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ÊÓËÒÓÐÀ
КНИГАТА ОД ХАНС-ЛОТАР ШТЕ     

нигата "Македонски ја-
зол" (идентитетот на 
Ма  кедонците при ка-

жан на примерот на Бал кан-
скиот сојуз, 1878-1914), од ав-
торот Ханс-Лотар Штепан (во 
издание на "Аз-буки"), на за-
доволство на го лем број Ма-
кедонци е об јавена и на ма-
кедонски јазик. Во споредба 
со германското издание, во 
македонското има допол-
нителна верзија, која ќе биде 
внесена и во продолжението 
на герман ското издание, до-
колку ав торот најде за пот-
ребно тоа да го напише. 

Инспирацијата за насло-
вот "Македонски јазол" по-
текнува од една статија од 
австриски весник од 1902 
година, во кој новинарот Р.Л. 
ја објавил содржината од раз-
говорот со претседателот на 
еден Македонски ослобо-
дителен комитет, Стојан Ми-
хајловски, кој патувал низ 
Европа со цел "континентот 
да го запознае со состојбата 
во Македонија". Тој цитирал 
еден руски генерал, кој во 

Делото има цел да ги истражи мотивите и зад ни-
ната на политиката на балканските др жави и 
велесилите, која тие ја спроведувале кон Ма-
кедонија.

Во меѓународните комисии сосема неосновано 
се размислува да им се додели автономија 
на Албанците во Западна Македонија (тоа е 
забележано во книгата), а порано или по-
доцна тоа ќе придонесе за отцепување на 
овој регион. За да се избегне уништувањето 
на Македонија, ова решение во корист на 
Албанците треба да се одобри само под 
услов ако Бугарија и Грција се согласат да се 
обврзат на рамноправно територијално усо-
гласување, односно отстапување тери тории 
кои потекнуваат од нивните пора нешни иле-
гални припојувања на маке дон ското зем-
јиште во текот на 1912-1913 го дина. 

врска со Македонија ја упо-
требил фразата "Гордиев ја-
зол" (која потекнува од по-
ходот на Александар Маке-
донски кон Азија), при што 
рекол: "Тупаницата која ќе го 
разврзе македонскиот јазол 
нема да ја најде кај нас дома, 
туку во Европа". 

ИНТЕРЕС

Работниот наслов на ова 
дело предизвикува голем 
интерес кај многумина чита-
тели, затоа што тој навестува 
дека во него многу храбро и 
одговорно се зборува за веч-
ниот проблем на Маке дон-
ците - идентитетот. Маке дон-
скиот читател го познава 
својот идентитет, меѓутоа 
јавна тајна е дека соседните 
држави континуирано низ 
историјата сè до денес се 
обидуваат со проблематични 
аргументи да ги втемелат 
нив ните претензии за маке-
донскиот јазик, името и те-
риторијата, кои на Маке-
донците не им дозволуваат 
никаков сопствен идентитет. 
И како што вели авторот Ште-
пан, почнувајќи од Берлин-
скиот конгрес во 1878 го ди-
на, но особено по Балкан-

ските војни во 1912-1913 го-
дина, тие ги повторуваат сво-
ите фалсификувани барања, 
при што се надеваат дека 
еден ден тие би созреале во 
неотповикливи вистини. 

Инаку, во вториот под на-
слов на книгата, авторот по-
со чува на тоа дека истра-
жувањето се темели врз (не-
објавените) акти на Поли тич-
киот архив на германското 
Министерство за надво реш-
ни работи, каде што тој ра-
ботел. Поаѓајќи од необја ве-
ните документи од спомна-
тиот Архив за темата "Бал-
кански сојуз", авторот сака да 
докаже дека постои посебен 
македонски народ, а не бу-
гарско-македонски, не грч-
ко-македонски, не српско-

македонски и не албанско-
македонски. Централно мес-
то во книгата има историјата 
на Македонија под осман-
лиската окупација во пери-
одот меѓу Берлинскиот кон-
грес и Првата светска војна, 
така како што таа се от сли-
кала во извештаите на прет-
ставништвата на германскиот 
Рајх во тогаш инволвираните 
земји, сè до моментот кога 
до конечната разврска со 
Бал канскиот сојуз и Бал-
канските војни сите конци не 
се поврзаа во еден јазол. 

ДОКУМЕНТИ

Понатаму се поставува 
пра   шањето за сè она што 
произлегува од документите 
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околу политиката на сосед-
ните држави и европските 
велесили кои тие ја спро-
ведуваат кон Македонците и 
нивниот идентитет. Ваквите 
прашања повторно се ак-
туелни по осамостојувањето 
на Македонија, кога таа ста-
на независна држава и кога 
четирите соседни држави 
почнаа да го оспоруваат пра-
вото на постоење на маке-
донскиот народ и држава. По 
конституирањето на Маке-
донија како самостојна др-
жава ваквиот однос од неј-
зините соседи беше очи-
гледен во моментот кога тие 
не ја поздравија нашава зем-
ја како нов, конечно сло бо-
ден и независен член меѓу 
останатите народи. Спро-
тивно на ова, тие ја оспо ру-
ваа и сè уште и ја оспоруваат 
историјата, културата, етно-

сот, јазикот, дури и уставното 
име на Македонците, кратко 
кажано целиот идентитет. 
Тука авторот темелно ги раз-
работува и ги објаснува ос-
порувањата и на Бугарите, и 
на Србите, и на Грците. 

По билатералните раз го-
вори во 1991 година, овие 
три со се д ни држави из да-
доа "заед нички сооп ште-
нија", во кои беше наведено 
дека "во Ма кедонија живеат 
само Срби, Бугари и Грци, па 
'македонска нација не пос-
тои'". Но, ав то рот наведува 
дека денес во Македонија, 
Албанците иг раат поголема 
улога отколку другите три 
соседни народи. Во меѓу на-
родните комисии сосема не-
ос  новано се раз мислува да 
им се додели автономија на 
Албанците во Западна Маке-
донија (тоа е забележано во 

книгата), а порано или по-
доцна тоа ќе придонесе за 
отцепување на овој регион. 

За да се избегне униш-
тувањето на Македо нија, ова 
решение во корист на Ал-
банците треба да се одобри 
само под услов ако Бугарија 
и Грција се согласат да се об-
врзат на рамно правно те-
риторијално усо гла сува ње, 
односно отста пу вање тери-
тории кои потек нуваат од 
нивните пора неш ни иле гал-
ни припојувања на маке-
донското земјиште во текот 
на 1912-1913 година. Според 
авторот, во ова удел има и 
меѓународната заед ница, па 
затоа вели дека иако За-
едницата ги почитува ус-
тавно-правните кон сек вен-
ции од слободните из бори 
во 1990 година и рефе рен-
думот во 1991 година, се пак 

таа ништо не стори околу 
условувањата од соседните 
држави, а што е најлошо, без 
приговор и основа, го од об-
ри грчкото барање за на-
метнување на прови зор ното 
име "БЈРМ". Злоупо тре бу-
вајќи ја довербата од ме ѓу-
народната заедница, сè до 
XXI век соседите ја ос тавија 
Македонија да верува дека 
тие поседуваат одре дени 
пра  ва во однос на ја зикот, 
името и територијата на Ма-
кедонија. 

Затоа централниот про б-
лем на ова дело би можел да 
лежи само во откривањето 
лажни маневри на соседните 
држави од Берлинскиот кон-
грес до денес и да стане очи-
гледен самостојниот иден-
титет на Македонците пред 
очите на досега дезин фор-
мираната јавност. 

"Македонскиот јазол" од 
Ханс-Лотар Штепан
За Македонија: 810 
денари + ПТТ; За Европа: 
13 евра + 8,5 евра за ПТТ 
(препорачано)
За Америка: 18 $ + 13,5 $ 
ПТТ (препорачано)

Почитувани читатели, доколку сакате да ја збогатите Вашата библиотека, неделникот "Македонско сонце" 
Ви нуди избор од пет мошне интересни книги. Во следните броеви од неделникот ќе имате можност да се 

информирате за кои книги станува збор, а овој пат Ви ја претставуваме книгата:

"Богомилството во 
духовната култура на 
Македонија" од Маја 
Ангеловска-Панова
За Македонија: 360 денари 
+ ПТТ; За Европа: 6 евра + 
5,5 евра ПТТ (препорачано)
За Америка: 8 $ + 8,5 $ ПТТ 
(препорачано)

"Грчка антимакедонска 
борба I" (од Илинден до 
Загоричани) од Димитрис 
Литоксоу; За Македонија: 
240 денари + ПТТ
За Европа: 4 евра + 3 евра 
ПТТ (препорачано)
За Америка: 5 $ + 6 $ ПТТ 
(препорачано)

"Битката за Македонија" од 
Владислава Спироска 
За Македонија: 160 денари 
+ ПТТ; За Европа: 2,5 евра + 
3 евра ПТТ(препорачано)
За Америка: 4 $ + 5 $ ПТТ 
(препорачано)

"Локвата и вињари" од 
Лазар Поптрајков
За Македонија: 210 денари 
+ ПТТ; За Европа: 3,5 евра + 
3 евра ПТТ (препорачано)
За Америка: 5 $ + 6 $ ПТТ 
(препорачано)

Книгите можете да ги нарачате на адресата и на е-маил адресата на "Македонско сонце", како и на 
телефонските броеви на Редакцијата. 


