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Пишува: Mиилева ЛАЗОВА

"Документите се огромна 
суровинска граѓа за 
производство на научна 
вистина за Македонија, или 
нејзина веродостојна 
меморија", рече промоторот 
академик Гане Тодоровски.

"Австро-Унгарија и Русија во 
името на Европа се обидоа тоа 
да го сторат во Македонија и 
доживеаја потполн неуспех. Се 
разбира, цената целосно ја 
плати населението во 
Македонија", истакна Донев.

ДЕЛЕЖОТ - С  УДБИНСКА ДЕЛЕЖОТ - С 
БЕЛЕГА НА М  АКЕДОНИЈАБЕЛЕГА НА М 

V I  И  V I I  Т О М  О Д  С И М О Н  Д Р А    К У ЛV I  И  V I I  Т О М  О Д  С И М О Н  Д Р А  

Во Институтот за национална ис-
торија беа промовирани шестиот 
и седмиот том од зборникот "Ма-

кедонија меѓу автономијата и дележот" 
во редакција и превод на Симон Дра-
кул, а во издание на "Селектор". Книгите 
се дел од истражувањето на Дракул за 
руската дипломатска документација од 
периодот меѓу 1894 и 1913 година.

Симон Дракул почина 1999 година и 
со овие томови се заокружува неговиот 
труд "Македонија меѓу автономијата и 
дележот".

Промотори на зборникот беа ака де-
мик Гане Тодоровски и Јован Донев.

ТРАГИКА
При промотивната реч академик То-

доровски истакна дека овој зборник е 
драгоцена архивска граѓа презентирана 
во двата последни тома, шестиот и сед-
миот, кој ни ја збогатува историо граф-
ската наука со принос од мошне ко-
рисно значење. 

"Во двата возбудливи збора - вели 
академик Тодоровски - автономија и 
дележ, руската дипломатија успева да 
ја внесе како синонимија за Македонија, 
судбинската белега на нашата земја 
пред злосторничкиот чин од 10 август 
1913 година, кога нашата земја е по-
делена меѓу Србија, Грција и Бугарија. 
Во овие два збора како да се содржи 
сета трагика на Македонија од кога знае 
за себе. Трагика која од недосонуван 
сон и суштина на една долга и крвава 
борба се престорува во грдо јаве на 
дележ, поим на реална национална ка-
тастрофа. Оттука, последните две книги 
од Дракуловиот седмотомник е мате-
рија тематски врзана за македонското 
ропство од Отоманската империја. Тоа 
се годините 1908, 1912 и делумно 1913 
година и претставува ретко богата, су-
рова и жестока фактографија за фина-

поглед врз проблематиката на спом на-
тата квинквенија за да се сфати неј зи-
ниот морничав и трагичен тон. Тоа се 
години на најжесток турски државен и 

Македонија), години на кризата на 
ВМРО, години кога Србија и Бугарија го 
почнаа своето тајно пазарење за по-
делба на нашата земја. Ова се годините 

"Бидејќи сè е кажано многу поубаво отколку што мојата 
струка може да си дозволи, да му се заблагодарам на Инс-
титутот за национална историја што имаше разбирање за овој 
труд, да му се заблагодарам на 'Селектор' кој го издаде. Бор-
бата за да се издадат сите овие 7 тома траеше 12 години. Во 
1993 година из лезе првиот том 'Македонија меѓу автономија и 
дележот' и јас денес сум пресреќна што на генерациите ќе им 
оставиме мате ријал да читаат, да градат, да ја сакаат Ма-
кедонија. Ова е пе риодот кој го опфати оваа документација, и 
тоа е најкритичниот за Македонија, од пред Илинден до рас-
черечувањето во 1913 година. Јас само жалам што Симон 
Дракул не е тука да му се радува на својот труд".

Сопругата на Симон Дракул

лето на македонското распаѓање во 
текот на првата деценија на XX век. 
Благодарение и на оваа изворна до-
кументација за македонските состојби 
од почетокот на минатиот век, нашата 
историска наука ќе собере сили да раз-
јасни многу нешта за суштините во про-
цесите кои ја бележале епохата. До-
волно е да се фрли дури и најбегол 

управувачки терор, години кога на дело 
се плаќаат многуте илузии на Илинден 
од 1903 година, години кога Македонија 
одвнатре се обезличува или неа ја обез-
личува теророт на вооружените банди 
на соседите - и Бугарија, и Грција, и 
Србија. Години на масовна имиграција 
и емиграција (се мисли на муслимански 
доселеници од Босна и од Србија во 

ДРАКУЛОВИОТ СЕДМОТОМНИК "ГОВОРИ" ДРАКУЛОВИОТ СЕДМОТОМНИК "ГОВОРИ" 
ЗА МАКЕДОНСКАТА ТРАГИКАЗА МАКЕДОНСКАТА ТРАГИКА
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ДЕЛЕЖОТ - С  УДБИНСКА УДБИНСКА 
БЕЛЕГА НА М  АКЕДОНИЈААКЕДОНИЈА

V I  И  V I I  Т О М  О Д  С И М О Н  Д Р А    К У ЛК У Л

ИСТОРИСКА КОПИЈА
Според вториот промотор Донев, да 

се следи историјата на еден народ кога 
во својот најголем период на постоење 

тоа не им ја намалува вредноста. 
"Тоа што се случуваше во Босна и 

Херцеговина во првата половина од 
минатото десеттолетие е само бројна 
копија на она што навистина се слу чу-
ваше во Македонија од 1904 до 1908 го-

дина. А причината е иста. Секогаш кога 
постојат обиди меѓуетнички или ме ѓу-
религиски недоразбирања да се ре ша-
ваат преку административно прекро ју-
вање на одредени територии, тогаш 
вооружените конфликти и етничките 
чистења се зад грбот. Австро-Унгарија и 
Русија во име на Европа се обидоа тоа 
да го сторат во Македонија и доживеаја 
целосен неуспех. Се разбира, цената 
целосно ја плати населението во Ма-
кедонија. Европа не ја научи таа лекција 
и ја примени во Босна и Херцеговина и й 
се случи Сребреница. Да се надеваме 
дека еднаш за секогаш сите ќе ја на-
учиме оваа лекција и нема да се пов-
тори. Тешко ми е да кажам, но принуден 
сум. Сите ние, колку и да нè има, од сè 
тоа што го преживеале нашите прет-
ходници, многу малку, речиси ништо не 
сме научиле", објаснува Донев.  

Според сфаќањето на Донев, доку-
ментите кои Симон Дракул ги открил и 
кои денес и се претставуваат на маке-
донската јавност, тоа јасно го пока жу-
ваат. Името Македонец и македонска 
нација се одговор на сите наши поделби 
и страдања од овој период. 

"Тоа е име кое нема никаква врска 
ниту со Коминтерната, ниту со кому нис-
тичка Југославија. Тоа име е одговор на 
сите делби и распределби и се појавува 
во Битолскиот вилает, во 1907 година 
прв пат е регистрирано. Тоа е име кое 
обединува, а не разделува. Име кое мо-
жеше од корен да ја измени политичката 
карта на југоисточна Европа, исто како 
што тоа може да го направи и денес и 
најверојатно ќе го стори, зошто доку-
ментиве кои денес ги претставуваме се 
добар одговор на бизнисмениот грчко-
македонски спор", додаде Донев.

Од овде може да се сфати дека овие 
документи се и добар одговор на грчко 
- македонскиот спор со името.

На крај, според Донев, едно е битно. 
Секој народ секојдневно се бори за 
сопствените интереси, за доброто на 
сопствената нација и држава и тука 
нема компромиси. Тука нема барање 
сојузници, чии интереси не се покло-
пуваат со интересите на сопствената 
нација. 

на официјализирана македонска анар-
хија, години на пустош и грабеж, години 
наречени пеколни за Македонија". 

Од долгото говорење на академик 
Тодоровски може да се заклучи дека ед-
ноставно голема полза од овој седум-
томник ќе имаат идните корисници на 
овие богати изворни информации, кои 
ни ги нуди Дракул за Македонија.  

нема своја држава е исклучително теш-
ко. Во такви случаи истражувачите на 
минатото се принудени да ги користат 
изворите на странските дипломатски 
конзуларни мисии кои се обременети 
со голем број дезинформации или по-
грешни толкувања на настани и про-
цеси. На такво нешто не се имуни ниту 
овие два тома на руски документи, но 


