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П УНК ТОВИ Т Е  НА  Ј У Г ОСЛО  

Во про дол же-
ние ќе нап ра-
виме осврт и 

на југословенската 
пропаган да. Иако 
оваа пропаганда до-
живеа целосен крах 

(во смисла на идејата за вра-
ќање на југословенската др-
жава таква каква што беше), 
сепак таа направи голема ште та 
во етно-историската свест на 
Македонците, а после ди ците 
од ова (заради фактот што 
оваа пропаганда пос лед на деј-
ствуваше среде граѓа ните на 
РМ), ги чувствуваме и денес. 
Главни идеолошки пунк тови на 
оваа пропаганда беа:

- Дека Македонците се "јуж-
нословенски народ". Ваквиот 
став дури мирисаше и на ра-
сизам, во смисла дека никаде 
во светот не постојат "чисти 
народи", но сепак тој афек тив-
но се пропагираше.

- Дека Македонците се "нај-
младата нација во Европа". 
(Вак     вата небулоза дури беше 
прифатена и од некои автори 
на драмски дела.)

- Дека денешните Маке-
донци немаат никаква врска 
со античките Македонци, кои 
биле Хелени или слични со 
Хелените. (За ова ќе пишуваме 
во продолжението.)

- Дека само "комунистите" 
и другите "здрави леви сили" 
имале правилен однос кон 
пос тоењето на македонската 
нација, а сите други тоа го 
негирале. Во ваквата артику-
лација свесно беа криени ма-
кедонските национални проја-
ви кај припадниците на т.н. 

Југословенската пропаганда остави длабоки тра-
ги во свеста на Маке донците во Ре пуб лика 
Ма   кедонија.

Античко-македонската историја беше свесно за-
поставувана за време на СФРЈ.

"Македонска десница" и кај 
не кои од врховистите (иако 
такви појави постоеле и тоа 
во изобилство). Цел беше тие 
да се омаловажат, а да се гло-
рифицира само т.н. "левица" 
(секако заради дневно-поли-
тичките потреби на владе јач-
ките македонски југо-кому-
нисти). Но, ова предизвика со-
сема спротивен ефект. Сега, 
кога комунизмот доживеа гло-
бален крах и кога самото 
спом   нување на овој термин 
предизвикува гна сење во сло-
бодниот демократски свет, кај 
нас некои реакционерни исто-
ричари и публицисти и ната-
му папагалски ја повторуваат 
лагата дека "само комунистите 
имале правилен однос кон 

НЕПРАВИЛЕН 
ОДНОС 

Што се однесува до од но-
сот кон античката историја, 
факт е дека за време на соци-
јалистичкото југословенско 
ед    но у мие исто ри  јата на ан-
тичка Македонија кај нас бе-
ше тенден циозн о за  пос таву-
вана и ова е толку добро поз-
нато што мислам дека нема 
пот     реба да се приложуваат 
којзнае какви докази. Сепак, 
заради илус т ра ција, ќе спом-
неме некои од нив.

Во книгата "Историја на ма-
кедонскиот народ" (Скопје, 
1988 го дина), која на 375 стра-
ници претендира да ја при-
каже историјата на Македо-
нија и на Македонците уште 
од најстарите времиња, за ис-
то ријата на античка Маке до-
нија се посветени само 10 
(десет) страници! Тоа значи де-
ка авторите на оваа книга, на 
историјата на античка Ма ке-
донија й посветиле само око-

за македонската само битност 
уште од најраните времиња), 
не е претставен ниту еден до-
кумент поврзан со славната 
историја на античка Маке до-
нија.

Во "Историја на маке дон-
скиот народ" (Скопје, 1969 го-
дина) во сите три обемни то-
ма, за историјата на античка 
Македонија се пос ве тени са-
мо 15 страници (од 33 до 47 
страница во првиот том).

Уште подрастична е сос-
тојбата во едицијата "Док у-
менти за бор  бата на маке дон-
скиот народ за самостојност и 
за национална држава" (Скоп-
је, 1981 година). Во двата тома 
од оваа едиција не е објавен 
ниту еден документ за ан тич-
ките Македонци.

Ист е случајот со уште цела 
низа други изданија од пое-
динечни или колективни ав-
тори, кои претендираат да го 
опфатат целокупниот исто ри-
јат на Македонија и на ма ке-
донската нација. И во нив ед-
вај дали има по нешто на пи-
шано за грамадната историја 
и слава на ан тич ка Маке до-
нија.

За сè ова постоеја неколку 
причи ни. Една од нив беше од 
дневно-поли тички карактер. 
Суштината на оваа при чи на 
лежи во фак тот што за време 
на СФРЈ (ФНРЈ) сите народи во 
таа држава тре баше да имаат 
"заед ничко" (јужнословенско) 
потек ло, што беше еден од 
предус ло вите за што по дол-

постоењето на македонската 
нација", без да помислат дека 
со ваквите небулози тие им 
служат токму на антимаке-
донските  шовинисти, кои го 
тврдат сосема истото (кажано 
само со други зборови), а тоа 
е дека наводно "комунистите 
ја измислиле македонската 
нација".

лу 2,5 проценти од содр жи-
ната.

Уште подрастичен е при ме-
рот со  книгата "Одбрани че   ти -
ва за историјата на маке дон-
скиот народ" ("Државно кни-
гоиз дател с т во на НР Маке-
донија", Скопје, 1951 год.). Во 
оваа книга (која пре тен ди ра 
да понуди избор документи 
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 В Е Н С К А Т А  П Р О П А Г А Н Д А

(продолжува)

готрајно егзистирање на таа 
држава (која всушност и во 
своето име го содржеше јуж-
нословенството). 

ВЛИЈАНИЈА И 
РЕФЛЕКСИИ

Втората причина за за пос-
тавувањето на историјата на 
антич ките Маке донци за вре-
ме на едноумието беше по-
врзана со инди рект ното вли-
јание на грчката пропаганда, 
чии рефлексии се чувствуваа, 
не само во светот, туку и во 
нашата средина. За да го об-
јасниме ова, ќе укажеме на 
неколку моменти, кои при до-
несоа за ваквата состојба. 

Дали и колку некој народ 
ќе ја форсира пред светот соп с-
твената историја, најмногу за-
виси од тоа дали тој народ 
има (или нема) сопст вена др-
жава. Колку ли само посебни 
народи постојат денес во све-
тот, за кои едвај дали некој 
има слушнато само поради 
тоа што немаат сопствена др-
жава, туку живеат во (условно 
кажано) "туѓи" држави? Да ја 
земеме, на пример, Кина (иа-
ко вакви примери во светот 
има мно гу). Ако ги прашате 
мнозинството луѓе во светот 
кој народ живее во Кина, си-
гурно дека многумина ќе ви 
одговорат дека во Кина жи-
веат Кинези. Но, тоа воопшто 
не е точно. Во Кина (покрај 
Кинезите) жи ве ат и милиони 
припадници на народи со 

сопс  твени кул тури, кои не се 
Кинези и кои не зборуваат ки-
нески. Сепак, поради фак тот 
што овие народи (условно ка-
жано) немаат сопствени држа-
ви, туку живеат во државата 
на Кинезите, едвај дали некој 
има слушнато за нив. Доколку 
некој од овие народи добие 
сопствена држава, дури тогаш 
тој народ ќе се здобие со вис-
тински услови да почне да ја 
презен тира и да ја форсира 
сопствената историја, култура 
и идентитет пред меѓународ-
ната јав ност. Ист е случајот и 
кога се во прашање Маке дон-
ците и соседите. Гр ците, Бу-
гарите и Србите уште во XIX 
век ус пеа ја да соз дадат свои 
држави. Тоа значи дека тие со 
десетици децении се пред нас 
во смисла на организирано 
др жавно презен ти рање на 
сопс т вениот идентитет и на 
сопственото видување на ис-
то ријата пред светот. Во кон-
текст на ова, кога збору ваме 
за сликата која постои (или 
посто е ла) во светот, во врска 
со карактерот на античките 
Маке донци, грч ката пропа ган-
да има постиг нато одредени 
резултати само поради тоа 
што речиси цели 170 години 
Грците се пред Македонците 
во неп ре че ното форсирање 
на својата државна исто рио-
графија и пропа ганда. Имено, 
Грците ја формираа својата 
држава на почетокот на XIX 

век, а Македонците ја обно-
вија својата, како сосема не-
зависна држа ва, дури во 1991 
година (и тоа само на дел од 
македонската етничка терито-
рија). Ова значи дека речиси 
цели 170 години Грците кон-
тинуи рано, ор га низирано и 
системат ски го убеду ваат све-
тот дека Македон ците не пос-
тојат како посебна нација и де-
ка древната македонска кул-
тура била "грчка". Во недостиг 
на други ре ле вантни информа-
ции, сакала или не, меѓу на род-
ната јавност не само што во 
голема мера ги при фати овие 
грчки "вистини", туку (во не-
достиг на други) нив и ги ва-
лоризира. Иако Грците еднос-
трано ја прика жуваа својата 
"висти на", поради недостиг на 
други органи зирано и сис те-
матски пласирани инфор ма-
ции, тие се здобија со свои 
под др  жувачи во светот. Освен 
тоа, нив ната држава зајакна 
за овие 170 години, што значи 
дека и денес Гр ците се во 
далеку подобра материјална 
положба за ната мош но ши-
рење на својата пропаганда 
пред светот. Секако дека е ист 
случајот и со бугарската про-
паганда, како и со српската 
(во времето кога офи цијална 
Србија не ја приз наваше ма-
кедонската нација, време кое 
е ве ќе зад нас). 

Ваквата состојба (во однос 
на карактерот на античките 

Ма  ке донци) беше присутна и 
за време на СФРЈ (ФНРЈ). 
Практично, во вре ме на едноу-
мие то, влијанието и рефлек-
сиите на грчката долго вре ме-
на и системат ска др жавна про-
паганда најде свој сојузник во 
ју гос ло венс киот дневно-поли-
тички и држа вно форсиран 
пан славизам, што резулти ра-
ше со поразително потцену-
вач киот однос кон изучува-
њето на историјата на ан тич-
ките Македон ци во тогашна 
СРМ (НРМ). И југосло венс ките 
комунис ти и грчки те пропаган-
дисти (се кој поради сопст ве-
ни причи ни), слободно ќе ка-
жеме, дека се плашеа  денеш-
ните Ма ке донци да не "про-
најдат" некоја врска со антич-
ките Ма кедон ци, со што ќе 
беа загро зени нивните ин те-
реси. По ради тоа, во историс-
ката нау ка на СРМ (НРМ) беше 
фор си рано исклучително сло-
венст  вото (со акценти рање 
дека Словените се зат кар-
патско пле ме и дека ние сме 
нивни потомци), а античката 
маке донска историја мазо-
хистички беше запоставува-
на, пог реш но презентирана, 
дури и при кривана.


