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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отво  -
ре ност кон јавноста. Овде автен тич   но обја ву ваме и текстови 
кои не се во со гласност со на шата уредувачка политика.

О Д  А Н Т ИМ А К Е Д О НШ Т И Н А

Една од најактуелните теми од општествениот и од по-
литичкиот живот последниве години, особено во последно 
време, во нашата земја е прашањето за името. Многу по ли-
тичари, разни експерти даваат секакви изјави и разни тол-
кувања околу името на нашата држава, националните белези - 
македонскиот јазик и македонската нација. Се вршат многу 
анкети меѓу народот и сè така секојдневно. Дури ниту децата 
немаат мир. Еден ден мојот внук доаѓајќи од училиште ми 
вели: Ние денес учевме дека нашиот јазик е словенски, дека 
потекнува од старословенскиот, ама нели е македонски? Што 
можев да му одговорам? Ништо што може да го разбере 
толку брзо и толку едноставно, а да не ги навреди неговите 
наставници.

Нема човек во Република Македонија кој би го дал она 
најсветото, а тоа е своето име и својата националност. Во 
сите тие дискусии, изјави, коментари дежурни виновници се 
актуелната политика, те не знаела како да постапи, те ова, те 
она и секако соседот со кој се спориме околу овие свети 
работи - Република Грција. А решението е кај нас.

Со моево обраќање не би сакала само да се надоврзам на 
многуте дискусии околу ова прашање или да дадам само 
свое видување, туку сакам да укажам на нешто на кое во-
општо не се внимава или не се истакнува она што е светски 

Значи, ние сами ги учиме децата и му кажуваме на светот 
дека сме Словени и дека нашиот јазик е словенски.

Толку ли нашите научници не можат да се послужат со 
нешто што е признато во светот и што укажува на нашиот 
идентитет, а тоа е: Канадската енциклопедија каде ја има Табе-
лата на индо-европските јазици во која се наредени следниве 
јазици: indic, iranian, macedonic, italic, celtic, germanic.

Значи, трет по ред е наведен македонскиот јазик. Во ан-
тиката (стариот век) постои само како македонски и во сред-
ниот век само македонски, додека во новиот век од него 
произлегле: словенечкиот, српскиот, хрватскиот и бугарскиот 
како јужно-македонски јазици; чешкиот, словачкиот, полс ки-
от, кашубијански, вендиш јазик и полобионскиот јазик се 
употребуваат во Чешка, Словачка, Полска, а последните два 
во Германија; потоа доаѓаат рускиот, белорускиот и укра-
инскиот како источни јазици кои се употребуваат во Русија, 
Украина и Белорусија.

Посебен доказ со особена важност за нашата припадност 
се наоѓа во Писмото напишано на Каменот на розета, про-
најдено во 1799 година во Египет, од страна на Наполеоновата 
експедиција, а денес се наоѓа во  Британскиот музеј во Лон дон. 
На него стојат 3 колони напишани на 3 различни јазици: а јазикот 
на победниците е македонски и стои во средина, а од едната 

признато и оди во наша корист за веќе еднаш да дојдеме до 
саканото решение и да станеме членка на ЕУ и на НАТО.

Сакам да истакнам дека во време кога се бориме за на-
шето име македонско, за нашиот македонски јазик и за на-
шата македонска припадност во сите учебници каде се го-
вори за нашиот јазик и нашата нација, нашето потекло и 
припадност се истакнува следново:

"Словените дошле во Македонија со својата многубожечка 
вера, со своите обичаи и бит... Словените на територијата на 
Македонија го примиле христијанството кон крајот на VII 
век... Светите браќа Кирил и Методиј ја создале првата 
словенска азбука - глаголицата и ги превеле на словенски 
јазик главните христијански богослужбени книги... Изворите 
за Св. Кирил и Методиј, главно, се поделени на словенски, 
грчки и латински... Употребата на римската и на грчката 
азбука траела многу години итн." (Извадок од учебникот 
Македонски јазик и литература за средно стручно об ра-
зование, автори Добрила Миловска, Нина Анастасова-Шки-
њариќ и Симон Саздов. Рецензенти се професори по маке-
донски јазик, а издавач "Табернакул" - 2006 година.)

Истото може да се види и во учебникот за V одделение по 
Македонски јазик, чиј автор е Косара Гочкова, а рецензенти 
се Славко Здравковски, професор на факултет, Радмила 
Панова, професор во основно образование и Вера Муцунска 
- виш советник при Министерството за образование и наука, 
издаден 2002 година.

"Македонскиот јазик се создавал од говорите на сло вен-
ските племиња кои во текот на VI и VII век се населиле во 
најјужните области на Балканскиот Полуостров", или "Првиот 
словенски книжевен јазик (старословенскиот) е создаден 
врз македонска дијалектна основа". И понатаму "Говорот на 
македонските Словени од околината на Солун е прв заед-
нички литературен јазик на сите Словени".

Истото тоа се повторува и во учебниците по историја, но 
таму понекогаш се спомнува и некаква симбиоза меѓу Слове-
ните и Македонците.

страна е коптскиот, а од другата е данајскиот - хеленскиот.
Македонците, академик Томе Бошевски и неговиот по-

млад колега д-р Аристотел  Тентов, се зафатија со колосална 
задача: проучување и дешифрирање на јазикот на античките 
Македонци. Француските лингвисти направија документарна 
емисија за Каменот на розета и за античкиот македонски ја-
зик од кој потекнува и денешниот современ македонски јазик.

И уште еден колосален аргумент: во Светата книга - Биб-
лијата пишува дека  Св. Апостол Павле со своите две пату-
вања низ Македонија ја покрстил и првата жена Македонка - 
Лидија, а тоа е во половина на првиот век, а не во VI кога "се 
христијанизирале" Словените во Македонија. А што збору-
ваат ранохристијанските цркви во Македонија и Првата ма-
кедонска патријаршија Јустинијана Прима? Нели тој про цес се 
одвивал многу порано од VI, VII век? 

Ете, тоа би било мал дел од доказите за нашето дамнешно 
постоење, за нашата припадност и национални белези. И 
крајно време е, ако не и предоцна, да извршиме повторна 
рецензија на нашите учебници за да не нè прекрстуваат и да 
нè нарекуваат како кој ќе посака.

А, можеби и имаат право, кога сами велиме дека сме 
Словени, дека нашиот јазик потекнува од старословенскиот, 
а овој, пак, од грчкиот... Грците дури и малку прават во 
нашето понижување. Треба да мавтаат со нашите учебници 
по историја и по македонски јазик низ светот за најпосле да 
сфатиме дека нашите учебници "вријат" од антимакедонство. 
Време е да сториме нешто за нашите генерации.
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