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ПОЛИГЛОТ ЗА СЕКОЈ, Н  
Пишува: 
Жаклина МИТЕВСКА

ПОЛИТИКА

Komuna e Berovës, Ko-
muna e Velesit, Komu-
na e Gostivarit, Komu-

na e Kocanit, Komuna e Kriva 
Pallankës итн. Ова се новите 
ими ња на градовите во др-
жа ва ва, преведени на ал-
бански јазик и објавени во 
"Службен весник на РМ" бр. 
55, од 16.8. 2004 г. Токму Ука-
зот за про гласување на Зако-
нот за те ри торијалната орга-
низација на локалната само-
управа во Република Маке-
донија (на кој стојат потпи си-
те на прет седателот на др-
жавата Бран ко Црвенковски, 
и на прет седателот на Собра-
нието, Љупчо Јордановски), 
предиз вика револт кај маке-
дон ската јавност. Во соглас-
ност со Законот, општините 
до би ја нови граници, но гра-
ѓаните најмалку очекуваа де-
ка за конските решенија ќе 
се зло употребат и тие ќе до-
бијат и нови албански ими-
ња. На селените места го из-
губија својот национален 
идентитет. Така, вистинско 
бинго е да се погоди кое е 
населеното мес то Zmirnova 
e Re (Ново Змир ново) во 
Опш тина Битола, Sedllarc i 
Poshtëm (Долно Сед ларце) 
во Општина Брвеница или, 
пак, Kallasllar i Epërm (Горно 
Каласлари) во Опш тина Ве-
лес. Упатените во оваа про-
бле матика, конкрет ниот слу-
чај го објаснуваат ка ко на-
мерен потег за Маке донија 
да стане двојазична. Веќе се 
албанизирани ими њата на 
населените места ка де што 
албанското население е до-
минантно, а сега со амин на 
владејачката гарнитура тоа 
се прави и со градовите ка-
де што живеат Македонци. 

Иако, ваквите називи пре-
дизвикаа негодувања и кри-

МАКЕДОНСКА ТОПОНИ      

тики од страна на експер-
тите, за претседателот на Со-
бранието, Љупчо Јорданов-
ски, нема ништо спорно во 
преводот. 

"Текстот на Законот за те-
риторијална организација -

вели Јордановски - е преве-
ден како што се преведува и 
секој друг текст на закон. 
Пре ведувачите си преведу-
ва ат според сопственото на-
ведување, така како што ги 
изговараат имињата на гра-

довите и населените места 
на својот мајчин јазик. Така 
што преводот е исправен". 

ЛЕКЦИИ

И додека познавачите на 
состојбите објаснуваат дека 
не постои никаква основа 
имињата на градовите да се 
преведуваат, туку само да се 
пренесуваат од кирилично 
на латинично писмо и тоа 
според меѓународните про-
писи,  господинот Јорданов-
ски е загрижен за тоа како 
Ал банците во државава ќе 
сфа тат за кој град или село 
ста нува збор, доколку него-
виот назив не се преведе. Да-
ли тој размислува што ќе се 
случи и како ќе се чувствува 
еден Ма кедонец кога ќе ви-
ди не кое населено место на-
пи ша но на албански јазик? 
Колку време ќе му треба за 
да сфа ти за кое место ста-
нува збор? Но, македон ски-
от спикер за тоа и не е загри-
жен, напро тив тој дели лек-
ции и ја об јаснува транс-
крип цијата: де ка Белград 
треба да го вика ме Београд, 
Нов Зеланд - Њу Зеланд. А и 
Солун, според не го, не мо же-
ме така да го ви каме. Екс-
пертите, како што веќе об-
јавија некои медиуми, пре-
дупредија дека имињата на 
одредени градови и на се ле-
ни места можат да се прила-
годуваат според албан ската 
фонетика или из говор, но во 
никој случај тие не може да 
се преведуваат. Тие потен ци-
раат дека никој не ја оспору-
ва практиката за т.н. егзони-
ми, односно ими њата на на-
се лени или гео графски мес-
та, за кои се поз нати повеќе 
називи и во кои подолго вре-
ме живеат при падници на 
различни етни чки заедници, 
да се наре ку ваат и со, услов-
но речено, ал бански имиња, 
каков што е случајот со Ско-

Со преводот од македонски на албански јазик 
населените места во државава го изгубија 
својот национален идентитет.

Претседателот на Собранието, Љупчо Јорда-
нов ски, најмногу е загрижен за тоа како 
нашите Албанци што полесно да сфатат на 
свој јазик за кој град или село станува 
збор, за што според него, нема никаков 
проблем доколку топонимите се преведат. 
Дали тој разми с лува и се загрижува за тоа 
како еден Маке донец ќе се чувствува кога 
нема да знае во кое место во државава се 
наоѓа бидејќи на зивот ќе биде напишан на 
албански јазик?
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 О НЕ И ЗА СВОЈОТ ЈАЗИК
      МИЈА НА АЛБАНСКИ

пје, за кое Ал бан ците 
го користат име то 
Shkupit (претпоста ву-
ваме Шкуп), за Ки-
чево-Kërçovës (Кер чо-
ва), за Дебар-Dibër 
(Дибр) или за Битола-
Manastirit (Ма настир). 
Но, за нив е де  фини-
тивно не при фатливо 
и недозво ли во да се 
преведуваат и имиња-
та на другите градови 
во државава, за кои 
не постои ни каква 
тра  диција кај при пад-
ниците на ал банската 
етничка заед ница. 

На ова објаснување 
на експертите, Јорда-
новски коментира де-
ка не може да се доз-
воли преведување на 
имињата на градовите 
во западниот дел на 
Ма  кедонија, а тоа да 
не се дозволува во ис-
точниот дел на земја та. 

Заборава ли Јорда-
новски дека за раз ли-
ка од западниот дел 
од државава, каде 
мнозинството од насе-
лението се Албанци, 
во источниот дел до-
минантни се Маке-
дон ците! Дали е ова 
на чин да се оправда пред ви-
дената и воведената двоја-
зичност на цела та терито ри-
ја на др жавава, односно и 
пре ку туѓиот јазик да се отка-
же ме од сопствениот иден-
ти тет? Можеби за политич-
киот естаблишмент во Маке-
донија би било препорач ли-
во да го совладаат литератур-
ниот македонски јазик за да 
не се случува народните со-
бири да се нарекуваат СКУП.

РЕАЛНОСТ

Како по традиција, секоја 
можна небулоза - државна, 
политичка, безбедносна, 

еко  ном ска, ни ја 
"местат" за вре-
ме на нашите го-
дишни од мори, 
но секако пред 
тие да одат да се 
релаксираат од 
"заслужената" ра-
бота, играјќи 
упор  но на карта-
та дека за Маке-
донците секое 
чу  до трае три де-
на. За кон крет-
ниов случај топ-
ката се пре фрла 
од една на друга 
страна. За ненад-
лежни се про-
гласија Вла дата 
и минис терс-
твата за ло кална 
само упра ва и за 
правда, објас ну-
вањето од "Служ-
бен вес ник" е де-
ка обја вуваат та-
ка како што им 
диктира Собра-
нието, до дека, 
пак Јорда нов  ски 
деман ти ра дека 
некому му дал 
на редба да се 
пре веду ваат ими -
њата. 

"Ставот на екс пертите 
треба да се по читува, но 
реалноста во Македонија е 
поинаква. Во Македонија 
нема закон кој го регулира 
тоа праша ње. Кога ќе се 
донесе Зако нот за упо-
треба на службе ните ја-
зици, можеби тогаш вак-
вото преименување на гра-
довите, ќе треба да се про-
мени", потенцира Јорда-
новски. Сепак, тој ја остава 
отворена можноста дека 
доколку собраниската за-
конодавно-правна ко ми си-
ја утврди дека станува 
збор за техничка грешка, 
таа би мо жела да го про-
мени текстот. 


