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П О  П О В ОД  О С У М Д Е С Е Т ГОД И Ш Н И  

Пишува: Милева ЛАЗОВА

БАРДОТ НА НАЦИЈАТА, 
ЗАБОРАВЕН ОД 
ТАТКОВИНАТА!

"Сè додека сами си ја 
занемаруваме сопствената 
историја и се китиме со туѓи 
национални каузи, не 
можеме да имаме своја 
иднина", рече академикот, 
додавајќи дека сите сме 
директни следбеници на 
Мисирков. 

Дел од одбележувањето 
на јубилејот беше и 
презентирањето на 
мултимедијалното ЦД, на 
кое е претставена спомен-
собата на преродбеникот.

По повод осумдесетгодишнината 
од смртта на Крсте Петков Ми-
сирков во Институтот за ма ке-

донски јазик "Крсте Мисирков" се одр-
жа свечена седница, која беше пот се-
тување на личноста и на делото на 

ПОТСЕТУВАЊЕ

Во последната тестаментална статија 
"Самоопределувањето на Македон ци-
те", објавена на 25 март 1925 година, 
Крсте Мисирков изрично изјавува:

"...како Македонец, јас во Бугарија се 
чувствувам како на туѓина, каде што 
навистина се наоѓам меѓу родни браќа, 
но не сум си дома, во својата татковина. 
Таа е таму, каде што сум се родил и каде 

што треба да си ги оставам коските, ка-
де што треба да отиде мојот син, ако не 
ми биде судено да отидам јас лично". 

Местото на Мисирков (до Димитрија 
Чупоски) во подготвената алеја на гро биш-
тата "Бутел" во Скопје сè уште е празно. 

"Тоа тежи на совеста на Македонија. 
За жал, ниту Мисирков, ниту Чупоски - 
идеолозите на македонската денешна 
нација и култура и визионерите на со-

времената македонска држава, сè уште 
немаат место во свеста на современиот 
Македонец. Затоа и не се чувствува не-
опходноста за барем еден скромен спо-
меник на Мисирков, како и за корифејот 
Чупоски. Одбележувањето на 80-го диш-
нината од смртта на бардот на нацијата 
Мисирков, треба да биде само уште еден 
научен потсетник за долгот на на цијата 
и задачата на државата зашто Мисирков 
- тоа сме сите ние, денешните негови 
директни следбеници и продолжи те ли...", 
истакна академик Ристовски. Како што 

додаде Ристовски, домашната наука сè 
уште се плаши да завлезе во проу чу-
вањето на неговиот лик и творештво, 
кој освен историска личност, е и симбол 
кој ги отсликува нашите национални 
вредности. 

"Тој е најкомплетниот и најкомплекс-
ниот македонски славист, кодификатор 
на македонскиот јазик. Мисирков е пр-
виот компетентен филолог, историчар, 

ОСВЕН ШТО Е ИСТОРИСКА ЛИЧНОСТ, МИСИРКОВ Е И 
СИМБОЛ КОЈ ГИ ОТСЛИКУВА НАШИТЕ НАЦИОНАЛНИ 
ВРЕДНОСТИ, РЕЧЕ АКАДЕМИК БЛАЖЕ РИСТОВСКИ

големиот македонски истражувач. За 
него и за неговата публицистика го во-
реше академик Блаже Ристовски.

По него, д-р Снежана Веновска-Ан-
тевска го промовираше првиот мул ти-
медијален компакт-диск, на кој во елек-
тронска форма се претставени животот 
на Мисирков, неговото творештво, како 
и спомен-собата, која за него постои во 
Институтот за македонски јазик. 



 Н АТА  ОД  С М Р Т ТА  Н А  К Р С Т Е  П Е Т КО В  М И С И Р КО В
етнолог, фолклорист, предан нацио на-
лен деец. Нашата наука едноставно како 
да се плаши да навлезе во Мисирко-
визмот. Немаме мисирколози, а треба да 
ги имаме", потенцираше Ристовски. 

Во своето предавање за истражувачот 
Мисирков и за неговата публицистика, 
академикот Ристовски потенцираше де-
ка носењето на коските на Мисирков во 
Македонија е важно, особено во момен-
ти кога насилнички се инсталира најго-
лемиот монумент во земјата, не оној на 
Филип или на Александар Македонски, 
туку на Искендер (Скендербег), хрис ти-
јанскиот кнез.

"Сè додека сами си ја занемаруваме 
сопствената историја и се китиме со туѓи 
национални каузи, не можеме да имаме 
своја иднина", рече академикот. 

МУЛТИМЕДИЈАЛЕН 
ПРОЕКТ

По академик Ристовски, д-р Снежана 
Веновска-Антевска гордо го презенти ра-
ше мултимедијалното ЦД за животот и 
за делото на Крсте Мисирков, прво од 
ваков вид во Македонија.

"Ако некогаш сме биле најблиску до 
Мисирков, верувам дека тоа сме го на-
правиле со ова ЦД. Тоа е можност за ин-
тимна блиска средба со преродбеникот. 
Се надевам дека ќе ги добиеме стоте ил-
јади денари кои ни беа ветени за ова ЦД 
и ќе имаме можност на овој начин нај-
добро да се презентираме пред светот", 
истакна д-р Веновска-Антевска, која на-

јави дека би било убаво во проектот 
"Портал македонски јазик" да се изра-
ботат вакви компакт дискови и за дру-
гите преродбеници од XIX век, меѓу кои 
се и Кирил Пејчиновиќ и Јоаким Кр чов-
ски. 

При тоа, Веновска-Антевска истакна 
дека Мисирков е возбудлива творечка 
природа, која спаѓа во врвот на нашата 
културна историја. Со неговото твореш-
тво, поточно со неговата знаменита кни-
га "За македонцките работи", македон-
ската национална егзистенција стана по-
достоинствена. Книгата е темелник на 
ма  кедонскиот јазик со визионерски хо-
ризонти, а македонскиот јазик е нај доб-
ро сведоштво за постоењето на маке-
донскиот народ, дека тој е столб на др-
жавноста, дека е духовно богатство и 
наследство за идните поколенија, со кое 
се распознаваме од другите словенски 
јазици и ја потврдуваме нашата само-
битност. Македонскиот народ многу му 
должи на Мисирков за сите негови стра-
дања и прогони, но и возвишувања".
За значењето на Мисирков зборуваше и 
директорката на Институтот за маке-
донски јазик, Лилјана Макаријоска. 

"Визионерот Мисирков гледаше мно-
гу подалеку од своето време, остави трај-
ни пораки за новите генерации, а кои не 
ја изгубија својата актуелност. Треба да 
го сакаме народниот јазик, зашто тој е 
наш. Како што е наша и нашата татко-
вина. Што направивме и што треба да 
правиме натаму е прашањето на нашиот 
патрон. Мисирков не може да биде за-
боравен заради генерациите пред нас, 
заради сите нас и за идните генерации 
кои ќе го чуваат заветот кој тој ни го 
остави", истакна Макаријоска.

На свечената седница учениците од ОУ 
"Крсте Мисирков" ја презентираа и дра ма-
тизацијата на делото на Ката Ми сир кова-
Руменова, правнука на преродбеникот.

СО ПРОМОВИРАНОТО 
МУЛТИМЕДИЈАЛНО ЦД  
МОЖНОСТ ДА СЕ БИДЕ 
НАЈБЛИСКУ ДО МИСИРКОВ


