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ТАМПОН
ЗОНА ЗА
ТРАЕН МИР

Која треба да биде поставеноста 
на македонските естаблишменти 

и преговарачи за да се зачува 
не само уставното име, туку и 
идентитетот и националните 

белези на македонскиот народ?
Денешната грчка дипломатска 

раздвиженост не им помага 
многу на грчките национални 

интереси. Она што отсега па 
натаму треба да го практикуваат 

грчките политички елити 
е умешна подготовка на 

сопствената нација во она 
што следува - прифаќањето 

на уставното име на нивниот 
северен сосед од севкупното 

меѓународно општество. 

со името доаѓа во период кога македонската држава е во се-
риозна политичко -институционална и партиска криза, раз-
нишана економија, пропаднато стопанство, највисок степен 
на невработеност, нарушување на културните и демо крат-
ски   те вредности. За очекување е дека непријателот ќе сака да 
ја искористи таквата хаотична состојба и полесно да ја пос-
тигне целта за која се залага. Која треба да биде пос та ве нос-
та на македонските естаблишменти и преговарачи за да се 
зачува не само уставното име, туку и идентитетот и нацио-
налните белези на македонскиот народ? Горе - долу, тука ма-
кедонските размислувања и анализи се со иста цел, но со 
раз личен пристап и методи на решавање на проб лемот. 

КВАЗИПРОПАГАНДИ

Ситуацијата налага прво да се расчисти прашањето за 
статусот на античкиот македонски идентитет. Речиси 200 го-
дини во европската историска лингвистичка наука се прет-
ресува прашањето што биле античките Македонци по на-
род ност и каков бил нивниот јазик. Литературата за овие 
пра шања е огромна. Скудните изворни податоци за ан тич-
ките Македонци и за нивниот јазик даваат повод за различни 
толкувања и не е чудно што мислењата на научниците за 
овој проблем се поделени. Додека едни сметаат дека биле 
одделен народ со јазик различен од грчкиот, други наоѓаат 
дека античките Македонци биле грчко племе, а ма ке дон ски-
от, ако не бил грчки дијалект, тогаш бил јазик многу сроден 
со грчкиот. Но, бидејќи долго се развивал во културна изо-
лација од грчката средина, се оддалечил од него со извесни 
специфики. Грчките научници се застапници на вторава те-
за, при што покажаа крајна субјективност и тенденциозност. 
Во последниве педесетина години тие пројавија особено 
голема ангажираност во настојувањата да докажат дека Ма-
кедонците биле грчко племе и нивниот јазик - грчки дија-
лект. Со такви идеи, пропагирани преку училиштата, црк ва-
та, па и администрацијата, задоени се повеќе генерации. Кои 
се аргументите на тезата за "грчка Македонија"? Се ин тер-
претираат антички сведоштва за Македонија од кла сич но-
грчки историчари: Херодот, Тукидид, Трасимах, Полибиј; атин  -
ските ретори: Демостен, Ајшин, Исократ, биографот Плутарх 
и други, од кои јасно се гледа дека античките Македонци за 
Грците биле варвари т.е. зборувале неразбирлив за Грците 
јазик. Античките Грци, кои сметале дека се предодредени да 
бидат слободни, а сите други негрчки народи - варвари да 
им бидат робови, болно го почувствувале катастрофалниот 
пораз од Филип Втори и Александар Трети во битката кај 
Херонеја во 338 година. Меѓутоа, останале изненадени кога, 
по триумфалната победа, цар Филип не им ја одзел сло бо-
дата, а дури ги поканил за сојузници во претстојната војна 
против Персија. Од фактот што Александар Велики ја ра ши-
рил грчката просвета во Азија на антички грчки дијалект, се 
изведува заклучок дека тој го сметал грчкиот за свој јазик, 
но во пишувањата на Куртиј Руф има спротивен податок де-
ка "татковскиот јазик на Александар бил различен од 
грч киот и дека Грците не го разбирале него. Воспитан од 
Аристотел, Александар високо ја ценел старогрчката 
просвета, чии напредни идеи ги раширил до Централна 
Азија. Но, тој ја напуштил догмата за спротивноста на 
Грци и варвари и со својата политика внел нов дух на ед-
наквост, непознат дури и за неговиот учител, којшто го 
подготвувал на Грците да им биде водач, а на вар ва рите 
- господар. Согласно својата екуменска идеологија, Алек-
сандар пројавил извонредна толерантност како кон Гр-
ците, така и кон другите покорени азиски народи, за чии 
обичаи и верски чувства покажал разбирање, широ ко-
градост и почит".

Трката околу името на државава станува 
пер    верзна. Се нудат комбинации, се даваат 
препораки, небаре станува збор за ново-

родено дете, кое треба да се крсти пред попот. 
Притисокот врз Македонија станува валкан. Тоа 
е карактеристично за дел од меѓународната за-
едница. Ние по малку ноншалантно и пре по-

тентно реагираме на сите случувања, што во најмала рака 
е корисно во споредба со новата нервоза кај Грците. Иг-
рата која официјална Атина ја практикува неделиве на-
назад повеќе й штети на неа самата отколку на нас. Но, се-
пак превртливоста на европската дипломатија, кога ста-
нува збор за меѓудржавните спорови во не толку важ ните 
региони, може да нè доведе до лер позиција. "Европа знае 
да биде ороспија" - ќе рече професорот по кривично пра-
во, Ѓорѓи Марјановиќ, коментирајќи ги двојните аршини 
на старата дама. Можеби. Актуелизирањето на проблемот 
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МАКЕДОНИЈА МУ ПОКАЖА НА СВЕТОТ КАКОВ ФАК-
ТОР ПРЕТСТАВУВА. ПОКАЖА ДЕКА ЗНАЕ ДА ПРИМЕНИ 
ДИПЛОМАТИЈА КАКО НАЈРАЗВИЕНИТЕ ЗАПАДНИ ДЕМО-
КРАТИИ. ДАЛИ МАКЕДОНИЈА И ПОКРАЈ СИТЕ НЕВОЛЈИ 
ЌЕ ОПСТОИ КАКО ДРЖАВА. - ДА. ЌЕ ОПСТОИ, ЗАТОА 
ШТО МЕЃУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ 
НЕМА ДА ДОЗВОЛИ ЕКСПАНЗИЈА НА БУГАРИЈА, ГРЦИЈА, 
СРБИЈА ИЛИ АЛБАНИЈА НА БАЛКАНОТ. 

 ЌЕ НÈ ИМА ВО ИМЕ НА ДЕМОКРАТИЈАТА!

ВИСТИНАТА НАД НЕВИСТИНИТЕ

Нејсе. Повеќе им оставаме на историчарите. Навраќајќи 
се на перверзните пропаганди кои грчката држава ги пра ве-
 ше сите овие години во врска со името, се потсетувам на онаа 
од 1993 година, кога Македонија требаше да стане пол но-
правна членка на ООН. Во тој период, во ООН цир ку ли ра ше
Меморандум на Ре пуб лика Грција, во кој на пет страници беа 
на бе лежани грчките спро  -
тив ставувања и причини 
зош     то Македонија не би тре -
бало да биде при ме на во 
ОН. Во овој до ку мент стои: 
"постојат се риозни сом не-
вања во вистинската ре-
ше     ност на Македонија да 
се однесува според прин -
ципите на Повелбата на 
ООН". Во Ме мо ран думот 
се вели дека ба ра њето за 
прием на "бив шата југо сло-
венска ре публика Маке до-
нија" со името кое стои во 
не ј зиното барање е до пол-
нителна причина како за 
краткорочна, така и за дол-
горочна деста би лизација на 
јужниот Бал    кан. "Има мно-
гу ин ди кации дека про-
дол жу ва со несмалено 
тем по експан зионис тич-
ка та пропаганда чија цел 
е грчка Ма ке до ни ја". Пок-
рај тоа, во Ме мо рандумот 
се прави ос врт на ис то ри-
јата на ре гионот (АСНОМ, 
Гра ѓан ската војна во Гр ци-
ја, до несувањето на но ви-
от Устав, македонските сим-
боли) и при тоа се вели де-
ка "тери то ри ја та на бив-
шата ју го сло венска ре пуб-
лика Ма кедонија, ни ко-
гаш не била дел од ис то-
риската Македонија". Ин-
тересно пи шу вање имаше 
еден канадски весник, кој 
во текстот посветен на спо-
рот меѓу Скопје и Атина од 
25 јануари 1993 година ќе напише: "Ниту едно име не е вред-
но за него да се бори или гине и Канада тоа мора да го сфати 
и да го дефинира својот политички став пред животите за-
луд но да бидат изгубени." По овие препораки, пишувања и 
грчки заплашувања до светот каква опасност би можела да 
претставува македонската држава за регионот, ќе кажеме де-
ка сè паѓа во вода. Македонија му покажа на светот каков 
фак   тор претставува. Покажа дека знае да примени дип ло ма-
тија како најразвиените западни демократии. Оттука, де неш-
ната грчка дипломатска раздвиженост не им помага многу 
на грчките национални интереси. Она што отсега па натаму 
треба да го практикуваат грчките политички елити е умешна 
подготовка на сопствената нација во она што следува - при-
фаќањето на уставното име на нивниот северен сосед од 
сев купното меѓународно општество. Тоа не е пораз за Гр-
ција. Всушност, таа не губи ништо. Таа не прави никаков ком-
промис со нас. Грција би направила компромис тогаш кога и 

таа би го сменила сопственото име. За каков компромис де-
нес зборува Атина? За компромис и отстапка која треба да ја 
направи само Република Македонија? Аматерски се по те-
зите на Караманлис и Моливијатис. Заслужуваат пред вре-
мена политичка пензија. 

РАЗЛИКАТА МЕЃУ ИМЕ И РЕФЕРЕНЦА

Она на што може да се 
даде анализа е прашањето: 
дали терминот Република 
Македонија е трајно име на 
државата? Веројатно не. Ед   -
но време бевме Фе де рал-
на Република Маке до нија, 
потоа Социјалистичка Ре-
публика Македонија, а де-
нес Република Маке до ни-
ја. Оттука, трајно име на др-
жавата е Македонија. До дав-
ките во вид на ре фе рен ци 
од типот "соција лис тич ка", 
"република" или "крал-
ство" се менливи ка те го-
рии во согласност со опш-
тествениот систем и уре-
дување на државата. Оваа 
теза најдобро ја има раз-
работено прет седате лот на 
Светскиот македонски кон-
грес, Тодор Петров. "Др  жа-
вата Македонија не  ма ус-
тавно име ниту, пак, име-
то на Македонија со ус тав-
ната референца "Ре пуб ли-
ка" е некакво ком по зит-
но име. Името на др    жа ва-
та Македонија не е инау-
гурирано со Ус та вот на 
др жавата. Оваа др жава, 
оваа земја, се ви кала Ма-
кедонија и кога немала 
Устав. Маке дон ски от на-
род така се ви кал и кога 
немал држава и кога не-
мал Устав на др жава. От-
тука, апсурдно е да се 
тврди дека името на оваа 
држава е "Ре пуб лика Ма-

кедонија" и дека тоа е уставно име или ком по зитно име. 
Името на државата не произлегува од неј зиниот Устав. 
Во Уставот само се нотира името на др жа вата за да се 
знае за која земја станува збор, односно за која земја се 
однесува тој Устав и се утврдува внат реш ното уре ду-
вање, односно политичкиот систем на зем ја та". 

Сепак, најголемиот гаф околу името стигна од најголемиот 
политички феномен во земјава, Арбен Џафери. Типот бара 
рамковен договор и за името. Веројатно, Арбен премногу 
чи     та средновековни политички пишувања, кои денес не ма-
ат плодно тло во ниту една современа демократија. Но, се-
пак во едно се согласувам со него одговарајќи на прашањето 
дали Македонија и покрај сите неволји ќе опстои како др жа-
ва. Вели: "Да. Ќе опстои, затоа што меѓународната за ед-
ница во никој случај нема да дозволи експанзија на Бу-
гарија, Грција, Србија или Албанија на Балканот. Ма-
кедонија е тампон зона за траен мир на Балканот". 


