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Станува збор за дело кое се 
крепи врз изобилство од 
новопронајдени и 
новововедени или прв пат 
употребени валидни факти, 
собирани долготрајно и 
континуирано.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

КНИГАКНИГА

ИСЕЧОК ЗА ИСТОРИСКИ ПЕРИОД ИСЕЧОК ЗА ИСТОРИСКИ ПЕРИОД 
ПРЕПОЛН СО СИЛНИ СУДБИНСКИ ТРАУМИПРЕПОЛН СО СИЛНИ СУДБИНСКИ ТРАУМИ

РУСК АТА ДИПЛОМАТИЈА И РУСК АТА ДИПЛОМАТИЈА И 
МАКЕ ДОНСКИТЕ БРАНУВАЊАМАКЕ ДОНСКИТЕ БРАНУВАЊА

Институтот за национална историја 
и издавачката куќа "Менора" ја 
про  мовираа книгата "Руската ди-

пломатија и македонските брану ва ња" (крај 
на XIX и почеток на XX век), сведоштва 
од руските архиви од Растислав Тер зи-
оски.

Книгата ја претставија академик Гане 
Тодоровски и Јован Донев. Академик То-
доровски посочи дека "станува збор за 
фундаментален историографски труд во 
кој е презентирана граѓата складирана 
во архивата на Русија". 

"Во историографскиот труд на Тер зи-
оски - истакна академик Тодоровски - 
вткаени се многу спомени од нашата за-
едничка дружба, кога многу години по-
минавме во Русија. Авторот повеќе го-
дини раскопачувал приод кон драго це-
ната ризница од аргументи и факти, чие 
премиерно обелоденување се случува 
како репрезентативна и автентична афир-
мација на допадливото лице на нашата 
современа историографија. Станува збор 
за дело кое се крепи врз изобилство од 
новопронајдени и новововедени или прв 
пат употребени валидни факти собирани 
долготрајно и континуирано во наоѓа-
лишта кои се спомнати во предговорот 
на книгата - 'богатите архиви на Руската 
Федерација, кои за среќа одамна се до-
стапни и за нашите истражувачи, кои 

придонесуваат за поточно утврдување на 
многу прашања врзани со политиката на 
Русија кон балканските земји, особено 
по четокот на XX век е едно од клучните 
проблеми на големото источно пра ша-
ње'. Во овој цитат од предговорот под-
несени ни се на увид клучните зборови 
на проблемскиот труд".

Во книгата акцент му е даден токму на 
еден значаен сегмент за македонската 
историја. Станува збор за еден аспект на 
македонско-руските односи во времето 
на преминот од XIX во XX век, за односот 
на Царска Русија кон македонските пос-
тојни немири. За руската дипломатија тоа 
е време на нејзината тврда определба за 
зачувување на "статус кво", клучен збор 
за нивниот став. За Македонците тоа  мо-
жеби е најкрвавата деценија во нивната 
историја, време кога длабоко се разо ча-
рани од европските настојувања. 

"Авторот - додава академик Тодо ров-
ски - очигледно фокусира мошне важен 
проблем за Македонија - периодот кога 
се физиономира онаа Македонија, која 
ќе настојува да го напушти преку рево-
луционерен скок статусот на аноним-
ност, па ќе се одважи во авантура во која 
првично ќе биде поразена, страотно де-
примирана, понижена и обесхрабрена, 
но која, и за жал и за среќа, по една или 
две децении како субјект ќе се поткрене 

си и трауми. Ова е исечок од ма ке дон-
ската историја кога е актуелен сло ганот 
"Слобода или смрт".

За вториот промотор Донев, зборот 
"бранувања" содржан во насловот на де-
лото на Терзиоски нè навраќа на она што 
е континуиран белег на македонската 
историја. 

"Целата наша историја, ако сакате и 
нашава денешница, не може подобро да 
се опише отколку со зборот 'бранувања'. 
Постојано потсетува на комплексноста 
на нашата постојана потрага по сопс тве-
ното, потиснато или подзаборавено, се-
едно. Методологијата која тој ја користи 
е стандардна - копање по архивите, не-
уморно читање и размислување. Царска 
Русија е една од ретките држави, големи 
сили чија надворешна политика не е мо-
тивирана исклучително од внат реш нос-
та. Напротив, покрај внатрешните еко-
ном ски но и политички мотиви, зад оваа 
политика се крие нешто што тешко може 
да се нарече рационално, препознатливо 
и предвидливо, уште повеќе оствар ли-
во...", објасни Донев.

Едноставно, авторот од воведниот збор 
па до крајот на делото, осврнувајќи се 
првенствено на минатото, пишува за сите 
тие "бранувања", се разбира, поткрепе-
ни со валидни документи добиени од 
ста рите руски архиви. 

на нозе, па од истите оние фактори на 
омаловажување ќе биде извлечена исто-
риска сцена како ревитализирана, реак-
туелизирана, реафирмирана политичка 
и етнокултурна самостојна единица, спо-
собна за самостоен живот". 

Растислав Терзиоски аргументирано 
го следи тој пат. Неговата книга е врзана 
за исклучително важен историски пери-
од на силни, трагични и судбински потре-


