се подведува под 
поимот на легендарно предание. 

Посебна одлика на легендарното предание е чудото. Тоа зазема централно 
место во христијанската религија, а своите корени ги црпи длабоко од библи-
ската претстава за чудо. По дефиниција, чудото е појава која не може да се 
објасни со природните закони, па дури се определува и како нешто што е 
наспроти природните закони. Според христијанската догматика, чудото е настан 
кој се случува по силата на дејството на Господ, со што се исклучуваат природ-
ните сили кои можат рационално да бидат објаснети. Според црквата, чудата се 
историски и вистински настани кои се случиле на познати места, во познато 
време и за кои имаме сигурни сведоштва.  

Во фолклорните творби чудото е клуч за разбирање на религиозното дожи-
вување, мислење и однесување на човекот од народот. Преданијата и легендите 
за црквите и манастирите им припаѓаат на кажувањата за чудата кои, всушност, 
говорат за односот на нашиот народ спрема нив. Авторот ја следи токму оваа 
линија на толкување. Чудото се јавува како поттик за да се изгради или да се 
обнови некоја црква или манастир, тоа се јавува во вид на чудотворна икона, 
понатаму својот пат го наоѓа преку чуден сон, сновидение или знамение.  Благо-
дарение на чудотворните икони и чудесно исцелителните мошти на светителите, 
македонските храмови добиваат посебно значење во народната култура. Токму 
поради поврзаноста со чудото, тие со време добиваат значење на култни објекти 
околу кои се обликува и развива духовноста на нашиот човек. 

Следејќи ги овие назнаки, Вражиновски го распределува целиот материјал 
што потоа ќе го изложи во детали. На прво место доаѓа тематската целина посве-
тена на изборот на местото на кое ќе се изгради манастир, а потоа се редат: сонот 
како знак за избор на местото, како и чудотворната икона со иста улога, граде-
њето на цркви и манастири, исцелителните својства на манастирите, дарувањето 
на светците и манастирите... Посебно се обработува судбината на манастирите и 
црквите за време на османлиското владеење, како и феноменот на исцелување во 
манастирите на верници од муслиманската вероисповед.  

Сите овие елементи внимателно се пронаоѓаат во рамките на напред споме-
натите извори и се излагаат во подробности, со што се дава можност за споре-
дување на истоветни мотиви. Патем, да потсетиме дека тоа е и една од целите на 
авторот. За полесно снаоѓање во ова мошне обемно и разновидно градиво, во 
голема мера помага разграничувањето на книгата на два дела од кои првиот е 
авторски, а вториот претставува збирка на изворни народни творби кои тематски 
одговараат на авторското толкување. 

На крајот, треба да одбележиме дека излагањето е едноставно и јасно, но во 
исто време е водено според една определена цел – да се понуди дело кое ќе биде 
не само цел за себе, туку и предмет на натамошни проучувања, теоретски интер-
претации и воопштувања. 
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Крсте Петков Мисирков: За македонцките работи / 
Krste Petkov Misirkov: Über Makedonische Angelegenheiten (на германски јазик), 

превод и предговор: Волф Ошлис, Македоника литера, Скопје, 2012 
 
Книгата на Крсте Петков Мисирков „За македонцките работи“ на германски 

јазик, е преведена од проф. д-р Волф Ошлис, славист и македонист од Германија. 
Ошлис е и автор на обемниот аналитичен и студиозен предговор кон ова издание. 

Ова дело е едно од темелните дела на македонистиката, односно за македон-
ската литература, култура, национална самобитност и идентитет Има фундаментална 
улога во самосознанието и самоорганизирањето на македонскиот народ во борбата за 
сопствен национален развој и сопствена држава. Објавувањето на ова дело на други 
јазици е од исклучително значење за афирмација на историската вистина за Маке-
донија, а поради специфиќноста на неговото преведување, досега е преведено само 
ан пет јазици. На корицата е објавена стара географска карта на Македонија од околу 
1750 година изработена од Антон Бишинг. 

 
 

Хорас Лант: Граматика на македонскиот литературен јазик, 
(на англиски јазик, фототипско издание), ФИОО – Македонија, Скопје, 2012  

 
Фондацијата Отворено општество – Македонија ја преобјави Граматиката на 

македонскиот литературен јазик на Хорас Лант (1918-2010), напишана на англиски 
јазик и издадена во 1952 година. Фраматиката е дело на врвен американски славист и 
голем пријател на македонскиот јазик, човекот што само некоја година по официјал-
ната кодификација на македонскиот јазик дојде во Македонија за да се запознае со 
младиот литературен јазик на самото место. Андре Вајан, добар познавач на состој-
бите со статусот на македонскиот јазик по повод Граматиката на Лант напишал дека 
македонскиот литературен јазик е фиксиран со подбор меѓу најдобрите дијалектни 
црти и дека кодификаторите при тоа покажале добра школовка. 

Интересот на Лант за македонскиот јазик бил поттикнат од чешкиот славист 
Антонин Фринта, кој кон крајот на четириесеттите години на ХХ век, како човек 
посебно заинтересиран за функционирањето на јазиците на малите народи (познат е 
по изучувањето на јазикот на Лужичките Срби, а за Македонија по освртот на Грама-
тиката на Кепески) прв во светот, на Универзитетот во Прага, држи краток курс и за 
особеностите на македонскиот јазик. Оваа средба со македонскиот јазик го води 
потоа љубопитниот млад американски славист на Југословенскиот семинар за стран-
ски слависти на Бледа а потоа во Скопје. Престојот во Скопје го користи да собира 
материјал за својата Граматика, води дискусии со колегите по актуелните граматич-
ки прашања, го следи секојдневното функционирање на тукушто кодифицираниот 
јазик, реагира на актуелни јазични појави и набргу ја пишува Граматиката. 

 
 

Олга Мишеска Томиќ, Граматика на македонскиoт јазик / 
Olga Mišeska Tomić, A Grammar of Macedonian, 

Slavica Publishers (Indiana University), Bloomington, 2012, USA 
 

Граматиката на македонскиот јазик на Олга Мишеска Томиќ, во обем со 485 
страници, е наменета за изучување на македонскиот јазик во странство, првеснтвено 
во англиското јазично подрачје. Граматикаат е наменета да се користи и на универзи-
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тетите каде што се изучуваат македонскиот јазик и словенските јазици. Во неа 
авторката  ги опфаќа сите поважни граматички полиња, а најмногу се осврнува врз 
именската фраза и врз реченицата, за сите појави во јазикот и дава мбогу примери. 
Дава значења и превод на граматичките улоги на секој од зборовите.  

 
 

Волф Ошлис: Гермакедонија 
(студии за македонско-германската заемност низ вековите), 

Македоника литера, Скопје, 2012 
 
Волф Ошлис е еден од најголемите македонисти, еден од најдобрите актуелни 

познавачи на Македонија во светот, еден од најагилните нејзини проучувачи, 
афирматори и пријатели. Тој е исклучително динамичен истражувач, публицист и 
научен работник, зад себе со кариера на универзитетски наставник, славист, одличен 
познавач на Балканот, а уште подобар познавач на Македонија – и во минатото и во 
современоста. Коавтор е на првиот учебник по македонски јазик, објавен надвор од 
екс-ју границите. 

„Гермакедонија“ на Волф Ошлис претставува раскошна презентација, афирма-
ција, а најмногу реанимација на некогашните и на денешните германски проучувања 
и запознавања на Македонија. Компонирана е од околу 40 жанровски разновидни 
прилози. Покрај нејзината комплексност, покрај богатството и широчината на темат-
ските проучувања и опсесии, на овој вистински возбудлив корпус од научни созна-
нија и нивна презентација, вистински печат му дава креативноста и интелектуалниот 
активитет на нејзиниот автор. 

„Гермакедонија“ претставува вистински зборник на трудови, нешто повеќе од 
афирмативно претставување на неколкудецениската македонистичка актива на 
авторот. Преку неа тој се потврдува како најплоден репрезент на современата 
германска македонистика. 

Во оваа книга Ошлис воодушевува со својата нескриена, човечка искреност и 
приврзаност кон македонската земја и народ. Тој овде не се претставува целосно 
ниту како лингвист, ниту како историограф или политиколог, ниту како литературен 
критичар – тој е секогаш сето тоа заедно и нешто повеќе. 

 
 

Науме Радически: Словенска алка, 
Македоника литера, Скопје, 2012 

 
„Словенска алка“ претставува избор на текстови на авторот за литературни 

проблеми, теми и автори од поширокиот словенски круг. Еден дел од текстовите се 
однесува на развојните и на типолошките развојни карактеристики на македонската 
литература во јужнословенски и во општословенски контекст и на меѓусебните рела-
ции на македонската литература со другите литератури од словенското литературно 
заедништво. Друг дел се со доминантно имаголошка природа. Тоа се студии за 
тематските релации на словенски автори со македонската земја и култура. Некои 
дела и автори од другите словенски литератури, со македонските специфичности, 
пак, се компарираат поради сродност или истопојавност на некои вредности. „Сло-
венска алка“ е исклучителен труд на потврден автор, истражувач и аналитичар на 
словенските книжевни заемности и е драгоцен прилог кон македонското национално 
учество во меѓусебните проследувања и вреднувања во сферите на литературата и 
културата на словенските народи. 
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Goran Kalogjera, Makedonsko XIX stoljeće, 
Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 2012 

 
Најновата книга „Македонскиот 19 век“ академик Горан Калоѓера низ четири 

поглавја ја проучува културата и литературата во 19 век во Македонија. „За да се 
напише оваа книга треба да се биде искусен автор, храбар човек и зналец, бидејќи 19 
век е најпротивречниот период на македонската опстојба. Згора на тоа, ова дело го 
пишува човек припадник на друг народ, друга култура и друга јазична средина. Оваа 
книга е ретка и несекојдневна, бидејќи по својот концепт е вистинска историја на 
македонскиот 19 век“, пишува Васил Тоциновски, за книгата. Книгата ја издаде 
Друштвото на Македонците во Република Хрватска, со финансиска поддршка од 
хрватската влада. На 245 страници Калоѓера пишува за школството, за јазичното 
прашање, за печатниците, библиотеките, читалниците, музичкиот живот, за 20-ина 
автори, меѓу кои се и браќата Миладиновци, Григор Прличев, Јордан Хаџи Констан-
тинов Џинот, Рајко Жинзифов, Крсте Петков Мисирков, Кузман Шапкарев, Парте-
ниј Зографски, браќата Петкович. 

„Во Македонија, за жал, недоволно храбро се проучуваат и се вреднуваат 
книжевните автори од 19 век. Сите значајни работи што се случиле подоцна водат 
корени токму од овој период. Токму затоа треба да се каже дека луѓето кои работеле, 
пишувале во 19 век, не биле полуписмени, безначајни учители, туку врвни интелек-
туалци на своето време. Тогаш, исто како што француските, англиските и руските 
автори пишувале патописи, новели, романи, истите тие форми биле реализирани и од 
македонските автори во 19 век. За вистина, не на македонски литературен јазик, кој 
подоцна бил нормиран, но на говорот што бил користен во Македонија“, пишува 
Горан Калоѓера. Тој е и почесен конзул на Република Македонија во Хрватска и 
раководител на Катедрата за македонски јазик при Универзитетот во Риека. Добит-
ник е и на Почесното Рациново признание за ширење на македонската култура и 
литература надвор од границите на земјата. Калоѓера е меѓу најзначајните македо-
нисти во светот, посебно во областа на литературата, автор на триесетина дела, од 
кои половината се поврзани со Македонија 

 
 

Васил Тоциновски, Столетни опстојби, 
изд. Заедница на Македонците во Р Хрватска, Загреб, 2012 

 
Книгата „Столетни опстојби“ содржи  осумнаесет книжевно-историски студии 

од кои најголем дел се посветени на македонско-хрватските книжевни и културни 
врски во 19 и во 20 век. По трудовите на Горан Калоѓера, ова е дело во кое се 
теметизираат многувековните врски и заемности меѓу двата народа и притоа се 
бараат процесите и појавите, авторите и делата кои ги доближуваат и со нивните 
стетски вредности ги вградуваат во тековите и резултатите на европската литература. 
Истражувачкиот дух на Тоциновски и напорите да се проследат и да се толкуваат 
нови работи се неоспорни вредности и во оваа негова книга. Така наместо познатите 
две години кои приказната за царскиот руснки конзул во Риека Андреја Д. Петкович 
ја раздиплуваат во две децении првично соопштени од Ирвин Лукежиќ, Тоциновски 
едноставно длаби и открива нови тајни. Сега тој ги открива новите пишувања што ги 
нудат изворите на италијански јазик, весникот La Varieta кои осветлуваат ретки и 
интересни детали од животот и дејноста на учениот Македонец. Посебно интересна 
секако е студијата за интелектуланиот европски профил на Андреја Д. Петкович. Три 
текста му се посветени на првиот македонски издавач во Хрвавткса Георги Капчев 
кој интезивно во 1898 година, по задача на ВМРО ги разгласувал вистините за маке-
донското прашање. Неговата книга „Македонија или гласот на робот„ доживеала три 
изданија. Двонеделникот „Македонија„ од кој излегле само три броја е уште едно 
потресно сведоштво за состојбите во Македонија за која бара автономија со свој 
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јазик, литература, црква, зашто Македонците не се ни Сбри ни Грци,најмалку Бугари 
и Македонија им припаѓа само на Македонците. Во студијата За некои нови сознајби 
од животот и дејноста на Георги Капчев авторот првични соопштува за двете недели 
што Капчев ги минал во Риека каде и ја дочекал новата 1899 година. Аналитички и 
со многу богата аргументација Тоциновски во профилирањето и афирмацијата на 
македонското просветителство најголемо и плодоносно влијание имал Илиризмот. 
Во Голоточката одисеја на Венко Марковски се вклучил и тогаш младиот риечки 
поет Андрија Вучемил кој открива многу нови детали од личноста, карактерот и 
животот на македонскиот поет. Во книгата се поместени и студии за дводомните 
поети, раскажуважи, публицисти и револуционери Серафим Григоров, Стојан Божов 
и Петар Стојков. 

 
 

Звонко Танески: Македонско-словачки компаративни согледби: 
(студии и интерпретации), 

Институт за македонска литература, Скопје, 2012 
 
Структурата на книгата Македонско-словачки компаративни согледби (студии и 

интерпретации) претставува тесен и строг избор на текстови, кои се настанати во 
текот на осумгодишното активно научно-критичко проучување на авторот на 
словачката книжевност, како и на историјата на македонско-словачките јазични, 
книжевни и културни врски. Речиси сите текстови од оваа книга се веќе објавени во 
научни зборници, списанија и во дневниот печат. Помал дел од нив се изнесени и на 
научни конференции и симпозиуми одржани во земјава и во странство. За првичната 
објава на текстовите авторот наведува библиографски податоци во хронолошки след 
– во авторската белешка на крајот на книгава.  

Текстовите во „Македонско-словачки компаративни согледби (студии и интер-
претации)“ се претежно од критичка провиниенција и се настанати како резултат на 
авторовите богати здобиени искуства од словачката (во извесен степен и пошироко: 
и од средноевропската) академска книжевно-научна фела. Авторот е застапник на 
тезата дека постоењето на правична и основана критика е многу поважно и 
подвигателно од празната пофалба (која напати од различни побуди се подарува по 
автоматизам) и тоа не само за развојот, за квалитетниот напредок и за свежиот, 
неанемичен дух на книжевното живеење во една земја, туку и за вистинските автори 
лично и посебно – како посакувана стимулација за нивна натамошна повнимателна 
надградба, ама и како коректив за едно општотворечко и поетичко созревање во 
процесите на културно-општествениот живот во секоја држава. 

Книгата е збогатена со прилози, а еден од позначајните е македонско-словачка 
книжевна библиографија (1945-2011). 

 
 

Катерина Сарова Мирчевска, Нова дестинација - нова татковина: децата – 
бегалци од eгејскиот дел на Македонија во Југославија и Македонија 1948-1960, 

Аз – Буки, Скопје, 2012 
 
Во „Нова дестинација – нова татковина: децата – бегалци од егејскиот дел на 

Македонија во Југославија и Македонија 1948 – 1960“, авторот, врз основа на соодве-
тен научен апарат, ги елаборира причините за егзодусот на децата кои биле принудени 
да ги напуштат сопствените семејства и живеалишта во текот на Граѓанската војна во 
Грција, како и последиците предизвикани од ова раселување, кое бездруго, било една 
од поважните епизоди во современата македонска историја. Иако децата биле прифа-
тени во повеќето од тогашните социјалистички држави, најголем број од нив згрижила 
југословенската федерација, сместувајќи ги во привремени, прифатни пунктови и во 
детски домови во Србија, Војводина, Хрватска и Словенија, како и во Македонија. 
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Задржувајќи се на бројот на прифатените деца, на условите и на бројот на домовите во 
кои биле сместени, авторот детално информира и за вклучувањето во воспитно-обра-
зовниот процес, за репатријацијата, односно за враќањето на децата од другите држави, 
како и за нивниот придонесот во севкупниот развој на македонската држава.  

    
 

Љубица Јанчева, Последните децении со СФРЈ, 
Менора, Скопје, 2012 

 
Последните децении со СФРЈ претставува научно-истражувачки осврт кон 

процесот на осамостојувањето на Република Македонија. Притоа, посебно внимание 
е посветено на сè посложените состојби во текот на дваесетгодишниот период од 
1971 до 1991 година, кои довеле до распад на СФР Југославија и прогласување на 
независна и суверена Република Македонија. Авторот, врз основа и преку анализа на 
бројни објавени и необјавени извори и литература, нуди увид во меѓунационалните и 
меѓурепубличките односи, врз севкупните општествени, политички и економски 
состојби во последните две децении од опстојувањето на југословенската федераци-
ја, како и врз последните, неуспешни обиди за нејзино зачувување, кои го означиле 
крајот на нејзиното постоење.  Во таа смисла, меѓу другото, обрнато е внимание и врз 
кризата и падот на комунистичкиот режим, како и на појавата на плурализмот во 
Македонија и на повеќепартиските избори. Во овој труд, авторот посебно се 
задржува на прогласувањето и на доизградувањето на независноста на Република 
Македонија, на повеќепартискиот систем и на нејзиното уставно-правно, монетарно 
и одбранбено осамостојување.   

 
 

Славчо Ковилоски, Македонија и Балканските војни, 
Современост, Скопје, 2012 

 
Како што истакнува и самиот автор на овој труд, тој не претставува типична 

монографија, ниту пак се работи за фоторазгледница посветена на Балканските вој-
ни. Станува збор за нивна успешна синтеза, во која самите фотографии сведочат за 
тоа што се случувало во и со Македонија пред стотина години. Во неколку поглавја 
се опфатени периодот пред почетокот на Балканските војни, почетокот и текот на 
воените дејствија, вооружувањето на војниците и армиите на државите-учеснички во 
судирите, односно последиците од војните. Посебни поглавја се посветени и на 
мировните преговори, на весниците и списанијата кои тогаш известувале од Маке-
донија, како и на книги и статии за Балканските војни. „Македонија и Балканските 
војни“ на Ковилоски изобилува со фотографии, факсимили на документи, на мапи, 
на слики и пропагандни постери, на страници од весници и списанија, чие значење е 
дообјаснето со текст.  

      
 
Vladimir Janev, The Jews in Macedonia XV – XVII century / Владимир Јанев, 

Евреите во Македонија XV – XVII век, Менора, Скопје, 2011 
 
Станува збор за второ, овојпат двојазично издание на магистерскиот труд на 

авторот, посветено на развитокот на еврејската заедница во Македонија во периодот 
од XV до XVII век. Иако присуството на Евреите на македонските простори било 
евидентирано уште во IV век пред новата ера, авторот истакнува дека со доселување-
то на бројните протерани Евреи од Шпанија и Португалија (Сефарди) и од други 
делови од Западна Европа (Ашкенази), кои им се приклучиле на Евреите-старосе-
делци на Балканскиот полуостров (Романиоти) во текот на  XV век и подоцна, под 
потолерантната османска власт, достигнале значаен напредок во повеќе општествени 
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сфери. Тој го нагласува нивниот придонес за развојот на трговијата, и воопшто, на 
економските односи, како и на печатарството, не само во Македонија, туку и поши-
роко, низ тогашната Османска Империја. Во Евреите во Македонија XV-XVII век 
разгледани се специфичностите на еврејската култура, при што е нагласено влијание-
то на Сефардите, кои доминирале и со својата бројност. Во книгата, меѓу другото, е 
направен осврт кон развиената просветна дејност, кон религијата која била од 
првостепена важност за еврејското население и кон начинот на живот, организиран и 
управуван преку еврејските верски општини.       

 
 
Велика Британија и Македонија: документи (1918-1940), ИНИ, Скопје, 2011 

избор, превод и редакција: проф. д-р Тодор Чепреганов и м-р Теон Џинго 
 
Се работи за зборник во кој е приложен избор од 45 документи, кои претста-

вуваат дел од преписката меѓу Министерството за надворешни работи на Велика 
Британија (Форин офис) во Лондон и британските дипломатски претставници во 
Софија, Белград, Атина и Истанбул, а кои се поврзани со македонското прашање и 
со состојбите во Македонија, односно во државите меѓу кои била поделена. Меѓу 
објавените документи, со својот број доминираат известијата подготвени од припад-
ници на британската Тајна разузнавачка служба (Secret Intelligence Service), како и 
конзуларните и амбасадорските известија од балканските држави. Зборникот нуди 
увид во ставот на британската политика во однос на македонското прашање во 
периодот меѓу двете светски војни, кој во голема мера бил граден врз основа на 
информациите добивани од дипломатските претставништва. Исто така, во трудот 
внимание е обрнато и на интересите на Големите сили на Балканот,  посебно на 
Советскиот Сојуз, на интересите на балканските држави, како и на интересите и 
активностите на ВМРО и на другите револуционерни организации во овој период.  

 
Нина Анастасова Шкрињариќ: Фолклорни социјални фосили, 

Македоника литера, Скопје, 2011 
 
Во оваа студија Анастасова Шкрињариќ покажува дека фолклорните творби 

претставуваат вистински „социоартефакт“, кој во себе го крие отпечатокот од сите 
изминати фази на човековото социјално живеење. Антрополозите истакнуваат дека 
фолклорот содржи своевидни фосилни остатоци од архаичните општествени „инсти-
туции“, а овие мумифицирани детали можат да се препознаат само доколку се 
повикаат на помош социоантрополошките сознанија. Позиционирајќи го своето 
истражување од аспект на социјалната антропологија, авторката ги извлекува на 
површина: остатоците од тотемизмот, родовско-племенското уредување, променли-
виот примат на матријархалниот и патријархалниот поредок (преку борбата за 
превласт на амазонските женски заедници и патријархалните воини-змејоборци), 
трагите од авункулатот, преживелиците од некогашните ендогамни или егзогамни 
брачни врски (архаичните брачни институции – полигинија, андрогинија, сорорат, 
левират) и други универзални „антропологеми“.  

Социоантрополошките истражувања презентирани во оваа книга, убедливо 
сведочат дека во народната традиција е впишан древниот социјален код кој ги 
диктирал односите во микрозаедницата и макрозаедницата (формирајќи одредени 
социоконструкти кои се пренесуваат од генерација во генерација). Декодирањето на 
социјалните кодови во народната традиција е можно и нужно, бидејќи фолклорот 
како своевидна „временска капсула“ зачувал жива слика за некогашните изумрени 
социолошки феномени. Некои од нив се реанимирани и реинтерпретирани на 
страниците на ова книга... 
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