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Во работниот наслов се тематизира проблемот 
на идентитетот на Македонците. Македонскиот 
читател, сосема логично, својот идентитет го следи 
како нешто саморазбирливо; меѓутоа, тој би требало 
да земе предвид дека соседните држави до денешен 
ден се обидуваат со проблематични аргументи да 
ги втемелат нивните претензии за македонскиот 
јазик, името и територијата, кои на Македонците 
не им дозволуваат никаков сопствен идентитет. 
Почнувајќи од Берлинскиот конгрес во 1878 г., но 
особено по Балканските војни од 1912/1913 г. тие ги 
повторуваат своите фалсификувани барања, притоа 
надевајќи се на тоа дека еден ден тие би созреале во 
неотповикливи вистини.

Следствено на тоа, семејството на народите 
беше погрешно информирано за идентитетот на 
Македонците, а сега тоа ќе може да си направи 
објективна слика за историјата на Македонците.

Истражувањето се темели врз (необјавените) акти 
на Политичкиот архив на германското Министерство 
за надворешни работи. 

Подготвила: Милева ЛАЗОВА

" М А К Е Д О Н С К И О Т  Ј А З О Л "" М А К Е Д О Н С К И О Т  Ј А З О Л "
ОД КНИГАТА НА 
ХАНС-ЛОТАР ШТЕПАН
"МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗОЛ" - Идентитетот 
на Македонците прикажан на примерот 
на Балканскиот сојуз (1878-1914), во 
издание на "АЗБУКИ"

Што се однесува до невоо би чае-
ниот совет на Балугџиќ, Србија 
да се ограничи на областите 

кои некогаш навистина й припаѓале, то-
гашниот одговорен за односи со јав нос-
та не бил исклучок; имало и други уме-
рени политичари.

Така, на пример, цитиран бил срп ски-
от пратеник во Рим, Миловановиќ, кој и 
покрај тоа што аспирациите на Србија и 
на Бугарија биле насочени кон иста цел, 
кон Македонија, во тоа не гледал пречка 
за потесна соработка ниту, пак, за гео по-
литичка воздржаност на Србија:

"Србија не може, како што й налагаат 
интересите, да се прошири на море... Па-
тот кон нејзиното природно море, Ја-
дран ското Море, й е пресечен од Ав-
стрија. Исто така, мора да се откаже и од 
проширувањето кон Солун. Србија, при 
поделбата на Македонија, мора да се 
задоволи со Стара Србија и наместо тоа 
да се осигура дека патот за извоз преку 
Солун ќе й биде отворен".

"Поделбата на Македонија", која и са-
миот ја барал, ја ограничувал на Стара 
Србија, Косово, каде со право може да 
се говори за српско население.

Она што може да се забележи во раз-

Србија-Стара Србија (Косово) - Ма-
ке донија

мислувањата на српскиот пратеник е 
претпазливото застапување на инте ре-
сите за надворешна трговија на Србија, 
која немала пристап на море. И покрај 
подготвеноста за политичка и воена воз-
држаност, и тогаш морало да им било 
јасно дека транспортниот пат од Белград 
кон Егејот, значи долж прастарата траса 
по долината Морава-Вардар, морал да 
остане отворен. Ова бил комплекс кој и 
во денешно време е од егзистенцијално 
значење за Република Македонија, што 
се покажало и во случајот со само вол-
ната стопанска блокада на Грција кон 
Македонија од 1992 година.

Во поглед на албанското прашање во 
Стара Србија, односно Косово, во еден 
извештај на пратеништвото во Белград, 
се јавуваат интересни размислувања, 
кои поради својата актуелност заслу жу-
ваат поопширно да се цитираат. Во исто 
време нудат очигледна потврда за она 
што денес може да се прочита во исто-
риите, односно да се види во доку мен-
тарните емисии.

Пратеникот Фон Ратибор коментирал 
еден разговор со српскиот премиер Па-
шиќ:

"Овој не може а да не забележи дека 
во Стара Србија Србинот сè повеќе се 
повлекува пред Албанецот. Овој процес 
не е со нов датум, познато е дека започ-

нал уште кон крајот на XVII век, кога 
500.000 српски жители водени од митро-
политот од Пеќ се преселија во Унгарија, 
а на нивно место дојдоа Албанци. Срп-
скиот род сè посилно и посилно беше 
потиснуван од албанскиот елемент, така 
што денеска цели места, кои порано би-
ле српски се албански. Србите, при тис-
нати од туѓо племе, се најдоа во неза вид-
на положба. Евентуалната автономија на 
Албанците, дури и само во областите по 
географското разграничување под пал-
ка на г. Пашиќ (се работело за про вин-
циите Јанина и Скутари), како последица 
можеше да има само уште еден чекор 
напред во потиснувањето на српскиот 
од страна на албанскиот елемент во Ста-
ра Србија".

Кнезот Фердинанд во Софија нена деј-
но ја прогласил бугарската независност. 
Она што уште повеќе го налутило царот 
Вилхелм II, повторно според зборовите 
на тогашниот канцелар, покрај падот на 
неговиот "специјален пријател" Абдул 
Хамид, било тоа што Фердинанд, згора на 
сè, се осмелил да се круниса за крал, без 
да го праша него, Вилхелм.

Ова било доволно комплицирано. Но, 
што било ова во споредба со австриската 
анексија на Босна и Херцеговина, која 
влијаела врз светската историја! Тоа мо-
жело да заврши само со катастрофа.
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(продолжува)

вање на Берлинскиот 
договор и (на вод на-
та!) различна интер-
претација на пре го-
ворите во Рајхштат и 
Бухлау. Но, по Ревал 
се јавила една долго-
рочна пер спектива, 
ко ја на Ру сија и на 
оста натите две член-
ки на Антантата им 
била мно гу по важ на 
од Бос на (и Србија),  
кои одлучиле, и по-
крај го лемата пропа-
ган д на врева, рабо ти-
те се пак да не отидат 
пре да леку. Причината 
би ла мошне едно став-
на: на Антантата й се 
чи нело дека е пре-
многу рано да поч не 
кавга со Германија и 
Ав стрија; подготов ки-
те во Русија и Фр ан-
ција сè уште не го дос-
тиг на ле пла нира ното 
ни во.

Оттаму не изне на-
дува тоа што, дури и 
во оваа експлозивна 
си туација по австрис-
ка та провокација, гер-

потребно трошење енергија, која ја чу-
вале за попогоден момент - и тогаш не 
само за еден противник (Австро-Унга-
рија)! Бидејќи во текот на Вилхел мин-
скиот пе риод во Лондон станало јасно 
дека на континенталната рамнотежа по-
вторно й била неопходна корекција од 
Англија. Избрзана реакција на две пот-
чинети - но во исто време неопходни - 
погранични држави можела да уништи 
сè на патот кон оваа долгорочна стра-
тешка цел. За тоа, вниманието требало 
да се сврти кон други ситуации - ако 
требало истите и да се предизвикаат.

Од воен аспект српско-црногорскиот 
пакт не бил многу силен. Но, подгот ве-
носта веднаш да се тргнат настрана бал-
канските кавги кога исто насочените ин-
тереси можат да се вперат против заед-
нички надворешен непријател, еден ден, 
во не така далечна иднина, ќе се по каже 
на дело. Едно било јасно и за инвол ви-
раните, и за набљудувачите: Анек си јата 
немало да мине неказнето.

Сосема јасни зборови.
Само на дворот, се чини, не сакале да 

ги слушнат. Ова имало катастрофален 
исход: искусните хабзбуршки дипломати, 
пре це нувајќи се себеси, сосема ги пот це-
ни ле последиците од нивниот импе рија-
листички акт.

Но, што се случувало со германскиот 

На почетокот сè било мирно на Бал-
канот, главно, затоа што Русија знаела ка-
ко да ги смири огорчените Срби, иако и 
самата била шокирана од ова прекр шу-

манското прате ниш тво во Белград извес-
тило дека, според срп скиот печат, рус-
киот министер за надво решни работи 
Исвол ски препорачал "тр епливо да се 
при че каат дипломатските разговори". 
Од срп ска страна, тие одговориле дека 
"од ваквите раз го вори досега многу мал-
ку профитирале". (На вистина безо браз-
но! Од каде й е на Ср бија храброст за вак-
ва дрскост?)

Тука пратеништвото заклучило дека 
"вистинскиот, депримирачки впечаток" 
во водечките кругови не се пренесувал 
во печатот. Во секој случај, би погрешиле 
доколку би сметале дека "Србија трајно 
се откажала од своите 'права' и од на-
порите за добивање на истите. Можеби 
некое време Србија ќе останела мир-
на...".

Но, не останала мирна.
Србија не можела сама да се крене на 

оружје, па истиот месец, октомври 1908 
година, склучила воен пакт со Црна Го-
ра. Ова е значајно, со оглед на тоа што со 
години тие биле во многу непријателски 
од носи. Двете ги мобилизирале своите 
ар мии и биле подготвени да маршираат 
на Австрија, но биле спречени од Русија 
и Велика Британија (засега!).

За британските, како и за руските 
ст ра  тези, ова било предвремено и не-

кајзер? Судејќи по проучувањето на 
списите, тој ги читал сите извештаи, и 
тоа темелно. Познато е дека во некои 
прилики неговите реакции биле из бр-
зани, но тој бил исклучително заинте ре-
сиран за политиката и застапувал високи 
етички вредности. Ги познавал и сите 
личности кои се занимавале со политика 
- повеќето од нив сигурно и лично ги по-
знавал. Зарем го пропуштил токму овој 
извештај? Но, во случај овој извештај на-
вистина да не дошол до него од оправ-
дани причини (здравствени проблеми, 
престој во некоја бања, да отишол на 
јавање...) – каде бил германскиот кан це-
лар Фон Билов? Што помислиле во каби-
нетот или во повисоките служби кога 
прочитале:

"Таа (Србија) сепак ќе продолжи со 
под готовките чекајќи подобри вре ми-
ња".

Подобри времиња? Подготовки! Овој 
сарказам можел да остане незабележан 
само поради некоја судбоносна случај-
ност. Доволно е втор пат да се погледне 
и да се сфати подлабокото значење на 
оваа игра со зборови.


