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ПРОФ. Д-Р ЛАЗАР ЛАЗАРОВ СО ПРОФ. Д-Р ЛАЗАР ЛАЗАРОВ СО 
НОВ ТРУД ЗА БОЛНАТА ПОНОВА НОВ ТРУД ЗА БОЛНАТА ПОНОВА 
ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈАИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Трудот "Патот до 
Македонија" е есенцијален 
придонес во осознавањето на 
нашата политичка, културна 
и транзициона реалност. 

Пишува: Милева ЛАЗОВА

КНИГАКНИГА

ТРНЛИВИОТ ПАТ КОН ДРЖАВНОСТАТРНЛИВИОТ ПАТ КОН ДРЖАВНОСТА

Под капата на издавачката куќа 
"Култура" неодамна од печат из-
лезе книгата "Патот до Маке до-

нија" од проф. д-р Лазар Лазаров, чиј 
творечки научно-истражувачки опус е 
голем и разновиден. Неговите дела по 
својот карактер и тематика зафаќаат 
повеќе области, меѓу кои се издвојуваат 
студиите, монографиите и други тру до-
ви со историска, општествено-еко ном-
ска, политичко-правна, дипло мат ска и 
меѓународна проблематика.  

Најновиот труд на проф. д-р Лазаров, 
"Патот до Македонија", содржи повеќе 
целини и области.

Како што потенцираат рецензентите 

на книгата, проф. д-р Димитар Мирчев и 
проф. д-р Зоран Јолевски, авторот во 
овој труд го следи и го анализира трн ли-
виот пат кон создавањето на маке дон-
ската државност, со нагласено мес то на 
позицијата на Македонија во ју гословен-
ската федерација (1943-1991), а особено 
третирајќи го процесот на осамос тоју-
вање и развојот на маке дон ската др жав-
ност од 1991 година до денес. 

"Во првиот дел - велат рецензентите 
- Лазаров ги истражува македонско-
српските територијални разграничу ва-
ња и односи со делот на Косово, при 
што врз основа на аргументирана пот-
крепа и пристап, извлекува објективна 
оценка за неправедното и нелегално 
откинување територии од македон ски-
от национален организам од страна на 
Србија и од другите соседни балкански 
држави. Во другите делови од овој труд 
се изнесени оценките и видувањата на 
авторот за градењето и за развојот на 
внатрешната политика и поредок на РМ 
по осамостојувањето 1991 г., при што 
нагласено место им се дава на спро-
тивставените сили и разбирања, од нос-
но меѓупартиски судири и односи и 
последиците од нив. Притоа, анализата 
на Лазаров не ја изостава, туку ја на гла-
сува негативната улога на партиските 
челници и раководни личности од вла-
дејачките структури".

Според рецензентите, значаен прос-
тор во трудот авторот отстапува и на 
односот на меѓународниот фактор кон 
РМ, особено на САД и на ЕУ. Во контекст 

нитетот на државата, проблемите со со-
седите, кризата во 2001 година, ме ѓу-
етничките односи...

За "Патот до Македонија" своја ре-
цензија дадоа и Душко Стојановски и 
Глигор Стојковски, кои потенцираа дека 
особено значаен дел од книгата е пр-
виот "Територијалните разграничувања 
помеѓу Србија и Македонија" и тоа од 
две причини - поради бројната доку-
ментација, која Лазаров ја обезбедил и 
ја систематизирал и од која се гледаат 
обидите ова прашање да се реши вед-
наш по ослободувањето, втората поло-
вина на четириесеттите години од ми-
натиот век. И времето кога й ги соопш-
тува на јавноста овие податоци, пов тор-
ното актуелизирање на разграничу ва-
њето, шеесеттина години подоцна, во 
значително изменети политички окол-
ности.  

За рецензентите, но и за јавноста 
битно е дека проф. д-р Лазаров нуди 
книга богата со историска доку мен-
тација, со странски погледи за исто-
риските случувања во Македонија и со 
жив, племичен јазик за многу актуелни 
настани.

"Македонија и македон ски-
от народ и во минатото и де-
нес, во интерес на добросо-
сед ството, правела терито ри-
јални отстапки на своја штета, 
па сепак и засега не се про-
јавило и нема територијални 
претензии иако повеќе ре гио-
ни, околии и градови се отки-
нати неправедно и отстапени 
на Србија и на другите со сед-
ни земји", се вели во предго-
ворот на книгата "Патот до 
Македонија".

на ова се проблематизирани тешко тии-
те на нашата надворешна политика и 
позиција, долгиот и мачен процес на 
признавање на независноста и сувере-


