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З А  Н ЕДОС Т И Г О Т  Н А  Е Т Н  

Извесен број 
ми   слечки лу-
ѓе кај нас, ка-

ко еден од "невид-
ливите" виновници 
за незавидната сос-
тојба во која денес 

се наоѓа Македонија (како ет-
но-географска целина) и Ма-
кедонците (како етникум), го 
посочуваат недостигот на др-
жавотворна и етно-историска 
свест кај Македонците. Не сом-
нено е дека ваквите раз мис-
лувања се сосема на место, а 
докази за ова има повеќе, 
почнувајќи од лесното "про-

Недостигот на државотворна и етно-историска 
свест е една од главните причини за не за-
видната положба во која денес се наоѓаат 
Македонците како народ!

Долговременото влијание на странските про па-
ганди оставило длабок белег во свеста на 
нашиот народ!

давање" на туѓите пропаганди 
на бројни денешни Ма ке дон-
ци заради мали лични при-
вилегии, преку нивото на од-
зивот на мобилизација за вре-
ме на последната војна овде 
(која, да потсетам, не се во-
деше за туѓи територии, туку 
во прашање беше опстанокот 
на нашата држава), па сè до 
несфатливото молчење на го-
лем дел од народот, дури и за 
прашања кои го засегаат са-
миот него. (Не само од по ли-
тичка, туку и од економска 
природа - да потсетиме само 
на трагикомичниот "протест" 
на граѓаните против енор м-
ните зголемувања на теле-
фонските импулси, кога и 
покрај бучните повици од 
медиумите, пред управната 
зграда на Телеком се собраа 
едвај дваесетина пензионери, 
кои на крај беа послужени и 
со кафе од страна на вра бо-
тените во Телеком. Да беше 
жив Чехов сигурно дека ќе 
напишеше прекрасен расказ 
за ова.) Има уште многу вакви 
примери.

Сличен е и случајот среде 
Македонците во Егејскиот и 
Пиринскиот дел, како и во 
Мала Преспа и Голо Брдо. Со 
чесни исклучоци, таму не пос-
тои масовно артикулирано јав  -
но незадоволство на Ма ке-
донците против тамошните 
дис   криминаторски режими, ка     -
ко што, на пример, беше јавно 
искажаното неза до вол ство на 
Албанците во Косово или на 
Србите во Хрватска и сл.

И додека мнозина ја конс-
татираат ваквата бедна сос-
тојба на духот, едвај дали не-
кој од мислечките луѓе прави 
анализа на историските при-

чини кои довеле до неа. Јасно 
е дека овие причини се раз-
лични и ги има од објективен 
и од субјективен карактер. 

Според нашето мислење, 
пред сите нив, ќе го издвоиме 
континуи раното вековно и те-
ковно дејствување на стран-
ските пропаганди среде гене-
рации и генерации на нашиот 
народ. Ќе направиме краток 
осврт на секоја од овие про-
паганди, а потоа повторно ќе 
се навратиме на основната 
тема.

ГРЧКАТА 
ПРОПАГАНДА

Грчката пропаганда ги убе-
дувала етничките Македонци 
дека се "Грци по род", кои го 
"заборавиле својот јазик". Во 
поново време грчката пропа-
ганда ги детерминира етнич-
ките Македонци како "славо-
фони" (етнички недефинирани 
остатоци од  "задкарпатските 
Словени"), чиј јазик е "ме ша-
вина меѓу српскиот и бу гар-
скиот". Се разбира дека спо-
ред грчката пропаганда ан-
тичките Македонци биле "Гр-
ци", со кои  денешните "сла во-
фони" немаат никаква врска. 
Сите докази за засебноста на 
Македон ците биле криени, 

фалсификувани, за поста ву ва-
ни или униш тувани. Дури и 
секаков помен на македонска 
т.е. негрчка држава, на тери-
торијата на денешната грчка 
држава, систематски е забо-
шотуван или прикриван. Нај-
нов е случајот со не така одам-
на откриениот гроб на цар 
Самуил на територијата на 
Егеј  скиот дел на Македонија. 
Не само што грчката држава 
се обидува да го скрие овој 
податок од светската научна 
јавност, туку таа не покажа 
ниту најелементарна грижа за 
овој гроб, па така сега ске-
летот на последниот голем 
македонски цар се наоѓа во 
приватна куќа, а гробот е це-
лосно запуштен, без јавно об-
јавени податоци за сè она што 
во него било пронајдено. Грч-
ката полиција дури забранува 
и секакво снимање на овој 
гроб. Сепак, до јавноста доп-
ре податокот дека цар Самуил 
бил погребан во пурпурна 
облека т.е. во бојата која била 
сметана како една од главните 
царски обележја на античко -
македонските цареви. Ја по-
ви  кувам македонската Вла-
да јавно да протестира про-
тив Грција пред соодветните 
меѓународни фактори за не-
цивилизираниот однос на 
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 О - И С Т О Р И С К А Т А  СВ Е С Т

(продолжува)

оваа држава кон гробот на 
цар Самуил и да побара пре-
несување на неговите мош-
ти во Република Маке до-
нија! 

Ист ваков однос грчката 
држава има и кон античко-ма-
кедонското културно наслед-
ство, кое или селективно го 
прикажува пред светот или 
воопшто не го истражува, ка-
ко што е случајот со античко-
македонското светилиште Ди-
он, чии постари слоеви грч-
ките археолози намерно не ги 
истражуваат, плашејќи се де-
ка ќе откријат автентична ма-
кедонска култура, која била 
сосема различна од грчката. 
Така, овие археолози ги истра-
жуваа само поновите слоеви 
во Дион т.е. времето кога 
дошло до заемна комуни ка-
ција и прифаќање на дел од 
хеленската култура во Маке-
донија и обратно. Всушност, 
на овој проблем јавно укажаа 
и истакнати американски ис-
торичари.

СРПСКАТА И 
БУГАРСКАТА 
ПРОПАГАНДА

Српската пропаганда ги 
убе    дувала  Македонците дека 
се "Срби по род". Алтер на-

тивно бил користен терминот 
"јужносрбијанци". И оваа про-
паганда ги криела доказите за 
засебноста на Македонците, а 
одделни историски факти би-
ле погрешно прикажувани. 
На пример, српската про па-
ганда се повикувала на фактот 
што цар Душан бил крунисан 
во Скопје, наводно како "Цар 
на Србите и Грците". (Инте рес-
но е што ваквиот "податок" го 
учевме и во македонските 
учи лишта за време на кому-
нистичка Југославија.) Меѓу-
тоа, во оригиналниот доку-
мент од крунисувањето на 
цар Душан, јасно пишува дека 
тој бил крунисан како "Ма ке-
донски цар".

По Втората светска војна 
оваа пропаганда речиси це-
лосно беше сопрена (со ис-
клучок на незначителни пое-
динечни случаи) и во Србија 
беше прифатена реалноста за 
засебноста на македонската 
на ција. Единст вен посериозен 
шовинистички бедем остана 
Српската православна црква, 
која е под силно (духовно, а 
богами и финансиско) вли ја-
ние на Грчката православна 
црква. Иако и во СПЦ се ја-
вуваат гласови на разум, тие 
сепак сè уште се малубројни и 
невлијателни.

Бугарската пропа ганда 
сво            јата деј ност ја фокусира 
врз етничкото по тек ло на 
Македонците. Застапниците 
на оваа пропаганда (кај нас и 
во стран ст во) во врска со 
македонската нација, главно, 
застапуваат две сто  ја лишта:

 1. Македонската нација 
не постои и Македонците 
се Бугари. (Најекс тремните 
застапници на ваквото сто-
јалиште дури повикуваат за 
по дел ба на Република Маке-
донија меѓу Бугарија и Ал-
банија, а поумере ните ја при з  -
наваат Република Маке до ни-
ја, но тврдат дека Маке дон-
ците во неа се Бугари).

2. Македонската нација 
денес постои, но Ма ке дон-
ците има ат бугарски ет-
нички корен, што значи дека 
Македонците до нео дам на 
биле Бугари (нешто слично 
како Австријците и Герман-
ците).

Гледаме дека кај двете сто-
јалишта заедничко е етнич-
кото (наводно бу гарско) по-
текло на денешната маке дон-
ска нација. Всушност, не пос-
тои некоја поголема разлика 
меѓу овие две стојалишта. 
Ако се проа нализира второто 
стојалиште ќе се забележи 
дека тоа претставува само 
поумерена варијанта на пр-
вото, која доколку би станала 
општо при фатена, несомнено 
ќе продолжи да еволуира 
кон првото стоја лиште, во 
смисла: ако Македонците 
порано и навистина биле 
Бугари, зошто да се делиме 
сега кога цела Европа се 
обединува? Ајде повторно 
да си бидеме Бугари и да си 
се вратиме кон нашите ко-
рени. Тоа ќе биде втората 
фаза на второто стоја лиште - 
да се пресече автохтониот ет-
нич ки корен на Македонците, 
а потоа да се чека да пре-
сушат пло довите (дрво без 
корен брзо се суши, зарем 
не?).

И оваа пропаганда е зас-
нована врз бројни фал си фи-
кати, како и на еднострани и 

неточни презентирања на де-
лови од македонската ис то-
рија. Во последно време, 
оваа пропаганда се обидува 
да ја искористи лошата еко-
номска состојба во Република 
Македонија, па на лесен на-
чин им нуди бугарско др жав-
јанство на нашите граѓани, 
сметајќи дека на тој начин од 
нив ќе направи "Бугари". Но, 
овој план се покажа како не-
успешен. Иако, многумина 
граѓани на Република Ма ке-
донија зедоа бугарско др-
жавјанство, на неодам неш-
ниот попис во нашата др-
жава, тие повторно себеси се 
декларираа како етнички Ма-
кедонци, а бугарските па-
соши ги искористија за свои 
лични цели. 


