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ГЛАС НА ЈАВНОСТА ПИСМА
ВО  СЛАВА  НА  ХАНС  ЛОТАР  ШТЕПАН ,  ВО  СЛАВА  НА  ХАНС  ЛОТАР  ШТЕПАН ,  
ПОВТОРНО  ЗА  "МАКЕДОНСКИ  ЈАЗОЛ "ПОВТОРНО  ЗА  "МАКЕДОНСКИ  ЈАЗОЛ "

За Македонецот книгата ве-
ќе претставува луксуз. Штета 
што делото "Македонски ја-
зол" на ексамбасадорот од Гер-
манија, Ханс Лотар Штепан, не 
се популаризира. Дојдов до 
неа и ја прочитав, и можам 
да кажам дека до денес не 
сум сретнал таква објективна 
книга за Македонија, од стра-
нец. Секој кој ќе ја прочита 
книгава, за која не верувам 
дека не е забележана од За-
падот, бидејќи е објавена во 
Германија, не може да остане 
индиферентен кон овој напа-
тен, изигран и изгорен на род, 
а и да не биде против срам-
ната деструкција на една "прав-
на цивилизација" на алчните 
соседи и внатрешниот не при-
јател, кои го држат светот во 
заблуда заради уништување 
на Македонија. Во Маке до ни-
ја минувале разни фриволни 
профитери, од различен ин-
терес и ков, и повеќето од нив 
немале никаква корисна цел 
за нас, единствено: на цио нал-
но, етичко и морално труење 
на народот и кршење на на-
ционалниот 'рбет на Маке до-
нецот во "корист" на Маке до-
нија. Нека ми биде дозволено 
да го изразам моето разби ра-
ње од пријатното изнена ду-
вање од "Македонски ја зол". 
Должност ми е вашето вни-
мание да го задржам на бла-
городноста и помошта на 
авторот кон Македонија, со 
ова негово дело. Оние кои 
никако не се осмелувале да 
го речат она за што се долж-
ни и платени, во заштита на 
Македонија, го кажал Ште пан. 
Ханс Лотар Штепан не би бил 
Германец ако својата амба-
садорска должност не би ја 
вршел на солидна основа, со 
добро познавање на маке-
дон скиот народ. Од таму про-
излегува фактот ова темелно 
дело да може да биде само 
евангелие на македонската 
по литика и дипломатија. Ма-
кедонскиот народ го остави 

должен кон себеси и делото 
заслужува секаква пофалба 
и почит. Преку опишувањето 
на нашата историја, онаа на 
нашите соседи, потоа исто-
ријата, политиката и дип ло-
матијата на европските сили 
пред и по XIX век и во време 
на Балканските војни, потвр-
дувајќи го нашиот идентитет 
низ вековите, опишувајќи ги 
роднинските врски со ев роп-
ските царски дворови и ди-
настичките игри на Грција и 
на соседите за грабањето на 
македонските региони, со ана-
лизата на Берлинскиот кон-
грес и на други договори, 
ана лизата на православната 
црква, Егзархијата и рели ги-
озните борби околу Маке до-
нија, цел на трудот "Маке дон-
ски јазол" е од минатото да 
се извлечат консеквенции за 
сегашноста. Сè тоа авторот 
го постигна преку користење 
необјавени акти на Поли тич-
киот архив на германското 
Министерство за внатрешни 
работи, со кое дава реална 
слика на работите и на маке-
донскиот народ и "...дека со-
седните држави до денешен 
ден се обидуваат со проб ле-
матични аргументи да ги вте-
мелат нивните претензии за 
македонскиот јазик, името и 
територијата, кои на Маке-
донците не им дозволуваат 
никаков сопствен идентитет. 
Почнувајќи од Берлинскиот 
конгрес во 1878 година, но 
осо бено по Балканските вој-
ни во 1912-1913 година, тие 
ги повторуваат своите фалси-
фикувани барања, при тоа 
надевајќи се на тоа дека еден 
ден тие би созреале во неот-
повикливи вистини" - Ханс 
Лотар Штепан. По големиот 
труд и напор, исто како за 
своја татковина, на недо вер-
ливиот свет, изманипулиран 
од соседите и поткупен од 
внатрешниот непријател, не-
пријателски расположениот 
свет кон нас, авторот му пре-

зентира едно дело на вис ти-
ната, вистина која беше жива 
закопана, приказ на посто ја-
ните интриги и фалсификати, 
со кои соседите одамна се 
оптоварени, со цел неприз-
навање, распарчување и де-
лење на Македонија. "Ова 
'човечко дело' влече корени 
од ерата на империјализмот, 
чии сили очигледно дејству-
ваат дури во сегашноста. Тие 
и денес го спречуваат непре-
чениот успешен и миро љу-
бив развој на Република Ма-
кедонија" - Х. Л. Штепан. За 
да се сфати суштината на ма-
кедонската несреќа, која трае 
и ден денес, предизвикана од 
Грците и од соседите, Штепан 
ја изнел историската при чи-
на за сè тоа. Нема шанса да 
се разбере денешницата, ако 
не се познава минатото, би-
дејќи денешната политика е 
континуитет на минатото. Нај-
трагична судбина Македо ни-
ја доживеала за време на вла-
деењето на грчкиот крал Георг. 
Данскиот принц Георг станал 
грчки крал во 1863 година. 
Во 1867 година се венчал со 
великата кнегиња Олга, една 
од внуките на рускиот цар 
Александар II. Во 1866 година 
неговата сестра Дагмар ста-
нала сопруга на идниот рус-
ки цар Александар III, како 
Марија Фјодоровна. Разбир-
ливо беше зошто вратите беа 
затворени за нашите рево-
луционери кога тие бараа по-
мош од рускиот двор. Сме-
тајќи на поробувањето на 
македонските територии, во 
секои прилики Грција преку 
своите династички врски го 
оневозможуваше дејствува-
њето на Македонците пред 
важните дипломатски ев роп-
ски фактори. Грците им нап ра-
вија блокада на нашите прет-
ставници на Берлин ски от 
конгрес. Да се вратиме на 
Георг. Другата сестра на Георг, 
Александра, во 1863 година 
се омажила за идниот бри-

тански крал Едвард VII. Во 
1888 година својот син Кон-
стантин го оженил за Софија, 
сестра на германскиот кајзер 
Вилхем II, а со женидбата на 
помладиот син се поврзал со 
Франција. Секоја година кра-
лот Георг патувал во цар ски-
те дворови, со цел да го про-
шири своето кралство. Со не-
говата патувачка дипло ма ти-
ја, преку борбите со Ото ман-
ската империја, со помош на 
роднинските врски, во 1881 
година успеал да ја окупира 
Тесалија, а во 1884 година 
Епир. По ова, мислите му би-
ле преокупирани со целта да 
го прошири своето кралство 
кон Македонија, иако на ав-
стро-унгарскиот министер за 
надворешни работи, грофот 
Калноки, му признал дека во 
Македонија има многу малку 
Грци. Каква пакост за суд би-
ната на Македонија! Додека 
Македонците гинеле за сво-
јата слобода, на ручеците, на 
венчавките на грчкиот или 
на другите царски дворови 
се решавало за судбината на 
Македонија, се пазареле за 
нејзините територии. Иако 
ма кедонскиот народ учес тву-
вал во ослободувањето на 
Грција, Грците никогаш не ја 
сакале нашата слобода и мис-
леле на поробувањето на 
Македонија. Против нашата 
слобода Грците ги користеле 
роднинските европски цар-
ски дворови, црквата и упот-
ребувале сила против рево-
луционерите и комитите, убис-
тва, со цел нивната борба да 
нема резултати. И грчката 
дип ломатија и политика би-
ле бескрупулозни. Грчките 
интриги имаат долга тра ди-
ција. Грците ја дискре дити-
рале Македонија во очите на 
светот секаде каде што биле 
во можност тоа да го прават.

"Оваа грчка политика на 
измами продолжувала и про-
должува со поголеми или со 
помали успеси и падови и до 
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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.

ден денес... Бизмарк беше еден 
од малкумината кој... из го-
вори дека Грците ги смета за 
способни за секакво зло де-
ло... владателите дури и учес-
твуваа во распродажбата на 
македонскиот народ и на не-
говите територии на трите бал-
кански држави под при тисок 
на Грција..." - Х. Л. Ште пан.

Опишувајќи ја историјата 
на Грците во "Македонски 
јазол", Ханс Лотар Штепан ци-
тира авторитети, кои ка жу-
ваат дека со векови во Грција 
живееле Словените, за што 
сведочат безброј словенски 
топоними, кои опстојуваат 
дури и денес. За да се за маг-
ли вистината, по окупацијата 
на Македонија, сите топо ни-
ми се грцизираат. Постои ја-
зично влијание и на грчкиот 
јазик.

"И покрај сите историски 
докази грчките научници 
пос  тојано се обидуваат..., да 
го прикријат присуството на 
Словените во средновековна 
Грција" - Вазмер. Авторот го 
оспорува идентитетот на ста-
рите со новите Грци, кои се 
мешавина со разни народи. 
Всушност, во XIX век науч-
ниците го оспорувале непре-
кинатиот етнички континуи-
тет на Грците... Кога Вајтман 
на друго место известува за 
грчкото тврдење дека жите-
лите на Македонија "според 
грчкото мислење делумно се 
словенизирани Грци", тогаш 
авторот спротивно на тоа, со 
многу повеќе право од соз-
нанијата од научните авто-
ритети - меѓу другите на еден 
од водечките германски поз-
навачи на Балканот од пр-
вата половина на XX век, 
Макс Вазмер ќе мора да за-
клучи дека кај поголем дел 
од жителите на Грција ста-
нува збор повеќе за грци-
зирани Словени" - Х.Л.Ш.

Во историјата, пред Бал-
канските војни, Грција ни ко-
гаш не управувала со маке-

донски територии. Старите 
Македонци немале никаква 
етничка врска со Старите 
Грци. Од антиката до денес 
Македонија го задржала свое -
то име. Покрај тоа, Штепан 
вели: "Ниту на една соседна 
држава не й припаѓал ниту 
еден мал дел од Македонија... 
Грците и самите најдобро 
знаеја дека во текот на ми-
натите 2.000-3.000 години ни-
когаш не биле господари на 
Салоники... Колку Маке до ни-
ја и да не беше слободна и 
независна во турското вре-
ме, во сите акти стои дека во 
изјавите на сите државници 
на сите балкански држави, 
вклучувајќи ја и Грција, како 
и велесилите, од првите ре-
левантни извештаи  па сè до 
крајот на периодот одреден 
за истражување, постојано и 
во секоја прилика за маке-
донската област се ко рис те-
ло името Македонија... Отту-
ка слободно може да се го-
вори за непрекината тради-
ција на употребата на името 
Македонија, од времето пред 
Христа, преку римската и 
византиската епоха, населу-
вањето на Словените и тур-
ското поробување, сè до ра-
ѓањето на идејата за нацио-
нална држава во XIX век, ка-
ко и до основањето на СФРЈ 
во 1944 година и на Репуб-
лика Македонија во 1991 го-
дина... Хелинистичката Репуб-
лика Грција нема право на 
Република Македонија да й  
го забранува користењето на 
името на државата..." - Ханс 
Лотар Штепан.

Авторот истакнува дека 
претензиите на соседите за 
Македонија, врз основа на 
тоа што во средниот век на 
македонската територија пос-
тоеле државни творби на со-
седите, нема никаква основа 
за територијални аспирации 
на туѓи територии, бидејќи 
такво право би постоело и 
кај Македонците. Соседите се 

склони кон секакви фалси-
фикати за да ги оправдаат 
своите неосновани барања. 
Во однос на Кирил и Методиј, 
Штепан вели дека тие дејс тву-
вале во царството на Рас-
тислав од 863 година, а во 
Бугарија христијанството е 
примено во 865 година и тие 
не се од Варна, Трново или 
Сердика, па заради тоа не би 
можеле да бидат Бугари. "Де-
нес не е воопшто поинаку: 
иако Македонија, во меѓу вре-
ме, го поседува статусот на 
демократска, легитимирана, 
суверена република и е приз-
ната членка на ОН, соседните 
држави смеат сосема отво-
рено да трубат на сите стра-
ни за нивните божемни пре-
тензии и да го шират во све-
тот сомневањето во меѓуна-
родно-правниот квалитет на 
Македонија, без при тоа со-
весните и умерени големи 
сили или будните орга ни за-
ции да преземат решителни 
мерки против тоа". - Х.Л. Ш.

Непобитно е дека човеш т-
вото доживува нови форми 
на здружување, меѓутоа уш-
те распоредот, ритамот и дви-
жењето на меѓународното 
соѕвездие остава простор на-
шите злобници и непријатели 
и понатаму да не нè сакаат, 
ако останеме верни на са ми-
те себе. Македонската дипло-
матија го носи тој товар. Ме-
ѓутоа, треба да се знае дека 
неправда му се нанесува на 
оној кој е склон на попуш-
тање, ако него не го нападне 
еден, тогаш ќе го нападне 
друг. Србите тврдеа дека на-
место 40.000 тука ги има 
400.000, што на Албанците 
им успеа, преку коалицио-
ниот партнер се прикажаа 
509.083. Нивните барања се-
когаш го надраснуваат зако-
нот. Немаат други мисли, ту-
ку само да обезбедуваат при-
вилегии. Претходната Влада 
вршеше препрочитување на 
историјата во врска со Бу-

гарите, а ова препро читу ва-
ње на историјата е во инте-
рес на Албанците. На адреса 
на нашата трпеливост испра-
ќаат секакви неприфатливи 
барања. Како можеме тоа да 
го поднесеме? Да ги прос-
ледиме реалните размислу-
вања на Штепан во однос на 
горенаведеното и на Албан-
ците.

"Како и Грците, и Бугарите 
и Албанците си ја склопуваат 
историјата според своите 
желби... Еден од омилените 
аргументи на Албанците, ка-
ко на Косово така и во Запад-
на Македонија, е бесрамното 
тврдење, кое потсетува на бу-
гарските, грчките и на срп-
ските методи, дека регионот 
Македонија 'отсекогаш' бил 
населен со Албанци и дека 
Скопје, од 'историски' при-
чини им припаѓа ним... По 
урнек на бугарско-грчко-срп-
скиот пример, Албанците си 
создадоа основа за нивните 
аспирации кон македонската 
територија, наводно бази ра-
на на историски права... Бру-
талниот начин на дејству ва-
ње на УЧК ги премина сите 
граници, по што се роди сом-
невањето дека ова не е само 
опомена за неспроведената 
реформа на Уставот, туку де-
ка послужи и како изговор за 
експресно да се забрза ал-
банската експанзија во рам-
ките на Македонија, на смет-
ка на македонската титу лар-
на нација... Јакуп Красниќи, 
портпарол на партијата на 
Мендух Тачи ('Змијата'), во 
соопштението на Друштвото 
Југоисточна Европа изјави: 
'Ние сакаме повеќе од неза-
висност. Наша цел е обе ди-
нувањето на сите Албанци 
на Балканот'... Македонските 
Албанци, во нивната желба 
за сегрегација, за активен 
апартхејд не останаа само на 
зборови: се палат куќи, се 
демолираат цркви, а христи-
јанските Словени се проте-



ГЛАС НА ЈАВНОСТА ПИСМА

ВОДАТА ОД "БРИТА" ГО НАМАЛУВА ТАЛОЖЕЊЕТО 
НА КАМЕНЕЦОТ ВО АПАРАТИТЕ ЗА ДОМАЌИНСТВО. 
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руваат, се киднапираат, со 
насилство и убиства се при-
силуваат да ги напуштат свои-
те домови... Доколку Ал бан-
ците ги оценуваме според 
нивниот вроден и демон-
стри  ран потенцијал на кри-
минална енергија, а не доз-
волиме да бидеме заведени 
од нивните зборови и по-
плаки, изгледите за мирен 
соживот со нив во Маке до-
нија се навистина мали... За-
рем никој нема храброст да 
ги запре Албанците и да им 
каже дека тие, како натрап-
ници во Македонија, се вис-
тински окупатори!?...". Реше-
нието на македонско-албан-
скиот конфликт, како што на-
ведува проф. Хепкен, "мно гу 
зависи од натамошниот раз-
вој на настаните во Ко сово": 
особено ако овие се до бли-
жат до независност ќе се по-
чувствуваат значителни ре-
акции во Македонија, при 
што може да се очекува по-
кренување на барањето за 
обединување на регионите 

населени со Албанци во За-
падна Македонија со неза-
висна "Република Косово".  

Да се поучиме од Штепан. 
И покрај Рамковниот парас-
тос, наместо преокупација да 
ни биде неиздржливата сиро-
маштија, со смртни после ди-
ци на стечајци, татовци и т.н. 
трагедија полоша од смрт, 
предизвикана од транзицио-
ните кражби на народниот 
имот создаван 50 години, 
ние преку умување со сто-
макот и борба за власт, маке-
донскиот јазол уште повеќе 
го заплеткавме со сожи те ли-
те. Изопаченоста на вис ти на-
та за оние кои се бореа за 
голема Албанија, против нас, 
стана толку скриена, зла и 
јака што испадна болна за 
очите и за разумот и да се 
нема друг проблем, освен 
нивниот, е недоволно чув-
ство за реалност. Од никого 
не може да се очекува да го 
смени својот карактер, ген, 
атавизам и начин на живее-
ње заради вас, но заради  

здрав државен живот пот реб-
на е решителна примена на 
правдата. За вакво владение 
од нашите поколенија ќе до-
биеме проклетство.

За Ханс Лотар Штепан иден-
титетот на македонскиот на-
род е неспорен и Македон-
ците не се ниту Бугари, ниту 
Срби, ниту Грци, туку посе-
бен народ. Дури и за Бизмарк 
вели дека Македонците ги гле   -
дал како самостоен народ.

"Во изминатите 120 годи-
ни Србите, Бугарите и Грците 
создадоа практика да ги бло-
кираат сите обиди да се по-
крене прашањето за посебен 
македонски идентитет... Од 
таму мора да се дојде до се-
опфатен доказ дека Македо-
нија е не само регионално, 
туку и меѓународно позната, 
самостојна (иако под осман-
лиска окупација), област и де-
ка Македонците биле самос-
тоен народ со сопствен иден-
титет, што се и ден денес... 
Семејството на народите бе-
ше погрешно информирано 

за идентитетот на Маке дон-
ците, а сега тоа ќе може да си 
направи една објективна сли-
ка за историјата на Маке дон-
ците".

Па, врз основа на гореиз-
несеното, Ханс Лотар Штепан 
дава препорака:

"...Европската унија, НАТО, 
Советот на Европа, ОБСЕ и 
ООН не смеат да дозволат 
нова неправда врз старата 
гнила основа од XIX век...".

Борбата за вистината на 
Македонија на овој храбар, 
честит и благороден човек 
не е завршена. Делото ќе би-
де објавено и во Грција, со 
дополнение од 100 страници, 
а желба е да се објави и на 
англиски јазик. Примањето на 
кандидатурата во ЕУ, сме там 
дека лежи токму врз ос нова 
на оваа книга.

Слободан Јанковски,
правник од Скопје


