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КНИГАКНИГА

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ПРОПАТУВАА НИЗ МАКЕДОНИЈА И 
ЈА ОВЕКОВЕЧИЈА ВО ПАТОПИСИТЕ

Патниците кои од 
различни побуди и цели 
доаѓале и крстосувале низ 
Македонија, несомнено 
биле сведоци на низа 
настани од крајот на XIX 
век и почетокот на XX век. 
Тоа е времето на 
слабеењето на 
Отоманската империја и 
на ширењето на 
странските пропаганди во 
Македонија.

БЕЛЕШКИ И СЕЌАВАЊА НА 
СТРАНСКИТЕ ПАТОПИСЦИ

"Македонија во делата на стран ски те 
патописци" (1894-1902) е труд кој 
претставува деветта книга од цик-

лусот патописи, чија до ку мен та ци ја гриж-
ливо е истражувана во свет ските биб лио-
теки и студиозно проу чувана, сис тема ти-
зирана и подготвена од, денес по којниот, 
академик Алек сан дар Мат ков ски. Делото 
на Матковски е објавено од МАНУ и од 
Фондацијата "Трифун Кос товски" и пред 
присутните, меѓу кои, првиот прет се да-
тел на Ре пуб лика Ма ке донија, Киро Гли-
горов, Него вото бла жен ство Архие пис-
копот охрид ски и маке донски Г.Г. Стефан, 
бројни претставници на научниот и на кул-
тур ниот живот од земјава, за авторот и за 
неговото обем но творештво говореа ака-

тар на англиската Амбасада во Ис танбул, 
во периодот од 1893 до 1898 година имал 
можност, на самото место, да ги согледа 
тогашните економски и политички при ли-
ки во Отоманската им перија. Меѓу дру-
гите земји ја посетил и Македонија, каде 
што интерес му пред извикале градовите и 
етничкото насе ление. Со симпатија пишу-
вал за Маке донија. Вториот англиски пате-
писец Џорџ Фредерик Абот го искористил 
своето патување за проучување на маке-
дон скиот фолклор. Неговите белешки 
се поврзани со обичаите во Македонија, 
особено со свадбарските и погребните 
церемонии. Низ Македонија патувал во 
1900 и 1901 година и тоа, главно, во Егејска 
Македонија. Има напишано по веќе книги 
за нашата земја и тоа "Macedonian Folk-
lore", Cambridge и "The Tale of a Tour in 
Macedonia", Лондон од 1903 година и "Tur-
key in transition", Лондон од 1909 година. 

Интересно за австрис киот научник Адолф 
Штрук, кој три пати патувал во Македонија, 
биле архео лош ките локалитети. Како гео-
граф, исто ри чар и археолог ги обиколил 
сите места, кои во античко време имале 
некаква политичка и економска улога. Уго 
Гроте, исто така, Австриец иако имал за-
дача да оди во Албанија и неа да ја про-
учи, остварил и едно мошне кусо пату-
вање со коњ од Битола до Охрид, испол-
нето со возбудливи доживувања. 

Патниците кои од различни побуди и 
цели доаѓале и крстосувале низ Маке до-
нија, несомнено биле сведоци на низа нас-
тани од крајот на XIX век и почетокот на XX 
век. Тоа е времето на слабеењето на Ото-
манската империја и на шире њето на стран-
ските пропаганди во Ма кедонија. Покрај 
грчката, српската и бу гарската про паганда, 
биле засилени и активностите на като лич-
ката и на про тестантската верска пропаганда.

демик Цветан Гроз данов, прет се да тел на 
МАНУ и ака демик Томе Сера фи мовски, од 
име на Фондацијата "Трифун Костовски".

Книгата ја промовираше д-р Драги 
Ѓорѓиев, доцент на Институтот за на цио-
нална историја, кој истакна: 

"Како и претходните, така и оваа книга 
содржи интересни патописни бе лешки, лич-
ни видувања, сеќавања и до живувања, 
реализирани кон крајот на XIX век и на 
почетокот на XX век. Во неа се поместени 
текстови на четворица па тописци: Чарлс 
Елиот, Џорџ Фреде рик Абот, Адолф Штрук 
и Уго Гроте. По крај овие четири патописи, 
книгава содржи и мемоари на познатата 
мисионерка Елен М. Стон, чиј престој во 
Македонија се одвивал во мошне невоо-
бичаени ус лови, во време на подготовките 
на ма кедонските револуционери за воста-
ние". 

Англичанецот Чарлс Елиот, како се кре-


