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ГЛАС НА ЈАВНОСТА ФОРУМ
ХАНС  ЛОТАР  ШТЕПАН  И  ХАНС  ЛОТАР  ШТЕПАН  И  
МАКЕДОНСКИОТ  Ј АЗОЛМАКЕДОНСКИОТ  Ј АЗОЛ

Оваа година неколку пати 
имавме можност да слуш не-
ме за книгата "Македонскиот 
јазол: Идентитетот на Ма ке-
донците прикажан на при-
мерот на Балканскиот со јуз 
(1878-1914)" од Ханс Лотар 
Штепан. Делото има 439 стра-
ници, содржи предговор, 5 
гла  ви, заклучок и прилози 
(за белешки, библиографија, 
технички упатства и 2 карти). 
Македонскиот превод на де-
лото е објавен истата година 
со германскиот оригинал. Во 
центарот на делото е исто ри-
јата на Македонија под ос-
ман  лиска окупација во пе ри-
о   дот меѓу Берлинскиот кон-
грес и Првата светска војна, 
така како што таа е отсликана 
во извештаите на прет став-
ниш твата на германскиот Рајх 
за политиката која ја воделе 
тогаш вмешаните држави. Кој 
е авторот и за што всушност 
станува збор?

Ханс Лотар Штепан е гер-
мански дипломат, меѓу дру-
гото бил и амбасадор во Ре-
публика Македонија веднаш 
по нејзиното осамосто јува ње. 
Инспириран од бурното ма-
кедонско минато и од него-
виот балкански контекст, Ште -
пан сериозно му се посветил 
на истражувањето на маке-
донската понова историја. Ре-
зултат од неговите истра жу-
вања е токму спомнатата кни-
га, која ги третира маке дон-
скиот национален идентитет 
и аспирациите на соседните 
балкански држави кон Ма ке-
донија кон крајот на XIX и на 
почетокот на XX век. Книгата 

"Човек секогаш одново се разгневува кога ќе прочита 
како сите врвни политичари на Големите сили во тоа 
време, без исклучок, дозволуваат јасно да се разбере 
колку конструирани тие ги сметаат претензиите на со-
седните држави во однос на Македонија, но ниту еден 
единствен не ја поседувал величината да се исправи 
против поројот на 'духот на времето' за да ја спречи 
тешката неправда".

Х. Л. Штепан

се темели на необјавени гер-
мански документи, пред сè, 
поврзани со германската над  -
ворешна политика на Бал ка-
нот. Разбирливо е зашто Ште-
пан го насочил своето вни ма-
ние кон документите од дип-
ломатијата. Можеби авторот 
е дебитант во полето на ис-
ториографијата, но затоа е ве-
теран во дипломатијата. Ток-
му неговото дипломатско ис-
куство го доближува до проб-
лемите, кои ги истражува и 
ги објаснува. Тој лесно ја пре -
познава заднината на дип ло-
матските комуникации. Фра-
зата ("македонскиот јазол") ко -
ја авторот ја избрал за наслов 
на своето дело одлично ја от-
сликува сложената поли тич-
ка ситуација во Македонија и 
на Балканот во минатото, но 
и денес.

Авторот се задржал на по-
веќе важни прашања, од нај-
ос  новните (на пр. македон-
скиот јазик, името Маке до-
нија) до посложените (разни 
преговори меѓу балканските 
и европските држави за те ри-
торијални придобивки на 
сметка на Македонија). Пре-
ку низа документи авторот 
ги објаснува почетоците на 
претензиите на соседните др-
жави кон Македонија. Како 
пример, во врска со српските 
претензии кон Македонија 
прет ставен е интересен срп-
ски документ од 1904 година, 
во кој пишува дека пред ав-
стриската окупација на Бос-
на никој во Србија не помис-
лувал на искажување пре тен-
зии кон Македонија. Илус тра-

ција за бугарските вештачки 
аспирации, меѓу бројните до-
кументи за поделба на сфери 
на, влијанија со Србија, може 
да биде изјавата на бугар ски-
от генерал Димитриев, спо-
ред кого со создавањето по-
годна политичка ситуација (ос -
новањето на Егзархијата) и Бу-
гарија пуштила корен во не-
кои делови од Македонија. 
Има сведоштва и за грчките 
интереси во Македонија. При 
една посета на Виена, грч ки-
от крал Георг изјавил дека во 
Македонија има само малку 
Грци. Авторот е особено кри-
тичен кон грчката "мегали иде-
ја", а Грција ја нарекува раз-
галено дете на европските 
мо нархии. Особено инте рес-
ни се приложените теле гра-
ми од грчката до германската 
кралска династија, од кои се 
гледа пазарењето (буквално) 
на Грција за некои маке дон-
ски градови, како што е Кава-
ла. И заземањето на Солун 
од страна на Грците авторот 
го нарекува интернацио нал-
на неправда. Истовремено, тој 
ја критикува и денешната грч-
ка политика кон малцин ства-
та, како и негрижата на ев-
роп ските институции во врс-
ка со ова прашање. За поно-
вите територијални претен-
зии авторот го посочува след-
ниот факт - во 1988 година, 
во Бугарија, 3 март (датумот 
на Санстефанскиот договор, 
кога накратко е создадена го-
лема Бугарија), е прогласен 
за државен празник. Во 2003 
година овој празник бил прос-
лавен во присуство на рус ки-
от претседател Владимир Пу-
тин. Според Штепан, тоа е 
очи  гледен знак за ревизиони-
зам. Книгата на Штепан изо-
билува со документи од кои 
јасно се согледуваат амби-
ции те на балканските држа-
ви кон Македонија.

Кон крајот на XIX и на по-
четокот на XX век Македонија 

и Истанбул претставувале важ-
ни точки каде што се вкрс ту-
вале туѓите интереси; Истан-
бул - како престолнина на ос-
манлиската држава која веќе 
пропаѓала, а Македонија - ка-
ко нејзин последен балкан-
ски посед. Додека големите 
сили го поставувале обрачот 
околу Турција, помалите бал-
кански држави го граделе сво-
јот обрач околу Македонија, 
за што тој пишува: "...обрачот 
на Големите сили околу Тур-
ција покажува неодминливи 
паралели со малечкиот об-
рач на балканските држави 
кои, лежејќи околу Македо-
нија, се подготвуваа да ја анек-
тираат. При тоа, малечките во 
однос на големите, имаа не-
проценлива предност во тоа 
што тие своите империја лис-
тички цели (отсега натаму) 
мо жеа да ги спроведуваат 
неказнето, и по договорот во 
Ревал, дури и со согласност 
на силите на Антантата".  Глав-
ната теза на авторот е дека во 
1913 година Антантата свес-
но ја жртвувала Македонија 
во полза на Србија, Бугарија 
и Грција. Имено, токму долго-
рочната политика на силите 
на Антантата за превентивна 
војна против Германија и нив-
ните напори да ги осуетат на-
тамошните австриски експан-
зии им овозможиле на бал-
канските држави да й об ја ват 
војна на Османлиската им  пе-
рија. Актот за поделба на Ма-
кедонија во 1913 година - Бу-
курешкиот договор, всуш ност 
претставувал династичка под-
дршка на големите сили за 
балканските монархии. Ав то-
рот ја потенцира непра вед-
носта на овој договор и ука-
жува на протестот на Коми-
тетот на македонските бе гал-
ци против поделбата на Ма-
кедонија и нивното барање 
за сопствена држава. Во кон-
текст на формирањето са мос-
тојна македонска држава, 
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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

Ште пан пишува и за некои 
странски предлози за соз да-
вање на независна Маке до-
нија. Во таа насока се пред-
логот во англискиот Парла-
мент во јули 1913 година, пред-
логот од Хилми Паша во но-
ември 1914 година, како и на-
писот на еден француски вес-
ник во јули 1919 година. 

Во врска со македонскиот 
идентитет, Ханс Лотар Ште-
пан пишува: "За утврдување 
на етнички-националниот сос-
тав на македонското насе ле-
ние, сојузниците испратија 
група француски експерти, 
кои изработија студија за слу-
чувањата во Егејска Маке до-
нија. Тие дојдоа до заклучок 
дека таму не станува збор ни-
ту за српско, ниту за бу гар-
ско, ниту за грчко население, 
туку за посебен народ со 
самостоен јазик и сопствена 
култура". Според авторот, до 
слични заклучоци дошле и 
британски и италијански ис-
тражувачи.

Во однос на македонската 
историографија, која посве-
тила многубројни трудови на 
македонското прашање, ова 
дело се надоврзува на неј-
зините заложби и ги допол-
нува со низа ексклузивни до-
кументи. Можеби поинтере-
сен е фактот дека западно ев-
ропските автори обично се 
осврнувале на македонското 
прашање во побурни вре ми-
ња, како при Илинденското 
востание или "Македонската 
борба", кога европската јав-
ност била запозната со стра-
дањата во Македонија. Изгле-
да дека тогаш било поег зо-
тично да се пишуваат репор-
тажи за страдањата на источ-
ните покорени народи (Маке-
донците, Ерменците итн.). Но, 
делото на Штепан е мно гу над 
тоа ниво. Негова цел не е да 
раскаже интересна приказна 
од маргините на светот, туку 
европската јав ност да ја за-
познае со претензиите кои сè 
уште се пројавуваат кон Ма-

кедонија (која веќе се наоѓа 
во предворјето на ЕУ), а кои 
Европа како да не ги гледа. 
Штепан опоменува дека си-
лите на "македонскиот јазол", 
кој ги влече своите корени 
од времето на империјализ-
мот, дејствуваат и во сегаш-
носта.

Во заклучокот Х.Л.Штепан 
прави актуеализација на ис-
торијата, односно поврзува-
ње на историјата со сегаш на-
та состојба. Имено, заборава-
њето на минатото би довело 
до трајни и неизлечливи пос-
ледици, кои би ги закопале 
причините под живиот песок 
на историјата. При необични 
констелации на времето, пли-
мата и осеката би можеле 
пов торно да ги откопаат. Ед-
на ваква порта, низ која мина-
тото повторно стана видливо 
и загрозувачко, беше отво ре-
на со историскиот пресврт во 
светски рамки од 1989/90 го-
дина. Овој настан покажа де-
ка силите на "македонскиот 
јазол", кој ги влече своите ко-
рени од времето на импе ри-
јализмот, дејствуваат дури и 
во сегашноста. Авторот истак-
нува дека соседните држави 
на Македонија ја злоупо тре-
буваат довербата на меѓуна-
родната заедница и во XXI 
век сè уште ја убедуваат дека 
имаат одредени права во од-
нос на јазикот, името и тери-
торијата на Македонија. Ханс 
Лотар Штепан е инте лек туа-
лец кој не се ограничува са-
мо на пишување - тој воед но 
апелира до меѓународната 
за едница да не дозволи "но-
ва неправда врз старата гни-
ла основа од XIX век".         

Ханс Лотар Штепан пока-
жува голема доза на отво ре-
ност и инвентивност во прис-
тапот кон прашањето, при што 
покажува дека западната ис-
ториографија во однос на ма-
кедонската историја е пос та-
вена на погрешни темели и е 
претворена во шаблон, што 
постојано се повторува. Со 

голема доза храброст, која 
до  сега им недостасуваше на 
западните историчари, авто-
рот излегува од тие шеми и 
на исклучителен начин при-
донесува за расветлувањето 
на најсуштествените мо мен-
ти од македонската историја. 
Објавувањето на "Маке дон-
скиот јазол" претставува ис-
ториски настан за маке дон-
ската, но и за европската јав-
ност и е препорачлива како 
за научните кругови, така и 
за општата публика во Ма ке-
донија и уште повеќе во со-
седните балкански држави и 
во Европа.

Целта на овој текст не е да 
се величи ликот на Ханс Ло-
тар Штепан ниту, пак, тој да 
се издигнува на пиедестал 
како борец за македонската 

кауза. Штепан се бори за не-
говата кауза, за неговите ста-
вови и принципи. Наше е да 
извлечеме поука од неговото 
дело и да не бидеме рамно-
душни кон тоа што ни се слу-
чува веќе долго време. Ми наа 
многу векови откако Алек-
сандар Македонски со неоче-
куван потег ја реши мис те ри-
јата на "Гордиевиот јазол". Со в-
ремениот "македонски ја зол" 
нема да биде разврзан од една 
личност. Нов Алек сан дар не-
ма да се роди. Оста ну ва на 
нас Македонците, со здру же-
ни сили, да се избо ри ме за 
ре шението на проб ле мот.

Дарко Стојанов,
 студент
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