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НОВО ИЗДАНИЕ ОД Д-Р ПЕТАР НОВО ИЗДАНИЕ ОД Д-Р ПЕТАР 
ПОПОВСКИ , ПОСВЕТЕНО НА ПОПОВСКИ , ПОСВЕТЕНО НА 
МИЈАЦИТЕМИЈАЦИТЕ

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ДРЕВНИТЕ ТРАГИ НА МИЈАЧКАТА 
БИСТРИНА

"Гордоста да се биде 
Мијак останала, а со тоа 
и потребата да се 
истражува и да се 
проучува нивното 
минато. Да се чуваат 
традицијата, 
историските факти и 
вредности поврзани со 
етногенезата, со 
обичаите и со она 
основното што го 
карактеризира нивниот 
етнос (Ми-јак)", вели 
проф. Јовановски.

"Она што го има 
направено д-р 
Поповски е еднакво на 
проекти на цели 
институции. Тоа не смее 
да се губи предвид кога 
се проценуваат 
неговите студии за 
Георгија Кастриот, 
односно за Мијаците 
како домороден 
етнички елемент на 
Балканот", додаде 
академик Ќулафкова.

која ја обработува, вели дека не е ниту 
најмалку лесна бидејќи е поткрепена со 
длабоки истражувања за навистина да им 
се докаже на некои кои живеат во ро-
мантизмот дека се стари жители на овие 
простори, секогаш поддржани од домаш-
ните власти. 

"Меѓутоа, мора еден ден вистината да 
излезе на виделина. Во оваа студија јас 
настапувам аргументирано. Без никакви 
скрупули сакам да биде докажано со ар-
тефакти, со документацијата која денес 
постои, со аргументи до кои дошле многу 
научни работници од другата страна на 
Европа, се разбира, оние кои не се оп-
товарени со нашиот балкански национа-
лизам. Овде не сакам да се сфати дека 
Мијаците се некакво посебно, одделно 
племе од Македонците. Навистина тоа е 
посебна етничка група, со посебни ет нич-
ки карактеристики, но таа претставува дел 
од македонскиот народносен супс трат. 
Во оваа студија сакав да прикажам кои 
всушност биле најстарите жители на овие 
простори", вели д-р Поповски.

Пред авторот да проговори за својата 
книга, промоторот проф. Јовановски ис-
такна дека со оглед на тоа дека Мијаците 
се автохтоно словенско племе, кое било и 
сè уште е под притисоци од други ино род-
ни и иноверни племенски групи за исе-
лување од неговите древни етнички прос-
тори, сепак автохтоноста останала. 

"Гордоста да се биде Мијак останала, а со 
тоа и потребата да се истражува и да се 
проучува нивното минато. Да се чуваат 
традицијата, историските факти и вред-
ности поврзани со етногенезата, со оби-
чаите и она основното кое го карак те ри-
зира нивниот етнос (Ми-јак). Силата, бр-
зината и јакоста на Мијаците, пред сè, е во 
паметот, бистрината, упорноста во созда-
вањето, чувањето на своите грандиозни 
творечки дела. И овој пат како Мијак не 
можам, а да не му се заблагодарам на д-р 
Петар Поповски што напиша грандиозен 
труд со историски, етнографско, културно, 
социјално и економско значење не само 
за Мијаците, туку и пошироко за Маке-

донците во целина", истакна проф. Јова-
новски. 

Академик Катица Ќулафкова, пак, дода де 
како во македонската наука постои еден 
стереотип дека македонската национална 
културна и во тој контекст книжевна ис-
торија е дисконтинуирана и исполнета со 
празнини. Тој стереотип, како и многу дру-
ги стереотипи, не кореспондираат со ре-
алноста. Всушност, се покажува дека ма-
кедонската историја е долга, дека има по-
веќе развојни цивилизациски фази, дека 

македонската култура е богата и сложена, 
што значи дека во одредени епохи се 
брише она што еднаш е запишано. Дека 
македонската историја е археологија на 
знаењето на јавни и на тајни јазици, доаѓа 
време кога сите траги од македонските 
историски и цивилизациски записи ќе би-
дат реконструирани, промислени, протол-
кувани во една интегрирана, да не речам 
интегрална историја на македонскиот на-
род. Непромислената и нереспектираната 
историја е неинтегрирана историја и таа 
лесно станува предмет на туѓи аспирации 
и злоупотреби за други национални инте-
реси. Стереотипот на правната и без кон-
тинуитет македонска историја импли цит-
но го поддржива секој оној кој одбива да 
се соочи со историските дадености и кој е 
индиферентен кон фактите. Токму затоа 
денес е неопходен повеќе од било кога 
досега нерамнодушен пристап кон исто-
ријата сфатена како стварност или ми на-
то. Несомнено македонската културна ис-
торија треба да се ревидира, да се попол-
ни со постојните факти и да ја поткачи 
македонската национална позиција, маке-

донската држава и македонската перс-
пектива дома и во светот. Она што го 
нап рави д-р Поповски е еднакво на про-
екти на цели институции. Тоа не смее да 
се губи од вид кога се проценуваат не-
говите студии за Георгија Кастриот, однос-
но за Мијаците како домороден етнички 
еле мент на Балканот", истакна академик 
Ќу лафкова. 

Воедно, таа потенцира дека треба да 
се стави крај на негациите за да може нау-
ката покомотно да истражува, а маке дон-
скиот народ да може да опстане суверено 
во својата држава за да се здобие со са-
мопочит и за да ја побуди почитта на дру-
гите кон него. 

Здружението за културна афирмација 
на Мијаците - "КАМ Галичник", во 
холот на Македонската опера и ба-

лет го промовираа изданието "Мијаците-
потомци на античките Македонци и пра-
стари жители на Матија" од д-р Петар По-
повски. За книгата говореа Тихомир Јова-
новски, Катица Ќулафкова и Косто Граор-
ковски. 

Пригодна реч имаше и авторот. 
Д-р Петар Поповски е плоден автор на 

повеќе студии со кои постепено го води 
читателот во материјата, укажувајќи му 
дека сè она што е запишано е вистинито, 
потврдено со аргументи и со оригинални 
документи. Авторот Поповски, за темата 
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