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Излож ба та "Пре род-
бен  с ки пор  трети" 
бе  ше от ворена во 

Музеј на Ма ке  донија пос-
   ветена на  најзна чај ни те 
маке дон ски пре род бе-
ници кои оставија белег 
на своето време. На 15 па-
ноа изложени се нивни фо-
тографии и дела, а покрај 
тоа во една витрина 

презентирани се лични 
пред мети на Димитрија 
Чу повски, ори гиналната 
книга - Четиријазичникот 
од Ѓорѓија Пулевски, како 
и други стари книги.

"Преродбенски пор  
трети" ја отвори д-р Атанас 
Вангелов, до дека автор на 
кон  цепцијата за излож ба-
та и каталогот е Софка Јан-
чова, кус тос советник во 
Исто  рискиот оддел при 
Музејот на Македонија.

АФИРМАЦИЈА

Минатата 2003 годи-
на одбележувавме све-
ти и светли дела од ма-
кедонската нацио нална и 
кул турна исто рија која во 
ве ковите што останаа зад 
нас се покажа како идеја 
водилка во остварувањето 
на стремежите на ма ке дон-
скиот народ за афирмација 
на сво јот идентитет. Тој во-
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Духовните континуитети на македонската култура течеа низ еден 
природен историски процес.

Појавата на плејада интелектуалци почнувајќи од Партенија 
Зографски до Коста Солев - Рацин докажаа Македонија била 
почва за создавање на богата писмена активност и научно-
литературна, образовна и уметничка дејност. 

ИЗЛОЖБИ
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дел милениумски непре-
кинати борби за својата 
еманципација, па она што 
го прави континуитетот 
во неговата историја без-
друго е токму кул турата 
во нејзината нај ши ро ка 
смисла. Таа ја диференцира 
македонската исто рис-
ка свест и ја изгра ди ма-
кедонската наци  о  нал на 
мисла, ја дефинира на-
ционалната програма и ја 
обезбеди националната и 
државна афирмација.

- "На почвата на ко-
ја живее 15 века, раз-
вивајќи своја култура 
и конституирајќи се на-
цио нално, овој народ 
- вели Софка Јанчова, 
во каталогот изготвен 
за изложбата - уште во 
сред ниот век за свое 

национално име го зема 
име то на земјата на 
која живее, Македонија 
- Македонци, што не е 
ниту кражба, ниту фал-
сификување на исто ри-
јата, ниту пак преседан 
во новата историја на чо-
вештвото.

Македонската култура 
бла годарение на својата 
исклучителна вредност и 
значење, како услов не за 
моментниот, туку за веч-
ниот останок под сон цето, 
таа им одолева на сите 
искушенија и сите напади 
успевајќи да го одбрани и 
сочу ва најубавото и најзна-
чајното во себе".

Како што потенцира 
Јанчова, во XIX век за-
почнува појавата на на род-
ните стреме жи, започнува 

македон ската преродба 
што ја предводат позна-
ти македонски просвети-
тели, лингвисти, писате ли 
и собирачи на народни 
умотворби. Во сите тие 
години испол не ти со силен 
размав на хуманистички 
научни дисциплини пове-
ќе ми на македонски инте-
лектуалци се вгради ја со 
личен влог во развојот на 
македонската култура во 
XIX и XX век. 

         
ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ

Еден од тие македонски 
интелектуалци е сека ко 
архимандритот Парте нија 
Зографски кој се јавува во 
средината на XIX век кој 
објавува два учебника на 

"маке донското наречие": 
"Крат ка свештена ис то-
ри ја на стариот и новиот 
за вет" во 1857 година и 
"Началное учение за де-
цата" од 1858 година како 
и една прирачна "Кратка 
словенска граматика" 
од 1859 година. Со проу-
чу вањето на прин ци-
пи те за изградба на 
еден литературен ја-
зик и посебно на гра ма-
тичката структура на за-
падномакедонскиот на-
роден говор "Прва част на 
граматиката за членовите" 
од 1857 година, Партени-
ја Зограф ски ги пос та-
ви основите на маке дос-
нмаката фило ло гија. 

Следен во редицата на 
личностите кои дале голем 
придонес во историјата на 



ИЗЛОЖБИ

Македонија е Ѓорѓија Пу-
 левски кој создаде опус 
што означи меѓа во ма ке-
донската историја. Ја обја-
ви пр ва  та стихозбирка на 
македонски јазик "Маке-
донска песнарка" и прва-
та поема "Самовила Маке-
донска".

- "Тој е редок маке дон-
ски полиглот, учебни кар 
и лексикограф - об јас нува 
Јанчова - со своите дела: 
'Речник од три језика' и 
'Речник од четири језика'. 
Тој е автор и на првата пе-
чатена граматика на ма-
кедонски јазик "Слогница 
Ре човска" и на првата 
"С лавјанско-маќедонска 
опш та истори ја" која е нај-
голем влог во историјата 
на нашиот на род. Оваа исто-
рија до кажа дека ни една 
друга балканска културна 
сре  дина не може да посочи 
на пример сличен на Пулев-
ски".

Во историјата на маке-
дон ската наука и уметност 
по себно место и значење 
има ат бројни и научно-
ли тературни институции 
што се формираа во Ма-
кедонија и особено во 
стран ство. Тоа се: Младата 
ма кедонска кни  жов на дру-
жина, 1890 -1892 година, 
со нејзи ниот печатен ор-
ган "Ло за" во чии пазуви 
се родија и дејствуваа 
го лем број македонски 
инте лектуалци, ученич ка-
та дружина "Вардар" во 
Бел град во која доаѓа до 
првата средба на двете 
најмаркантни маке донски 
инте  лек туални фигури, 
Крсте Петков - Мисирков 
и Димитрија Чуповски, 
Ма  кедонскиот клуб со 
читалиште во Белград, 
што го издаваше вес никот 
"Балкански Глас ник" и 
ги постави основ ите на 
новото дви жење. Меѓу нив 
најзначајно место зазема 

Ма кедонското научно-ли-
те ратурно другарство во 
Санкт-Петербург под прет-
седателство на Ди митрија 
Чуповски.

- "Двете централни ин-
те лектуални фигури на 
Ма кедонското научно-ли-
те ратурно другарство во 
Петроград - додава Јан-
чова - се Димитрија Чу-
повски кој подготви мо-
дерна граматика на ма-
кедонски јазик, изра бо-
ти прв Македонско-рус-
ки речник и скицира 
енцик лопедиски конце пи-
рана монографија за Ма-
кедонија и Македон ците и 
Крсте Петков - Мисирков, 
ма кедонски лингвист и 
исто ричар од европски 
фор мат. Во нашава нова 
историја Крсте Петков - 
Мисирков се вбројува меѓу 
најис такнатите личности, 
ме ѓу оние неколку кои 
ја кристализираа нашата 
модерна национална свест. 
Тој е грандиозна и длабоко 
национално определена 
лич ност на столетието, кој 
даде одго вори на важни 
пра шања од историјата, 
културата и јазикот на Ма-
кедонците".

Во плејадата на значај-
ни имиња е и Коста Солев 
- Рацин кој е грандиозна 
личност која остава сопс-
твен печат на епохата. Тој 
е автор на "Бели мугри" 
првите модерни стихови во 
современата македонска 
поезија и човекот кој прв 
теоретски ги објасни про-
цесите и развојните текови 
на нашата современа лите-
ратура.

Тоа се луѓето со ви соко 
достоинство, со иск лу-
чителна доследност и со 
безгранична чесност, со 
крис тално јасна ми сла за 
македонската посеб ност и 
поведоа енергична борба 
за нејзина реали зација.
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