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П РЕДГООР.
Секо! чоек, како члев на веко!а обшчвва вли ве*
ксие другарство,имат извесен долгввзвесва праа ков а од
нвф; Народот ве 1ет нашчо друго, освм 1едво големо
другарство, освоано на крвно родство, ва обшч пронзлез,
ва обшчи ивтересв. ПаметуашЈето ва тоа родство, тх)1а
провзлез и тв!е внтересв, заставуат секо! член од веко!
варод, да се одречит од веве1и сво!и враа в нвтересв
за да посветвт част от своате сшш иа обшчата арнотв!а
Тоа 1ет долгот ков вародавте. внтереси, за шчо члено?
од вародноста добв!ат зашчвта на сво!ите лвчнв иитересв тамо, каде ве сет доста само веѓовте сила. Долгот ков вародот 1ет тесно врдзав со долгот вон тат^
коивата, зашчо пов'ат1ето варод 1ет тесно врдзаао со
пов'ат1ето таткоава. Долгрт ков вародот в татковвата
заввсвт от врвлвкате встори1цка, ше прежввуат 1едев
варод в 1едва страна. То1 се првмевуат ков првлнкнте.
Долгот ков татковвата в вародот, до вегоото осашчествуа1в'е, се велвт вародев вдеал а кон вегоото осашчествуа1в,е требвт да се стремвт секо! свесев чоев. На*
роднн!от вдеал се првменуат кон всторв1цквте првдакв
итоа, шчо девеска бвло вародев вдеал, утре, по вегоото
осашчествуа1вге, ке остапит место ва друг, за ко! по
напред мало се мвслело. Често пак од 1еден Вјарод истор!ицките првлвкв требаат влв корено взмевуа!в'е ва
народните вдеали, коренев обрат ва идеалнте во друг
праец, влн угрожаваат нему со полно уввшчожаа!в'е. На
родните вдеали, влв долгот ков татковвата, се разбвраат
од развв членов ва вародот различно. Ко1 ва! керво
1ет разбрал нстннцшиот в ва! прав!от в&родев вдеал,
се ввдвт со пораинуахв^ето ва разбнра!в'ето н» вародвдеал од разив лвца. За да можвт да бидмт ло
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раннуа1в'е в оцевуа!в'е ва различно разбранвте народнв
ндеалв, требнт, тв!е да бвдат нскажавв уство влв ва
кввга. Искахуа1в'ето на своѓето разбвра1в'е ва вародввте
ндеалв н крвтвката ва таквв!а ве 1ет праздна работа, зашчо
вдеалвте сет душата на обшчата народва работа н од
здравоста на та!а душа завнснт в здравоста в плодовтоста на самата обшченародна работа. Лошо разбраввте
иародвв вдеалн само уголемуат народните вестревв, без
да довесат полза ва вародот.
Така разбиранси долгот ков татковнатА, 1ас се решвф, прво, да взложам мо!ето разбвра1ш'е на вародвате
вдеалв 4 на македонцнте во 1еден ред расудуа^в^а, проивтевв во Петроградцкото Македонцко Словевцко Научводвтературео Другарстзо „Св. Кламевт", * после и да
& вапечатам во та!а книга, каде сет поместевв в расудуа1в'а, ке прочетенв во упомеватото другарство. Со
тоа мвсл'ам да всполвуам, спроти мо!ате силв, 1еден дел
^д М010Т долг кон вародот мо! в ков татковвата мв.
Мнознаа од македовцквте четача ке бвдат удввенн от по1авуа1аЈето ва та1а вввга. За удввуа1а'е ке
вм бнднт во ае!а много. Неко1а ке речат: зашчо отцепуа1н'е од.бугарнте, кога нв!е до сега смесе велеле бугари
в соедшне^ето, а не расцепуа!а'ето араит св^ата ? Друзв
ке расудуат, отн со полното отцепуа1нЈег од Једна страва^
кс восторжествуваат нашнте веарвЈателв, коѓв шчо направуат свте сво1и свлв да ослабат балвавцквте словевв,
за да си подготват почва за раздел^уаЈа^е на балкавцквте
зем!в помег^у нвф, а од друга страна, оти оно ке не
ватерат нас македовцвте, да се откажиме от нашвшт
прв долг, да се борнме за политнчна слободи!а, да разрушвме сб, до сега напраено в да зафатнме се одаоо,
таЈса Д4 се^ речвт, ^д аз^уќа. Т^рекв ^б Ѓа^
оти 1ас;
проповедуам некаков надеж ва попрау!а'е ва турцвте
спротв вас а ва европе1цке реформн во татконната нв т
дога до сега 1асно било докажано, отн нв Турцв1а сакала,

сапат и ке сакат реформи во Македоѕв1а, нв држаите сет
н&кловеав да 1е првцудат Турцв1а, за да нв да!вт некаквч,
па и ва! малв реформв. Држаате, вел'ат маозвна, само
играат двпломатичаа игра со реформн, за да не склонат нас, да се откажвме от вооражена борба со Турцвѓа, от ка1а се нарушаат вивввЈот мир, а пошчо се
одречвме от та!а борба, тв!е ке ослабат да бараат от
Турци1а реформв за Македонвха.
Тв1а сет на! главввте возразуа1аЈа, шчо очекуам од
мнозина од мо1ите сонародници. Ма се чвнвт, отв оаи
ве сет прав в ето зашчо: Во ноата кнвга се зборуат,
ввствна, и за отцепуа!а'е и за соедвнуаха^е, но за отдепуа1н'е рт тШе, шчо сме веке отцепени в со кош нвш
пат не ке вв позвол'ат да се соЈеданиме, а за со!едануа!н'е со тв!е, со ко!в сме мора^нозадолжена дасе со!единвме, в со ко!в со1едине1а'ето 1ет возможно. Аѕо со
аашето отцепуаЈа^е од балкавцквте словевцкв народи
достигнаме С01еднвуа1а'его аа сето македовцко словеацко
иаселе1а'е во 1едво цело, вм!е не ке ослабнаме, туку ке
<;е усилвме, така да од исполвуаш^ето на вде^вте, шчо
<гет .разввЈеаи во та!а квига само ке се сшравдат послои*
цата, да 1ет свлата во ср1едвве1нЈето»
Сега се питат: далн од нашето отцепуаѓа^е од балкавцквте вароди, ке се восползуат вашнте аепр!ателн
н ко1в сет ти!е? Сега во БугарвЈа 1ет цода да зборуат,
да сет на! големв непрв1ателв ва балкавцквте словеаи:
русите в австро-унгарцвте, ко!а сакаат на почва на македонцкото праша!в'е да се зафатвт в продолжвт 1една
^орба мег'у србвте н бугарвте, кода ке ослабвт | салвте
и ва Једнвте н на друзите до таква стеиен, шчо ке
требвт да се вабркаат во балкавцките работи Русв1а и
Австро-Унгарв1а в првата ке завоѓуват Бугарвѓа и Стаи€,ул, а втората Србв!а и Солун, 1ас ке си позвсЛм да
несесогласамсотаквоглабоко полнтично „далековвдеѓа'е а »
Можвт, бугарвте и сет праи, кога мвсл'ат, отн Русв!а без

Бугарвѓа не можит да .сашчествуат, нв полвтичво, нв
еќономцкв, но тоа 1ет бугарпка полвтвка, а 1ас не сум
намерев да политвБанствуаи бугарцкв. 1ас сум маке*довец в &нтереснте н& моѓата татѕоЕаа мв се предста- ;
уат така: не Русв1а в Австро-УагариЈа сет непрв1а*
телите на Македонвха, а Бугарвѓа, Грцв1а в Србв1а.
Само енергвчва борба со твѓа трв држав ке взбаит од погубуахве нашата татковна
Борбата со трите балкапцкв држав ае аротворечит ва
нашвте ивтересв, ко!в се доствѓаат в со ревОл'уцв!а в со
еволЈуцв!а, или постепено развв1а1в'е на нашвхот иарод во
моралао-релвгнозев праец. Револ'уцв1ата стана в, ако
нма ва!уљаснв псследици за нас, пак даде веаош благодатнв ' резултатв, со ков Љчо можат да бЕдат задооленв нашвте борци за надвонална слободзѓа: тоа сет
мкфцштегцввте реформи/ко!в ке бидат рашврени спротв
нуждвте, шчо ќе се покажат со време: 11де1вте ва полно
отцепуа^в^е Ва пашв!6т аарод од друзите балкавцкв народи, не сет прбтворечЈе ва досегашвото работе1а'е на
нашв!от народ за слоббдвѓа, а само продолжеѓа^е аа негоотб досеѓашно рабСтега^е, на лочва евол^уцв^ва. До
сега напаот народ се ввтересуал поеке само со аолна
полнтвчна автономвЈа^ а во нацвоналввте вашв ивтеребв допушк:'ал башибузудцЕв да му се набркуат
разнв веканени гостн, ќако: буѓарв, грда в срби.
По полвтичаата борба еднт зиачкт нацноналвата. Но
та сб пропаганд^т^ во /МаѕедоШ^а ле 1ет ченаздд, тЈку н^пред, запачо з туќа имаме работа со
Ц слббб^јѓѓа! сб борба со ; мрачнЅте сндв^ шчо
доз№'уат на тАтшв^ата н^ сам* сд сЛ>в очв д^
сќќвте внт^ересв, ^Цв в вавр^зу^
шчо
омрачуат встаната н в првдаат ѓ-угарцка, србцка в грцка
јВреме 1ет да о*фр!аимс од Очвтб наша мрежвте,
вв н кладоа вациовалнитс а верцки пропагандв вг
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За пашите одвосв вом турцате 1ас мо&ам да речак
саш> 1едао: наѓе сие задолѕенв да напранме сб, шчо се
барат од вас, за да докажвме вд Турцнѓа, отв неѓното
остаа!в'е како европе1цха држаа стрек'ат во аас полво
сочувство. Нв1е сме задолжена да бндние ло!алав поданвци аа Н. Ц. В. Султаао. Но прв тоа бараме в ве
бараме од Негоото прантелство цел ред рефорин,
ко1в ке ни сочуваат на! главвате аатереси ва вашето
вацвона.1но в културво развв1а1а'е. 1ас мисла'м, ота нв!е
требат да бадиме ло!ални вом Турцв1а, но предполагедан,
оти турцкото праителство в варод ке разберат ва! после,
оти интересите ва аавнатадрѕаа во Европа соваадаат
со иашите и завнсат аа! много од ннф, а не св цротаоречат,
в затоа • турцате прва ѕе требит да докажат нскревото
сака!а'е да сет во иир со нас в со тоа да заслуѕат
нашата поддржва аа ннваите внтересв* Аво им тѕ1е
мвсл'ат со вас да не се церешжат, н да лажат Европа н кас
со реформи, ко1и ае 1в асполнуат, то ае ке се удкгат
Турцв1а, ако и анѓе обрааме вашате -возгледв ѕоа Европа
в од ае!а бараме, да се воведат во таткоааата нв со
свлатвѓа рсформа, шчо се празваваат от свлвте европеѓцки
за встннцка требност за усце1а1а'ето аа релвгнозао
вацаоаалвото и културао разва1а1а'е ва македонцкат*
рвсЈанв. Европа ке обрнат, возгледвте на нашате барахв^д
зашчо ова 1ет задолжеаа да нааравт тоа со два мег*у
аароднв аѕтов: проекто за реформв во Маѕедовха о
Февруар в м1урцштегцкв1от ароект. Тв1е два мег^
народвв актов нв обек'аваат аостеаено рашвруа!аЈе на рс
формвте во Македов1а, в со тоа даат ви прао да с
обраѕ'аие до двете реформаторцан држав со меморан
думв в по друзв патншча, за да нм пова&вме на нашите релвгвозно-вацнонадав а економцкв нужда, како
н на тоа, шчо цраит Турци1а, за да се нсполнат твха
нашв нуѕдв.
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Знам многу арву, оти нвозина со иронв1а ке се
однесат ков моште надежи за европеѓцки реформи. Но
на тта иронш ево со шчо 1ас ке одгоорам: не 1ет
истнна кажуаш'ето, да не ке излезвт нвшчо од усил'ата
на Русвѓа в Австрб-Увгарвѓа да се уредат работвте во
Маѕедоввѓа. Проектите за реформи в усшГата дасе воведат тв!а ве сет, како мисл'ат мнозана, само игра да
поминит време в да си останит се, како шчо си бвло
Проектите за реформн на Русв1а и Австро-Унгарб1а
сет мег'ународни актои, не исполвуа!нЈето на ко!н от
Турцв1а 1ет насмешка в оскрбуа1в'е за реформаторцквте
држаи в им даат полно прао за репресадвха против
нарушаачот на мег'ународното прао. Да било така лесво
и безнакажано престапуа1в'ето на мег'увародното прао,
до сега државте, д?неска ке правмаа на себе разни задолжеѓа'а и утре ке се откажуаа од нвф. Но ве бвдо така.
Реформвте руско-австрв!цЕи, ѓедно сет мег'ународев
акт, ке даат прао секога на македонцнте да васто1аваат
пред Големвте Свлв да се нсполнат во аолност. Неѕа
ве мвсл'ат, оти они можат да бвдат закопани, како шчо
1ет закопав. берлввцкв1от трактат со $его,в!от 23 член
за Македонв1а. БерлннцкнЈот догоор виствва 1ет закопан,
но не од Европа, а од Бугарв1а, ко1а взврши соедвву
а!в'ето еб Источна РЈмелвѓа со васидствев превратбе^ согласвѓе ва држаате, шчо потпвсаа (5ерливдкв1от
трактат; а со нарушаа!в'ето на деден цараграф се нарушаат в сет трактат. Сег^шввте руско-австрв1цкв рефррми силво се разлвќув^ат 6д берлќн^ки^от трактат
со тоа, шчо сет овр саш> чЈеѓувароден Чќт закл'учен
мег% три држан. Осии ввф важен фа^ор се лавуаме
Само риае македонцвте. Ј^рл^ата на ^ двете стуозви
држаи: Уусвѓа в Австрр Увгарвц можит д&!стретвт протнодеѓство само от ТГурц01а и од аасу но ааг поеке од
вас,заш;ЧО со реформвте се ба$&ат, Ѕ'еод нас, а 6т Турцига задолже1в'а и ако ва1е со наШвте работи покажвме,
1 '
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оти ти1а задолжеш'а, шчо се бараат от Турцв1а, ве ие
удовдетворуат, то вв!е само ке поможвме ва Турцша,
нншчо да не воведат од реформнте, шчо се бараат од
не!а. Турцвга ке велит,. отн она с&, шчо можвт да
вапраит, ке направт н ваправла, а поеке ве ножела
да вапраит за тоа, шчо комвтетате не даат на васеле!а}ето да се усвоковт, а во 1една страна, каце 1ет
се на воено положеш'е, снте добри вамере1в'а ва праи*
телството се рушат от сопритивуагв^ето на немврвото
населе1а'е^ а ако воевото полоЉе1а'е се продолжит поеке
од 1едпа годвва, реформвте ке се состарат по ваша
ввва в ке се закопат; Таква Ледва служба вв1е сослужифме ва Турцва по обгавуаЈа^ето ва февруарцките реформн. Исто така, ако не сакаме ввкаквв реформв, можвме да и послужвме в за одвапред. И посде, како в
до сега, пакт> ке фрлиме вавата на Големате Снли.
кош се&ог пат вздегуваат крввв за вашвте грешки.
Собвтаата, шчо се разввѓа до сега нв покажаа 1асно,
КОЛЕО нв1е самн можвме да св напакостиме, мвсле^кв,
отн постапуаме праилво.
За да се предупредат жртвите од 1едво секадешно
вост&а1в'е, се взработн февруардк1от русво-австригцкв
лроект за реформв, вистина не совршев, во со огоорка,
отн то! кебидит оостепево рашнрен. Помннаа месец, 2,
5, 7 и нншчо од него ве взлезе. Се прашат: зашчо ?
Ке одгоорат нашите: зашчо Турцв1а в Европа ве са*
ваат сершзно реформв. Но ве 1ет така. Турцвѓа, мо*
жвт, н ве сакак реформи, во сакаат твѓе, шчо го нзработѕиа проектот. Се прашаше само: кому првлвквте
ке дозвол'ат да вадделвт? А во тн!е прилвкв ва! важен фавтор бефме вв!е. Да се склонефие пред вол'ата
на Европа в четвте, илв да се предадеа, илч да се оттргнеа
во Бугарв1а, влв' барем да се направ1а некои лрегоорв
со реформатнрцките држан, во кош просто можеше да
се речвт, отв четвте, илн ке се оттргват, илв ке се
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предадат, но века се не мачат турците мврвото населеЈв^Ј за тоа, шчо, можнт, некаде се амаат пушка,
то ке настапеше во Македони1а мирно време, кога ке
се бараше от Турцв1а да се воведат во сслност реформиге и да_сДЈ&ттегд^ воЈсквте од Македонваа. Но шчо
направ комвтетот. То1 реши 4*/2 месецв да чекат резултатвте сд воведуаш'ето на реформвге в аосле об!ави
со „чиста савест** востав^в^ето. Во време на обхавуа^а^ето
на востааха^ето, комнтетот ножеше да речвт, оти то! не
бркал на држаете да воведат реформате. Но тоа ве
1ет токму. Ввстваа четите нзбегуаа страже^а^ата, во
тоа ушче ве значат да не бркаа да се воведат реформнте. Тв1е иабегуаа, ио турците бараа стражеш'а в
усцеа поеке од комитето. Комвтетот кажуаше да немат
чети, немат протиодеЈство на реформате од негоа страва,
апактурците кажуваа да вмат чети, населен'егода нмат ора*
ж!е н се готвит за востаааа^ вохската вмат посшави столкнуа1а'а со четнте, четнте убиваат мврните жвтелв,
шчо не и слушаат в сет верви слуги на Падишаот.
Ако земвме новоите од времето на иублвкуага^ето ва
февруарцкихе реформи до н посЛе обгаув^ето на восаа1и'ето во Битолцко на 20 1улв в прегледаме во
ниф телеграмвте от Стамбул, то ке видкме, оти Портата
прстоѓано цредстауат на руски^рт &в(5тро-увгарцки1от
амбасадери спвсоцв од страже!^1» ва турцкв1от аскер
со четвте, спнсоцв оД вахедјао прја обвЈсквте ораж!е у
насел(?1аЈето? списоца од убвЈства, совршенв от четите
вад мирното населег^е. И нѕ1аосле списоци од воведевв
реформи. ':]'•'. • ;'';"•" '"'[ ::'''\ *'''*'"''.: '-:' л ' ' ••.';/'. ' • •
' •' •" .'
Шчо сакаше да речвт ^ГурЦв!^ <5б тихе савсрциу
1ет квогу засну: В1ас сакам да воведам реформнте во
Македонна, но наместо реформв сега за сета ке воведаи аскер и маки, зашчо страната се готввт за револ*уцв1а, лодготвуааа от престапното работе^а^е на комнтетите, Ша ШЧо состауатЛав^ дрзќаа" во држаа; ке
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ми позволвте, прво, да усмврам страната и да воведа*
мнр, а после ке се воведат вужнвте реформв*. Со друзи
зборов: комвтетот ив даат вошолшост за 1една годвна
да се взвннуам за неисполвуаѓв'ето на реформнте, а после ве ке и воведам, зашчо онв ке остарат. 1а вавва
услуга нв!е ваправфме ва Турцвха, со вашето ведоверуа1в'е ком австро-русквшт проект од реформв. Сакаме ли ушче 1еднаш да не послужвме ва Турцв1а, в
пак да не вапранме крввв друзвте за вашвте грешѕв?
1ас мисл'ам, отв нвшчо друго ве вв остаат да вааравме,
освм да се однесеме со полно довер!е ком реформаторцките усвл'а ва двете заввтересуавв Свлв, в со тоа да
и авгажираме, час по скоро да се воведат обек'аввте
реформв,
Со тв!е веколву зборов 1ас сакаф да поѓасвам содржа1в'ето на предложената на македонцквте чвтачв
кввга за на!важннте за нас праша1в'а. Каво последуач
на вде!ата за полво отдел'а!в'е на нашвте внгересв од
ввтересвте ва Балканцввте вародв в за самостоѓно
културво-нацвоналво развв1а1а'е', *ас н ^е напвсаф ва
цевтралното македонцко наречѓе, во!е за нене от
сега ва таио вмат да бвдвт лвтературен македонцкв
ѓазвк. Нерамноствте, шчо ве се окажат во 1азвкот ва
мо1ата кнвга, сет сосвм првродвв в ве можеа да се отстрават само прв 1едво по глабово зна1а1а'е на централвото македонцко нареч!е, со шчо не можам да се пофал'ам. Но в пг>в тоа се надехам, отв за македрнцнте
таков 1азик ке бидат по прв!атен в по звучен, од 1азико
аа вашите суседв, со ко!н нн!е сега за сега се дигаме
на големо.

Шчо направзде 2 шчо требит да праиме
за одаапред?*).
>лгбприготвуаното и многоочекуаното возстаа!в'е
аапоследок взлезе на 1ава. Нашвте зем!аца св покажаа
сета ѓувашчвна в готовност да се пожртвуат за внтересите ва своѓата таткоина. Борбата беше в 1ет отчаѓана. Св1от евроаеѓцки свет обрна свонте возгледи на
ве!а. Новвнвте се ореполнвѓа со взвест1а от театрото
на возстаа1в'ето. Редом со извест1ата за борбата мег'у
четате и турците, во ноаннте се печатаат и извест!а за
турцкате зверства вад мнраа жители. ЕвропеЦите се
потресоа в ужасв!а от тв!а извест^а и зафатв!а да
окажуат нужаото влв1ан'е на свовте правтелства за
да се пресечвт коле1а'ето на мврното ааселе1а'е в да
се помогват ва нестреа^ното македонцко жвтедство. Во
Бнрмввгем Ворстерцквш владнка напраи во црквата молебен за спасе!а'ето на македонцквте риаанв. Бентерберв!цкв10 архвЈепископ ее обрна кон анг.шцквш мнаистер-президент Бад^фур со молба од вмето на англн
канцката црква, да се поможнт на македонцате. Евр
пе!цкото обшчество зафа!кат да иаредуат помока за
македонцкате страдал'цн. На патуанЈето на Германдќв!о нмператор се Ѕрвдаат полвтачво значе1а'е, мег^у
друѓото в за македовцквте работвс 1урцИ1а, како шчо
се ввдвт, к^ко да се^ аадде на тсесвду в предложв на
Буг^шА |а се до^вт »4(вѓ'у авф р 1едно
за македонцкото праша1в*е. Ра1зЛ џраителства
офвц1алнв декларацгв по нашете работи г От Стамбуд телеграфвруат во разнв европе!цки новни
*') Прочетено нд 21*а Сеитеиври та!» годица ва 1-та седница
Петроград. ЈМакедов. Научц«гЈ1итерату.рно Другарство „Св.

оти англЕ1цкѕта и*френцка стредвземвв флоти добнли
повед'а, да се наог'аат блиско до македовцквте водн,
Пак от тамо телеграфвруат, оти во^вата меѓу Бугарцко в Турцко 1ет вевзбежва. ОгСофаЈа телеграфг.руат,
отв тамошнвѓо воевев минвстер зел од офвцсрв на развв
еврогшцкв в аиериканцкн држав предложе1а'е да се зачвсл'ат онв во бугарцката арми!а.
Шчопокажувабтснтеовшефактов? Дала покажуваат,
оти дввже!в'ето досгвгна свохта цел'а ? Далв можат раководцнте на двнже!а'ето да се пофал'ат со успеф? Далв*
прввесенвте жртвн зл ослободуа1н'е не сет напразно ?
Можит да бидит, неко!, а можит и мнозана измег'у
нас, к!е речат, отв ушче јет раво да се судит за резултатот на возстаа1в'ето. Главната работа н& комвтето
и четвте 1ет напред. До сега ножит ве 1ет всполвена,
нн полоината, нв четвртвната от сет план, изработен
от комитето в главнв1о ну шчаб,
Да. Секоаш, по секо!е праша!нте ЈЛТ вмало развв
возгледи. Така ке бидвт в во даденнш случа!.
1ас од м<на страва ке си позвол'ам, со чвстосрдечво пркскрбв1е да всдам во сегашаото движе1е'е полво
фвхасѕо. Свте тв!а дополнуа1н'а, ко1а шчо ке се прндаат до повапреднв1о руско-авсгрвацЕв проект от реформв, пг само ве чвнат 100,000 обездоиенв душв,
3—5,000 чоечкв жртвв в полво обескуражуа1в'с ва
жвтелството во Македонѓа, амв ве чннеа в 100
чоечки жртви, Тв1а првложе!в'а ке се добвѓеа и без
капка крв,
По резултатвте, ко!а шчо ке се добвјат от сегашното востааш'е, последното ке можит да се наречвт
ѓедво од на1големете, ако не н наќолеиа нестреша
за напшо народ.

Не 1ет рано да се предввдат резултатвте в краш
ва вашето востааш'е. Тв1а можеа да се предввдат ушче
пред зафатоко негов.
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Ушче во време на февруарцкото руско офацаалво
известуа!в'е беше 1асно, оти Европа ввко! пат не ке
удовлстворвт во полна степев бара1в'ата на комвтето.
~3а~да~се встолват^вШите сашв^а требуаше да се «ргуват со Турцша 1 ; само после ваддејѓуаѓв^е ке можеше
да се ватЈВрат Турцко да всполвит вашдте сака1а'а. А
се наддел'уат Турцко ве од нас н не од Бугарцко, ама
вли рт Голена Свла, влв от вас Е Буѓарско, Србцко н
Црва Гора заедно, при неутралааста на друзнте др^аи.
А на 1едн6то, ни другото тбѓа! за тога! ве беше мислиио. Комнтетот тоа требаше да зван-г в мнслЈам го
знаеше. Но негоите раѕоводцн мвслеа друго: оаи во
биднината, как а во сегашвото, вндеа сано тоа, шчо вм
1ет прн!атно да вндат. Онн велеа: Лвв1е не саване, ни
1една држаа да вохуаат ѕа вас: ова иожат просто да
отпраат свовте флотд во Солув в да принудат Турцко
де- ви даит рефорнв. Нвѓе сакаме да напраат в со
МакедонвЈа, шчо напран!а со Крвти . Не ѓеднаш сме
спорнле, отн нмат разлика мег?у Крвт в Македовв1а,
отн вмат држаи, ко!н сет занвтересуави во ЅШи дисто н ке напраат се возиожно да ценат набрку&в'е во
ваша полза. Та а да виат набркуајн*е, виат ли се
осноа да се мнслнт, оти тоа набркуа!в'е ке бидвт
во наша инело полза, а не на наша паѕост ? Се пок&жуаше, отн сегашнвш момент 1ет на!аебЈагопршатен
за востаа!вте, Но нашнте равоводци замвжеа пред
внстината в аостаахн^ето се зафати; се зафатз славно, за да се довршнт плачевно в пагубно. Не беф
1ас сам, шчо гледаф на предвреаеноста на востаѓнЈето,
Так» ^ледаа в ;ИЕШвн«1 Друз^ Но ннко! нв сн кре^
ваше гласот прфтив. Крвтнаата на држааа^его на ко^јнтето беше само во доманпннте крагов. Ио она беше
и безполезна па н опасва, не само за тв!е, во!в се
Јкрвтвкуваат, амв ва! пос^е за тв1е Љчб крвтвкуваат:
Крмитетот беше сесилен; он имаше во своите рацн

ѕнвото н смртта на снте грагани и не приемаше ниѕанва врвтика на свонте постапоцн; Ти1е, шчо не сет
со него, сет лротив него н сег негои непрматели,
ко!и требнт да с'е истребат. Да критивуат работите на
комитето можеше само друг' вомвтет, ко! шчо располагат со снла. Организацв1а пак на контр — комитет беше в доцква в безполезна. Мег'у комигетите тош
ке се зафатеше погубна мег'уусобна борба.
И тава борбата се зафати протвв требуаш'ето на
секо благоразумје. Она даде многу, резултатв, сано не
тше, шчо се очекуваа. Мег'у сите 1авуа1в'а, во1в сопроводуат двиље!н*ето, на1-големо внимави!е заслужаат
руското „Праителствено Сообшчуа1в'е в от 11 Септемт. г. После него представуа1н'ата от рускв!о в австроунгарсвиш аосланици до Портата и во Софнха в пвсмото на аншвскиѓо министр-презндевт БалЈфур до Кентербери1цки1о архиѓепвскоп.
„Праи^елствевото Сообшчуа1в'еа захавуат, оти руското прантелство, ке барат за Македониѓа тв!а реформи, ко1н сет изработенн во месец Февруарв од Зинов1еввКалнче н оти ти!е реформи сет само зафатокот в
ѕе бидат развшени понака сообразно со вуждите на
жителството. Тоа место беше н во февруарцкото Прантелствено сообшчуа!е'е. Не поважуат лв оно, отв по
широкв реформи от тв!е, шчо ни беа дадени ке можефме
да добиеме и без револ^уцвГа, а само со ловки малн
народнв движеѓв'а? Ако 1ет така, то сегашното востаа1в'е нв на 1едва 1ота не измевн положе1в'ето.
Но во Правтелственото Сообшчуа1в'е имат ушче 1едво
ивого важво место: револ'уцвовихе коиатетн, по изражуав'ето на русвото праителство, сакаат да создадат
„Бугарска Македонша" а Русиха, за во!а сет блисвн
н внхересите ва друзите рвсѓанцкв вародиости во
Маведониха, не иожвт да пожртвуат ннвните интереси
на бугарвте.

Разбраа лв во Бугариѓа, шчо означуваат тв!е зборов ?
Разбраа лв во Македоата? Разбрафме на! напкон ниЈе?
РусвЈа отворево ни изкажуат, зашчо ова не работит
и не можвт да работвт инак. Да лв 1ет праа Руси1а
во своите утврдуа1в'а? Да лв можнт она да постапит
ннак.
Ако се постанфне во положе!в'ето на руското пра*
нтелство, и ни!е не ке можефме да постапиме инак.
До 1878 год. сите, па и руското правтелство, велеа, оти Македонцнте сет бугарв. Прсле Берлвнцки1о
догоор нстапв!а со своитепретенцн1анаМакедонв1а србите.
Праи ли сет онв, вли не, ве 1ет важно за дипломатите.
Србнте во тече1н*е на 25 годинн, оссбено последвите
20 години усаеа, ако не да напраат македонцнте србн ?
то барем дасоздадат во европе!цкото обшчествено мнеЅн^е
убеде!в'е, отн во Македони1а имат и срби. Ако
селцкото населе1в'е и сега св зборуат, како шчо св
зборуало и по-преѓе, и зборуат одред ннз цела МакедонвЈа само на ѓеден словенцки Јѕзвк, — во градоите,
редом со бургарцквте машки и женцки гимназвЈи и основни сќолиш, на секаде ке наше и србцкн. 1едни села
вмаат србцки, друзн буѓарцки сколши. Едни сел*ани
со нивните учнтели и попои признаваат патрнарх!ата и
сет под покроителството на србцкн или грцки консули, а друзи признаваат бугарцки!о екзарх и слушаат
бугарцкнхо трговцки агент. Се тоа сет фактн ѕа дипломатв1ата, коѓа шчо имат да се брохнт со деЈстввтелноста, а не со теориЈата за народноста на македонците. Политиката немат работа со науката. Па в да
имат работа, зар 1ет докажано, како два и два 4,
рти сет македонците ^угарн?- "Др руско-турцката во1на,
имаше само 1една теорвѓа за народноста нв. Сега сет
две. Кон ннф се прнбауат и трек'а, отв македонцнте
сет нешчо стредно мегЈу србите в бугарите. Приврженците на та!а теорн1а,пак се подраздел'уат: 1, на
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В01И шчо кажуваат, оти тоа стредно 1ет !еднавво далеко
и от орбвте и од бугарите; 2, оти ово 1ет по блиско до
србите; 3, оти 1ет по блиско до бугарате; 4, отв част
1ет по бдисва до србите, чает — до бугарвте. Не 1ет
важно за диплокатите, каде 1ет встаната. Важен ѓет
факто, отн во Маведовцкото прааша'е сет завитересуави етнографцки, редом со бугарите в грците, ушче
и србите. Осен тоа и полнтнчно Србв1а 1ет не по
маду заинтересуана во судбите на Македовша. Иоследната за Србнѓа имат по големо заачехн^е, от колку
за Бугарв1а, оти Бугари1а можнт да излезит ва Еге1цкото море н преко Кавала н Деде-Агач.
Ако 1ет така зар можеме да се чудвме на поведеш'ето на руското праит^лстѕ во македонското ирашаш'е в на неговото ѕагавуахв^е, отв Руси1а не ке помагат на вомитето да се создадвт „Бугарцка Македони1ак ?
Нево! од нас, можнт наввно ке забележит: „Комвтетот не сават да напраит Маведонша бугарцва;
то! сакат праина за сите македонци без раздика ва
вера и народност*'
Како можит вомвтетот да докажнт, оти он работвт во таква смисл'а? Со 1едви зборов ве се докажуат.
Поведеш'ето ва самв!о комитет зборуат протнв негоите
утврдуа!а'а,
За да се дигнит револ'уца!а во полза на свте вародности во Маведовв1а, требвт вомвтетот да бвднт образуан от предстаители на снте махедонпки вародноств.
Инак во! му 1ет дал прао на комнтето да работит од
нмето на сите македонци и во полза на сите ниф?

Комитетот можеше да работит в од името и во
полза.на 1една громадна част ва македонцв-, т. е., од
ав1 свлната народност. Но требаше да вмат цел ред
дфважуачви, оти работата на воиитетот ве 1ет врзана
со интересѕте на саседннте држав н народностн, &

протворечвт ам в 1ет во полза ве само на господствухуквте, но и на сате друзн вационалвостж.
Нишчо подобно немат. Оргавиѕацшата 1ет тесно
врзана со Бугарв1а. Шумот од органнзадионото движе!в'е отпрво се днгна во самата Бугарвха. Тоа покажа,
хо1 на! много 1ет заинтересуан во Македовцкотодвижеш^е,
за тоа цренесоа центрот негов во Махедонша, н направ!а ушче ѓеден цел ред фоѕуси, за да се покажнт,
оти брканнцата јег од натре н 1ет самородно 1авуа1в'е.
Но кого нзлажаа со тоѓа маневр? Не 1ет лн јасно, каво
бел ден, отн брваницата !ет тесно врзааа со Бугарша,
со бугарцѕото нме ц со бугарцкнте пари?
Ке речнте, ,ОТЕ народо ѓет напранл на! голеннпожртв\:ин3а во иолѕа на двшке1н5ето. Тоа 1ет така, но не
требнт да се забораат, оти органвзаторите нз двнжеѓн^ето
во поекето .случаи беа чнновнѕцв, еѕзархијцкн. Се разбнрат само от себе, отн опи со своето учасше во револ 7уционв работи идеа во разрез со внтересвте на екзархв!ата; но цри се тоа, они беа бугарцки чиновници.
И така револ^уциониш комитет беше чвсто македонцка органвзацзда по произлез и по состаот му, во тоа
беше само работа на 1една част од ледна од македонцкате нацхоналноетн, вртна по вме и по црковносќолијд&ќте раббти со бугарцшо Јаарод ќ држаа в
навните интереси. То1а комитет, во сашност македонцкв,
за надворешче010 свет н за рвшнвте во Македонвт
не екзархнСтв, беше комвтет бушрцки.
КбШтетО', Ш моЉа-^л доаджВт таи ва надворешНЕЃО свет, аи на самнте македонцн пе екзархистн, отн
Н0 1бТ^ буга^ДКИ/

Г
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свохб „ШиушеМ ШсеДопхеп* мнслеше

за; ^ ^
лицгао овшчо 66 Буѓарв1а: Истотд сакда -да
докажа^ и »Ѓ1раб6 л и друзате маќед^нцќи и бугарпкз
абвни. Н6 достигнаа лв они цел?ата? — Н .
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Поко1ншо А. А. Роствовцвн ве 1едваш кажуаше:
„бугарите мвсл'ат, отн сако онв ниаат ум ва светов, а
снте друзи сет будали. Кого мвсл'ат они да излажат
со стати1нте во „Право" в друзнте воини, отв македонцнте сакаат Маведонша за маведонците ? Зваеме нме
мвогу арну, шчо сакаат они и ! А вавво впечатле!а'е праеа
на днпломагцкн1о свет ноинарцките уверуаш'а на комнтето и бугарвте за македовцкото дввже!в'е ? Не требит
да се забораат а то, как се нзражуваа во европе1цввте
ноини за стражехв'ата ва четите со турците: четите се
викаа бавдв и то бугарцки а ее македонцкн. За
убитите четннцн не кажуваа: жубити сет толку души
македонци, ани толку душн бугари*.
Се прашат кого убедв!а : „МоитетепС МасеЈошеп",
„Право*, „АвтономвЈа* н др. во тоа, отв ратуваат ѕа
слободнаа иакедовците, а не, ти!е, шчо се внкаат ,бугарн и
1 сет от Македонвха и БугарвЈа? — Нвкого.
Можит да бидит, комвтето успе во самата Маведони!а да се чинит обшче македонцки, само не доби
првзваа!в'е од вадвор, во Европа ? — Одва! лв.
Рввол'уцв1ата требит да бвдвт работа ва сите македонцв, вли на болшивството од нвф, за да можит да
се наречит обшча. Во самиѓо комитет требит да бидат
застапени сите, нлн веколо народности. Инте.зегенци1ата
на тв1в народпости требит да си подадат једва другнму
рава в секоа од ниф да земвт да попул'арезират нде!ата
во свош варод. А шчо ввдвмв во де^ствнтелност. Не
само интелегенцшата на свте народвоств, не и на болшинството од ниф, амв ла в интелегенциЈата ва на!
силната македонцка народност — словените, ве сета
беше застапева во комнтето: србоманству1уа?ата в гркоманству!укаата македонцка словеацва внтелегенци1а беше
на страна от комитетот ва в враждебна. Значвт коивхетот во латриархнсткате села в градов, в части от
села н градов, беше ве канен гост. Патрвархвствте сло*

вевв мржеа и ца му сочувствуат, но за тоа, шчонввната
ивтелегевциГа беше протнв комитетот, то немат сомнуа1а'е,
от* и самнте сел'ани тро му сочувствуваа, но тоа сочувство беше побркано со неуверевост н со сомве1в'е
во обешчаЈа^тѕто конитето. Кон т<?а веоаределјвно чувство се првсо1едиви и страф. Сел'анит€! се наша мег^у
два огнои: воѓсвата и комнтетцките чети.
Кога едво дввже1в'е, во едвв места се распростравуало со убеде1н'е} а во друзн со снла, можит лв да се
наречит обшчо \
Нв1е можеме да го велнме здко сакаме, но во
де!стввтелност ово беше само частвчно. Оно беше и 1ет
работа на екзархистите, ко!И се величаат «бугари", а
следователно,; тоа 1ет бугарцкн мавевр, да се решнт
македондкото праша!в'е само во бугарц&а полза; то 1ет
да се срздаит 1една чБугарцка Македовв1а°.
Можкт да ве 1ет ушче 1асџо, оти, ако се удовле-творат сакв1в'ата на комнтето, Македони1а и на внстнна
ке се чвнит бугарцка? Ее се постарам да покаждм
по дасво, како реформнте можат да побутарат Македони!а.
Се питат: коѓ 1азик ке бидит официилен? — Одгрвараат—— ѓазвкот на „болшинството*. — На ко!е
болшввство? т— Трга! ке се ввдв^.
Не се зепнтуваат потамо: како к$ узва^ат» коге 1ет
болшвнството.
Да сн предстанме вв!е сега, рти 1а каде Матров-ден иднт мег'узародев отред н окупврат страната.
Ов; мегЈ у другото, ке тр^б» да решит д прапшвтето за
офицхалниш 1азик, а пак да • остаиие офишалниш, прашаЦ^е-го ,за ѓазико во сколи1?те. ; ;
За неко!в тоа, ЅрашаЈн^е ле$ мвагул^с^о: нека се
дриздаат неколку офиц^адни л^зидн т. :е. н турциу
и бугарцкв, и србцки, и грцки, н влашкн, н албанцкн,
според населе!в?ето на областа. Зборуваат прн тоа: како
шчо беџ!е во Истрчнат 1Румелв1а ({Ожна Бугарвга), а
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таасо ке се видвт, каде имат грци, каде — срби, бугарв, турци, власв и арнаутв. Некош ушче прибавуат:
иза Источна Румелв1а важуваа, ота вмало грцввове^а»
но иосле ослободуаѓнЈето се нокажа колку грцв вмат
тамо. Со друзн зборон дахге вв!е вдастта во рацнте на
македовците, тоа требат да се разбврит, на тн!е од
наф, шчо се ввкаат бугарв, да од аеколку годннн
после вв!е ке ввдвте, ота н во Македонв1а од друзвте
вародноста ке остааит тоа, шчо остана од грцате во
Источна Руиелвѓа, по ослободуа1а'ето на последната.
Со друзи зборов цела Македонвѓа ке станвт бугардва.
От тука не 1ет лв Тасво, отв Бугарша в вомвтето
сакаат да создадат „Бугарцка Македони1а и во вреда на
друзвте рвиавцки македонцкв народаоста?
Ама зашчо бугарцва, зашчо не србцка ? ке станвт
бугарцка, зашчо в 1ет таква; да имаше во не!а поеке
србв, ке ставеше цела србцка а бугарцквЈо елемевт хе
ослабееиге. С& тоа 1ет ѓасно и сараедливо од бугарцко гледвшче. Но нева ве се забораат да вмат а друго,
в прн тоа маогу друѕв гледипт на македонцкого /»раша1аЈе, като: србцкото, грдкото, влашкото, руското, словенцкото, австршцкото в на друзвте зааадно евроаегцкз
држан. Ако 1ех тава, то предполагаѕвш окуаашонев
отред на чв!е гледвшче ке требвт да станвт?
Немат сомнуа1ате, да на! лесно он ке решнт праша!а'ето за 1азвко во сѕолша н местна упраа во тдае
места, ва! шчо жаве!ат патрвархисти со грцва 1азак,
арнаута мусулмани в католнца и турца мусул'иавн.
По мачво ке можнт да се решнт прашан'ето во тв!а
места, ѕа! шчо вмат: 1, патрнархвста арнаута, 2,
патрпарѕнста власв, 4, патриархвсти словенв, 4, сдоБенв мусулманв и 5 екзархпстн словени.
СаЕа1ки да напраат по големо зваче!а'ето на словендѕс1о Јазнк во МакедониЈа, словенвте, ке бараат од
окупац1оннго отред, да се првзнаит за офицвален во

II

меств1н'ата со словенв мусул'манв — слсвенцкшо дазик;
а самите словени мусул'манн, по религвознн сообразуа1а'а
можат да бараат турцкат 1азик. Оѕуаацковвте властн
кого по скоро да удовлетворат ? Ако постааат пранлво
без сообраѕутв^е со релвгиозвите требноств, ке наг
праат васвл'е. Истого затрудне1а'е и во ушче по-силна
форма ке се стретвт прв решеш'ето прата1а?ето, ко!
Јазнк требит да се прнзваит за во сколнЈате и обшчественото уаравуа1в'е во патрнархвхцките раѓонн. Влашкото праителство ке барат за власнте влашкн дазик, а
патразрхи!ата со вндаите првхожааи, ке бараат грцкв.
Ако се не удовлетворат бара!а'ата ва влашкото прантелсхво, ке се постаавт непранлао и ве праедно; аѕо
пак се удовлетворвт бара1а'ето на влашкото, прантелство
протнв жела!а'ето на првхожаннте, ке се напрант васвл'е.
ПатриархвЈата ке барат грцкн Јазик и за праославннте арваута — тосквте. Самите тоскв немаат дозре!ано до нацаонално самосозваа^в^е, затоа патриархн1ата ѕе успевт. Но друзвте македонцка народноств, за1едво со друзате арнаутв, ке позаидуат ва усвле1а'ето на
грцквѓо Јазик на есап ва друзите и ке органазуат партв!а
прртвв грЦЈвв10 Јазвк. Немат сомнуаЈв^е, да тука не ке
бнднт така лесно окупацЖ>ните властв да се ориентираат.
Но на1 мачно 1ет прагааш^ето за офидиални1о в
сколв1цквГо Јазик во словенцквте частв ва Македоин1а.
Туќа сет: 1еднн патрнархвств, друзи екзархнсти по веронсповедуаш'е, ако се не гоорвт за католиците в муТТатрЈархЈв^
от турцвуеза
^лет^ ^
СЈ^би н
ѕа бугарв. Екзархзстите, сами, в от турцквте властит се
бро!ат за бугари, србвте паѕ н бро^ат србв. И така,
патриархнЈата ке сакат во поголемата част ва Македонн!а со словенцко населе!в'е да устааонт грцѕн Јо
1азик за во сколн!ате и управле^ето. Во своѓнтепожелан7а пАтрва;рх;и]ат1а ќе стретит отпор от србите и бу' '*
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гарнте. Но посдедввте, оспоруаЈкв праото на грцквш
1азик во словенцвите враивн, сами не ке можат да се
рнзберат в да определ'ат, каде ке требвт да бидит бугарцквш н каде србцкв!о 1азик.
Мвслвт лв комвгетот, оти, ако он сакат да вгворврат праша!в;ето за 1азикот во развв делон на фантазвраната, барем сега за сега, автономна Маѕедонн1ат
вгворвраат встото праша!в'е в завнтересуанвте балканцкн 'народностн, особево србвте? Мнслат лв он, оти
србнте му веруваат да се работвт ва „Македоввха за
маЕедовцнте", ако се вгворират праша!ѕ'ето за 1ааикот
на македонцките словевв, и да тоа приша!н1е лесво н
праедно ке се решит со добв1а1а'ето ва автовомвв праа?
Ако мвслвт така много се лажит.
Ако автономиѓата ва Мвкедоввѓа се Лаввт касо
резудтат на сегашното востаа!а'е, то македонцкото црашаЈв'е ке се решит не во иолза на македонцнте, а во
полза на бугарнте, зашчо комитетот, како шчо ввдофне
по горе, работвт под букарцка фврма. Ти1е од македонцвте, шдо добвха образуаш'е во Бугарвја зедоа иницнативата за ослободуа!н'е и овв до сега вграа, можвт да
се речит, не само главвата, амв и нскл'учител'на рол'а.
Ако вввнбто работешЈе се увенчат со успеф, онв, а со
ввф за!едво в бугарцквте интересн, ке земат врф вад
чузднте ввтересв во Македоввха. Ако востаа1н'ето восторжествуат, не 1ет лв Јасно, оти за него ке вмат да
се благодарвт ва бугарите в за тоа тамо, каде сега
србите конкурирѕат со свохите пари и своѓата лропагавда,
со бугардките парв н лропаганда, ке взгубат секоЈе
влв1а1н^е на своЈате клвенти? Зар не му мнсл'ат србите,
оти со успеот ва востаа1а'ето, ако се пвтат: ва ко!
1азик ке требвт да зборуат судвѓата, да речнме, во Тетро?
— автономното пртителство? ко!е ве бвдвт од 9бол'шивтото*, ке одгоорит -<- ва бугарцввхо; истото ке одГоорат в местннте жнтелн, зтшчо во нивввте очи, бу-
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гарвте, а не србвте, нзлезоа геров. Исто така, во полза
ва бугарвте, ке се решвт в праошв ето за 1азикот во
градцкате и селцЕв сколв1в. А пошчо во автоаонна Македоивѓа ке вемат место за пропагавднте, то србвте ке
7^^ит"да б*Шш&т жш
ке се согласат лн на тоа србнте? Овв, ножвт, и бв се согласвле да 1ет тетовцквѓот гоор мвого бдвзок со бугардѕв1от лвтературен Јазнк. Но овв знаѓат, оти не 1ет
така. Онв звагат, отв во то!а гоор внстнна се внаат
особввв обшчи со бугарцкнЈот 1азвк. но нсто тава се
вмаатв особввв обшчи со србцѕвшт 1азвк, па н такввЈа,
ш<го се вемаат, ни во србцквшт? нн во бугарцкв1от ѓазвци,
а сет своЈственн саио ва македонцкнте нареч!а. Се пвтат: ве дозволвт ли, в можит лв да дозволвт Србв1& во
тетовцкашт гоор да се разшат на место македонцквте
п србцка — бусардан особави, а за!едно со швкот да
се развздат во тетовцко на место македовцки и србцкн
— бугардкате внтересв ? Имат лв она прао да протестуат протнв бугаризуа!а?ето на тетовцко и да барат
зашчвта на своѓате интереси тамо против бугарцките
посегуахн^а? Имат ли Русвѓа морално прао да зашчншчаат нарамно со бугардкнте в србдките интересв?
От тука 1асно се видит да 1ет праша1а'ето за 1азвко,
особено ѕа цзвко, во областвте со словендко населеш'е
1едно од ва! важните при разрешуаш'ето на македонцкото праша!вте. Да имаше мег'у словеннте во Македони1а
вационално и религвозно едивство, и да вмаше сознаа1н?е за ниф во жителството, до сега на полоина ке беше
решеноМакедонцаотопраша1в'е. А до кога, 1еднн македонцв
се кажуат аатриархиств, друзв екзархисти; едни бугара,
Хруди *рб^ трека грцв и бараат лрдр<увтедат> у рМ*
личвв балкавцки држав, давахаи вм со тоа прао да
се бркаат во македонцкнте ра(ккги, до тога! не кожвт
да се мвсшвт за обвдо востааш'е; до тош хе бижат
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само частичво: со бугарцки, србцкв, влн грцкв, во никак ве, со чвсто маведовцкв характер.
Тоа вешчо 1ет 1асао за свте, само не за нас македонцате в за раководцате ва сегашаово востаа!в'е.
Тв1е раѕоводцв праат снте усали1а да аокажат *мо
тиввте в самото дввже1в'е, како шчо се сакат нам;
амаработа 1ег, оти ве само ва1е, ами а друзнге имаат
разум в очв да ввдат в разберат, како 1ет встината.
Комвтето се-срдиѓу зашчо коасулвте не осветуат работвте, како шчо сет, Но ако се осветат тв!е кЅко шчо
сет, то це ке се аресат на комитето. Комвтето, со
друза аборов, барат, европехцќвте праителства да гледаат
на работвте во Македогша со македонцки очв т. е. со
очите на комвтето; а да беше така работата, аемаше
зашчо европе!цкиге правтелства да нмаат свои агевтв
во Македонви.
Но аао ииафме ни!е моралво прао да бараме от
престантелите на еврогшцквге држаи во Македовв1а
точно в бесарвстрасно да осветл'уат своиге араителства в
евронехцкото обшчествено мне!а'е за работите во Македонвха, то ваш морален долг беше, да сме в вв1е осветеив во европеЈцкиге интереси во татконаата вв; особено во интересите на балкаацквте држаици.
Нв1е требаше да зваеме, оти арогев нашето воста!н'е ве бадат: в Кара-Влашко, в Србв1а, н Грцвѓа.
Кара-Влашко не можит равводушво да гледат на усвле!н'ето ва Бугарвѓа са даан'ето ва Македонв1а автономаа управв!а. На автовомв1ата се гледаг, каво &а
преодна степен кон со1едвнуаш'е на Македонв1а со Бугариха. Кара-Влашко не можвт да доцушчвт на ве!ваге
граввци создаа1в'ето ва 1едва голеиа Бугарвѓа, ко!а,
иожвт, после ве барат од не!а Добрудѕа! По тв!а
политнчви сообразуа1аЈа, н да вмат во Маѕедовв1а
чвсхо бугарцко в само бугарцко населе1а'е, ова ве
ве дооушчнт со1едине1н'ето нег'у турцки и бугарцкв
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бугари, она не можит да допушчвт во сво!а пакост
варуше!а'ето на тервторвѓалната целост на Турцв!а. Д Кара-Влашко 1ет во сохуз со трогввхот со!уз,
о1._.шЈ10_^|№_Јр.!ввадтелст]ВЈат Кара-Влашките ннтереси
ва Балкандѕвѓот полуостров.
Ивтересите ва Грцв1а во Македоав1а сет ушче по
големв. И ако немат иногу грци во Македоав1а? пак
Грцв1а 1ет ие но малу заввтересуана во нашате работв од друзнте балканцкн дркаеци. Сеаоа држаа се
мачит, акр ве да праат нон завладуа!а'а, аолнтнчнн
економцкв н културви, то да сочуат тахе, шчо
сет Н9,праеви од по нааред. Грдвте со свсќата царвградцка патриархв!а вмаат наложеног ѓрцквѓрт 1азнк
во сколвхвте и цркввте на много маѕедонцки кравшча,
ка! шчо , аемат грци. Првродро 1ет, да ке употребвг
Грцвга свте двпломатични патвшча, за да се задржвт
во Македонвѓа аа та1а позацвѓв, ва! шао се ааоѓат от
средвате векои, особеао од времето аа турцкото завладу&1а'е на Македони1а, а грцкнте ивтересн во Македонв!а ее браватг ае рд'1една Грцв1а, а и од големвте
свли, шчо не сакаах да се усвлвг словенцѕв^от елемент.'
Но на! много 1ет заинтересуана во македонцквте
рабртн Србвѓа, Ова пред!авуат етаографцкн и встора1цЕи
претензха на Македонв1а. Но освм ннф, ЈШ&Т и полнтвчнв
причинв, ко!а ннко! пат не ке дадат на Србвја да допурчдт, да ее решит македовцвото прац!а1в'е ло полза
на 1една од балканцкнте држав, особено во аолза аа
Вугарн1а. Автономаа Македонв1а, како пзт, по ко! шчр
до р01едввуа1в'^то на ЈЛакедоав^а со Буша ник(^1 дат не ке;доџу1пчит, Усолемуа^а^то
рт да
не
можит да бвда дапушчено от/ Ср^ага ае са,мо за то^
шчо ср тоа ке се нарушвт рамновеаето на Балканцки1от полур^рову^а на! мцогр за тр, вдч^ пр ^ѓоото извршуаш^е Србн1а ке се л на!дат мег?у две по снлнн од
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држав: Австро-Увгарв1а в Бугариѓа; она ке бндвт
од ниф полнтично в економцки задушена, в ке требит
да се подчвнвт, влв на Једната, нла ва другата. Звачит,
државните ввтересв ва Србша нвко! пат-не ке допушчат да се образуат Вугарцка Македона1а. Немат сомвуа!а'е, оти в србцквте внтереси, како в .ввтереоате
на Кара Влашво в Грцв1», св имаат сво! покровтел'
Значнт, малвте балканцкѕ дрѕав, в ако на ввд и
да не вграат рол'а во регае1н?ето на македонпкото праша1а'е, ко!е како да 1ет само во рацвте на големнте
држаи, во де1ствителвост имаат на! голем заача!.
Големнте држан за!авуат, оти они немаат вепосредственв ввтересв во МакедонвЈа, а работат сано
во име на праедвоста. Но*та1а праедвост, каво шчо
рекофие, се разбнрат инак од грцв, србв, власв, бугарв,
т9 и големнте држав, покроител'кв ва малнте, се хауваат
представтел*ка ва сво1ербразнв праедаости. * Ог тука
в не можит да се очекуат обшчо работега^е во македовцкото праша!а'е Задрухва работа 1ет возможаа
само во нахиалв реформи.
•
Ако Дет така, то на кого се наде!афме со востаа1н'ето? Не ва Русв1а лв? Но Русв1а веколку патв
офицв1ално св взмв рацвте пред крвоаролва1в'ето. Нв1е,
на место да се л'утвме ва русквте иредставтелв: И.
А Звновкев, А. А. Ростковцка и Машков, по арао ке
напранфме, да се позамнслнме за руската полвтвка ва
Балванцкв полуостров. Русша 1ет словенцва в праославна држаа. Она ослобода Србв1а в Бугараѓа; ова
воможа на Кара Влашко, Грцв1а в Црва Гора да се
ослободат, Оаа секога ѓет покровтелствуала праославв1ето в словенството. Аво 1ет така, то, фчо можат
да напраит за нас-Русвга, когаво 'иаведовцките работв
сет забрканн неколку словенцкн в праославав вародв?
Можвт лв они за атар ва Бугдрви да оскрбвт друзвте балвавцвв саиостоаав праославаа држав, чвха
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саностогвост !ет ваво!уава со русќа крв н рускв
парв, и да напрант тв!е држав, да се вдвртат од неха
ков друзите западно-европе1даи држан, в да €е чвват
во нивннте раци орада1а, напраенн иротвв Русв1а?
Моѕвт лв Русв1а со сво1ата полвтвка до оттолкнит
от себе балканцѕите праославвв држан? И шчо добагат
она за та!а загуба? Благодарноста ва Бугарв1а, можит!
Но бугарцката блаѓодарвост Чет само ден до пладве,
а после бугарвте ке речат, бтн тоа го напраи Русв1а
со сво1а планов да завладит БалканцБВ *поЈуостров 5
спасев'ето на ^-1 ке се ѕаб1'ат во Авглвѓа, в за тоа
буѓари-ге, на место да сет во шуз со „велвката
освободвтелка*, кесе фрл'ат во сву1:ожте; влн на Авглв1а.
влв ва друзвте вепрвгатела ва Русв1а и словевството.
Заачат, прв совремевата поставка на иакедовцкото прашаха^е, нв!е очекуафме за ваш атар Русв1а со своха
неомисленвцн постааоца, да се откажвт од вешите натересв на далекшт всток, и захедао со тоа да потрпат воразвга на блвсШот нсток. Арно ама не
бнло така, како шчо мвслефие вв!е.
^
И така иеуепехо на востаа1а'ето 1ет 1асен} како
бел ден. То от самв!о зафаток 1ет постаено на лоша
осноа: р» 1етг обшче македонцко^ но 1ет частично, и
нмат бугарцка бо!а. Во него амаат раководна рол?а
са«о македонцкнте словевв, шчо се внѕаат бугарн. Интелегеацаѓата, не саио на друзвте македонцвв народнрсти, §ив н на ^самв^е цаке^бвцка словеаи беше непрнчастаа во уцравле!а7ето на комитето, Комнтето, како
та!на рргазввз^ди!^ Ш бШшб да пушчн аа! себе
равноправеи членаа од друза народностн, от словеан
д гр^^
в Сама со србѓрцво обр^з^а'ег рт ^т|)^^
та1вн да
ве станат цосто1а1а'е на балканцките држанцн. Органнзаднѓата беше н 5ет завн1ена во таша, така да долвб1нн члеаов ; сет сдеќв (Урадв^а за врполнуа1а'е
, '' ;. . '.
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само на работи, диктуанв сд горни сообразуа1н*а и
интерес. Твѓа сообраѕуа1в'а сет само досто1а1в'е на неколцнна, туку речи,. самозванце, илв случа!но исплнвели
на поврхнината македонци. Твхе луг'е сет вршителите
на судбините на Македонн1а. Нивната деЈателвост
не подлежит на критика. Ако се осмелит неко! да
крвтвкуат дехателноста на такви!а ллца, се решаат да
погинит од организацнЈата. И таква организаци!а се
кажуат идеална! Разбирам, оти не сите членои можат
да зна1ат сите работи. Но, ако и имат ограниче1в'а,
то огранвченвхата требвт да бвдат разумнв. Во организацшата требвт да бвдат сосредоточени на!^обрите интелегентни сили во Македонша. Требат да
имат луг'е," ко!в шчо можат по швроко да погледат
на праша!а'ето и да взмерат безпрвстрастно в без
увлече!н'а резултатите на секо! 1еден рачкор на комитетцквте работи.
Имат лв нешчо подобео во органпзацв1ата? Ко1в
сет во Бугарв!а главните предстаители на органвзациѓата? — Татарчев в Матов.
Можит да бндит, отв н 1еднв1о а другвш сет лЈуг'е
со висок патрнотизм и зваЈаЅв^е на положеЈв'ето во Македони!а. Но тше сет првврженцв на кра^ви мерв, без
да гледаат на полвтвчното положе1в'е. После, како се
ввдит, онв мисл'ат за единствено пранлна гледна точка
на прапшн?ето за народноста на македонцките словени
— бугарцката; а можит, св мвсл!ат, отв прашаѓв^ето за народностанамакедонцвтеЈет второстепево в ке се раз^аснвт
лесно со ослободуа1н'ето ва Македон1а. Но они требвт
да гледаат во биднвната де!ствителноста, а не то, шчо
нм се аресуат.
И сите друзи раководцв, како Радев, Стаеишев, Каралововипр. ипр., сет од истата категорвха. Тв1е си мислеа,
доста 1ет 1едно заѓавуаѓн^е, оти Македони1а ке бвдит
аа македонците.
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Коиитетот можит да се аофадит н со по-уиерени
раководца, но и ти!е мислеа, оти спасеш^ето ва Македони1а 1ет само во дуовното 1едине1аЈе па и господствуаш'е
па бугарит4 во Македониѓа.
Можит он да ее иофалит в со лур?е, кош шчо сакаа
дуовно да се отдел'ат македонците од бугарите. Но
тв1е луг^е или се ограничиха со издаа1н?ето на неколку
кпнжки на македонцки Лазик, или пак се отраничи1а со
збрруа1а'е македовцки дрма, или со своите ѕемхацн.
Н така (бугарцката бо!а на движеха^ето 1ет главната при^ина на неусиеот. Ако 1ет така, то шчо ,се
барат од македонцката интелегенца!а, ' за да се олеснат
нестреккте за македонците от сегашната нестрек^на
авантура?

Ирврто нешчо, ко!е шчо се барат рд нас 1ет: да
знаеме иуждите наши и на ваши1о ?заррд.
Не едааш на митинзите во Софв1а и друзнте градишча се нмаат првимацо резол'уцв1и со изложе1а'е на
нуждите ца аЈакедонцате. Но тше ,резул'уцн1н се имаат
приимано во Бугарјќиа, под влн1а1аЈето на бугарцкото обшчество и от македовдката емиграциха во Бугарша. На
тиѓе митинзи не беше предстаен свЈот македонцко- словенцки народ со нргоата интедегенци^г за тоа резол'уцшите беа и не полни и [еднострани.

Македоацквхо дарад 1 не толку се нуждаат,^барем
сега за сега, во офидиален Јазпк на болшинството, во
ген^рал-губернатор од народнрста со бо^шинство и во
преса, колку : во у^траауаха'^ ила царалнзуахѓе
вр 7устране1н'етрѓ ва вЈ)аждуаш'етр^ МВД^У приврженците

на разните национални и релиознз; пррпаранди ; во
то ша тоа в^оверје и о^оеоброст, ко!а 1ех
мег'у македонц^ата , иатедег^нхфѓа, врСритана Во
дра&аица балканцк^; , и служит/ на редипознонационалните пропага,или во Македониха; во рфициалао
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признааше на македонцката народносг в во внесуа!а'е во нофузите и друзате офицЈални документи на лвца
от словевцкн провзлез од МакедонвЈаимето „накедонец" ;
се нуждаат во земелен вадел, како шчо беа сел'анвте
наделени со земја при отмевата ва крепостввчеството
во Русв1а, Галицв1а в др. страви, Тука идит в цел ред
друзн рефорав, во кош флвзаат в тв!а, шчо беа взработевв од рускв!о и австро-увгарцкв пославицв вгСтамбул и беа првемепв од Н. И. В. Султано.
Задак'ата на иакедонцката интелегевцнЈа от сега натамо ке требвт да бвдит да се одделат нагледно за сите: и
за еамиѓе македонци, и за Турцв1а, в за Балкансквте'
држаи, и за велвкнте свли, интересите на македонцвте
од внтересите на друзате балканцкв држаи и вародв,
н да се изучат подробно сите праша!и'а врзава со взбавуа!а'ето на нашвЈо народ и нашата тат'ковва от сегашното го.лемо бедствше, а со процветаа1в'ето на нашвш
народ во дуовен в матераален однос.
Та1а задак'а: 1ет маогу тешка и требуат голема
зааедавчнв усалша. За тоа изучуа1нето на та!а задак'а
и всполнуаш'ето нешо бараат участЈе во ве!а от сите
иакедовцки словенв, без разлика на верцка влв
нацЈонална ббѓа. За тоа македовцката аателегевцв^а
требат да црестааит да се одаосвт иегЈ у себе со ведоверуа!в'е. Ог пропагавдате, во ко!и служвт, ке требвт да
бараат слободв!а, да се наогатвб постсааво сносуа1а'е
со ивтелегеац01ата в обшчеството од друзите пропаг^вдвВо слободвите балкавцкв државцв, од време ва време,
македонцката. аателегенци1а без разлвка на пропаганда,
требвт да устроѓаат. сво!а македонцкв собврв, на
ши ке се разгледуваат в решаваат прапша'а за дуовното. и нацшнадво процветуав71е на македоацвте,
Македонцѕата интелегенцв1а секогаш, кога 1ет надвор от
сво!вте офвцвалва работв, требвт да зборуат меѓу себе
на. цевтралното ^ македонцко нареч!е (Велешко-При-
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лепцко-Бвтолцко-Охрвдцко), ко!е ке требвт да се воведит
во сите религиозви в националеи пропагандни и турцките
сколии, како задолжителев предмет. Тоа наречхе имах
да бидит литературен 1азвк на македонцвте.
Ако релвгвознвте н нацвонадвв иропагавди ве по^
сакаат да воведат вапшо 1азвк во евоите еколпш, се
разбврат, отв само тамо, каде жнве!ат словени, в ако
забравуат ва своате учвтелв в ноаов да другаруат со
македовцѕата днтелегевцвЈа н обпјчество од друзвте пропагавди, то тош македовцката ввтелегевцв1а в варод ?
без разлвка иа пропагандн, требвт да му извацит пат\
со ко! шчо ке можвт да се накажит та!а пропаганда^'
Ако та!а пропагавда се восползуат со музавирлуци против нешите вепрв!ателв} то интелегенцвхата требит, да
ооѓаснвт на народо недосто1нвш образ ва работе!в'е ва
таѓа пропаганда, в да го пбвакат, сам да си браннт
животвите ево!а внтересв. Ако народав10 протест во
верцките и сколвѓцкв работи, во ко!и требнт обшчвнате
да се првзѕшат слободнв, се покажвт од заввтересуавата
пропаганда, како бунт со државна бо!а в се барат
државви мери против бувтовввцвте, то народо в ввдегевцв1ата требвт да се обрнат до консулвте, како
до третеацкв Судвш.
Ако неќолку, вли сЅте пропаганди се воспротвват
за тв!а наши бара1в'а и вастоѓаваат/ во сколвхите в
цркввте да се изучаваат и помвнуваат само 1азиците на<
пропагандвте, то Ѕа се првдмат обшчв в енергнчни мерќ
против сите и религиоз^в
•••и вацвоналнв пропагавда во

С^
1ет првзваена на еекаде; она
ј" 1 ве бвдвт ијрвзаѕѓав^ в -'ш вас. Експлуатацвхата
со, ша ддоббдвЦ ; се џреследу^т ва сеќаде н требвт да
бвдат пресдедуана в ка! вас. Ѓезј-итвте сет истеравв,
туку речи, рт сите европехцќа з^шв, за тоа шча екс-
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плуатираа со народната совест. Црковните орденн во
Францша сет ограничени во сволвгцкнхе работи, отн со
ннф злоуиотребуваат. Шчо 1ет бвло на секаде во Европа,
можнт да бидит и ка! нас, во Македонша,
Секог ке имат прао да всповедуат и мусул'манство и риаанство во трите главнв формв; араослави!е, католичество в протестанство. Религиозните потребности н убедеш^а сет за сите неприкосноени Но религи!ата ннкак не требит да бидит средство за престапни
политични и националнн дели, како шчо 1зт сега во
Македонша.
Ако разгледаие сега распространените во Македо
нв!а религиознв пропаганда, то тамо ке на!ие религнозннте пропагавди во поевето сдучагв да служат како
оради!е ѕа нацвонални и полатвчески цели.
Протестанството в католичеството во Македониѓа
имааг само религнознв делв, оти предстаителите на тв!а
пропаганди со уважеш'е се односуат до сите в на! дробнв
нацнонални осоонини на сите македонцки националноств.
Ето зашчо нвко! немат прао да се ополчнт протнв работата на. тиш пропаганда.
Праослави1ето, на! старата, на! распространената и
основната религиха иа сите македонцки народности, за
соаѓ.ал^уахв^е, сосим взгубвло зд гндот свохата главна цел'а
да се!ит братство мег'у народите, да.облагородуат срцата
на верните. На место ти!е благородаи задаки праославихето сехат само раздор и аенавнст, Оно 1ет сега
совѕо на! глазното средетво во раците на разни пропаганди со чисто надионални в пол^тнчип задаѕа, Прао
славвхето во Македоннха сега 1ет до толву нскажено, шчо
в не нозшт да бнднт реч, Ѕа една праосдавна црква,
— сега тамо имат 3 цркви, но не православнв, а; грцка,
бугарцка н србцка. Зашчо тоа да бвдит така ? Зар црквата
нв требнт да бидит: Едина, Соборна, Вееленцка и Апостолцва?
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— Да. Црквата требит да бидцт имено Едина в Соборна, а не србека, грцка и бугарцка. Црќвата ка! вас си
изгубила сво!ата главна дел*а, ѕато македонцката интелегфвцв!а в народо имаат полно прао да употребат сите сво!а
еидв да лишат црквата г во Македониха- от чисто надионална аелн в да и поврнат те!а целн, коѓв шчо и ѕапоедал не! не1вв1от Божествен Осаоач: да проповедуат евангелвето на сите 1азвцвт. е. на свте народв на ннвннтеЈазици.
Ако релвгвознвте продагандв се постарахат да побркаат на здружуаЈн^ето на македснцката иктелегенцига
в македонцкшо народ мег'у себе, то прва нешчо, ко!е
ке се иотребат, тоа 1ет, да се образуат во Македонвха.'
Едина, Собораа и Апоствлцка црква т. е. да се возставоит Охрвдцката АрхвепвекопвЈа, ко!а шчо Ее бндите
„Архиепископвха всеаа МаЕедовв1и".
Религвознвте иропагандв можат да имаат пешчо
против здружуги^ето на маќедовдката ивтелегенцваа «
народ само по нациовалан с6ображуа1а^. Ако 1ет така,
то природнохет, отв/собараш^етоцркбввареформа, ке се
шединит Д бара1а'е сколза^цка рефбрма т. е. Архвешскопззата &е земит во свои рацн сколиѓцката работа,
и ке се сМбразуат во не!а со нЗродноста на свохата
пас'гва: во грцЅвте епархн1в и парохив ќе се учвт во
сКолМата, 0 ке се служит „)во црквата ва грцкв 1азик;
во влагаквте :—ка вдашка; вб словевдките~ на македонджв.
Тога! сите надвоналнв и религ&ознв аропаг&нди,
кр1в ЕЦЧО ц^пиѓа ај^рОДр н^ разни групн, ќепри^ател^цки'
една ќон друга, ќе се бтстраќат и к€Ј наетасвт мвр за
д^ррдр, за Маредо^а^ за;ТурДзЦ в зд ЕЅропа
; , II вистина,^ одва! да вм^т иешлр по аржо од вакво
^с^ртудт^е џа ,македорцв;*% ^Рвз&?V за^ народот то 1ет
арнр, рти ке; се рслрОорт и од кнтрит;&н^ате од разнВ
вародностн, ./:•«,;;; ке ^6; откажвт од разнн поддупуа!нЈа,
ѕо1и шчо го одвлекуваат од негоите -мирни: рабртц: дрквата
Л
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ке примирвт бозосвоввата вражда мег у разните народноств.
Таков нсход на ѕрвзава 1ег нешчо на! арно и за
Турдв1а. Турцките дипломатв се лажат многу, ако мвел'ат, оти ке сочуваат Турцв1а во Европа поеке ако се
придржуат до иолвтиката: <1ш(1е е.1 ипрега. До кога вмат
во Македонша почва за нацвовални пропагандв, до ѕога
не се отстранат причиннте, чуздите држаи да имаат во
Македсиша поеке влиш1в;е от самата Турцв1а, до тога!
Турдв1а само ке расходуат на Македонѕѓа, а не ке имат.
Од не!а никаква шша, до тога! секо1а мннута ке требвт
да се бо1вт дане изгубвт Македонша; а ако се признаит офицвално, отв во Македонв1а немат неколку словенцки народноств, амв вмат само аедна оддел'на, нв;
бугарцка, ни србцка, в ако се одделвт Македовв1а во
самостоша архиепископв!а, ва!едваш Турцв1а ке се
ослободат од набркуа1н'ето во македонцквте работи от
сите 3 саседнв држав.
Нашите нацвовалнв ввтересн, двктуваат ва маве
донцката интелегевцвѓа в ва македовцквѓо народ, да се поможит на Турцв1а даивлезитодзатрудввтел^вото положе!
н?е во во1е 1а кладеа релвгвозввте и вацвонални пропагандн во Македсшша в држанте, заветересуаеи во нвф.
Нам не нв требвт прнсо1едивуа1в т е до Бугарв1а, нв до
СрбвЈа, ни до Грцв1а. Целоста ва Турци1а за нас 1ет
по важна, от колву за Русв1а и западва Евроаа. Турцв!а 1ет страната, шчо се ааогЈ ат во наЈ арно географвчно положе1н'е. Турцкото подданство в сочувуа!в'ето
на целоста на Турци!» нв даат прао на македонците
да се ползуаме ниа цела .ТурЦиЈа "^о арао граг'ааство.
А тоа прао можит да ш даит голема матервалва полза»
Ето зашчо македонцката кителегенци1а ( ако взучвт подробво сво!вте интересв то ва прво место требит, да поставт
в за себе, в з& сво!о народ со сите СБОЈИ моралнв свлн
да сочуат целоста ва ТурдвЈа. Во звмена на тоа, нв!е

ке - вмаме леце и прао, да се вадеѓаме од напшо великодушен господар, да добв!еме џолва автоаомша во
црковното н шхшцко дело в полна равноправност пред
законо и во иестната самоуараа во Македонвха*
Таква самоупраа викак не 1ет опасна за целоста
на Турц01а; Напротив ова ке уредат односате мег'у
македонцките народи во вечнв времо!а'а.
И така усили1ата на македоацаата интелегенце1а
в нарбдо требит да се обраат ва националаото соѓеди^нуа1в'е ва македонцкате словеав во 1едао цело и на
Со1едвнуа1а'ето на внтересате аа свте македонцкн народа.
Нацвоаалаото и релвгвозао непрвшел^ствуаха^е требит
да стаавт само ѓеден жалостеа саоиин. Солидарната работа ва македоацкате вародвоста требаг да се
обрнит коа сочувуа1а :ето аа целост^ аа Турцв!а. Во за~
'Јена на тоа, Турци1а ке рашврвг праанате на сите
македовцкн народиости аред закоао и во адииннстративаото уаравуаѓн^ в ке покроителствуат на националното развитхе аа свте македонцкн народности.
Таква марна програма ва македонцнте ке стретнт
поддржка в одобре!а'е у великите свли, ^внтересуани
сб сочувуааѓето на целоста на Турцко; Великнте Силн
ке поможат на Турдвха да се оддалечат сите непраани за македоацките аародноста од националните и вер
цки пропагавди и да се обезаечит нивното самостошо
сашчеетвуа1н'е а разввхаѓа^е.

Малечките Балканцки држаици, ко!а шчо сегзаин
тересуани и иоцдрЖуат ароаагандитеј ;на ирво време
ке се расрдат н» Императорцвото Султанцао араителСтво ••'-.&% ^тоа, шчо пресече ^веќбјвните* прнвилепа, по
ќе пошЅит ќиеме л Они ке се прамнрат са устране!в'еѓо на проиааддитеј бти тоа устрааеЈн^е, г кб бидит
во пишт ползќ: ке престанат Да пр&1к!аат во Маќедо
вв!а со.ша годана своште милаонн франкои, от кош за
еккога не 1ет имало, и не ке има! ндкаква полза.
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Тв1е милиони не само еет пропадалн до сега без полза.
но а имаат поддржуано непрв1ателство мегЈ у Балкавцките држав, кога тв!е по ево!ата географцка блвзост
в ледваков внтересв, требвт, една со друга да помагаат
за1едначното економцко развива1а*е.
По горе, кога зборуаф 1ас за неуспео на востаа1н'ето, 1ас рекоф, оти неуспео се должнт на чаетичноста
негоа. 1ас зборуаф, оти кога се праат востаа1н'е од
вмето и во полза на сите македонцки аародности, тогаЈ
на тоа требнт да се имат полеомокЈ ност а участиѓе на
сите народности во организацв!ата.
Сега, кога зборуам 1ас за истеруахз^ето аа пропагандите од Мааедоннха, за аримируа1а'ето и об1еди«
нуа1в'ето на македоацвата интелегенцви в народности, можит Н8К01 да си помвслпт, ота тоа об1едвнуа1ѕ'е ке ни
помолшт да се подвгнвт 1едно обшчо востаа^н^е, ко!е шчо
ке имат по голем успеф. Ке погрешит, ко! ке напраит
такво заклЈучуа1а'е.
1ас ушче по горе рекоф, оти нше сме заинтересуани во целоста на Турцко. И вистина, каква полза
за нас-од присо^единуаЈа^ето со Бугари1а, ала Србша,
или Грцв1а? Ти!е држаи сет по културав од вас, а
като таквиха само тв!е ке вмаат полза од присо!едвнуа!в!ето ков ииф Македоннха. После таквоа ирисо1едвнуаш;е аа цела Македоввха до Једва од балкавцките
држаици не 1ет возможво — друзвте држаицв ке побркаат на него. Возможев 1ет дележот на М&ведовв1а
мег'у малвте државда, вли окуиира1н'ето ва Македова1а
од Австриаа, Но можвт ла да бадвт по голема нестрек'а
ѕа македовцате од раздел'уа1н'ето илв окуаадвхата?
Малечквте државцв балкаицаи без деромони!а ке
зеиат во сво!и раца свте доодв од завоевавите частв
на Македонв1а, а македондихе ке се обрнат во црошацв
отѕаѕо св загубат првен своѓате нацновалнв особаав

27

Можат да се предречиг, каква ке оидат судбата
на Македокаѓа аод Австро-Уагарв1а: Босна и Ерцеговина ѓасао ни аокажуваат, ога не ке поманат н 10 годинн од Австршцѕата окуцацаѓа, како ке зафатат македонцате без разлѕка аа вера н иародност да си
оставуат сво!ате катои н да се всел*уат.
А н арисо1едиауа1а;его до (едаа од балааацкате
држаица, шчо не ѓес наао! аат возможао, аа деле!нЈето, ни оауаацахата, ае сег возможаа без ревоаЈ уцв!&
од натре. Ц аиаат ла смасл'а тахе револ^уцаѓа, аога ни
обезпечнт Н. И. В. Сулгано нацаолалѕото а релагиозното сашчествуа1а'е а на гараагараг равноараввост
иред закоао ц во областаата самоуараа со турцвте?
А се имаат осноа!а Ј а да се иислат, ота Имаераторцкото
праагелствб 1ег исаолаево со добра Оамере1а'а за сво1ите македонцкв народаостн. Истора1ага аоиагат на секо! народ, да си ваднт грешѕате, соѓа шчо вмат араено,
и да се чуат да не се аовторуат. Сегашното восгаа!аЈе 1ег маогу аоучао, како за вас, асто така н за
турцаге. 1ас ае можам да дааушчам, турцаге да ае се
поучат од него: 1асао ѓет за секо1 у аа н за турцасе,
оти Турцаха не иожвт пое&е да сочуат МааеДоаа1а, ака
продолжаат астата аолатака кон ааст шчо 1е;водеше до
сега. Турцаѓа не можит да сочуат та!а своѓа аровиаци!а без соде!ството на местиото жателство. 1едаа
во!ска не 1еѓ доста, ќако иио ае 1ег досга н доволството аа меншеството ва васеле1а;ето. -Турцкото ^оеподствб 'ва Македоааѓа кв: се сочуат ^само тоѓаји ааб в(>
ае!а вмат многочаслено населе1а'е, коѓе ;шчо вадат свр^ето
бла^оеастоѓа1а'е обесаечено само аод власта на Турцаи.
Тоа васеле1а ! е ке -составуат тлавнахо оплог на турцкате
ивтереси во М^кедравха. А аоддржѕ^га на бблшааството
Турцаѓа ќе дрбаЦт само, ако се погражиг ^до воведнт
во Македонѕѓа астиидкц реформа, сцособаа деѓствн^ед'ао
да ;сочу^аат Н!Ј,днааалцате и ре1игирзаате ватереса аа
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поданиците, навните грагански* праа и свосво екоНОМСБО сагачествуа1в'е. Ако тв!а потребноств на поданиците ае се сочуваат, в Турцвѓа продолжаат да
бидит неаскрена во прнлага!н'ето на реформите, то
от тоа ке пострадат на! много пак ова* 1, ова ке
бидвт прннудена со сида да воведвт веко1в реформв ,
2, ако и после тоа васеде^в^ето ве бвдвт оградено во
нацвоналво-религвозев , и економцки однос, то со
тоа ке се восползуваат непри1ателвте ва Турцко да
напраат во Македонвш бркаввца за да ловат рвба во
матна. вода.
И така првото вешчо, коге шчо ке требит Македонцката ивтелегенцв1а да се добиват, тоа 1ет: устране1в'ето ва ведовер!ето мег'у ввтелегенцвјата со разао
нацаоналво в релвгиоѕно образуахн'е , об1единуа1в'ето на
таѓа интелегенци!а, как во самата Македена1а, така и зад
гранвдв; совместното рбсудуа^в^е обшчвте внтереси на македовцвте ; устравуа1вето на националнорелигиозната мрзн'а ; воснвтаѓв^ето ва македонцките словенв во чисто македовцвв нацвоналев дух; задолжи
телното изучуа!н'е на македонцкв1о 1азвв в слоесвост во
стредно-учебвите заведе1в'а во градоите со словевцЕО
населеѓа^е; обуче1н'ето во селцките сколед со словевцко
населеха^е ва македонцкв 1азвк. Во словенцките села
во црквата словеацко богослуже^в^е. Ако тв!а бара1в'а
стретат отаор од веко!а от пропагаадвте, то да се
молит турцкото правтелство в Големите Свли, да се
отдалечат од Македонв1а деморалвзу!уките прооаганди,
да се воставоит Охрвдцката Архвепвскогша, во рацвте
на ко!а да прбмавит дрковво-сколвшкото дедо за свте
рваавцкв народноств во Македонв1а.
Друго нешчо, ко!е се барат од вас, 1ег, да се
обрнвме до нашвте бра1Е'а, шчо воѓуваат во таткоината
нв, да сложат ораж!ето, за да се давт возможност ва
РусИ1а в друзвте свлв. да земат сите мера, шчо
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заввсат од внф, д& се удовлетворат сите вашв релвгнознн, нацеонални и економцка аатересн,
1асно мв 1ет, со какво вегодуаѓ^е ке се одаесат
мнозина ков тоа мое предложе1н'е. Можит, ке го наречат в иредател'стбО. Можвт да бвдвт, да се ваѓдат а
л'у! (е, ќо1в шчо ке речат, оти требит да се мавват от
то!а свет лнца со такви масли.
Ко1 како сават, нека речит, аека мислит в нека
прихимат против мене. Долго ков народот и таткоината
ми диктуваат да се искажам во таква смисл'а. 1ас сум
1еднаш уверен, отв во постапоко ми немат аишчо предателцко : 1, отв мвслвте, ве саио аа частна лица, како
меве, ао в аа сате македоаца од бо!аото поле а од Бу~
гара!а, в иаслите, бараааЈата н предложе!а'ата аа целв10 бугардка Дарод а бугарцкото араателство, ве сет
80 состо1а!аЈ е, да изменат погледате аа Големите Сили
н Русн1а на ауждите на македонцѕнхо аарод; 2, сите
усвл*а ао ватамо одва! ла ке азмеаат аоведе1а'ето на
државте во вашето праша1а'е. На1 мвого, шчо можит
да бвдвт, тоа 1ет — евроаегцка конфереациш; ао та!а
коаферевци1а ае можат да се зафатат по раао от пролетта ; в то, тога! ќе се зафатат само, аао востаа1а'ето
тога! биднт по силно рт сегашното. Но можит лв да
се предваДат одот на востаа1а'етр ? Пак а да се допушчат, ота востааЈв^ето тош ае бида, в по сала<1 от
сега, и ке арваудат Европа, да се повакат еароп-е!ака
ковфереадв!^, можат да аеќб! дд аредречаг, отн реше1а'ата ва таѓа коаференцв!а ке бндат во ааша полза ?

.

Европехцате до сега са вмаат наараеао аепраалев
закл'учок за аародаоста ;ка мааддовцате; в ето зашчо,
доследвите, ЕО|И восат аа сво!от грб ^ате тешкотвш и
нестрека <>д сег^шаото вос^аа^а^е ке км21ат аа! малу
џо^ 6јВ1 реше1а'етр в» кбафер^ндвгата. Требат да 6&двме слепи, «а да ае вадвме тоа, шчо 1ет очвгледао,
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Всгковференцвѓата ке се земат иел ред мери во полза
на маведовцквте народвоств, Но-шв. сет твѓе народвоств?— турцв, бугари, србв, грци, власв, арваутв.
Кого требит да броѓат на конфереациита: бугарвн, србва, грк? Каде 1ет граввцата меѓу ввф?
На1 оосле ко! ке заседаат на та!а ковференцвха? Ко1
ке даат сведе1а'а за македонцките народноств в вавнвте потребвоств? Зар ве ^ет 1асво,како бел дев, оти
цредстаителв од нас немат да имат, отв ке решаваат
вашвте судбв, без да не пвтат нас, шчо бараме нвш,
а вато, ке пнтаат нашвте вепрвгателв, БО!В ниаат сво!и
држав в СВ018 двплоиатв, в ко!в ке нзвлечит сета полза
од нашата пролнена крв ?!
Не бра!к'а! Наваква вовферевц1а ве ае сшсават. Многу по арао ве бвдвт, да се довернме ва на!
многу заввтерееуанвте во нашвте работв држаи? особево
на праославва Русиха, ко!а( знааат убао ваоште нуждв,
а ве да се наде!ане во самв себе в во векаввв ковферевцвѓв. Да беше бвдо тава лесао н арно созаваѓа его
ва вовференцв!а, в сега ке виафие друг способ трак
туаш'е на нашите работн, в наместо Езроаа да оставт
РусвН в Австрв1а да решаваат нашето арашаха е, сате
евроае1цѕа Голеин Свди ае сакаа во вего да вграат
теднаква рол; а А шчо цвшвт англн1цке1о иванстрпредседанЕ ва кевтерберахцшо архи1епнскоп за полатнката ва Годемкте Свдв во нашвте работв; 9участ1ето
на сите Свлв во разреше^ѕ^ето на македонцкото прашага^е саѕсо можнт да аадржит, ва месго да усаорит,
ѕеговото разврауахѕ^е, Во даденшо случа^ ваЈ арво 1ет
наацвѓатнвата в ва! шваата рол'а да 1ет во рацате
на ва! ѕавнтересуааите големо држав, коѓв на! арво
ааагат нуадвте на македоацнте*. —Да, вше требит да
ѕнанше, отвод учаспето иа св1от „конаерт" моѕит да
се очакуат голено неблагозвуч^е, ао налво давдехв^е н&
Портата» от волву шожвт да се очекуат од работвте ва
*
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двете наг мвогу заинтересуана држаи. Држаите разно
гледаат на прадшв^то, а тоа разноглас!е бркат на
Једаодушво давле!а'е на Поргата. Моѕат ла да се маслвт, ота на ковференцшата ке имат по големо 1едворласвје, от тва шчо го видиме сега во ностаподите
ва двете завнтересуани држав ?
Сегашаата конференцвќа ке бидат сосем во друзи
условиха от ти!е, во воѓв работеше конференцахата аред
последната руско турцаа во!аа. Сегашаата ковфзреацвѓа ке взиграет само во долза на малвте држанци,
шчо бараат на есап иа македонцнте да си осаоат н
рашнрат праата на нввнвте народности. АЕО 1ет така,
а ввак не можит на да бидат, то екснк иу и конферевци!ата!
1едао 1ет така, то аемат смнсл'а н по накашвото
соаротввуаѓв^е. Знаете лн, шчо мисл'ат тв1е, шчо сет
за по аакашното соаротввуа1аЈе? — Гедно имаат надеж за аабркуада^е аа Салнте; друго, се наде!ат на
кофереацв!а; И трек*о кажуваат, ако ае бидит аи
Једното, вв другото, то ке наараат Турцко економцка да
проаадвит со долгото содржуаѓа'е на голена всхсва.
1еднаш се ввдат, отв двете првав надежа не ке бадат
во
ваша аолза.
ке автате?
''. ' :' "А ' _' трекѕото
' "' •'• ушче
•'" ;/ "•'. по'" "•'малу.
; '4 ^;'- • Зашча
Евроаа амат нвтерес, да се сочуат Турцко, ето
аашчо, ве му даваат средствау за да се сочуат. А ко! ке
ќ / пла1а'ат твѓе парв а ароцентите од нвф ? — Па&
вв!в. Но да предаоложвие, отн турцЕОто економцва
разоруа^в^е не ке се отразат на нас. Но не 1ет ди
1асно, отв, аво Турцко ослабавт економцкв, вв!е ве
ослабнвме во неЕОлку пата аоеке ? Не шгаеие ла аа^е,
отв сето време, до Еога ке се ародолжаат борбата со
четвте, турцкв!о асаер ке грабнт, ке насвлуат н ке
аравт секаква друза аакоств аа ааселе!а'ето? Народо
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ѕе ке можвт да вршвт свохата работа, а од друга страна,
хе требнт да раннт гладната турцка во!ска и четвте?
Борбата вмат, не толву» вацвовалеа, колќу релнтиозен характер. Каво та 1ет опустошател'ва, во неколку патв поеке од обвчвата во1ва! Тоа оаустоше1а'е
нмат смнсл'а, ако се имат надеж на усаеф. Се!от надеж наш 1ет на европ&цѕо набркуа!а}е. Но Јасно 1ет,
оти такво вабрвуа1а^е немат да последуат. Нвѓе мислиме, отн Бвропа ке се сожалит над мираото населе!а*е,
и зарада него ке се набркат во нашате рабога. Но
имено нашвте есапи не даваат ва европеѓцате возможност да се претечат на помок* на мирното населе!а'е.
БвропеЈцнте кажуваат, отв неможаат да вапраат нашчо,
-оти секо!а мера од Европа, комнтето ке правмвт &а пооструа1аЈе на вегоата агвтацвѓа
Значит, до тогв1, до кога ке се продолжнт дваже1а'ето, нше не можеме да очекуаме деѓствателао набрвуа1в'е во вашвте работв, а до тога! ваошот народ
ке биднт принудев да трпвт еа! голема бесполезвв в
бессмислевв вестреки.

Во тавов случа! виат лв смасл'а по накашаата борба?

— По моето мве1а'е вемат. Нв1е вемаме азлвшав народнв силв, за да и прввесеме ва жртва за бугарцките,
србцки в грцки интереси, отв сегашвата борба1етсамо
во туг^а полза. Нашвте народвв силв сет аужви ^ за
Јсултурва борба.
Да доаушчиме в аротиввото, оги сегашната борба.
ва! после ке принудит Европа да се вабрват во турдките работв в да прввудвт Турцко да давт равно*
правност на македонцкѕ'те вародв. Далв нв!е македовдвте (словеците) во тавов Случа! кв можеме да се поздранме со успеф? Мвсл'аи ве. Раввоправноста ке бндвг за свте народв, аа а за турците, грцвте в пр. н пр.
Заачвт, нашата врв се пролввала за праата на тв!а
народноств, ко!в шчр, влв си седеа мвоно во време ва
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борбата, нли беа протвв вас. Малу 1ет тоа, шчо нв!е
пролввафме.крвта на напшот народ за туѓнте; па в за
интересите на нашите непрвхатели, но со нашата крв
и разоре1н'е, ве се восползуваат нашвте непрн!атели
от слббоднјите државци за да пр0должашаг~со своште
религвозна н нацаонални аропагандв да ве дел'ат на
протиоцоложни и непрв!ател'цки лагери: срби, грци н
бугарв.
После борбата ва бошото поле, ке настапнт време
да се борвме на културна почва, в во тоа време, наместо да нмаме возможност, да се ползуаме со плодоате
аа пролв!ената крв и да преуспеваме културно, нв1ет
в тогаѓ, како и сега, ке требит да помагаме во наша
вреда, то србцквте, то грцквте, то бугарцките ннтересв.
При таква надаонална раздвспеаост, и прн полното
економцко разоруа!в'е безсмнслени ке станат секаквн
коаференцшв, набркуа!а'а и реформа, отн снте ке водат кон 1еден дележ ва Македонта.
По снте ти!а сообразуа1в'а, каво а по полеата
убеденост во тоа, отв, не само бесполезно и невозможва
1ет ио накашното усаешно соаротивуа1а'е, 1ас мнслЈам,
отв наш долг 1ет да замоламе македонцката интелегенцв1а, ко!а вмат влв1а1в'е на сегашното двнже!а'е, да
обрннт СВОЈОТ погдед на сервозвоста на положеш7ето,
да измнслит патот в свте стредства, колку се можит па
скоро, за да се искажнт полао довер1е ков постаиоците на
заинтересуаните Годемв Сили во полза аа македонднте,
и откаво ќе им дајдт; обеаа^вј дја ирекиотт п(5 аакашната борба, да и замолат да се помогнит, морално и
на прстрад^аво-го наееде1в'е да ^е «опраат ;
да се^вовед^
ко!а шчо ќе аадат снлите ра нужноѓ Шко рашвре1а*е па взраб(Угеав1(> проедт; да се отстранат оропагандвте в востаноит Охридцката архиепискогша со
црковно-сколнѓцка авгономи1а, амааСШа на емагравтите
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а снте четнвцв, првзва!в'е ва словенвте во МакедонЈа
за одделна народаост: македоацв, в внесуа!в'е ва тоа
вме во офицналнвте книги в пр..
Со полното прекратуа1в'е на воста1в'ето, ке се устаноат мег'у вас в турцвте одвосв, ко!в одговараат на
интересвте, и нашв, в нввви. Тогаг ке се вмат возможаост да се ввдвт, оти нашвте внтересв со нввввте
така сет еплетенв, шчо, со загубуа!в'ето на 1едввте,
губат в друзите, а сета полза взвлевуваат од вашето
непрвѓател^ствуахв^е трекн, ке се речвт, иалнте балканцки држав. Тоа се видит особено хасво од возможвите
последвцн на востаа^а^ето, чо!в за ваша в турцка
стрек'а не последуваа. Зборот мв 1ет за делеѓв^ето на
Македонв1а мег'у малите балкавцкв државцв.
Востаа1в'ето се дагна в разорн, в вас, в турцката држаа< Вредата од вего, н за нас, в за Турцвѓа
1ет громадаа, но па по мала отколку, шчо можеше
да бвдит. Стрек'а в за нас а за ТурцвЈа хет, шчо меѓу
Бугарвѓа в Срби1а немаше внкакво согласуа!в'е по маведонцкото праша1в?е. А такво согдасуа1в'е немаше, зашчо Бугарв1а мислеше да првсо1едвввт до себе цела
Маѕедонв1а сама без помок' ва друзнте саседан и големвте држаи. Бугарв1а се взлажа во расчето. Бо тоа
се состоат нашата и стрек'ата на Турцко. Бугарв1а до
сегашното востаа1в'е веиаше политнчка опвт за решеѓв ето ва македонцкото праша1а'е, ето зашчо, свте маневри да се решвт оао взлегоа 1аловв. Бугарв1а до
сега не зваѓеше, отн реше1в'ето на македонцкото праша1в'е не 1ет вскл'у<штел*но во Софв1а, ама колку во
Софв1а, толку в во Белград т. е. во согласуаха^его мег'у
Софвха в Белград. Тоа согласуа!а'е до сега се броѓеше
за државна измена, но от сега, от како сн вспатаа бугарцките двпломатн сето безснла1е, в прв на! големнте своѓа усилвѓа сами да решат македонцкото пра*
ша!в'е, ѕе се на!двт цел ред бугарцкв дволомата, кохи
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ке погледат на тоа согласуа1в'е, како ва аеазбе&во зло.
Сегашнвшт полатнчен опнт да беше бвл у бугарнте
по вавред, ке се арастапеше, арво до разд&ѓуаха^ето
аа сферите на влв1а1а'ето во Македоввха меѓу србв в
буѓарв, а восле во време ва востааѓв'ето, србцкнте н

бугарцквте воѓсвв ке навлезеа во Македонша. Таков ае
биднше нзлезот на востааш'ето при по голем опат мег^у
бугарцквте днпломатн. За ваша стрек'а, тоа пат ѕвхе
се избавфме од дележот на татковвата ни а Турцко от
загубуа1а?ето ва 1едва от прекрасните свохн цровавцв1н.
Востаа1вЈето ве довесе деле1н'ето ва Македва1а:
тоа 1ет положателЈав10т резултат од него. Но тоа деле^в^е, стрек'во 1ет взбегвато само от случаѓѕата веопвтвост на наќште неприѓателв. ДелешЈето ва грозат
ушче воеке во бидво бреде от пб големата одвтност
нашвте вепрвѓателв: Бугарвѓа можат да зао'учнт
Србвѓа догоор за разделеѓа*е сферате ва вла^агв^о
во Македоввѓа. Тавво раз1еле1а'е ва сферн ва влвшн?ето неиинуемо ке донеснт дележ на Македонвѓа, ето
зашчо, 1еден од на! главните долгои на македонцаата
лвтелегенциЈа 1ет, да се отстранат 1еднаш на секога од
Македонв1а бугарцката в србцѕа пјк>пагандн т да ее
оснуат во Македонд1а сво! дуовен деагр за ашѕедонднте в то!а дентр, вако н- саинте македонди, да кемаат
ввѕакво звма1н'е даа1н'е со соседните балкаадкн држан
н народи. Во та!а мера се состоЈат Ередотвраа*а1н'ето.
на дележот аа Македоннха и сочувуа^а^его ва ша
ироввнцага за Турцко. Ог . тука 1ет 1асно, отн арно
сознаѓанвте аатереси ва турцате в македонцнге кн днктуваат, ве да трошат павнвте свди во мег'уусобаа борба во
полза аа обшчнте навнв неарахатела, <амЕ да св иодадат 1едев на друг рака, н да отсгранат снте фаиозЈ
шчо бркаат ва нвввнте ирихател^дка односв в обогш
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Со прекратеѓв'ето ва востаа1в'ето ве зафатвт во
Македонвѓа мврна културна работа. Она ке требвт од
нас устаноуа1в*'е арнв одвоса ков свте народноств, шчо
насел'аваат Македовв1а. Нашата интедегенцвѓа до сега ве
можа да уставовт на! желател'нвге односв мег'у нас в
друзите македовдкв народноств. Тоа отчастн не завнсеше од не!а. Така, одвосвте на напшат народ аон
турците и мусул'манате у опшче поеке Јет завсел от
последнвте, отколку. од нас: ако мусул'манвте гледаа
на рнсганнте, како ва д'уг'е рамни нни у товемат сомне1н'е,
отв не само ке бвдеа ва! арнв односнте мег'у рвсЈанв
н мусул'манн ? амв можвт, в да веиаше востаа!н'е. За
сожал'уаја'е; мусул'мавете в до последно време не можаа
да се ослабодат от сво!о стар предрасудоа, да гледаат
на ришшвте, каѕо на по долна раса од внф. Ке се
наде!аме, оти турцкотр праителство-а турцката ннтелегенцваа ке се уверат во сета вреда, шчо првчввуат
подобен предрасудок, в ке се постараат да го аскоренат, и со тоа ке попраат одвосвте мег'у рвааввте и
мусул'мавите,
Добрнте односн мегЈ у грцвте в нас македовцате
(еловеаите) пак поеке ѕавнсат от првите, от колку од
нас. За да се попраат тв!е, грцвте ке требвт да се
откажат от свохата ^мегалв адеѓа" и да првзваат праото на сашчествуа!а'е и ва македонцката вародносг
редом со грцката во Македовша. Оеобево иатрвархв1ата, како уставоа вселевдка, требвт да престанвт да
аостапуат, како уставоа со грцкв характер. Ова требвт
свето да чуат праата ва снте рвсѓавв, а ве да пожртвуат праата ва 1едвв во полза в$ друзвте. Особево
1ет нужзо, патриархааата свето да чуат праото на нацвоналвото сашчествуаш'е ва сета своѓа паства. Тога!
ке се избегавт конфливтот мег'у грцвте в македоодвте,
отв последнвте ве бараат, тв1е, шчо зборуваат грцквЈ
да вмаат во свовте црквв старомакедонцѕв Јазнк, а во
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околшате сегашнвшт македонцав 1азик, амн тоа се
барат само за тв!е, шчо зборуваат македонцки. Ако пак
патрвархи1ата ародолжвт ареследуа1н'ето на македонЦК010Т 1азак мег'у македонците, а место вего пропагандврат грцквѓо газвѕ, со тоа ае јаатерт македонците
да гледаат ва не!а, како на орадв!е на грцката нациовална ароааганда. Во тоѕов случа!, в грцате и патраархА1ата ке вв се об!аат за неарв1атели на нашата вародност, и наш свет долг ве ви бидат, да одбиеме сиге грцки нааади аа иашата аародност. За
та!а борба меѓу рис1ани вше свад'аме от себе одгоорноста на грците в патриархв1ата, отв ва1е во то!а
случа! не нааадаме, амв се -бранвме од чуздн покуше^в^з.
На1 арни можат а треоит да нв бвдат односите
со власите. Еашите внтереси ннкаде ве се престрек'аат со влашкате. Власнте аоеке живе1ат во градовте, н сет трговцв, а ав1е поеке сме во селата, и
сме селцки стоаава. Ти1е 6д власнте, шчо живехат во
селата, се занимаваат со овчарство. Власите в нашиѓо
народ се разлвкуваат ао ѓазвк, носша, характер, така
да нико! аат власате ве можат да аретендараат на
нашв села, всто така, ввко! аат вв^е ве сме кажуале,
ота вдашќите села сет наши. Мег'у аас и власвте немат накаква асгорвршцка недоразбервха. Вдасите нико! пат не сет нмале анкаква власт аад нас, и аико! пат
не нв .се рррддв: ннааква пјакост. Ието та?» и они
вемаат вашнр патено од нас. На опаку, ушче от стредните векоа мегЈ у вас в власате 1ет вмало секо! пат
сопгаеге. На таква иочва иож&т да ре> р^звв^ат н«а
срдечна дружба ; мег?у ;• аас и вла^атв; Д^Ц дружба
требвт да вушчи* глабоки корена мег'у двата братцм
народи, за да нм даит возможност, рака за рака да
0о тепЈКвад дат аа.,- културниѓцо: .прогрес

38

1едно се уставоат праилни односв меѓу нас I
Друзите манедонцкв: рисѓанцкв в мусул'манцкв народвоств, 1ед.ао се првзва!вт нашата народност от праител'ството на Н Ц. В. Султано, се внесит в<
нофузите името македонец, се напраат првите постапоцв за нашето нацвонално в религвозно ослобо
дуа1в'е. от пропагандвте в се воведат политичнате прео
бразуа1в'а, предвиденв од рефоматорцквте свлв, Једво С(
при1нмат мерв за економцкрто понрауаѓв^е ва иашвт!
селцки стоцанв, па в до воведуахв^ето ва4 свте ти!е по
доброуа!в'а во нашето надвовалво-релвгвозно в економ
цко жвуа!в*е, нв!е — македонцката внтелегенцвха ктребит.да напраиме ушче једнр, а то ке бидвт в на
важвото; да првложвме свте сво1в физическв, внтелек1
туалнп в моралнв свлв ца вашето нацвоналво воз
родуа1в'е.
Последното востаа1в'е вв покажа, отв то!а пат
по ко1 шчо одефме, сега 1ет погрешев и опасев. Тс
требаше мвого жртвв, а дааше малу полза. Револ'у
цв!ата не компрометвра пред нашето правте'лство в н
не всстав во добра бо!а иред европешквшт свет. Но в
Сб тоа нв1е сме малу крвви. Од 1едва страва ве подду
пуваа ков вошшн^е; од друѓа — виѓе сме млад варо
и се увлечефме со 1едва вездрела предврвѓвмачка. Как
младите л^уг^; ко!в предпочитаат во работе!в'ето СКОКОЈ
на место постепево, но посто!аво работеш'е во 1еде
иств праец, в младите народи предпочитаваат скокои^
пред постохавата упорва работа во 1едеа вств праег
До сегашвото ваше работе!в'е, особево воста1в'ето беш
неомнслеиа младеическа работа, во они ни се опростуваа*]
1едно, зашчр до сега вв1с бефме млад народ, ко! шч
одва! се пронвкнуат со своЈето вацвонално самосс
зшаоѓе, а друго, зашчо до сега, ве жнве!ѕи како оддел^
нацнонално-релнгнозна 1еденица, се наог^афме под вл!
Шв'ето ва развв вацвовалнв в релвгвозни пропагавд!
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Но тоа шчо нв се ирошчааше до сега, не можит да
нв се опростит за однапред.
Сега нвѓе не можиме поеке да гледаме на себе н
сво1о варод, како на 1еден младенчески народ без полнтнчен опит. Нв1е аомвнафме во сво!ето историхцко
развв1а1в'е веке важни стадв1и, ко!и можат да состаат
епоха во исторв!ата на ко! и да бнднт народ. А ноата
епоха. валагат на нас ноа требвост, — културно раДо сега работеше народот со интелегенци1ата задружво, но работехи^ето беше распределено не 1еднакво:
иародот се 1авуаше всполнуач на планонте на ннтелегенци1ата, кога последната ве праеше аишчо поеке от
состауа!в'е плавов влв оргаввзуа1а'е на револ'уционо
движе!в'е. Оргавизаторцката работа 1ет пак работа, но
не можит да се речвт да 1ет от тешките. Подготвуа1аЈето за револ Ј уцв1а 1ет работа, коха, можит, требит
«ервно работе!н'е, но тоа работе1в'е не 1ет толку мачно
0 трлку ценено, колку еи мвсл'ат револ Јуционерите —
младата наша интелегенца1а. Подготвуа1а'ето на 1едво
врстааЈн^е се продолжаат 5 — 10 ѓодинл н аосле сите
забркана во него, или умвраат, нлв пак, ако осганат
жвви, требвт да остават без вишчо, в да си изберат
неко!а друга работа, кспа ке треоит да зафатат од ноо,
в за ко1а, можвт, в ве сет сосвм праготвевв. Организаторцката работа не 1ет толку мачна и за 1оа, шчо,
обично, органезаторите често, мвсле1кн, оти нввнвхот
жнот 1ет ао важен од жиотот на селганихе, подстауат
на на! цачните р?0оти прбстите работшиди» или народрт. ^а тоа оргавизаторцхата р^бртЛ Ј&д ^една страна
|>абот:а ;?а |ед0н ^рек, шчб цредау;чатат временото
на ;сндјгге дед '; посшанрЈрт упорен и мачен труд, рд друга страџа, она је? и безнравстена,
зашчо, прв неа, ве чоек се жртвуат во аолза на
обшч^ството, на Вјародот сво1, ил|и на ^оешчината, а

40

со вародот праит опвти з& свсавте фавтаствчвв плавои.
Македовцва внтелегенци1о!.. Време 1ет да се помвслит,
да Јет гретно да се правт опит со туг'и чоешкв жвотв
за нашвте фантастичнв плавои.
Но со тоа 1ас не сакам да кажам, н01е да престанвме да идеалиѕираме в да жнвеѓеме со вародвв
ндеали. ^Не! Нв1е не можвме да жввуаме без идеали:
само нашите идеали от сега ке требвт да бвдат ш>
чвсти от понаиредввте. От сега нше. ве требвт со нашата патрвотвчна работа да всвупв^ме нашвте греон
пред нашв1о народ. Ог сега нв!е ке требит да се жртвуаме за неговте ннтересв и со тоа да му отплатиме
за негоата вера во нас в за негоото послушно в точно
нсполнуа1в'е плаводте на органвзацв1ата. Како можвт
нвшата внтелегевцвЈа да се одолжнт пред нашнкз варод
за даденвте од вего жртвв? На тоа праша!а'е 1ас одгоориф, кога зборуаф по горе за борбата со пропагандвте и за постааѓв^е на вашвш варод во добрв одвосв»
кон снте македовцкв вародвоста.
Нр главно, каво шчо вапомввф пак по горе, ве се
поможит на нашн!от народ со културно работа1в'е, а
на! поеве со пррсветуа1в'ето.
Науката в лвтературата сет на! важнв!от фактор
во развв1а1а'ето на 1едев народ, како варод. По сте*
пента на развв1а1в'ето на вауката н лвтератураха у
1еден народ се мервт вегоата култура и по нвф се
дел'ат народите : на културвв в ве културни; вултурнвте народи владехат, а ве вултурввте о робуваат. Само'
со зна1а1вЈе в просвете1в'е, само со вултурва работа
ве можит нашата ввтелегенцвЈа да попрант в исвупвг
сво1ите грешкв аред вашв!от варод.
Ке речат нево!в, отв вултурвата работа 1ет возможна само вога виат полвтвчва сдободвха; без не!а
ова 1ет не возможна. — Ввстана во та!а вабелешка
шат 1еден дел вствна, во сано 1едев дел, Главнотг»
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условЈе аа културваработаве 1ет полната полвтачна слободи1а, а моралната воспитаност на вародот в негоата внтелегенцв!а, созва1а'ето ва вравствев долг пред народот
у секо! член от то!а варод. Полвата полатвчва оСлободв!а
не чвнит за ввшчо, ако 1е^е1 чоек ве сознаат, отв
непшот чбечкидолг, негов!от долг пред Своѓата таткоина
в своЈот народ 1ет: труд, труд в пак труд. Слободв1ата
чвнвт само за вдшуа1а'е од резултатвте ва свохот труд,
во ве толку за самвЈот труд. А. за да можит чоек да
се прлзуат од резултатвте ва сво!от труд, требвт прво
да бе потрудат. Да раЅоти-т и да се трудвт вЅожвт чоек
а прн по стеснена политачна условв!а.
За да си очвстѓме совеста пред народот ваш за
дадеввте од вего жртвв, требќт; звачвт, да се зафатиме
за културВа работа. А при тоа ^а ценнме бвохето работехв^е, не ио надвбрешввЈбт вегов ввд, а по вегоата
ценост, а.цевата На трудот се мервт со потребвите за
него свлв. Ако гледаме така еа трудот, в аќо вскреао
сакаме да се одолѕвме пред вашв1от варод, то не ке
се нзвацуамЈе да немат почва за културао работеѓЈ^е.
Почва за него вмат, но аемат сака!а'е. При саша'ето,
ако ае ке можиме да печатаие много работк на нашв16т Чазак; то зато вашата вателеѓенцвп ке можвт
^да послужвт, каќб жвва вародва еациклоиедша, во ко1а
Ѕе се вмаат точни и проверевѕ сбедегѓа ЈЗО сате оддела
ва вауката и лвтературата.
Но -гочцв в цроверевн сведе1а'а се дОбв!аат ирв
уворас) раЅотеѓа'^ в то коѓа се работат
е, да 6е испблвуат со раб<5те!а'ото долгот кон
а Свбаот н^рбд! А таквоа м1аог6годишво у порно
теШе 1етѓ по пШзао^ по »ачн()5 ц ио^вравствено 6д
'удШа6то. Оно 1ет в Ѕо раауМно. ^
И6лзатѓ;а;Ш народОтг од ваучаото рабо-ѓе^е а& на>
шата внтелегевцв1а, ке се ввдвт от тоа, шчо вашишт
народ са^ со» сво!а очв ке м<иќнт д^ цоѓлејгат аа себе
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и на друзвте народи, ке взучвт свохите и туѓите достснвнства и недостатоци. 1едев просветен народ можвт да се срамнвт со 1еден умен чоек; затоа, наш долг
1ет, да приложвме сите сво!в силв, со сво!ето работе!н'е
да проеветвме напшот народ.
Културвото работе!в'е 1ет ио мачно од револ'уцвоното, зашчо првото 1ет умствево, а второто поеке физическо. За ил'устрацв!а земете взучаа!а'ето на класи
ческите в нов 1азвци в коресаонденцв1ата на комвтето!
или распределе1в'ето на четвте. Револ^уцвовата де!ател'ност ѓет времена в разруша!ушча, а не вечва, созвдааушча. А културнв!от чоек, за да имат прао да се
наричат таков, требвт да созидат, а ве да рушвт. За
да бидит ѕда1Б3ето здрао, требит да му бвднт темелЈот
убав. За тоа чоек не требит, само за олеснуа^а^е на
свспата работа, Отрицател^но да се однесуат ЕОН много
науки мачнв, како старвте 1азвцв, но шчо состауваат
осноа1в'ето на много положител'ви сведе1а'а в науки.
ЦелЈ ата да се добв1ат положвтел'ви сведе!а'а от сите
оддели на науката, не само за нас лвчпо, а како членои
народнн, ке требнт да застаит секого од нас да посветит
сите сво1в силв, сето свош слободно време за изучуа!н Ј е
на свте тв!а ваукв, шчо сет на! вужнв за вашв!от
народ и шчо требаат на! мвогу работа, зашчо за ио
лесните секо! пат ке се наЈдат доста охотнвцн. НвЈе,
ако сакаме да имаме чиста совест пред напшот народ,
и пред себе, требит да звмаме на себе, за да му полкожвме, и наЈ мачните научни работи, а не да се изгооруаме, избира!кв на! лесното, да немаме способности или првзва1в'е за тв!а науки, шчо требаат на1.
много труд в сака!а'е да се работит.
Културпото работе1в'е 1ет по нравствено од револ'уционото, зашчо со првото ввтелегенцв1ата се чинит
иствнцки слуга на сво!от народ, а со револ^уцвхата она
се обрнуат во немнлосрдеп експервментатор.
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На1 после културното работе1в'е 1ет разумво. Ивтелелегенцвѓата со него раз^аснуат на! важните за себе
в за народот праишнЈа. А ваѓ важнв сет тв!а праишв^а,
шчо сет врзавв со вародвотр самосознааш Је.
Во последво вреие нв1е вотаавфме со бара1нуе политична елободвѓа, без да се заавтаме, алв сме нв!е
дозрелн до ве1а, в алв сега тоа вв 1ет н&1 нужвото?
Нашвте поеледвв бара!н'а Дв колку сет аравлни, вли
не, не земам да решаам. За мене 1ет по важно праша!ц'ето
за нашето нацвовално-релагвозно и ековомцко возродуа1н'е.; а тоа можвт да ставвт еамо со взучааѓа^ето
на сво1от народ, прво како одделна 1едиаица, после во
врска со друзвте македонцки в балканцка народи, в на!
после како член на словеацката фамвлв!а народности
Такво взучаа1а'е ке ваесвт разумаост во нашите односи
ков сите упбмеватв вародв.
Ето приблвжно вакво иожвт да бвдит на! главаото
работе1н ?е на македонцката вателегевцвѓа за да се попраат сите грешка вапраенв со последвото востаа1в'е.
И така работе1а'ети наше ке требат да бидит на
почва на народпото просвете1а'е : &врѕб, легално, еводЈуцв1во ; ово ке вмат за цел'а, ^втелегевцв1ата да бвдат
иствнцка служанка аа народот, а не на опаку. Но за
да бвдвт таѓа служба благодатва, вам ке ви требит да
создадвме вародав служатели, народаа ввтелегенцвга,
випа ќе сн пррв^тит сите сШи свлв на аародвото благо.
Ни требц!! иате^егевцига ео Цсво (;ознШн'6 на моралнвшт Арлг •* чс^*а "РеД негоата татковна в еегоЈот
парод. Ш« ^^1^« ннтелегендаи ; ; моралао ' в уметеешо .
...
. ... • •. . .
.
-. • . •
Сегашната наша ннтедегеаци!а требќт да посветит
сето -сво1о работеав'е над мрралвото , р умствево усовршуа!н'е на сво1от варод в создааЈн^е аа 1едиа вдеална
македонцка интелегенцаѓа.
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Ако тсна долг се сознаит, ако об!едвву8Ш'ето иа
нашата интелегевцвѓа со.бугѕрцко, србцко в грцко образуа1а'е се достигнвт, аќо се паралвзуат работе1в'ето
на пропагандите в се успеит, тв!е сосим да се отстра-%
ват од МакедонвЈа, ако се устаноат добрв односв ков
свте маЕедовцЕв народноств в се подобрвт полвтвчното
л матери1алво сост<шш'е .на македовците, то, прв свте
дадевв жртвв, ке можиме кра! другото да бндиме доолви од 1едно * востаа1в;ето вв отворв рчвте на грешвв1от пат, по ш до сега врввфие, по ко! ѕе врвифме в за
однапред, и без востаа1в вето самв ке подготввфме почва
ѕа дележ; оно ни отворв очв^е ва меого нашн вужди,
ко!и шчо в не и предполагафае по вааред.
Да1, Боже, Сегашното востаа1в'е да ви послужвт
како 1едев урок за ваши1от варод, уроа за свте нас
маведонцвте, без разлвка кадесме се образуале, в како
сме се до сега ввкале. Да1, Боже, сега пролвевата крв
да послужвт како завет мег'у аЕиввте, ко^в сет л^лжни
пред та!а крв да се заклнат за 1«два обшча културва
работа, ва полза и стрек'а ва вашата обшча много патена татковна — МакедониЈа.

Имат лн се нужда от македонцки национални
научно^литературЕЦ другарстза ? *)•
Иде1ата за образуагн^ето на вашето другарство
беше — полно оддел^уа^а^е ва нашвте антереси од бугарцЕвте. Со него вв!е сакафме да покажнме на русвте, ста у нас во Македовв1а немат. националев антаговизм в 1ет возможво задружно работеѓа^е от сите
македонцкв вародвоств ва културна почва. Ушче поеке,
ви!е сакафме да доаажиме ва русвте да немат во Македонв!а аеаолку словевцкв народности а имат сано
1една; да македонцките словенв можат сами д^ разрушат та!) дреграда, шчо 1ет постаена мег^у ниф од
пропагавдвте в од авввото образуаѓв^е во Бугари1а;
Срб01а ила Грцнга. Нв1е сакафме да покажвме, отв на
дрекор на вашето образуаЈа'е в воспитаа1а'е во разаи
држав вли пропагавдв, нв!е предпочитаие свте да ва*
правме отааики от сваа страна за обшчемакедонцките
ввтереси, за да ве бвдиме оради1е во рацате на про»
оагаадвте в еа ввввите цели: за да ве се стремихе
ков соеде!в'е, нв со Бугарвѓа, нн со Србв1а, ни со Грцв1а.
Но се наиоа мег'у ланпкнте членон лида, кош
ваог'аат за взлвшно сашчествуа1а'ето аа таквоа другарство, зашчо вемало оддел'на македонцка народ^ост во
Маќедовв1а, а вмало тамо србцќа и бугарцка, и иошчо
во Петроград вмало бугарцко в србцко студентцво другарства, то вемало нужда от иакедонцво.
Пред внд ва та!а крвтнва за вуждата в целесообр&зноста на нашето овдешво другарство, ни1е сме
должнв да си дадиме точен отчет за причвните. шчо
.*) Прочетено на Ц-та седница на Пвтроградцкото Маквдонцко
Лаучво-литврмтурж Другарство „Св Климент" на 28-и Септ. 1903 г.
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предвзввваа образуа1н'ето негоо. Тоа можвт да се ваправт, пошчо се одгоорвт ва главннте возразуа1а'а на.
нашите. протввницн, со јс<ни онв се мачат да покажаг
да немат нужда од одделЈно македонцко другарство, в да 1ет
негоото сформвруа!а'е ве своѓевремеао.
Нашвте протввницв вед'ат, оти сега не му бвло
времето да се подигаат националнв праша!а'а во Македонв1а, кога Јет зборот за хедно сносно сашчествуаш'е
на свте вародности. Сега не 1ет времето да се оддел';аме од Бугарв1а, кога она напраила толку жргвн згг
нашето ослобздуаЈн^е и ке направт ушче за однапред.
Неуместно и неразумно 1ет дѕ оддел'аме сво!вте ивтереси од обшчебугарцкете, вога во со1едине1д'ето, а
не во расцепе1а'ето 1ет свлата. Ако се подигнвт сегапраша1в9ето за националноста на македонцнте, то ни!е
ке требвт да се врнвпе вазад на 30 в поеке годиаи,
Зар и возможно ли 1ет сега нацаоналното об1едивуа!а'е на
макелондвте, кога во Македони1а нмат мвогу, <* не 1едаа
нацвовалвост, и кога немат ѓедна рддел'на македовпка
сдовенцва нацв!а ?
На! нааред требвт да се речвт, да не 1ет встина
тоа шчо велат, да сега не му било времето да
се поднгат праша!н'ето за народвоста ва македонцнте?
Со вгнорвра!в7его на тоа праша!в'е, ви!е ве аравме нв
гедна стапка наоред, зашчо, ако го вгаорвраие нв!е,
то не го игнорвраат сите, и малв, и големв држав, осим
Вугарваа. Нв1ег звачвт, аросто си затвараме очвте пред
непрн!атната за аас де!ствател'ност. Ако, звачвт, раз*
гледаме тоа прашага^е, нв!е не се враиЈаие назад, а
одиме вапред, сознаа!ки вегоата важвост. Ваствва со
нацвоналаото праша!а'е на!е ке се зааниааме 20 — 30
годвни, но крнвнаата за тоа лежвт во вашвте предшественвцв, Ео1а ве созваа сета вегоа ваашост, и не
го кладоа да здреант. Да беа тоа вааранле, некаше зашчо
на!е сега да се ѕаввшаане со вего. Ако праша1в*ето
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за народноста на македонцате виат првостеаено значе!в'е за бугарвте, србвте в грдите, в секоха от тв!е
народности го третвраат по своему, то зашчо в вв!е
тра праша1в'е да не земиме во св<нв рацв, в да го
разгледаме сестрано, в од бугарцко, и рд србцќа, в грцќо
гледишче, в кретвкуа!ки свте ввф, да не изр&ботвме
македовцко гледвшче ва нашата аародност, а Се удов*
летворуаме спроти местото, каде сме се учвле, илн со
србцЕото, нли со Сугарцкото, илн со грцБОто гледншче?
Да не си взработиме своѓе, македонцко гладишчена ва
шата народвост, убедител'но в спраедлво за свте ма
кедонцн, значет, да ввхе ве сме во состоЈахв^е саиостоѓно, без туг'о влнша'е да взучвке самн себе. 1ас ве
можам да допуглчам последното а го бро!аи оскрбно за
меве, ето зашчо в ве се откажуаи ва прво место да
св взработам сво! самосто!ен возглед на праша!а'ето за
мо!ата народеост н та1а ва иоѓете сонародницн. ЗааЧБТ, од жие гледвшче нашето другарство во праша
в'ето за нашата народност ве напраи никаква нетактност, в само укажа взвесва услуга на дуовннте иатересн на маѕедонпнте.
Сега ке требнт да одгоорнме на возразуа1н'ето5
да ве 1ет уместно а 1ет не свохевремено да оддел^уаме
вашите Интересв од обшчебугарцвте, зашчо од 1едва
страна, свлата Овла во со1едвее1аЈето, в од друга, ВугарЈпа вапранла толку жртвв за нашето ослобддуа!а'е
а ве вапраела в ца однааред.

Тоа возразув1в'е 1ет ивогу сложао, затоа ке тре<5јвт да се рдгоадат аа рејк^ |<м по 6ддел'д0
Прво вешчо, шчо можвт да се речвт» тоа 1ет, да
вв1е 4ге сега се оддвЈ^уаме од Вугарв1а, в со тоа р^здробуаме 1едво создадеио цело, во сме одделенв в живвме веке оддел'но поеке од 25 годанв. Друзв ве разделв^а в создадоа од нас « бугарвте разлвчен љжот,
разне потребаоств, нерамен полодаќ Друзи в не ви

даваат да сешединвме. Од македонцко гледвшче со!едине!н'ето ва цела Македонв1а со БугарвЈа, или Срби1а,
или Грцв1а не ѓет желател^во, но не 1ет. в страшно.
Звачвт нема зашчо да се бориме со вего. Но такво Сг1едввегв^е не ке допушчат, ни малвте балкавцкв, нв големвте европе!цкв држан. Зиачит, вв!е, ве сака!кв да
бркаме нашвте ввтереси со бугарцаите, дааме сво!ето
соглас!е и узаконуаме сашчесчеству1ушчи1о ред. Се питат само, али тоа узавонуа^в/е 1ет во ваша полза, зашчо каѕуваат, оти Бугарвѓа ив вапранла многу арнотвЈа,
и ке вв вапраела ушче, Да видиме; шчо арво сме ваделе нв1е до сега од бугар^те?
Бугарвте усвлиѓа б!уджегот аа екзарха^ата от по1авуа1в'ето на србцката пропагавда; со друзв зборов
усилиЈа ннввата пропагаада и аававте интереси во Македона1а, Кладоа ова ееколку владеца, в отворв!а веколку трговцкв агентства, под^ржаа со пара восгаа1в'ето
во Македонаѓа з прераввѓа во Бугарв1а мнозвнство
обездомевн македовцв, взбегави во Бугарвѓа. Твге сет
арнотв1ите, шчо и видефме од бугарвте.
Како вв се чвват: алв сет доста? алв сет
много? алв сет поеке од добрвнвте, шчо па и ваправЈа
србвте? — Ако ве бндиме бугарцкв шоввввста в пристрастно не гледаме на работвте, не можвме да не констатвраме, отн во Македоввха бугарвте не ваарав!а за
вас иакедовцвте, вишчо поеке од тоа, шчо ваправ!а
србвте. Паѕ и смело можит да се речит, отв ваправ!а
по малу от србите. Горе взбрсневите бугарцкв добривв
не сет ваараевв во полза на самите македовцв, а ва
внтересвте на Бугарв1а во Македоав1а. За тоа бугарцкате мвлионв за Македоннга вемаат по голеио звачегв^е од србцквте за тамо. Бугарвте вв ѕладоа владвцв
во Македовв1а; вма!те ва ум, отв тв1е владвцв сет во
поекето случа!а в во на! важнвте места бугарв, а ве
жакедонцв. Преко владвцвте бугарнте саѕаа да истре-
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бат се, шчо не им 1ет прнѓатно, а наѓ маогу црковнообшчввцката самоуправЈа Но таква услуга со србцкв в.Јадвци сакаа да ни окажат а србвте. Шчо сет
таге крава, шчо нв1е предпочетофме да сме орадаЈе ва
буѓарвте, м жесто~ да"~сме орадиѓена србвте ? — Бутарвте отворвЈа во Македонаѓа тргобцки агентства! Но за
чиЈв интересв? Се разбврат, отв ее за македонцка, а за
бугарцаите. Србите предадоа сво!нте ватересв во Македовв!а на сво1а кбнсулства в геаерални консулства. Ако
бугарцкате трговцкв агентства во Македонвѓа сет благоде1а1в'е за вас, то србцкате гевераЈГна ковсулства сет
ушче по големо. — Бугарнте ѕв иоддржале востаха^ето.
И србите го аоддржуваа. Бугарате го поддрзгуваа
аоеке, зашчо нававте впгереси тоа го сакаа, а ве за
атарот наш. Србате го поддра/куваа» за да не останат
ао назал од бугарате; во да беа србцквте интересв
така врзаав са воста1в'ето, то срби-ге сто патв ке об!авв!а до сега воЈаа ва Турдв1а, без да чекаат од некаде
прмрк', без да гледаат алв к^ бвднт всходот за ниф
благопри1атен влв ве. — Бугарвте ранат обездоиеаа
иакедонца, но истотр го праат в србвте.
Тоа 1ет еета арнотв1а, шчо,1а добвфме од Бугара1а,
Сег;а,да вадвл1е, ср шчо заплатвфме ва1е за та!а арно :
гв1а, или колку нв крстуат ова?
Ако прегледаме собвтвЈата от прследвата рускотурцка во1аа до сега,, ке вадвме, ота секоаа арнотвЈа
од ВугАрвха за македоацвте ве 1ет нвшчо, осии ѓедаа
ко:цаеасацв1а,^а гдугтостите, • ,шдо н в^ наараево Бугараја ,во надетО; праша1а'е. ј^ке^онЦкото црашааа^е во
радвте аа браЈрц^ите 1:131140^^15^^8,10^161 ред глупо^та, рараеви ^
наречени
^г^уцародѕи, робедв на,; бугарцк^та самс^сто1аа иолитика*
Твѓе рЈ1упоств аа ^угарцквјр наррд бет з% нас македондвте како прародател'цки греф, ко1и ке црмиаубаат од

'е аа поколеја'е.
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Ето во шчо се состо1нт ,то!а прародител'цки греф:
Бугарите сет ослободевв од русите. Во тоа време
руското обшчество се увлвчаше со словенофвл'ство. Тпа
увлече!в'е им зе около 250,000 душа во!ска н мвлаарди рубли. Но каков беше резултатот от таѓа во1на?
Русите и напред во!уваа со Турцв1а, в ослободв!а со
сво1а крв готоо сите балкавцкв државцв. Но викоаш до
тога! русвте не се разочаруваа така, како шчо се разочаруваа во време па последната во!на. Ова доце до
таква степен, шчо русвте сакаа да кладат крст на
св01ето по тамошно увлече1а'е в ослободуа!в'е на словенвте на Балканцки полуостров. Последвите соко!в
од увлече1еЈето ва русвте, и со тоа в надежвте на
иакедонците на Русша бе!а голтната од Бугарв1а.
Поведе1в'ето на бугарцквтт народ ков руската воЈска, в бугарцката внтелегенцв!а ков русквте властв
в дипломати, беше такво, шчо русвте нл'адо пати
се ка!еа за сво!ето увлече!а'е со „братушквте". Тоа
1ет влегло глабоко во душвте ва свте руса,
сега не сакаат да чу!ат за некаквв «братушкв*1 ,
а особено за бугарите. Кој пла1к'ат сега за поведеЈн?ето и грешките на бугарвте, ако не нв!е македовците?

УвлечеѓнЧта на Русв1а родв!а 1едва Бугарвѓа, но
со не1ното родеш?е, Руснѓа умре за нас. Сите иадежи у
македонцнте помннаа на ведоносчето — Бугарв1а. Нв1е
шмнслнфме тоа недоносче, ѓа ке одрасти'1, ке окрелевт
н ке нв да1вт рака, в ви1е со него да зажввиме сло4>оден жнот. При вма!в'е 1едва слооодна Бугарваа вв1е
мислвфме, чуму нв 1ет Русв1а. Нашите вадежи се поддржуваа од Бугари1а и како да зафатваа да се осешчествуваат. Бугарв1а, како поко!нн1от србцки крал'
Александр, се об!ав саиа за совршенолетна в зафати
самосто!ен ред глупосх^, шчо се наризаа од не!а
самосто!на политвка:
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Раѕрушв арнвте односи со Руси1а, и повика Стаи<5олова, то1 Да предаит БугарвЈа во рацвте на тро1вигот соѓуз в Англвја, в да 1е вапраит внвно орадв1е
против Русв1а. Та1а* ноа ера во исторв1ата на БугарвЈа, таѓа самостоѓна полвтвка се зафатв от првсбт
1едвенуа1в'ето на БугариЈа со Источва Румелв1а в од
*нарушааш'ето од Бугарвѓа на Берлвндкв1от дегоор, ва
ш шчо почиваше в праото на македовцвте ва автовомв1а со рвсЈанин ренерал-губернартор. Наруишн'ето
на Берлвцквшт догоор в Стамбуловцквѓот режвм, крстенв
„самостс!аа нацвоналва" полвтвка на Бугарв1а, па тоа
.иолитично, капрвзпо, вееоврсденолетно цедоносче 1ет
втор удар за полвтичнат^ слободвга на македонцвте.
Европа в Русвха настохаваа да .се изработвт план
за реформи во МакедрнвЦ в во 1882 година, то!а план
беше веке готов и кесе насто1ааше да се воведит, как
внои1от иолитвчен фактор на белканите" кажуат свохето
^610, в наместо реформв сакат за Македонв1а бугарцкв
владвци. Бератате за владвцв се дадоа и нв1е, заслепените македонца, поверуафме на Бугарн1а, оти она со не1*
лата Исамосто1нќ" политвка нишчо друго не Ираит, освм од.ргкуат политвчна победв в бблагодетел^ствуат нас, македондвте. — Арно вн замажаа очвте.' — Но ее повлвнаа в 5—^б
годвни, како се отрезвиха бугарате 6д сво1ето увлече!н'е во
вСамостоѓиата* полвтвка. Се убедвха со нааредуахв^ето
ѕа србцката пропаганда во Македонв1а, отв они не се^
ѓедвЅствениаот фактбр во македонцкото прашаЈн^е, а
''Од1ѓ: вмат, оеим ннф^ в друзв/в бтв ^успеот прв конкуренди!атЛ ве бидит тамр; ка! шча ке бвдит пбддржката на
Русв1а. ЈЈуг1арите П^-Е станаа русофвлИјШтбатонаправѓаЈ
не со тасто срце^ а за да ^апраат русќото прантелство
;орадв!е на сво1Ите: иитеребв во Македоив1а*:11ри надворешното прв1ател'ство на Русвха, 0ва не можеа да се
иримнрат со мвслЈатау зашчо русквте консулв во Македонн!а да поддржаваат србдката пропаганда тамо. За
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та1а причсна некоги од полвтвчвите партв^в клеветеа
РусиЈа, како непрв1ател'ка на Бугарвха, и на с^
бугарцко, на! многу за поддржката од страна на Руси1а
србц&ата пропаганда. Бугарцкаге полвтвѕани не можеа
да ввдат, отв поведе1а'ето на Руси1а 1ет плод на нивнате глуаоств, шчо се вел'ат „самосто1на" и „нацио
нална" полвтика. Кога та!а „самосто1аа* и »нацнонална"; полвтвка 1ет орадвхе ва веарв1ателвте на Русв!а, против нвтересате на последната на Балканцкн
полуостров, можат ли да бараат твае бугарцви политвкани од руското правтел'ство, да бвдат оно совршено
беѕучастно во. собвтхата ва Балканцкв полуостров ? кога
то!а полуостров 1ет бвл грвжата ва Руси1а цело столет!е и поеке? Она требит да св сочуат сво!вте интереси тамо, па и ако то!а сочувуаав^е не ке бвдвт пс
вкусот на „самосшвата" в „нацвоналѕа" полатвка.
Бугарвте во сво!ата надворешва полвтика сганаа русофвла н русвте се взменв1а малу полвтиката ков бу
гарвте. Но буѓарцкото русофвлсгво беше со есаа, а не
беше траЈво, звачвг, в руската полвтвка немаше да се изменвт окончателво, 1едво не се зва1еше, до колку 1ет
вскрена в тра!на бугарцката вадворетна полатвка.
Бугарвте беа не задоолеви од руската полвтвка во последво време, особено зарадв прашааа^ето за ракополага!н'ето на Фармвл^ана
и за македонцкото востаа!и'е.
V
Они вел'ат: во тоа време, кога мнннстерството на Данев
предаде надворешната полвтнка на Бугарв1а во рацвте
на Русвга, последната на место да на поможнт, направ да се ракоаолољвт Фнрмнд'ав во Сѕоахе, в друго:
не направ нвшчо за Макецонвѓа. Бугарв1а да беше водела „саиосшва" д .нацвонална" полнтака, ова ве
хе допушчише првото, н ке решеше македонцкото праша!а'е со по голеии рефории.
Ти1е сет расудуа1в'ата ва бугарите. Но ниѓе, ако
станеме ва самосто!но македонцко гледвшче, ве требит
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да речвме следното: БугарвЈа со неааото русофидство
не ваправ нвкавва услуга, ни на Русша, ни на Македоввха. Но од русофилството она се восаолзуа со за^амот, вапраен прв руско соде!ство, а друго, г ва!
главно, не изарчв позашевите нвлиовв ва воѓевв
нужди, в со тоа остав полни државните кас», Бугарвѕан
да водеше „саносшва" в „вациоаална" политика т. е.
да беше орадше аа тро1ав1от со!уз протвв Руса1а, пак
венаше да напраит нишчо, зашчо сега и немат тв1е
натегаати односв иег'у виф, кош беа прн Стамболова.
Сега членоите от тро!аа*от содуз амаат оддед'на соглаше1в'а по ме^увароданте праша1в'а, работат заѓедво по
ввф н парализуваат снте капризв ва малште држаи,
коЈв со твЈе капрвзи сакаат ДЕ изменат иолитнчното
разновеае во нивна полза. Сета веаат место за Стамболовцка политика. Возродуа^ѓето ва Суамболовцквќ>т
режим во Бугарв1а сега не се оправдуат «о нишчон^ет
1еден нов опнт на познтачвота ведоносве да докаарвзввчит. Но од ти!е капрази, ве него, а вас македонцнге,
ке не болит глаата, како шж> в не болат веее. Но
вовте праитеда во Бугарв1а ни вел'ат; тоа 1ет РусвЈа
крнва ; Русв1а се бонт од 1едаа голема Бугарв1а в за
тоа: та!а кладе Фврмвл^ана, та!$ сега ве сакат да дашт на Македонѕ1а автономв!а, та!а не ве остав нас да
се прнготввме, н да во!уваме со Турцв1а.

ДрЈГарв ! Такввѓа тврдавХ не сет нмшдо друго,
осввс хедна лож 1една клевета, фрлева на ослобо^нтелката Русн1а од дедев ослободен робцкв народ, ко! шчо
ушче ве 1ет слободев од негонте робцкн инстннктв, со
ко1н се ползуат, за да оправдат свохата глупаа »самосшва" « ;^вацво»алва* полрвка^ Ш н&родј Ео1шчО 1ет
првата в последната прнчнна на свте нашн нестревн,
со сво!вте глупаи состапоци не наведе на 1една нерамна
борба со турцнте, в во наз решвт&^ввгоѓ . комент не
остаЈн на оровзвол ва судбата. То) провзведе ала1к'етс
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во Маѕедов|1а, вако шчо го произведоа во Ерменв1а англнчаните, в со тоа взгуби сво1ето влв1а1в'е во Македонв1а. Но тоа влв1аш'е му 1ет вужно, ето зашчо, од
1едва страна не увераваат, отн до кога имат слободна Бугарн1а, македонцкото прапшв'е не 1ет закопано, од друга страна, за да аправдат своѓето егонстнчно повбдеш'е} сета внваза нестреките ка! вас обриуат на Русвѓа.
Бра1в'а! зар не 1ет нелепост, да семислит, оти Русв1а
се бо!ела од голена Бугарвѓа в не сакала нашето ослободуа1а'е, н отн &о тв!е првчвчв не сакала нашето ослободуа!н9е, в помагала да се ракоположнт Фирмвл'ан?
Прво да вндиме, ко! 1ет крвв во сегашното во
ста!н'е, в на кого паг'атза него на! голема одгоорност?
Не 1еднаш Русв1а нв имат речено, ота она не ке
вролвхет, нитоѓедна капкакрв, ине кенв даит, ви на! мала
ќатервхална помок', ако ви!е македовцвте подвгниме
востааш'е. Русвха по македовцкото праша1а'е толку патв
1ет публикуала правтел'ствени сообшчуа!нЧ? толку патв
сет праени предстауа1в'а на бугарцкото н турцво праител'ства по нашето праша1в'е. Восвтенвф вапрао вв се
велеше: седехте си мврно, отв/ ако напраите брканнца,
не можам, внесакам давв поможам. Со друзв зборои,
ова сн взми рацвте от свте нестрекн од гедао востааѓа'е
ЕО Македонв1а, Можвме лв нвѓе после тоа да обввнуаие Руша во ненскреност н поддупуа1в'е? Зашчо тогах да се д^утвме ва Русвха?

Ако ве се лажан, комитето в организаца!ата очекуваа шшок', ве од Русн1а, а од Бугарвѓа, зашчо во
Македонв1а по вовтапата нивни и ва евзархвѓата бугарцка хнве!ат бугарв. Русн тамо немат. Заачвт Бугарв!д требеше да поможит, илв на! категорично да речат:
вд чемдте од мене ввшчо.. Но Бугарв1а ве напран нн
Једаото, вн другото: не ваправ првото, зашчо бугарвте
еет есадчи!в, и сет готов да земат Македовв1а, ак?
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1е подарвт некоц а наак, ако сакат, нека бвдит запустена. Нвко! друг 6д Балкавцвте вародв ненаше така
спокошо да гледат ва запуотуаѓв^ето на једен кра1, ка!
шчо се вмаат вегов сонародница. Да беше ввициативата во востаааатето грцка илн србцка, н да зна!еа
тв1е вародв, оти востааха^ето ке баднт така сбл'но, не
гледаѓкв на нвкаквв неблагопрв^атав признкн, ке обЈавв!а во1аа, па макар та во!ва да се свршеше со полна
поразвѓа нввва. Но бугарвте ве сет от та!а категорнха:
овв КР обЈаат во!ва само тога!, ако нмат векоЈа држаа,
ша да вм обеспечцт плоДовте на во1вата. А пошчо
такво обеспече1в'е нвш пат не 1ет сигурно, без да се
ангажнрат 1едва од големвте држаи, влвнекрлку од наф,
со оражв1е во ракада поткрепат тоа обеспече^н^е, то од
Бугарн1а не моѕеше да се очекуат набркуа1в'е во македонцкнте работв. Но ако беше така, то бугарите
можеа да кажат ѓасво на македонците, на ннф да
се ие ваде1ат, н мржцт, неке се до(5веа тв1е резултати.
^Далековвдната" политвка ва кн'азот а на неговте
„самосто1вв а и «нацвоналнв" помок'нндв требеше ха
предвндвт с^, в да предупредвт нестрекнте. Но онд
тра ве
го• напраша.
Оставв1а
да • • ставвт
востаа1а'ето.
мн*
1 ''
% '
•• ,
''' ' .
- ' ' . ' >
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сле1киј алво не „(?амосто1вата к полвтвка, то крвта на
македонцнте, ке застаит ^велнката ослободител'каи да
св остсавт свохите работв,, а да дрЈдвт да во!уват за
нас, за да 1е повнкаат поеле во Берлан. н да вагубат
Мавчжурвха и влв1а!н'ето во Перси1а. Тоа беше вре*
стапно поведе1в;е кон македонцквте работи, в главен
престапнвк во ниф се 1авуат офвциална Бугарвха в
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працте^'ство;) д^ сќ» .зае^аивт? /^ рвох^гге макбдонц^н клвен?ѓв,ѓ ;;И да ^
жрвва Русв1аг а;;тр &фвдвадаа Русвѓа, .кр^а ,не«4ла нишчр о^гцчо ^о н$1 нјајо^; марод. Дсдо^одеввте „братушкв а
сега не с^каат да с^ првзнаат во сво1в*г^ гревдќв; ето
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зашо ѕтуваат, да сет они сите русофнлк, дамилуѕаат
русзшот варод, во ве мвлуваат руското праител'ство,
ко!е не взражуало народввте чувства ков македонцвте,
н 6трвцател'во се одвесуало кон секоѓа нскажава од
вародот свмпатвѕа ков ввф. За докажуа!в'е ва последвого
покаЗкуваат ва ,та!вв ц цвркул'ариод сравтел'ството, да
се ве печатат поеке статвЈв за македонцквте работв
КаЈ нас. во Македоав1а, в во БугарвЈа можат да
првдаат ва таќва правтел'ствева распоредба вепраил'ев
звача!, ето зашчо ке требвт да се кажат овде неколку
зборов в за н«Ја. НаЈ прво требвт да се важвт, оти
во македонцкото праша!а'е вемат викаква разУвка мег'у
погледите ва него на русхото обшчество в варод од Једна
страва, в прантел'ството од друга, а вмат само разлвка
во степевта ва ивтересот со вего ; обшчеството в ва
родот многу по малу се внтересуваат от правтел^ството,
шчо се видит од помок'нте за македовцвте. Ако с-е срамнат
тв!е со помоквте ва бурнте (Трансваал^цвте), то ке се до
бв!ет голема разлнва, а тоа 1ет зат^а, зашчо со борбата ва
бурвте се ввтересуваа мвого поеке, од вашата борба.
А то!а слаб внтерес 1ет резултат ва разочаруа1в'ето ва
руенте од 9братушквте н Звачвт в за тоа требит да
речнме ва бугарвте: сполаЈ вв! Руското прантел'стео
секо! пат даат полва слободв!а ца руската станба да
стамбосуат статв!в по свте праша!а'а до тога!, до кога
неко!е праша!в'е се раѕгледуат в ве 1ет прв!емено н^кавво реше!в'е по вего. Откаао орашаЈн^его бвдвч
всцрпево, в по вего 1ет прв1емево некакео реше1а'е, се
ара1к'аат цвркул'арву да 1ет праша1в'ето всцрпево. Но, тоа
се праат, ве за да се лвшат вовннте од слободв^а да пвшат,
а^а тоа, шчо ва Бал&авцЕв1от волуо&тров првдаваат големо
значе^е ва снте статв^л, шчо се адвосат до балкавцквтс
работв, в ивсд*аТу дтн сраите.Гството под влв1а1а'е^ва
пресод *е взмеввт сво!ата палвтт. Праител'ството
с§мт да не азбавт* вас од праздаа вадежн,
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Ако 1ет сб тоа така, то со шчо можит да се
обЅасвит полвтвката ва Русвја во праишв^ето за Фнрмвл'ана, ке запвтаат некош, — Гаоно 1ет, отв она 1ет
србофвлцка. — Да вадвме да ли 1ет* толку 1асно.
Првчините на ракополага1в'ето на Фармвл ааа ушче
ѓедваш 1асно ке ва аокажат, каква весгрек^а за нас
македопците 1ет носегв^ето ва вмето бугарва. Од ваф ке се
ваднт, отв политнчното ведовосче — Бугарв^а не ѓет во
состоЈа^н^е да зашчишчаат ве само башвте, но в неговте
внтереси.
Бугарв^а вемат двплонатв, а ушче по иалу — во
страество И тв!е шчо сет от аоследввте, ве сет да
чуваат в цодвгаат значе1в'ето ва Бугарвха, ада умал'уваат в осмеЈуваат, и себе, в своЈата држаа. За подтлрдуаЈв'а ва тоа, доста Јет да се аотсетвт ва троѓвца:
г. г., Бешкув, секретар в §егап1 ва Трговското Агентство во Бвтол^а, Цоков, двпломатвческв агевт во Лоадон
в Ставчев тако^ во Петроград.
За г. Бешков, попрашаие кого сакате во Бвтол'а,
бвло то от оерсовалр ра тамошввте консулства, бвло
6д бугарцкЈате учвтелв, бвло од влашките, бвло од граг гаввте, влв нв! после од авгавчвш^ата, со ао1а се
вмат разгоарано г. Бешков, постоЈаво врв» 1кн ао градот без работау; — ;свте к# вв кажат, Ш Јет г. Бешѕов. За тоа србете вмаат во Бвтол'а арекрасен оредстаител', ко1в се пол*зуат со полно ув*же1и'е у консуТоа, :-ќѓт г Рвствч,
Сета сво!а днпломатрЈа св ѓскажа г. Цоков во

вегов со крреспрвдентот нја Репер.
ва! ввтересен 1ет Г; Станчејќ; едно^ како частно
како дишдомат и трелЦ ка?о дапломат на на!
Бугарвѓа От свте даалома^ќќ^Шста^Првонешчо,
шчо <5н1ег >на ^>чв; тоа-ујет^ шчо г. СтабЧев;Си остаат ва
н,етото м^сто од сето време, како зна1ам за него
(ВМЈ1Т около 9 ГОДВНЈВ). То1а фаќт на • вид 1ет иногу
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утешев, зашчо ов вако да покажуат постчшшство во
полнтиката на Бусарша. Србцките посланнци вмстида
седат во Петроград по неколку годвнв со ред, ао по
4—5 годвни се менат. Но тош утешен факт, »ет утешев само на вид. Ушче првата годвва ва ноето студентство мене ме запвтаа, каковчоек 1ет г: Ставчев? 1ас
аа него не зва!еф нншчо, ѕатоа рекоф, отв мало го
познааи. Тога! мв дадоа 1едаа вемцка кввга, со ва
слов В1е ^Га11г11е11 111>ег Ви1§апеп. 1ас замолаф, да ив 1е
дадат, да 1е прочвтам дома, Мв 1е дадоа, в така 1ас се
запознаф прв пат со г. Ставчев в со бугарцкате работв,
особено- со положе^в^ето в авторитетот ва бугарцкв!от
предстаител' во Иетроград. После1ас чуфушче векоЈа слуов
за г. г. Станчев од нвввв!от жвот во Петр^град. подобнв на пасажвте за ниф во упомеватата квага. Од
разгоор со жураа1вств 1ас чуф, отв г. Сгавчев прав.1
опит да повлв1а!ет на ниф, но неуспешво. Вообшче
сите тв!е, со Ео1и инаф случаѓ да се ввдаи влв збору
ам, г. Станчев илн не го знаеа, влв лошо се одзоуваа
занего. Но воаоследвата годвва г. Стаечев, кажуваат. се аушчвл толку долу, така нвско пушчвл бугарцкв1от пресгиж во
Петроград, как не ке можеше да нааравг в ва! голеМНЈОТ непруиател' на бугарцквте ввтересв.
А зна!ат лв бугарвте, ртв во тоа време, кога онв
имаат во Петроград ѓедев Ставчев, србвте вмаат таио
једев Пашич, вли Чедев Груѓвч, влв 1едеа Новаковвч ;
Тв1е дипломати последовател^но сет, или во Петроград,
влв во Сгамбул; в на хедното, в на другото место оав

остануат по неколку годвнв со ред. Во Петроград овн
имаат обшврни позаанства в се ползуваат со многу ареи
дочек од гориите слоев на русвото обшчество в ииаат
големо влв1аш'е на вего. Оав се ѕнаЈат со дналоматн,
лрофесорн, редакторв в нздатели ,в» ноннн. Онм збору-
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ваат убеднтел'но а ео глабоко зна1аш'е ва работите.
Добавте аов тоа, да Јет србцката вадворешва политнаа
уставоева, као а то, да вмаат овв . в цел ред друѕи,
осим упомеватите двпломатв, в ке разбервте, оти ракоаолагаѓв-ето ва Фврмвл'ана 1ет победа ва србцката дипломатвЈа в аораша на бугарцката; аобеда, добв!ена со
сво1и т. е. србцкв силв, & не вешчо ваврзаво од руСИТР; поразвЈата пак на (Југарвте 1ет резултат ва веааЈн^е бугарцкв дипломати, ко!а да разбнраат бугарцкнте
ввтересв в да гв зашчвтуат со авторитет в заа1а1н'е. —
Ама г. Зивов1ев аоЛагал в сочувствуал на србите.
Тоа ножвт да бидвт вс;|*наг но то! го аравт тоа, не
зашчо мрзвт бугарате, а зашчо србцквте пославвцв во
Стамбул сет логвчнв, зваЈа-ѓ арво н^вв^те ивтереси, и
иожат да и затчвтуат/ Ието така/иожат, русквте ковсули зашчвтуваат: србцквте^ввтересв воМаќедовв!*, ве за
атар» а 1еднол зашчо в србвте, како в бугарвте сет
словевв, а друго, зашчо србвте ао арво имаат разбрано
а знаит да брааат аввнвте ватересв.
Звачвт бугарцката аадворешаа полатнка не аздржуат викаква критвка. Оаа {ет глававшт извор аа свте
вашв нестрекв. За тоа ве можвт и да се зборуат за
иекаквв арвотв!и ОД Буга,рв1а^ за Македонвѓа. Арнотиха
ЈИ 1ет иатерв1алната помоа'ва Вугарн1а за востааѓа^ето,
кога та1а поддржка само ве застан да св расфрлиме
народввте свли, ср ков вв1еДј(ќефме свлнв, а сега сме
ввшчо? АрнотвЈа лв 1ет раве1в'ето ва взбегаввте во
Вугарвѓа македовцв, кога Бугарв1а 1ет првата и послед*
вата пЈЖчнна да вм "се раздр^ куќвтѓе? Арвбтига лв
^е-ѓ тоа^ шчо орншмат ова ва сваЈа служба Цакедовцв, кога
последввте со службата, вли зарди неЈа, забрауваат своѓата
татќоввја; в ^еЈвв^е ќв^ер^в ^ртЅува Уа бугарцквте?
Зар ;ве>Сет иакедрвцвте; шчо сет алелужба илв*кавдвтатв
за служба твде, кош взопачуваа мег'у васелеЈа^ето во Маке; довида зна^еѓа^ето • ва руеквте праител^твеав постапапв,
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в н .толкуваа пред вего стамбуловцки, в го тиСкаа да
воставит, протвв советите на Русв1а за благоразум!е ?
Македонци! време 1ет да се убедвме, оти лошв!от демон за Македонв1а, ве 1ет ннке! друг, осим Бугарв1а, ето
зашчо час по скоро требвт да одделнме интересвте вашв
од бугардквте. Тоа го барат од вас благоразуЈието.
От об тореречено се видвт, отв бугарцкнте арно*
тв!н за вас македонцнте ни ваг малу весе раѕлнкуваат
од србцквте, во за то нн костуваат сто пата поеке
1. ѕа бугарцкото нме, шчо вв го подарв екзархн
1ата, вв!е зедофме на себе свте добрвни, шчо сет врзани со вего, в со кош се уврасв тоа вие во нашоата
нсторвѓа на Балканцки1от иолуостров.
2. за бугарцквте СКОЛВ1И и бугарцкото „покротел*ство" на вашнте ввтересв, нв!е немаме ннкакво сочувство от страна ва руснте, ве за тоа, шчо тв!е мрзат
бугарвте, а по тв1е сообразуа1в'а, шчо онв толку многу направле за бугарите, колку ?а ввко! од словенцкнте в
прасславни народи; взлегуат, оти ови и за вас македовцвте ваправле маогу, в вемало зашчо ушче нешчо
да очекуаме од ниф. Руското покроввтел'ство стаат ве
нужно, кога ни1е вмаме „самостошо" и „вацвоаално"
бугарцко цркроителЈство.
3. за бугарцкнте владицв, шчо нн и подари Стаиболов, нв!е заплатнфме со нема!а'е автовомнв праа,
предвидени по Берлввцкв1от трактат. Та1а арвотв!а добв!ат ушче по големо значе1в'е со тоа, шчо ова беше
првчивата да се образуваат номвтети, орг8нвзацв1а, четв,
востааха^а, да имат убв!ства, грабежв, коле^а^а в ир. в
во се тоа Бугарв1& нв поможа, а со парв, в со трае!в'е
на комнтетнте ва сво!а зем!а
4. верата во бугарцкото чувство кон вас св Ја
платвфме со востааЈв^ето, од ше Бугара1а внстнна ве не
задржа, в не вв поможа, во ...... го всарата На-
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чевча, да прегоарат . . . . . Исто така БугарвЈа со сво-

јата искусна двпломацвѓа не пбддржа . . . .!
5, За ране!в'ето на взбеганвте македоацн во Бугарша и како на! голема награда за нмето бугарвн,
шч(г го наеад^^^

ко! 1ет првчвната за снте нашв нестрека, а тоа
бвла . . . . . . . . РусвЈа. И така, значвт, Буга*

рв!а вв направ до сега веке снте арнотвѓи, остааше
само и у нас да разви!нт клас „самоскнав вацвовалвств 4*, ко1а ке ра^берат на! после, каде 1ет коренот
на сеќне злО во нашето национално разввѓага^е, т. е..
Бугараѓа решн, в ка! нас да насе!ет русофобсгво, та и
вв!е да изгубиме секоѓа вера во праославеа Русв1а. Мисв!ата ва Бугарв1а 1ет арекрасва, само за жалост нв1е
тука во Петроград сме дале^о од Бугари1а, та русофобското семе *не можит да вв западнит глабоко во душата
в да дашт арни плодов.

От свте пребро1еав фактов се ввдит големата вреда
за вас македонците рт тоа, шчо нвае, нла барем инозива од нас, отожествуафме до сега вашите внтереси со
обшчебугарцквте. ЈВнѓе се велефме бугари. Со тоа, од
Цдва страна сакафме тоа вме да ав послужиг како
центр, около кого ке можнме сите да се згрупвраме,
без да бараме за та!а цел*а неш друг, а можвт в сосим нов, од друга, ни1е мислефме, оти виствна во со!ео со бугарвте 1ет нДшата свла.
виствна 6д на,1џетб веле1в'е да сф буг&ри, нихе
хѓрао да очѓеќ|&ѓе Ѕ» вас добринв,и . а не злввв:
жеф^е д^ '(>чеќуаме од Оуѓарите прдј|ржуа1в'е
ла ^ите наЉ^ ЛуоЈзн^^1 ^
жаА. Ова располѕѓѓ^т ^ пар&, просвдт^ш^е, ^државнн
мажи в дипломати. Оаа требит до сознаат не!авте и
нашн нацноналвн ннтересв а мошно да и браввт. Но
видофме да сме горко нзлажанв во нашвте надежн V
да ва место арвотвѓв, ни1е вндофие само лошотв!и.
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Тв1е лошотв^а прснввуваат секо!е очекуа!в'е. Се прашат, ш 1ет во се тоа $рвв? — На тоа праша1в'е 1ас
ве можам да одгоорам. Не 1ет нои работа да барам,
алв иеко! зол демоп ва Бугарви виат ваараено сителошотвѓв бугарцкв нам македонците. За кеве 1ет ѓасно само
тоа, да голем дел во свте вашн нестреки се должвтна
бугарцквш народ. Не *ет кн'азот крив во тоа, да речвме,
шчо немаат бугарвте арвв двплонати. Ако аапр. г. Ставчев 1ет представтел' на кн'азот, а не на Бугарв1аг то
не сет такввѓа Цоков, Бешков в др. Н.е 1ет нзвввеш'е
за бугарцквѓот народ в тоа, шчо ведостошвте двпломати принадлежат коа та!а влв друга партв!а, и ка'азот се ползуат со повикуаѓи^ето на власт, ао лвчнв сообразуа!а'а. то Једна, то друга аартв!а. Главната вестрек?а за Бугарв1а в нешите внтересв 1ет, не во тоа р
шчо нмат многу партв!ат н не сате знатле арво народнвте внтереси, а во тоа, шчо бугарвте надку
сет аровнквата со вародввте антересв, особево са
надворешввте. У бугарвте немат вацвоналва вдеалв, ко1и да бвдат обшчо досто1а1а'е а светв1а'а за
сите бугари. Тв1е вдеали се взработуваат од всторвѓата
на народот, во се взработуваат во хедев долог всторацѕв
первод. Долго време членоите од!еден аарод требнт да се
увлвчаат од хедвв ветв вародвв вдеалв, обшчв в светв
за свте члевов на вародот. Тв1е вдеалв требвт да бв*
дат изработевв од на! ввдввте представтелв на вародот и усвспева от свте вегов члевов. Идеалвте народнн
требеше да бвдат 1едва арограма, ков осашчеству«1в'ето
на коѓа ке требеше да бадат напраени свте свли ва
варрдот. Народнвте вдеалв ве одхедваш сите можат
да бвдат осашчествевв, во нвввото осашчествуа1в;е требвт да бвдвт само резултат на обшчата в самоотвржена
народна работа. Трудноствте во доствже1а'ето на аародввте вдеала служат само како сколвѓа, во во!а окрепвуат вародвв!от дух н се готввт за ушче по голеиа
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борба. Во замена на тоа, ако Једен народ добнает полвтична слободвЈа, илв се исполавт иегачо друго важво
за народвв1от жвот, без негоо, влисо мало веѓоо соде!ство тога!, кога у него утче вемат изработено народва
вдеалв, илв, ако сет взработева, ае сет усвоѓеви от свте
члевон на народот,^—то, во таков случа!, народот не цевнт народните ндеалв, в како чоек без оаределена цел'а
в програма за работеха^е, се фрл'ат, то во ѓедаа, то во
друга страна, прае!кв тоа, ве зашчо то! 1ет убедев, отв
така требвт да бвднт, а зашчо ввдит да вмат околу
него л'уг'6, шчо постапуат така илв вваѕ.
Шчо виднме вв!е во ваѓ воата бугарцка всториЈа?
Бугари1а добвЈат полнтичва слободв!*, ва! важвото нешчо
БО народни1от жвот, ушче тога!, кога у ннф немаше
народаи вдеалв, кога в самн не з»а1еа, шчо сакаат.
Слободвјата 1е добв!а бугдрвте со на! малв жртвв в
усилвГа; не!* нм 1е цодарв1а русате. Ослободе1а'ето напраи 1една голема џропаст мег*у по прег*ешаата бугарцка исторв!а и жвог, в ноата. Во првата бугарнте ввдеа сато Једен мраа, за <тоа овв се одврауваа од ае!а.
И така бугарате во ноиот слободен жаот се 1авв1а
какр наррд без традвцв1в, ааррдав вдеала, созаа1в'е на
народвите в државаи иатереси в исторвшѕо наследв1е.
Звачвт, Буг^рвја се 1ава како држаа во ввд аа исторвѓцко аедоноече. Со усал'ата на Русв1а тоа недовосче
окрепва малу, но арн првото осек^а^а^е на свохате свлв
шавуат сретеацвѓа ва Самос^о1аа политава -^- вавор
;на вестрека з» македонцвте
'
Но в^ само ќб т«Ја ^ам^о!^ џодв^Л се закд^уч^вааг вШцте ^есЃ^ки^^^1^
За 6ддел'а1а'е аа аашвте ннтересе од бугарцкате, да в
првчваата на ; од^ед^ц^то в& ма|седонцвте овде во
млЕедбацко друѓарсгвр.
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Тоа оддел'а!а'е св вмат а друзв прпчвав, а нмено, упо
требуа!а'ето на вашвте умствевв свлв ва взучаа1а'ето на
себе, како членои ва хеднататковва в !едев народ, За да
се достигввт таЈа цел'а, требит да се составт оддел'во
другарсгво од лвца, за ко!а изучаа1в'ето на Македонв!а во етвографцкнЈ географцѕв в истореЈцкв одчос имат
џрвостепен знача!; а таквв!а лвца сме нвЈе македопцате.
За да се хоствгввт та!а цел'а, вв!е требвт да се
одделвме од друзите балкавци иародв в самостб!но в
критично да погледаме на самв себе в. нашите ввтереси, како в на балкавцквте народв в вввннте ввте
ресв. Постапуаѓкв така, нвѓе ке се ослободаме од греш
квте, шчо Л праат друзвте балканцки вародв.
За да бвдвт по 1асва ползата от таквоа оддел'уа!н'е паше од друзите вароди, доста 1ет хедев крвтвчеп
поглед на работегв^ето на тукашвите студентцкн другарства: бугарцкото и србцкото.
Бугарцкате студента имаат големв иретенцшв да
сет дредставтели на на! новте тече1в Ј а ва чоечката
мнсл'а. За нвф немат нвкаков знаш вацвоналвзмот,
ко1 шчо се бро1ат за нешчо, шчо вмат оджвве!ано
свошт век. Оаа сет ннтервацвоаалисти, Онв сет' на!
напред луг'е, па после, ако вм останвт за тоа време,
сет бугарв. За нвф чоечеството вмат по голем звача!
од БуѓарвЈа, и за тоа поеѕе и интересуваат ввф IIIве1царв!а. Со1едвненвте С.-Американцкв Држав в вввната
нсгорв1а, отколку Бугарв1а со ве1ввте нацвовални
интересв. Бугарцката младеж ввде употребуат свте
сво1в свлв и стредства, да се покажвт напредничаа т. е.
соцвалвствчва; долги и безмвсленв речв, долгв коси, в
убао исчешл'ана брада, првева влв си!в'а руска кошуд'а н пр. Со нацвоналнв праша!а'а не сезаниваат в
с^ голема дасада слушаат рефератв на тема по етнографв!ата, па и по каква в дабвдвт друга наука, освм
полвтвчната ековомвѓа Но за то сеш счвтат сво! долг
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.да ќр^тгаќуат* 1се, шчо 'ке му се шшднв*. Со научЅаи
прашаѓв'а не л'у6ат да се завимаваат, но за то сет
убав органвѓѓаторјз;-. Но.жат Да уСтроЈаваат^ л^тЅрвхн, да
пропагандвраа! неко1& раббтА, да устро1ат некоха вечеринка со благотворна це.т^а, без да му глеХаат многу
маогу, оти со не!а ве ос!а:андал'ат и себе и бидното
поколе1а'е од бугарцки студенти вб Петроѓрад. У опшче они сет готон да се занииаваат 1:0 работа, шчо
бараат малу труд, на зато даваат голеѓа попул'арност
в самомнеѓа^е. Македони1а ја признаваат за бугарцка
во етнографцкв однос, но масл'ат, да Ле^ ИЗЈГИШНО да
си арчат силите за да научат нешчо за тат странај за
тоа, нвшчо ве зна!ат -за ша, на од историЈата, ни од
географн1атз в етнографв1ата неѓна, освм да имат тамо
четн и востаа1а'е; на ше тре^ат да се помогнит само
со лотарв1н, а ае со саиа х;<ебе. Тоа платоничесво и
само платоѓ№4еско и евтвно сочувства кон македонците,
тоа неразбараш^е на националните 'интереси, тоа отсутство на национал Јни идеали е ^аха жажда од ш>са приврзанос'1г ќон СОЦИЅЌЛКЗВЈОТ, Јет отрана дуовното состохагѓе нЈа бугарцквшт народ в
негоото обшчество. Оттуќа многу 1асно се видит, до
колку бугарите не сет во ста4н"'е да брават. ее само
нашите. во а собственв^е интереси.
;
Србцквте студенти праат ^овршенб ; друѓ и протиопрложен упечаток од бугарцките. Ср0ате ре сет ннд^^1^? 88^^
^али ^ет
от Србаѓа! Босна, Ерцег^ва, нли Црн^-Гора, свтесет
иста- (}в& ^ца!1атг да, сет рнЕ1 прво срби, а пол?уг'е. ЈСЅКР!: зИахцт и; се у вдт^р^^
разместев(> во/раз^и З^ЈИ, Оаа зна!ат нивна^а исторвха
и: встррв1ата.; ед сасе^н^гб иарр^а и зем1а; Они со пнтересуваат си^е главно ср 1сул::турно-всторв1ц$ите наукр
и и изучаваат. И^учаваат и како ^тр^д-ст^о з4 достига1н'е
србцки; дационалцв цели. јро де^а д& загцчитат србцкате
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интереси пред руснте, они . преводат или состауваат на
руски кнвгв со исторв!цко содржа!а'е. Таков утилвтарен, тевдевциозен в спекулативен однос кон наукатв
не ѓет за одобруа1в'е в 1ет првчипа в резултат ва нациовален шовинизм, во последввхот 1ет резудтат па ти1а
исторв1цкв прилики, во ко1а-попа*ва србството, особено
после БерлиицквАот догоор. Србите можвме да и обвинуаме во шоввнизм; но овв ие сет по големн шоввнисТн од бугарвте Србите еет нацвоналиств, со арво
сознаханн народна вдеалв и ввтересв, шв шчо, со труд7
наука, перо в двпломатв1а, свте, какр 1едев чоек, одат
по 1едев обшч за свте пат, в за тоа одржуваат победв
над бугарите на секо! рачкор, Србите сет шовинвсти;
овв сет отчаЈанв во борбата со сиоѓите непрв!атели за
зашчвта ва ниввите нацнонални ивтересв. Но, ако оорамнаме србцквЈот шоввннзм со бугарцкиѓот нациовален индѕферентизм н и разгледаме од македовцко па н
од обшче чоечко гледишче, то ке требвт да првзиаЈвме,
да србдкн1от шоввнвзм, како резултат ва основно взученвте народвв внтересн, сшнт много по ввсоко и мпого
по горе од бугарцквшт вацнонален ввдвферентн:ш, ко!
1ет резултат на отсатствв^е иа сеше разбвра!аге на
бугарцките државни интересв, В.о. тоа време, кога србито
од крал'от в мвнвстрвте до последпвшт србцки амалвн
сет националвсти в ваог'аат за вужно сите да се еплотат во, Једно, за да достигват со обшчв сили народнвте
вдеалв, бугарнте се цепат на соцвалнстн в сакаквн
друзн — иств, ко1в на! малу сакаат да оправдаат послоидата, да шедвве1вЈето правт силата. — Туку се
тоа 1ет резултат ва полвтвчвата зрелост ва вародот:
србите во течеЈв^ето ва цел век изработув^ат нациовалнвте идеалв в взучуваат вацвоналннте интересв, а пак
бугарвте го праат тоа само во */4 векКако в да 1ет, но одделе!в'ето наше од бугарите
ке нв да!вт возможност критвчно да се односуаме кон

бугарцкнте работв, а пе слепо да и копираме, и да насадуаме во Македонвѓа, на место цацнонализм, социалвзм, како шчо го праела тоа натрешната иакедонцка
револ'уцв1аа организацвѓа. Заачит оддел*уа!н'ето на
нашите интересн од^ бугарцките, покра! другото, ке не
избашт от положегв^ето, како ма1муни да копвраиебугарцквте неомислени постапоци, и на вера да прншмаме бугарцкнте увере!н'а, да ѓст Бугари1а вашата
арнотворка, а Буснѓа нашвшт на! голем неарв^ател';
оно ке разви!ет во нас критичен однос кон нашвте и
туг'и постапоцв.
А от тоа одва! ли. можит да вмат по големо
онравдагв^е на сашчествуаш Јето и програмата на нашето другарство. Ако 1ст така, то не ни остаат ввшчо
друго, осим да му се помолиме иа ГосаоДј, да уиножвт
македонцки другарства, подобаи на Петроградцкото —
М 0в. Климеит и на секаде, каѓ шчо живеѓат иакедонци
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Нацшшалнтот сепаратизм: земшпчето нашесе
имат развшено и ке сѕ развшат за однапред. *).
На првото заседаа!а'е ва Бугарцкото Студентцко
Другарство во Петроград 6т та!а годвна ѓас рекоф неколку зборов за резултатите на сегашаото востаа!а'е во
Македонвѓа. Тв1е резултатв 1ас и резхумвраф во два
пунктои : 1 ? Македонв1а после воотав1н'ето 1ет загубена
за бугарцкага народност и 2, македонците ке си созна!ат грешки^е, шчо беа причина на нестреаите од
востаа1а'ето, ке се откажат от досегашвото направуа!н'е
на н^цноналвгото БИВНО самосозва!а'е, и ке отворат снстематична борба на сите нациодални и верцки пропагандв во Македонв1а, во тоа :натре, и ѕа бугарцката,
за да можат, со оддел^уахн^ето на своЈвте интересн од
ннтересите на пропагандите, да доствгнат нацнонално
об1едннуа1н'е помег'у себе.
1ас рекоф тога!, оти таква 1еѓ де!стввтел'носта,
ко!а не ке се аресит на мнозина, но 1ас не можам
да збсфуам, шчо ке се ареснт на некого, а тоа, пгчо
1ет свршена работа, со ко!а рано или поздно, ке
требит да се бро!ат 1ужнвте словени, па.за тоа 1ет
нуаѕно да се зна1ат ноото тече1а'е стред македоацвте,
за да се опредед'ат 1асво одвосите на 1ужните словеаи
кон него, н да се избегввт безполезвата в вредвтел'на
борба изме! Ју ввф.
Мнозвна ке речат, отв мсиите утврдуа!а'а за некакво ноо тече1в'е во разввхахв^ето на вацвоналвото
самосознаа1а'е стред македонцнте 1ет само мнстнфикацв1а на неколцана македовцн, но да та!а мистификанемат под себе зем!вшче, в за тоа, како шчо се
*) П рочитано на Ш-та седкица иа Петроградцкото Македоецки
Научно-иитературно Другарстио ,Св Климвнт" на 19-в Октом 1903 г,
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вмат скоро по!авево ва белшот свет, исто така скоро
ке всчезввт од него.
За да се увервме во тоа, далв мохвве ѕакл'учуаѓв'а за резултатите ва востаа!в'ево сет праил'вв, вли
пак возразуа1в'ата на мохате противввцв, ке требит да
се разгледаат тв!а собвгвѓа од на! ноата всториха на
МакедонвЈа, во ко!а ва!свлносе прохавв вациовалвото самосозваа1аѕе,а вмево, кетребвт да се разгледат: возродуа1в'ето
ва македонцвте; собатв1ата, шчо послужи!а како првчвва да
се пробудвт вародввшт дух на македовцвте; каква разиерв в каков праец зе тоа пробудуа1а'е ? во каквн
односн ставаа мекедонцвте со нивното нацвонално пробудуа1в'е кон балкавцквте вародноств, в далв положе!в^ето, ко!е земат сега ватрешвата револудвона органвзацвга во праша!аЈето за народноста на македонцате
словенв 1ег такво, от ко!е ве можвт да се идит по
тамо, или пак требвт од него да се иапраит ушче
једев рачкор, в македонцвте да се 1ават приврженцн на
вацвоналввшт сепаратвзм со прншмаш'ето за обшч македонцкв латературев 1азнк, цеетралното македонцко
вареч1е? Н вагпосле, ако органнзаца1ата н иакедонцката емиграцша во Бугарн^а, особено то! дед од ве!а,
шчо имат, илв државна служба со убаи ала1ки, нли се
занвмаат со журвалистика, и со тоа вмат убан дооди
в големо вл01а1а'е аа бугарцкквте работв, така да се
1ауват со кандндатура на манистерцки постон во Бугарв!а, влв св имат друзв згодв*! предпригати!»; ~ далн,
вел'ам, и без помок'та на та!а наша Ќ6ловв1а, 1ет возможно векакво особено про1авуа!н ге на нашето возродуа1а'е, ; а имево вр тавсов смвслѓ, какб пЈчо ѓд упдмеваф
гГ е. во полцо 6ддв^уа1в'(ќ ва ^аЕивѓтб интересв от тв^е
на балкавцките народв в во развв1а1е'е мег'у македовцката ннтелегенцв1а в народ македонцко вародно самосозваа!в ге?
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Згорен поглед на собвти1ата, шчо изврвеа пред
в'остаадн'ето нв докажуат, отв ва! свлнвЈот толчек кон
вационално собудуада'е на македонците нв послужи зафатркот на србцката пропаганда во Македонша. Д6 тоа
време нашетр национално самосозна!в'е беше само разбудено на половна. Спедвѓално со прагаа!а'ето за нашата народност ннко! не се заннмааше. Се велефме
вистнна „бугари" и „ритнв* во вационална смвс/а,
но зашчо тоа 1еТу и алв 1ет на вистнва така, ни!е пе
сезапвтуафме мноѓу^многу.
Врсквте нашв со бугарвте станаа многу теснн со
обшчето положе1нЈе: во Турцко: нв1е бефме браЈк^а по
судбата св, и бефме во дедвакви односа ков правтелт ството и фанариотцкото дуовенство. Обшчвоста во судбите напти нв закрепв обшчето име бугари ушче до
6слободуа1а.1ето на Бугарв1а, ше св остана по традвцн1а во Македонв1а и по ослободуахв^ето на првата.
На та!а осноа бугарвте кладоа сво1вте претевдв!н ва Македопв1а, имаќедонцвтео-чекуваа ослободуахв^еодБугарвга,
Ш конкурендв!ата со Бугарв1а одстрана на Србв1а
во македонскоЈО праашв'е од полнтична в вацвовална
страна взвика на полвтнчвата сцена и самнте маке
донци. Македонците зафати!а усилено да се внтересуваат со праша1нЈето за вивната народност в ввввата
судбина.
Одот на тоа нацвовално пробудуа!ве, као в резултатите, кон шц прнведе ово, се предстауваат првближно во то! ввд:
Србите и бугарвте зафатв!а да оспоруваат 1еден у
друг праата ва Македон1а: и аеднвте в друзите вел'ат,
отв цела Македонв1а бнланввва. 1еднвте св внкаат како
свидетелв за спраедлвоста на ннвввте претенцв1в 1еднв,
друзите друзи авторвтетв.
Постред то1 безкра!ен спор мег'у двата братцки саседни
народи, иаведонцкото словенцко населе1н'е, зардв ко1(/

п
они се караат малце по малце здреет во вациовално
самоеозвагив^е, и сакат да сс ослободит од опекунството на
саседннте народи, за да можнт само да бнднт вршвтел'
на судбвте си.
Македовцнте бараат вацвоналво.,- об1едину1ан'е помеѓ'у ннм, во при тоа сакаат тоа об^единуаѓв^е да ставвт, ве ва ноа почва, не да се зафатит од ноо, зашчо
такоа об1единуа1вЈе ке требнт мвогу време, а об!единуаш^ето беше важно, ќако стредство за доетигуага^е политвчна слободи!а. За тоа обѓединуагн^ето беше зафатено
на почва ва тоа, шчо се велеа македонците бугари.
М исл'ата за нацвовално об1еднне1а'е ва македонцвте, и ако под маската бугарцка, се зафати во 1890 г.
Во краш на 1889 гсд. се префрлвѓа во Бугарв1а 30—40
души учевицв в студевти македонцв од Белград во
Софв1а. Тв1е учевицв сет душата ва свте собвтиЈа во
Македовв1а од тога! до сега, Ови беа запознаЈани со
СрбвЈа в Бугарв1а, со вввнвте култури и целв во Македонн1а. Оаи и созваа опасноста за дележ на Македонв1а ме1 Ју тв!е две држав, ако да бидвт македонцнте
самв да не се вооражат, за да си взвоѓуваат сами, со
сбов собствени «свли в средСтва слободиха, и со тоа да
предупредат делељот на МакедонвЈа.
По вввва ввицватива првен се образуа во зафатоко
на деветдесетите години 1едво вациовално сепаратистично
дввже1џЈе со цел^а да се оддел^ат ввтересит;е ра македонцвте од бугарцквте со возведу^ае на дедво рд македонцквте варечија на стецев на; литератур^| шзвк за сите ма. Орган ва т6а ;сец^раЈ11тСтко дви^в1^ на македонна макежонците в^ $е; ареса^ р^^^
стамболовцко праителгствОјЈ ко1е забранв;? да ^ср нздаа1т
зафати да грнит македрнците.(сепаратнсти.
то^ време ушче нобегна Дамѓан Груев,;
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беше во брсиот ва македовцвте учеввцв, шчо помвнаа
од Белград во СофвЈа в во брошт на сепаратвствте.
НемаЈва во Бугарвѓа почва за нацвонален сепаратвзи
иакедовцвте, шчо пребегаа од Белград во Софвѓа, се зафатв!а со образуа1в*е на револ'уцаони оргаввзацвЈв во
Бугарв1а и Маведонв1а. Ввданте македовцв револ'уцвоаерв сепаратнсти, како Дел'чев, беа само ученвцв ва
арвото поколе!в'е македонцв, ученвцв србцки в бугарцкв
Исто така и Сарафов в друзвте по доцквашвв револ'уцвонерв се 1аввѓа само ввввв продолжателв в последуа
телв, во ве внициатора ва револ'уцвовата оргаввзацв1а

От санв!озафатокна револ'уцвонатаоргаввзацв!а ма
кедонците во Бугарв1а плв со бугарцко образуа1аЈе, ра
ботеа под маската бугарв, хедво за тоа, шчо така се
ввкаше толем дел од населеав^ето, а друго, шчо по
то! пат можеше да се добв!ет поддржката ва бугарцкото праителство, на 6угарцкв1о варод в бугарцѕата
екзархвха
И^зата, однграна од ввф, вмаше положвв н
одрвчнв резултати. Мег'у арввте требвт да се одвесат
1, македовцвте, со об1едвве!в'ето св за ореследуа1н'е внтересвте на сво!ата таткоина, станаа важев фактор, ксии
шчова вид влезе во сок>з со бугарцквЈот варод в свте
вегов офвцвЈалнв представтелв за доствже!в'е на ввд
обшчебугарцки внтереси во Македонв1а, а во сашвост,
со тоа направ бугарцквѓот варод в веговте офвцвѓалав
представтелв и учрежденв!а орадвха за свов собственв
чвсто македондкн целв в внтересв; 2 македонцнте од
шузввцв со бугарвте во реше!а'ето ва македонцкото
араша!в Је ставаа господарв ва то! со!уз, во ѕоѓа шчо
бугарвте зафатв!а усдуклаво, а по иекоЈ ват н со
гореч во душата вввва, да всполвуваат <лр*Ји'ата на маѕедоаците.

Бовтака в македовцвте зафатвха да за!ауваат, отв овв
сакаат „Македовв1а занакедонцате*, отв ти!е сакаат авто-
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аоми1а за Макеионвха, а ве со1едввуа1в'е со Бугарв1а. Бугарвте, „скреан серце", можеа да чу!ат таква вовоот, ко!а ве
можеше да бнднт ним првѓатна. Но иакедонцвте и усиокгдуваа бугарате: чекаие вае, нека нв даат иаи автовомвга, па ке ввднтеј отн поеле неколку годвни та!а
Македоавѓа ке бвдит бугарцка, зашчо поеаето од македовцката внтелегенцв!а доби образуаш'ето еи во Бугарв!а. Надворешнв1о свет пак го уверуваа, отн всторшата
со Источва Румелвт не можвт да се повторвт и со Македонв!а, зашчо во Македонв1а вмат многу вародноста, а
ае две-три, отв свте тие вародаоств, како в свте саседев балкаоцки држаици и голеиате држаа, ке можат да побркаат ва со1едннуа!а'его на МакедоавЈа со
Бугарвш. На1 после заѓауваа*. каков нвтерес нмаат мааедоацате да се првсргедвнуат до Бугарв1аг кога од тоа
првс.огедввуаш^е ке имат полза поеке Бугарвха, отколку
Македонцвте ве се установи!а аа тата дво!аа игра
со разлвчав захувага^а ва бугарвте в на Европа. Тиѓе
аренесоа центрот на револЈуцвов;ата оргаввзацвѓа зачедно ;со свте нацвовално-полвтвчвв нраша1в'а во Македонв!а, за да бвдат слободвв во свовте ностапоцв од
бугарцкото ;праител'ство
:
Во крмитетвте во Бутарија зафатвја да пропагандврааат лол.во оддел^уаѓв^е ввтересате ва МакедонвЈа
од ввтересвте на Бугарв1а.
Се здфатв ерергзчнат^ работа ва Оарафов, за!едао со
комвтетвте, предредател^етвув^вн од , вега, Сарафрв,
аако дреАседви* на Врхое^тот кбмдтет во Сог
фвдц работеше,^!роеем • |1<з сробразуаѓи > се ^со бугарцкото
На Сарафов ве му сочувствуаше бугарцст^ в !&н^** ^ ^
комвтетот, ва ко! сочо, аредеедател'ствЈареР <Зарафов се
ирвд^жуа^ше; во македовцк<)то рраша1в'е ѓедна таква
програма^тога! за тош ^амр политв^ва, взработ^на ушче
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от понапреп;, на ко!а тн1е, шчо сет призвааа да бранат
бугарцките антересн, не сочувствуваа, а тв!е, шчо состауваатолпата, со друзв зборон, бугарцквхот народ, сочувствуваа. От туаа 1ет ѓасно, оти бугарите 1е галтнаа пил'ул'ата и касно 1ет да си испраат грешката.
Правтел'ството напраи усилв^а да поврнит изгубевото,
но увр! — бало касно. ЈВрховни1от комнтет во Софвѓа се
кладе под председнвчеството на гев. Цоачев^бугарив, л'убимеи на кн'азот. .Но македрнците во Вугаре^а убедв^а
бугарцкото населе1вЈе во араотв!ата ва нввната програма
за полно оддел'уа!а'е на ивтересите на Македонша од
внтересвте на Бугарв1а, покажаа аолитвката ва прантел'ството,на кв'азот и ва „гевералцкишт комитет" влв комитетот на Цончев*Мвха1ловцкв } како еговчаа в добваа
во Бугарн1а по голема власт над „гевералцквшт ѕомвтет" в над арантел ствената полатика во македонското
прапшве. Та1а сила главво се иоддржуаше со полвата
солидарност на «СтавишевцкиЈот врховев комвтет" со
„Натрешвата Оргаввзади1а и .
И тада комитетвте, а заедво со ' ввф, в уопшче
македовцвте се ослободуваат од влв1а1в'ето ва бугарцкото
прантел Јство } создаваат сво!а незаввсна арограма за ра*
бота, та!а програма пропагандираат во Бугарвѓа в со
ае1а добв!аат влв1а1в'е ва бугарцкшот аарод, а преко
него и на правтел'ството
Откако се укорени така македовцкото лдело и во
ВугарвЈа, македонцвте зафатиЈа да одат н во Србв1а в
тамо да излагаат сво!ата програма ва правтел'ството в
ва србцкв!от народ. Сарафов, Радев, Ганков, увераваа,
отв овв се борат со девиз „Македонв1а за македов
ците", за сите македонца без разлвка, и оти нвко! пат
МанедонвЈа не ке се соаедвнит со Бугарв1а. Не 1ет лв.
1асно в от тв!е постапоци ва македонцќвте водачв,
отв македонцвте зедоа самв да решаваат судбвте на Македонша, и оти они во свспата хехност сет готов
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да се стОлкуваат в да согласат внтересиге на ево^аха татковва, е^'С,амо со вугариЈа, но в со друзвте балкандржавцр, откако се дадат от страва на Македовеаош задолзтв'а на твѓе дрзкааци за окажавата
Од дотука реченото 1ет гасно, отв борбата иег*у
Ѕугарвѓа а Србв1а за в.1В1ав'е во Македоврѓа во ре.^ултат даде раѕвв!аа'е на созаа1в'ето, да судбвте на
Македоввда требат аа сет во рацвте ва накедовцвте.
Македонцвте се оргадиауваат со созвааѓв е сво!ате ираа
на сшлата татковва в сеошт долг пред не!а. Со органвзуадн^вто св, македовавхе станаа главвнЈот фактор во
решб!в'ето ва македовцкотв цраша1а'е, как во свохвте
оча, така в во очнте на Евроаа. Од востаа^а^ето со
иас се цераонат ; до аего ва вас гледаа како ва ѓедва
аеопределена ма^а
Тв1е сет свте резултатв од досегаЈШБОТо нв самосознаа!в'е. Оргаввзацв1ата со афстеоеното оддел'уа1н'е
ва иакедондквте ввтереси од бугарцкнте, со зеиа!а'ето
иа иакедонцкото праша1в'е во своѓа рацн в на! аосле
в ва! многу. со сегашвово востаѓа^е во резултат доствгна
гоа, шчо ве предполагаше : аа ивсто слободвда да бараат,
сега во МакедонвЈа мвозвва сет убедевв, да вв требит
аолно пресечуа1в'е ца врсквте со свте бадкандкв иародности в култиввра!а'е ва сѓ, шчо 1ет во Македонвха
орнгваално н сво!е.: 1азнко, обвчаите. всторв!ата, пвс-

мевоста, народвата сдоадсвост ,'л пр
Тоа вешчо ве се предввдуаше, зашчо се мвслеше,
<)тц ЈЈмето ;*бугарвв* ке ни донеевт1се ѓ шчо очекуафме
од вароднрто дввжеш'е. Ш во расчетвте се взлагафис,
цо рорег нмето бу гарца хДовесе и од речвв резултати за револ^уцврното ^дело" : Нмето бугарвн п
вехедваквите увере^а^а цред Бугарвја и аред Европа за
судбата на Македоваха па неЈаото ослободуа1а'е сос-
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тав1а полво аедоверве кон вашето „дело" от страна ва
европе!ците, мвсле!кв го за етрост, не македовцка, ами
бугарцка, в за маневр ва бугарцкото прантел'ство да
се решвт македовцкото праша!в'е по скоро. Сиромашкото бугарцко праител'ство се на!де во небраво лоЈзе
во македонцкото прашв1в'е: накедонцвте го взвграа н
го употребувДа како средство во свовте целв, а европешвте го обввнуваа во втрости, от ко!и шчо тоа
сиромашкото беше далеку. И така вмето бугаран присво!ено от комнтетите и оргаввзацвЈата за македонцквте
словени, и со1едивуа1в'ето ва нашвте ввтересв со ивте
ресвте ва Бугарваа во агвтацв1ата на комвтетвте у бу
гарите, беа причвна, сета македонцка работа да се првпвшвт од Европа на Бу1*ари1а в бугарите, в като бугарцко вадворешво 1авуа1вЈе да се ве поддржуат.
Малу тоа: вмето бугарнн, ко!е застауаше да се
одвосуат европацвте со ведовер!е кон работата ва организацвЈата, виде!ќв во неЈа сака!в'е ва БугарвЈа, со револ'уцв!а да нарушвт равновес5ето ва Балканцквкуг полуостров,
в непосто!авството ва бугарцката надворешна полвтвка,
нацраева, сега против Русв1а, сега со не!а, послужв^а за
првчввада се согласат Русвга в Австо-Унгари1а, за!едно
со взавмно соглаае да решаваат балкавцквте праша!а'а.
Тоа согласуа1в'е од 1897 год. беше вапраево протвв
Бугари1а, како мнима подстрекател'ка ва маведовцвте,
но веговте резултатв беа вредвтел'ви, ве за Бугарв!а
сама, зашчо во бугарцквте ватрешви работн вако! немат прао да се пабркуат, а за вас иакедовците. Тоа
1ет отрвцател'вата сграна ва првв!от период ва националното ни самосозва^а^е; тоа 1ет првчшвата ва неуспеот ва востаа1в'ето вв. Неуспеот звлчвт главво се
должит ва името бугнрив, усвоево и пропагандврано
од револ^уциоверите.
Востаа1а'ето направ епоха во л\вотот н нацвоналвото самосозна1в'е на македонцвте словенв. Оно
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ке жатарат вашвхот варод в вегоата иателегендцга да
погледат вазад на свевѓге упушчекв^а, от кохи провзлезе веусвео ва воетаа1в'ет». Ово ке натерат иакедовцката ннтелегенца1а со р»$лв*во вбразуа1в}е да се
сплотвт во 4едво, зада^ об1ед*нит народот вв, но веке,
ве на та!а освоа, шчо сн вокажа сета сво!а весостоѓател'вост, а на друга, ва чвсто македонцка. Востаа1вЈето
УШ покажа, отв нв!е накедовцвте ве можвме да очекуаие аонок* од ввкоѓ од балвавцквте држаицв, отв
»«шеш'ето ва нашето праш»11'е 1ет сето во рацате ва
Голеивте Свлн, в за тоа нам н не вв требвт да со!едвшуаме в збрќуаме нашвте внтересв со чи1и в да бвдвт
еловевцки на Б&лканцшот полуостров. Нам ви требвт
шсгрешво об1едвнуа1а'е мср}у еебе: ве нв требат во
Маведав»!» ви срба, ви бугари, ми грц», ота не сме
вв 1едното, вв другото. ви трек'ото; ве нв требат патрнархвств, екзархаств, отв нн!е сие само праославвв
рисЈани. Деле1н'ето 1ет вскуствено создадено од балкавцѕвте држаици, намеренн да дел'ат Македонвха со
стечев'е на обсто1ател'ствата. Но македовцвте, на сегашната степен ва нввното нациовално разввтѓе, ве
сет матерв1ал во рацате ва малечквте балканцкв
држаицв, ами сет свлев етнографцко-полвтнчеа фактор,
от кр1 шчо поеке заввсат судбите ва Македовнха,
отколЕу од малечките балканцкв држанда. Тв1е македонцн, шчо вокажаа таква саособност во ^во!ето национално-политвчео оргавнзуа1а'е, шчо покажаа таквоа
врвм^рво жртвуа1вЈе со свовте ннтереси ѕо полза ва
Ввтереснте ва своша ^гат^овЈаа^ ве ш по малечок успеву
ке- мож«т дл оргаввзврат секлквн препЈаствиѓа на нд«
цвоналнвте в религнознв Јјроаагавдву- шчо цепат денеска народот ваш ва делов враждебви ѓеден кон друѓ.
Оргавизацв1ата в иакедовцвте д*> сега ва далеко
растоЈаЈв^е отдалечвја ивтересвте ва Македонв1а от бугарцквте. От тоа положе^н^е до полвото отцеиуаѓв^е од

Бугарв1а и до об1авуа1а'ето МакедонаЈа за оддел'аа од
БугарвЈа в Србв1а етнографска област имат ѓеден рачкор
То1 рачкар 1ет веобходвмо следства^е на неуспео ва
сегашното востаад-н^е, То! 1ет на половва напраен.
Полното отцепе!н'е на МакедоввЈа од балканцките
држаици во етнографцки одаос ке всплвввт на 1ава со
усаокоехв^ето на Македовв^а
Набркуа1н'ето на бугарвте в србите во ЈМакедовв1а
беше предвзввкаво от некохв обсто1агел*ства: мааедоацате
идеарака за рака со бугарите во црковното прашаш'е;
от тамо рашареш'ето власта на екзархв1ата во Македонв!а. Србв1а се набрка во Македенв1а откаао взгубв
надеж да си првсшеддлат Босва в Ерцегрина.
Но сега в за нас македонците настапн!а нов обсто1ател'ства, ко1в ке не потресат, в ке ва кажат нов патишча, ио ша шчо ке требат да одвме однапред. Претеацихате на Србв1а в Бугарвга, од Једаа страна, нв покажаа, оти само конкуревцвЈата ва тв!е две држаа ве
застауат даробуаме ушче аа неопределев срок; од друга
— тв!е претеиц1а ви аодгврдвха в без тоа взвестната
нстааа, отв во цела Маведрав1а вмат само 1едаа а не
неколку словевцкв вародвоста.» Значвт деле!а'его 1ет
искуств^ао в оц борбата со вего на! напред ке требнт
да се зафатат аашата воа работа во по аатамошаото
разввтв1е на надаона.1вого ан саиосозва1в'е.
И такавив!в'ата: србвв, бугарав в грксв взслужв!а
со!ата служба во Македоввѓа в за наф там немат
поеке место. Време 1ет да и замеввт 1едно обшчо за
свте македонцки словеав вме — вието ^македонец."
Та1а смена 1ет само логвчво следсгвв1е ва досегашвата
работа на македовцкате комвтетв, оргавазацв1а в внтелегенцв1а в се барат од обсто1ател?ствата. Тааа смена
частично веке 1ет иастаавла в ве 1ет далеко то!а време,
кога та!а ке торѕествуаг.
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Прв се горереченото за ноото тече!в'е во разввшн'ето на аацвоналното самдсозвааЈа^е у вас, ма
се чваит, оти аак мвозина од вас, ке видат во ио!вте
иве!а'а в зборои само 1една миствфакацв1а. Можит,
мвшвна ке ее зааитаат : 1> ако до сега комитетнте
вмаат нграно дво!иа рол'а: на бугарвте вм вмаат
вел-ано, ати македонцвте сет бугари и 1еден ден Македоаиѓа, како в да бидвт, ке се со!едвнвт со Бугарв1&,
а ва ебропеѓцвте им вел'ат, ота они бараат автономна
Македрнвја саио за македонцате, оти се неиат ннкаква
мисл'а за со1едв(нуа1нЈе, со Бугарвга, тооткаде ѓас заам,
отн комвтетите 1а лажат Вугарв1а, а не Европа? Можнт да бвдвт сосвм протвваото на тоа, шчо рекоф 1ас
по горе за комвтетате т. е. тв!е сет готон да дадат
ва Европа секаква гараатвгв, Македоав1а да не се со!е
даавт се Бугарвга, во оаи нвш пат не ке склонат да
се упраздџвт во Македовв^а бурарцкв1от 1азвк и бугарцкото име во полза на цеатралното маведонцко нареч!е
в нмето „македонец", со друзе зборои, то, шчо кажуаф 1ас,
да вмалосамо 1едеа чекор од тоа положе1а'е шчо се држаат
македовцатенмакедонцквте коиитетв во македонцкото праша1в?еаса Бугарвја, до полаото отдепуа1в'е еа Маќедонта
и македонците од буѓарцкате нацвовалнн ввтереси, не
1ег прао, засача, не Једев чекор, аив цвла прбпаст оддед?-уат Једнбта од другого, ѓ аомитетнтсе ќе покажат
с°лР<?Т^вУ№^ Р^ Н00^Р Т!64^^! 2, ако се
оги комитбтите ниШ јаат нема^ да се еагла
сат ва упраздауав^ета аа бупард^ото име; и 1азик од
а з»1едно со н^р ке биДвт Ѕро^ѕв ноотд те^
в 1;ета мак^донцда в^т^г^н^раа 0р бугарцќо образутр отвдде де/ррцрцуат нрртр тече1а'е сала за себе?
е^вдаттерретиците^а^о^
тео*
петицв ке разввваат сво!ата деѓвррт, кад^ л каква^ ќе бидит
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иввата аудвторвЈа, откаде ке се зииаат стредствата за проп*гандира1иЈетонаиде1ата, како ке пронижнвт тш во аародот в кажо ве се поддржуат во вего? Откаде хе се
вацат стредства за Јкш учебншцв, ш ке н првготвуат,
на чи!а стредста ке се срдрѕуат сколмвте со македоацкн хазвв ? — Очвгледво, 1едно коинтетмте в мамдмдката 1етелегенцв1а во БугарвЈа зафатат да се пртват
на воото течев'е? или, ако ве му се нротшват, просто
не го поддржуваат, Јасво 1ет, отиод вегр веиат да оставвт
нвшчо : фантазв!ате ва веколцшва маќедо^цв ке бвдат
осш4авв н поеке нншчо.
Така лв 1ет во сашчносг? Да разгледаме до колку мо*
жат да бндат осноавв таѕвв!а арелаолагв!нЈа - сообПрво ке прегледаме праша1н'ето ; во ѕахов однос
комвтетвте в македовцката ввтелегевдв1а ке стааат
кби 1едво воо нацнонално тече!в'е схреда македонцате,
коае барат ве само политвчно, амн и нацвовалио в
релвгвозно ослободуан'е ва Македовви т. е, ков Једво
теша^е, шчо прргиамврат „Македовв1а за иакедонцвтеи
аротнв свте претендевтв на Македоив1а, во вств1о бр*Ј
н протвв Бугарв1а в бугарвте ? Да сн предстаиме, отв
тоа ноо течеха^е 1ет незвачител'во. И во то! случа! требвт-да се решвт праша!в'ето за одвосот кон вего. Ако
воото течев'е од тледвшче на комвтетнте 1ет вешчо
опасно в вежел'во, то тоа требвт да се всворнвт ушче
во самн1от зафаток; ако тоа сако по себе немат почва,
то требнт да се предоставт само од себе да нсчеѕвнт ;
а аколет полезно за Македовв^а, то ке требвт да се
поддржвт од нвф.
Ораша1а' ето, далв ноото тече!а*е вмат бвдвваа вдв
ве, ке се разгледвт по долу, откаде ке се ввдвт.
отв хво, ако се предостаат ва саио себе в се вгнорврат, ке се разввват само, а ве ке опаг'ат, За тоа т
вма!кв иред ввд, ртв восто течт*е саио от себе ке

растшт, требжт д* се раагледат праишж ето,
•мтетвте ке се борат со вего, шд« пак ке го шоддржув»!*?
Прво се пвтат; даи комвтетжте, раѕсцуаиж логвчао, можат да об!аат воѓва па ноото тече1а'е? М*
жмт -даг се досушчвт, отв таква воша можвт да ее
очекуаг, зашчо во конвтетне нмат членош, же сако
македовдв, амж • бугарв, и последннте жек*1 матжеке
се согласат со аоото тече1а'е, отн со вего ке се ѕако
паат бугарцкжтс 1втерем во Македонн1а; нсто така
имат в мег'у македонците, членом ва комитетвте, лша,а,
ко!8 ке расудуат така: сега на старост вв!епе моавме
да учнме нов 1азвк: бугарцкн зна1нме • бугарци ке
зборуаие, — ввге сме бугари.
Малу тоа. Мвозвва, па в на! гол«шот дел од
македонцката емнграцв!а во Бугарн1а ке се протнвмт ва
воото течег^е по чвсто еговстичвж сообразуахв^а. Поеке од
5,000 душв македонцв имат ва државна служба еано во
Сбфв1а. Не по малу имат кандидати иа служба. Измеѓу тѕиа
македовцканнтелегеетна емнграцвха нмат мнозина, нли шчо
жмале, влв нмаат високм доджности, паѕ и шн еет претевдевтв и камдшдатв ва жнф, во то! бро! ж на мижжетерцкн
и0ртфе!л\ Се зна1шт, отш сите тв!е господнновца жиаат ва!
горе от се своѓМте лични натсреси, За ннф нжтереснте
на МакедонвГа сет ледно стредство да добнѓат служба
в да Се оДржат на Ша. И внтересЈате аа БугарвјА, не
Господ зва!ат, шчо озжачаваат. Н6 за да се жеполнат
аввнвте еговѓстичви п;1авои за убаа служба, онш сет
готои Д* се пбкажат лШае бугарч од Свшнте бугарн,
да вѓраат б* себ^ ]>6л^а ва буѓар^џш шојвннстн, со
ве!а да ексалоаатнраат и бугарцкн!от кж*аа в интереснте
•а Македовиха,^ на б!уѓарЦ1св1от^^
европе1цкото
обшчествено Ј^еЈв^е^
на десво,
а на девог под внд да исполнуваат нехаков ватрвотцкв
долг, а во саШчност даѓДобн!ат Служба, власт в нопул'арвоет, 1едно македонцката нателегентна емнграцаха
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се состо1вт главво от таквв!а лаца, шчо св имаат со1едввево свсиате внтересв со Бугарв1а в се облвзуваат
около бугарцквшт кн'аз, коѓ шчо по кефот св клаат в
сфал'ат мвввстрвте, в ко! шчо можвт да ќлавт за мвнвстрв, не само луг'е, ко!н шчо вмаат малу попул'арност стред бугарцкваот варод, во в таквв!а, пгао вемаат сосвм партв!а в сет „незаввсвмв и I1, е. „н тука
го влаваат в тамо го клмаат и ј — Једво имаме луг^е,
шчо мисл'ат, отв гдавното достовнство на чоека 1ет, не
чество да служвт на сво!от варод, амв да втруат т. е.
далажвт, в десво, в лево,— то првроднолет, отв воото
тече1вЈе во развв!а1в'ето ва вацвовалвото самосозваа1в'е
ва македовцвте ве ке стретнт поддржка во нашата
емвграцв1а во Бугарв1а.
Немат шчо да се зборит за учеввхе македовца во
Бугарв1а; тв!еледвогласно ке речат, отв воото тече1вЈе 1ет
просто апсурд, отв ввко! пат вемало маведонцка вародвост
в сегалавемат; отв мекедовцвте сет бугарв в пр. Секо!
пат н на секаде 1ет бввало така в така ке бвдвт сега в
ка! вас. Учеввте, арвстократвГата, ввтелегевцвхата в вообшче обшчествеввте класов, ка! шчо се вмаат лнчни ввтересв, старв традвдв1в в предубеде!а'а се борат со вовте
тече1в'а, каЈ шчо се наог'ат вставата в праввата. Тв1а
тече1в'а се укоревуваат прво во долввте класов в уопшче
во л'уг'ето без предубеде1в'а, готов да се борат со тв!а
предубеде1н'а во зашчвта на воате вдев, от осашчествуа!н'ето вако!в ке заввсвт, не самонввната, но в стрек^ата на
вввввѓот варод. За алустрацв!а ва одот вва резултатите на
борбата мег'у старв в вов тече1в Ја, доста 1ет да св
припаметвме борбата нр рваавсгвото со 1азнчеството
реформвра1в'ето ва Русвѓа от Петр Велнкв, возродуа!н?ето ва чехвте, лвтовцвте, ораопвсвата рефориа на
Вук Карадѕвч в пр,
Туву да оставме нзлезот на борбата мег'у старото
в воо македовцко вапвовалво течив'е да ее задржиме
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на прашаш ето за односот на комнгетнте кон ноото течеш'е 1ас по горе рекоф, оти по голе&вшт дел от членоите ва комвтетите ке бвдат за борба ео ноото течеш'е.
Нр како вн се чиввт али та!а борба ке бвдвт победоноена за нвфтг ?—
Не —~-Онаеамо нвм.. ке им иеко»
.
пат гробот. Ова ке компрокетнрат в бугарцката полвтвка ро Македовв1а. И ето зашчо.
До сега комитетнте кажуваа на надворешнншт
свет, отв овв работат само за „Македонв^а за македон*
цнте и в сет готон да дадат секакви гаравцв!в Да не
станит присо1едвнуа1в'е ва Македонв1а со Бугарша.
Бугарв1а векажуат встата полвтика во македонцкото праша!в е. Комвтетнте вел'ат, отв се готвеше и стана обшчо македовцко востаа!в'е от свте македонцкн народности за^едно, а не само од „бугарвте-". А кога им
кажуате: 1едео востаа1в'ето 1ет обтчо от сите македонцки народноств, то зашчо комвтетот заседаат само
во Бугарв1а, а ве в во Србвѓа, Влашко в аа друго
место, ти!е одговараат така. от тоа, шчо комвтетите
заседаваат во Бугарв1а, грешео 1ет да се араит заклЈучок, македонцквте комвтетв да сет бугарцкв; за
македонцките комвтетн Бугарв1а ве гет нвшчо поеке од
хедна држаа, шчо окажуат гостепрв!амство на накедавците и «м даат слободвха да работат слободно
до колку та!а работа ве навоснт вреда на држаага;
т. с. Бугарв1а во иакедонцкото востаа!а'е нграт само
рол'ата на Каравлашко во бугарцкото востаа1н'е. Буга
риЦ кажуаше истото. Европ61ц^ге; се разбират, ше #вруваа на тоа/ Ами сега^ ќблку ЈЛВЖОЌВИ ќе излезат
тв!а увере!н1а н на македонцките комвтетн в на Бугарв1а, азво; и ѓедвАте•;; и |ру&ите^ ^
однос
кон 1едно ноо течеЈн^е, шчо барат „МаЈседониАа за македонцнте" а не за бугарвте, илн од вронвзвруа1*не со
него, стапвт во борба со него? Та1а борба ке свалнт
маската в од Ледните а о^^^
сим-
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п*тв!вте ва европеѓцкото ^бшчество в евроие!лквте
правтел'ства во полза на воото течеѓв^е в протвж лажлжвцнтс. А $ез Европа в Руса1а, вш комвтетвте, вв Бугар*\1а, не можат вв ва 1ота да ввмеват судбвввте ва

Мажедовв1а.

А 1едво 1ет така, комвтетвге од вронвчен в пасввен одвос ков ноото тече1ауе ке требшт непостредствеио да премнват до негооте поддржуа1н'е. Бто го
одгоорот на жраша1в*ет0, какв» можит да бвдвт односот на коиктетвте вон в^фто тече1н'е?
Сега да вомвнсме дв другото вр*шаи'е: от жаде
поото тече!в'е ке звмат сила, ако македонцк&та вмтслегенца!а в комнтетнте во Бугар|1а зафатат борба со
нвго? Со шчо располагат оно?

За одгоор ва тоа врашадв'е требит во веѕолку
рсекв да с» одбележвт род'«та на Срби1а во кахедонцкото надвоналво возродуа11'е. Да превебрегуат чоек со
деложе^а^ето, шчо го вмат зеиево Србвѓа во македовцкото прапша'е в со не!иата рол'» во македонцкото на
цвонално возродуа!аЈе 1ет лссномнслено. Даже можат да
се речит, Србви да вѕвѓра во на! ноата исторвѓа ва
Македонв1а по голена рол'а од Бугарвѓа. Кога Бугарн!а со шум сажаие джрешнт македонцкото праша!а'е,
водена за носот од каксдоцк&та снвграшга, Србваа тно,
со голем успеф рабоше во Махедовв1а ваполво сод^асво
со србдката погоорка: „твха вода брег ронв". Бевѕс
време, кога родвте иа твѓе две држав беа обр&твв т. е.
Србша шумеше а Бугарв1а работеше.
Да бнднме но Цсвв.
До српцко-бугарцката во1ва ве 1885 г. бугарвте
тво работса во Манвдони1а. Слввввца вм повага ва
србите, отв аво ЌЈДва Бугари!» со Источна РуиелнЈа
можат д& поважат на Србнја 1една Слввввчка поразша, то шедвнееата Бугарнѓа, ааЈедно со првсоАедввевдза до в^јд Нансдодвѓа во бвдво време' ножвт * ™-
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сем да победет и поробит Србв1а. Сшвница натера
Србв1а да зафатвт једна воа борба со Бугари1а за Македонн!а. На1 напред та!а борба беше на кннга: србите
доказвуваа со громки и плитѕи фразн, отн овв имаат по
ѓблемо прао ва Мекедониѓа од бугарнте. От тоа помннаа пак ва громка, во ббзрезултатаа пропагаада во МаЕедониѓа: наобек'аа на македонцн, млади учениди, от бугарцка и грцкн сколиѓв златви гора за во Срби1а* Патрвотвчното проиагавдвр другарство ,'Св. Сава" од 1888
годнна отвори панснон за сво!ите учеаицн стнпенда1ати.
Во 1889 годвна броЈрт на стнпендв1атја1!е на тоа другарство се уЛлема, за да се умалит по неколку месеци:
во ноември месец ва та1а годвва около 40 душв учеанда македонцв, хедни шно, друзв 1авно н демонстратнвно, помвнаа од Белград во Софнха, ѕа тамо да се
?чат (се разбврат со бугарцкв парв). То1 веуспеф не
обескуражб одважввте србв: другарството »Св. Сава1*
отворн патрвотвчна подавска во Срби1а за постро1уа1н'е
доо зда!а'е ва другарство за павсвхон и за сво!а про•тагандцка сѕолвга. Во 1890 год, се издиѓна големо
грвкактво здагвХ во ко1е од гавуари 1891 год/ се отео^и пропаганддката „Богословцко-учател*цка сколи1аи ,
за да се затзорат по половна годааа. Но за тоа Светрсавцкрто друг-арствр. за Ша полонна ѓодвва вапраи
доста шум: во неѓа оснм ааукнте вмаше и воена гнмваствка и иаршен ѕа ученицнте со мувика по .Белград
в ^его^те оедвјв и рат^Цв^^^
пр Србага, каде
се п^о^зносуваа ^
С| тоа се! сврцЈа тумот
во Србиха, в србвте зафатм^ да работа^ *гвд и уЛорно:
•јароаагавдата помива^ од па^ц^цвШ д^угарство во
радвте ра м^нвстерств^ н^ ра^
етерствртр Брвно и ^прахк^ше сво1вте ^тихгенДЈ^ааад^во србцквте пррвинциаднв градншча, за Јџа се учат, 1 после
а еобарше вр: редгргц во сдецрѕин» ала великата
•-.€к6ли1а.-':-л.г. ;.. .-.-'.;.'.-.>•• -1 • •!.•.,..-:•.:•.'/"•!•.••' • . ' "'V.'-"-;-1 _ ••-
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Работе1в'ето на србвте не остана без резултатв при
решаа1н'ето на македовцкото праошв'е Србите со свовте
стшв во Македоввха успеа да создадат во евррпехц&ото
и руско обшчествево мве1вЈе ил'узи1а, да вмат србв во
Македовн1а. 1едво подобва вл'узв!а помввуат нред праител'ствата ва Велвквте Свла за факт, то 1асно 1ет, отв
при решеш'ето ва македовцкото прашахн^е требвт да се
имаат пред очв в бара!в'ата на србцкото праител^ство.
Следствено, Србв1а прв та!а борба достигва поеке од
Бугарвха, ко!а со шумот, шчо подигва, остана со загубв,
а не со добвт, Ако да не се хавеше воото тече1в'е во
развнтшето ва нацвовалвото самосознаа1в7е мег'у македонцвте, ко!е ке првравнвт загубвте ва Србв1а со загубите на Бугарв1а, то можвт положно да се тврдвт, ртв
од воста1н'ето бугарцквте внтереси во Македовв1а само
пострадаа, а србдквте само се уголеми!а.
Но србдката пропаганда осем илЈ узв!ата за србцка
народност во Македоввѓа в побркуа1н'ето да се решвт
македовцкото прашахв^е во полза на бугарвте, вмат и
друзи резултатв.
Во зафатокот ва ниввата пропаганда, србате в ве
мислеа да и праат македонците срби; тв!е сакаа просто
да сосдадат во Македовв1а, редом со бугарцквте, в
србцки внтересв, така, да во време реше1а'ето ва
македонцкото праша!н'е, да добвхат колѕу се можвт по голем дел од ве!а. ТаЈа цел'а седостигаше, ѓедао со вз1авуа1в'е
истори1цка и друзв праа в сообразуа1в'а, а друго в главво со
идаѕво шстаа1в'е праша!н'ето за вародвоста ва македонцките словенв. Последввте можеа да се встаат, влв
како нешчо стредво мег'у србвте в бугарвте т. е. нв
срби, нн бугари, а просто маѕедонци влв македонцкв
словени, или како србн. Првата теорааа имаше по малу
иоследуачв н беше предаазначена за иред европе!цкото обшчествено ине1н'е. Но ва таѓа теорвха беше
затворен входот во Македовв1а, како и во сите ти^е
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стредвнв, откаде взлвзаа пропагавдиствте. Та1а теори!а
беше опасна за србдквте интереси во Македонв1а, за*
шчо ке повлечеше по себе согласвхето на Србв1а да се
образуат оддел'на македонцка држаа и со тоа Срби1а не
ке добв1еше ни 1еден дел„.од неха. Втората теорвга, т. е.
свте македондки словени сет всто таквѕае <Ц>би, како в
бошн'адите, црногордвте н пр,, се укорени во Србв1а.
Со тоа србвте лажеа, не само еврогшдкото обшчествено
мве^а^е в македонцвте, но 0 самв себе; твхе зафатв1а да пропагавдвраат встата идеѓа в стред србите со
помок*та на сколиЈи в кнцгв. Последните беа н сет
свте тенденцвознв во праша1в1ето за народвоста на
македондите. Ил^узигвте на европеѓцкото ^бшчествено
мне1а'е за србдки внтересв донесе сво1вте плодов. Ид'узв1ите на самв1от србдкв народ пак не ѓет без резултвтно: во случа! на воѓна за Македонв1а . со. кого и
да јет, србвте, како једен, сите ке се наврл'ат на непрвѓател^от, — србцката воѓска ср наѓ силво патрвотцко
осек^ахе^е ке се би!ет за Македовв1а.
Србдквте уевл*а, да се прегледат од научно гледвшче македднцкото црашаш'е, се увенчаа со успеф.
Бугарвте можат да се утешаваат д^ 1ет прашаш^ето за
вародноста на македондите решено во нивна полза.
Овв можат да му турат нему крст. Но не го праат
тоа друзите ученв. Сегавекевмат представтели од науката,
како проф. пррф. И. А. Бодуен-де-Куртене, Ц. А. Лавров и В. Јагич, кош гледа^т на македонцките наречв^а,
како на рдделен предстаитед' на ^овеацгсата фамвлвга
ад дазвди. Тс^а прегледуа1н'еЈН такво реше1н*е јет србдка
научеа победа , ..ј..,/-.; ^-•;:/;>-'^^,.;.''•:,,•/ .-,:...,;*-,•,• '..:«•:•;,;: .- .".' , :

(?рбате направха цреврат ж во пон^атЦта и стре^
межит^ на ма1седондите, преерат Ш^тида да и во ннвна
полза,
по•••'•...,•Јиаду
во ' бугардка.
Они
и
•';•''. но
•
,. ушче
Ј :•,. ''-.';••.'•
:'..',•..'';.:.,•
•.•..'«•; 1 ' г ^ . в ••:•••'
;,,:.• 1;сакаат
>•.,..,-,
. да
^'
аадраат маке^ОЈнците ^рби, забрануаЈки да се обра!ќ ат
со нвф инак, осем како со „праи* и

„чнсти" срби. Тоа не стана. Македонцате зафати1а да
се задолбочуваат во праша!н'ето за нивната народаост
и ннтереси, и доЈдоа до закл'учок, да не сет онн, ни
срби, ни бугарн; да немат за ниф, ни бугарцки, нн
србцки, ни грцви интереси, а да ииат само маведонцви.
Србите не достнгнаа кра1ан!от предел на нивните стреиежи, но достигнаа таков предел, от ко! шчо внстина не можит да се одит коатака, но ко! шчо можнт да успоконт до умереннте елементи во србцкото обппество
н народ.
Одот ва србцкото вд01агв'е во разви1а!н'ето на народното самосознаа1н'е у маѕедоацнте д негоите резултати се предстауваат во то! внд;
Во 18б9 год, во Белград во пансиово на Св.
Савцкото Другарство на Косна1цка улица имаше около
50—60 души млади иакедонцн. Мег*у пвф немаше
„старо-срби1анцн а , а снте беа само од М.чедонвха и
но ннвното образуа1а'е, до нде1нЈето нивно во Србиха,
во бугарцки или грцки сколв1н, се делеа на: „бугараши* и .грвомани* Мег'у нцф „србомана* вемаше.
Старите „бугараши" заѓедно со ноопрвстигаатвте
та!а година и со неѕо1и „гркоманн", на бро! оводо
30—40 души, 1едни та!во, друзв 1авно в деионстратавао, заминаа во Бугарша. Тв1е млади македонцЕ, воспитани во Србв1а во народен, т. е. во дуѕ да д'убат
на! напред сво!ата татѕоваа и свошт аарод, па после
човечеството, замннаа1ва во страната, ка! шчо немат
нацнонално самознаа1а*е, а ва место него подоа индеферентиѕм кон народннте интереси, внесоа во не!а ноа
стру!а од нацнонадно воодушевеш'е и работе1ате за
оелободуаш^ето аа Македонн1а. Они состааѓа во Бугариѓа
осноата на работе1а'ето во шдаа на Македонв1а.
9Гркомднитеа во Белград од година на годкна се
угодемуваа со нои „гркомани* и „бугароманн 4, но и
1едаите н друзнте ватре во Србнѓа мачно се преобр-
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нуваа во „србонанв*. „Орбоманв* ее чинеа онн само
со замвнуа1н'ето во Македошиа како србцкн чвновници
и органи ва срцвата пропаганда. „Србоманв" македонца имаше само за надворешавш свет и за друзате
прбпагаада во Макед6ни1а, ''Орамт&^Ж&^брбцк&т^^жро- 1
паганда во душата сн нико! пат не се осек'аа како
„срби" или „србомани", особево првите 10 години и
ако вшаат онв жввехаво во Србвѓа.
Жвве1в'ето на млади македонци во Србиѓа секо!
пат имаше многу арно вли1а1а'е на интереснте на Македонша. Туѕа они се заинтересуваа со прагаа1а^ето за
нввната народност, со србцѕвте филологиѓцки и исторв1цки аргументи за народноста нивна, со србцквшт
патриотвзм и со крахѕото негоо изражуаѓн'е во вид на
шовннизм нлн слеио предпочитуа1а'е на сво!ето пред
чурдото, со првчините ва србцки1бт шовинвзм, со рол'ата ва Србв1а во сеѓашно в бидво време во македовцкото арашааа^е в со мвого друзи важаи и внтереснв
Иекуственоста ва создаа!в'е србцбв интереси во
Македони1а беше 1асва за свте. Но всто така македонцвте созваваат д& 1ет Србв1а држаа, шчо разполаг^т со во!ска, двпломатвѓа, 1еден народ и 1една интелеѓевдв1а, ко1в шчо ке зашчвтуваат србдквте Интереси во Македрнвѓа со првмерва преда&ост в ќра1ен
фаватвзм.
'• ;-.'•'•-.•'•• -••'••' ; •'..'..•'''• ;. • • -"• ' •-•'•'
БорМта со србцквте внтересв во Маќедоввха 1ет
веаосвл^на, не сама за мааедонцвте, ^оЈв шчо н е
ра<5иол&гаат со држаа в Јфжа^ен бЈуджет1, водбк^ дипломатиха и Лр^ ѕо и за слЅббдвА ;БјЈтар^1^. ^Затоа македовцате во ^Срвга с^ о^
ео Србвт0; Ш со тоа Овв н^в се бтк^жиа "од Штересите
на ввввата т?атковаа;
•••'••' Од ивбегуа1а'ето на првата група макед(Јвцв учева 1889 година, за^ -крЈе ; нааоменаф^ <се до
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1895/6 уч, г. избегуваа, вош ш> мала групи от 5—10
души, ко!е оддел^но от по 1—2. Но по големв!от дел македонцв остануваа во Србаха и бараа пат, вако ке се
можвт да се работнт во полза на Македони'а без да се
влегуат во отворен конфлнкт со србите,
За да се изработнт 1едаа таква програма, македонците ученвцв во Белград во 1893/4 уч. г., во време
на ннспеѕторството над ниф на директорог на III гнмназе!а Гуро Мнлв1ашеввч, решиѓа да состаат македонцко другарство во Белград. Цел^ата на другарството
беше, негоите члеиои да се запозна!ат и да си изработат
1една програма, ко!а ве!е осашчествуваат во Маведонв1а
та!но от србцката пропаганда. 1авната цел'а на другарството беше взучуа1а'ето на МакеданиЈа во етнографдкн, географцкв, фвлолошцки и исторн1цкн однос.
Се разбврат, оти от тоа другарство не излезе
нишчо, зашчо србите не доверуваа на македонците и
зафатаха да прахѕ^аат во него „старо-србнЈанцн**,
црногорци, боснв1цв, ерцеговвнци в пр. Особено тоа
недоверн!е и ваалвв од срби во македонцкото другарство настапи на II годвва негоо сашчествуа1а}е при
иаспекторот, гимнази1цкв1от ароф. 1урвшич. Но со
растуруа1в'ето на другарството не се взмешпа чувствата н стремежнте на македонцнте во Србв1а. Они
зафатв!а да следаг револ'уцвоната организациЈа, создадена од македонци со бугарцко-србцко образуа1а'е, ѕао
и односот на србите ѕов ве!а. Онв св дадоа отчет од рол'ата на Србиѓа во маведонцкото праша!а'е до сега в за
однапред, затоа и ним прввадлежвт честта да сех соз
даачн на нациовалнвхот сепаратизм стред иакедонцвте.
Овв сет и главните негои последуачв. МегЈу ннм нмат
лЈуг'е со висок патрвотвзм в со здрао разбвра1в'е ва
нацвовалввте македонцки ннтереси.
Тв1е македонци в дадоа взраз ва сво!ате убеде!в'а
за македонцкото праша!ее со нздаа!н'ето во Белград
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во 1902 год. новвата „Валкавскв Гласвик* Издаа1а'етс
на та!а воипа не иожеше да се аресиг на србцките
шовввиств, за тоа србцквте НОНЕИ подигнаа шум про
твв издаа!не'то на „Балканскв Гласнвк", обввнуахки
негои1от редактор во сочуветво на македовцквте комитетв, во резултат на ко!е то! беше претеран от Србвга.
Таквв1е сет резултатнте на србцката пропаганда
мег*у нехавте врспвтавнци н органв, родом рд Македонв!а. Во праша1в'ето за народноста на македондите
србите пред македонцвте се придржуваа до втората од
упоменатвте две теори!и, т. е. да сет македонците срби>
и токмо со тоа у нвф се добв1а протнвнн резултатн.
Србите сакаа да напраат македонците да служат на
србцките иатересв, т. е. сами да се масл'ат, и на сво1ите
сонароднвцв да нм вел'ат, да сет србн, Но на место
тоа македонцнте зафатвѓа да гледаат на себе како на
македрндв со свр!и оддед-нв целв, и сакаа, не да служат
како оради!а за србцкн цели, но да упогребат србцвата
полнтвка како средство за достнже!в'е на чнсто македонцки цеди.
Ни 1еден србцки воспвтавик, особено, ако то! имат
живе!ано во Срби1а, ве само не веруат на србнте, да
1ет рн србнн, но и мрзвт за нивнвшт шовивизм, и и лажвт,
за да си доствгнвт самр дел'ата, да добвае-р образуа^а^е,
По свршуа1н'ето на уче^а^ето, можит да бвдит и чнновнвѕ
на пропагавдата, но прв тоа то! н мрзит, и проклинат
судб^та си за ,тоа, шчр, 1ет орадве; на ,1едаа пропаганда,
ко!а св вмат сво!а целв, совршено противнн на ннтена негра*та. ^даоцЈЈ^-.г", ^к^донаја.
мредрнбДЈ Ч^?.В<?^^Ѕ^^^-^Р!?^^1 ?'^ во
скблв!^, Јет (Јид в ^о ^утар^ цли грцка, нли
И ?р једната,, в &о ^ругауа? %1 рц прв^аметуат, како
во аедната сќолаѓ* го увераваф, да 1ет 6н грк, во друјгатат-т-да Ает бугарвв, а тука -^да Јет србин. За вего 1ет
праша1а'е, каде^ет вс;твв^та, ^јашчо рит^ им^ат свов
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тументв. Протноположиите аргументацв^в не даваат возмоаѕност да се навт, ша 1ет на! праата, в за тоа македонецог решаат да сет снте ложнв в да вмат само
1една- веопровргната нствна: македонцквте словеав
сет македонцв и словенв, следствево требвт сеш македонец да чуат внтересвте на своѓата таткоина и на
своЈот народ, а не интересите на пропагандвте.
Да покажимс и на друг тип уакедонец со србцко
образуа!а'е. Ов можит се бро!0т бугарвв, в по прожввуа!в'ето во СрбвЈа 4—5 год. Откако свршв то! своето образуа!нЈе во Србв1а, каде то! требат да одит: во Бугарв1а
илв Македовв1а? И во 1едаата, в во другата шчо ке
прант? Бугарв1а а екзархв!ата во Македоввѓа имаат
чвновввцв поеке от колку вм сет нужпи. Пак и да вмат
место, то него не ке му го даат еа 1еден, игчо свршвл во
СрбвЈа, ама ва'1е!ен сво! кандидат. Да доиушчиме ушче
и тоа, да он добв!ат бугарцка служба, Но ке се чувствуат ли он ва местото му? — Не. ТоЈ за време
на помвнатвте негов годввв во Србв!а се наог'ал
под вли1а1н'е па цел ред прилвкв, шчо отсатствуваат
; но Бугарв1а, и за тоа иегоото мвровозреЈв^е се разликуат од мировозре!в'ето на тв!е, шчо се образуваа само
во Бугарв1а в 1ет слободно от цел ред предземенв мисли
и предрасудоци. На1 малу во воата обшчествена- стредива то1 ке се осек*ат не ва своЈето место.
И така Срби1а, со свохето набркуа1н'е во македонцкото праша!в'е, вапраи грмаден успеф в требит да си
го призваиме да 1ег то1, не толку во не1аа, колку во наша
полза. Ова отвори сколв!и, кладе консулсгва, ракоположи
Фврмил?ава и со се тоа даде нов праец на иашето праша1н'е.
Она создаае во еврогшцкото обшчествено мвеЈн^е в во
самата СрбиЈа ил'узи!а да вмат србв во Македонв1а и
таЈа влЈузв1а мвнуат во очвте на европеЈцвте за факт.
Она застав, да се прегледат од воо враша!а'ето за вародноста иа македоицатвЈ в да се решвт, ни во полза
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ва бугарвте, вв во полза ва србвте, а во полза ва одцел'ва македонцка вародност. Оаа воспвта цело поколе.1в*е македовци, ко!в нмаа, вмаат в ке вмаат вах решвтел'во значеш'е во воата всторв1а ва Македонв1а.
Србдквте воспвтанвца вграат важва род'а во македонцкото праошв^е без да се обра1к'ат ввишаа'е на тоа,
алв овв работат под бугарцка, србцка нлв македовцка
фнрма, као в без разлика, алв сет овв во моралев одвос л^уг^е висркв влв. ве. Србцки восввтаввци вмат от
свте тв!е категорв!в т в во свте ввф се покажуат србцкото влн1а1вЈе благодатво за Маведоввѓа. Србцкнте
воспвтаввцв, шчо работеа под бугарцка фврма, создадоа
в поткрепв1а македовцката реБол'уцв1а; ва нвф с€ должвт в полвтвческвшт сепаратвзм. Нациовалнв1от сепаратвзи се должвт ва србцки восоитапвцв вдеалвсти,
шчо работаат иод србска маска, а во душата сво!а се
првзваваат за македовцв; србцквте воспитавици, сосво^ето
образуахв^е во Србв1а, се сбразуваа во вацвовален дух,
ваместо во вацвовалев ввдеферевтвзм во Бугари1а, в ако веко!в од ввф сецело не преставаа да се вел'ат бугарв,
но мег'у ввф в македовците со чвсто бугарцко образуа1в'е
в самвте бугари се отвори једва голема проааст: овв
со сво!ето образуа1в'е ставаа на стредвната мег'у бугарвте в србите, т. е.у велеѓкв се по т{»адвцв1а бугари,
онв преставаа во душата своЈа да сет таквв : :овр ставаа македовцв. На1 после ва! долввте, ва! о^чаѓанвте
оргавв ва србцката пропагапда, родрм македовцв, пак
; сет полезвв- за Македо^виЈа: од ввф с^ рбразуат кдас
од в^доо^ви со ^рбцката иропарвда за коѓв,;шчрцемат пат
ќов бугарите:;::одв >ке-• уголемуваат клаеот-од вадвовалввте сепа;рати:ста,- >Г; .-;.;'; '•^•••'У'-^---^ . ^ . ^лк*^ ..?'>••>. '•':• •
/у: Звачвт;, дко ни!е ;се лажвме вд ]зретп^лолге1вЈето,
отв вацвовалниш^ сепаратизм ке.-:•> бвдвт; иоддржав от
комвтетвте, оргаввзадвгата в македовцката ввтелегевтва
кодопиЈа во Бугаррда, то, в вр таков случа!, доста 1ет ^
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силна сроцка пропаганда зо Македоав1а, за да земвт
националввѓот еепаратизм на! големи размери.
Но ноото тече!в'е стрек'ат в ке стретит арен
прв!ем ушче во зафатокот негов в во на! арната, на! ввтелегентвата в непродадената македонцка интелегенцвха,
како шчо и 1ет релултат на умственото в лрѕжтвево
развв1а1в'е на последнага. Имат, в ке се нацат, маозвва
интелегентни македонцв, ш шчо сет готов да дадат
животта сво!а за внтересиге на своѓата татковва в сво1от народ, ко1в ке се запвтаат: шчоЛет по важно за
нас македовцвте: обшчебугарцквте, обшчесрбцЕите, обшчегрцквте илв македовцквте внтбресв? И ке одгоорат,
да сет ввтересите на татковвата секоаш по горе од
ввтересвте обшчеаародни, в да сет последвите само
стредство за прввте, а не наопаку. Мада 1вабл'удател'
ноет требит, за да се убеднт чоев во та!а вствва. На1
напред се знавт от секого, оти нв!е милуаме нашата
татковна Маѕедонв1а в напшот народ; зашчо катаден
и ввдиме и и изучуаме со сво1вте органв на чувствата.
Во не!а и стред него сме взл'упенв. Од детввство сб,
шчо 1ет мило нвм в нам нн 1ет мвло; се, со шчо се
радуваат они, и нн!е се радуаме; онв плакаат н нн!е
плакаме; онв се сме!ат в нвЈе се смехеме. Обшчата
радост в жалост, обшчвте преда1в Ј а в обича1и не праат
свте нас ѓедвоцело, — хедевварод. НоЈедво помвввмѕ границвтена Макецонн1а,влв на ^уг, влв на северо-всток, влв
на север, т. е. во Грциѓа, БугарвЈа, Србв1а, на!еднаш ке
осетиме, ота дуЈет ва вас веке друг ветар; ке осетвме
да сме нв!е тамо само неканевв гоств, в ота, ако сакаат тамо да вв се покажат бра!к'а, но тоа го праат, за да
не ограбат нас в да не експлуатвраат. Грцвте, бугарвте,
србвте, свте за!едво не уверуваат вас, да вв!е сите сме
само од вввната народвост, и отв вашето спасе!в'е Јет
само во со1едане1в'ето ва дела МакедонвЈа, влв барем
ва Гедев голем дел од не!а, ков нвввата држаа. Сеш
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од аас ке забележнт, ота та1е лЈуг'е, за ко1и нв1е знаЈефие само от квига, в и заа!ефме како Ууѓе, шчо
сакаат да вв поможат да се ослободиме, вв се пока-

жуваат нам за прв1ателв и сонародввци в ни се пристору
Вааттза-ва №
вли бугарн, влн србв, не зашчо се грнжат аа некаквв
обшченародви ннтересн, во ко!н флвзаат в нашвте, ве
зашчо сакаат да вв поможат н да ве нзбаат нас, а само
ео чието егоиствчнв цели, т е. онв експлуатвраат со
тоа, шчо се велнме нв!е со вввнете народнв имв!н'а, и
сакаат, на осноа ва сашчествуа1в'ето на тв1е народнн
вмв1а'а во таткоаната ни, да уголемат сво1ата таткоиаа,
да обесаечат сво!ате ввтереса со завладуа1аЈето, ако не
на цела Македонвха, то барем на голем дел од не!а.
Не нн покажуат лн тоа, отв малите држан, па н секо!а
1едва страва, со преследуа1вЈето обшченародни цсли,
иреследуат ве хумаввв цели, ослободе1а'ето ва поробевите, а чнсто матервЈалвв в еговствчнв, т. е. уголемуа1вЈето
вввво за ве;д ввтерес, без да се гледат, алв ке настапвт подобруа1в'е во судбауа на Македовиха, или
не Значвт местаите ивтересв се Јауваат главвв,
а обсаченародните второстепевв; прввте сет цел'а, вторате -г» стредство. Имв1аЈата : бугарвв, србан, грк: во Македонв!» сет стредство ,на малвте држав да ве зароОат нас.
Ако в вв!е мвлуаме вашата татќовва в самн себе, то
в нвѓе требвт да иретпочвтаме вашите местаи македрнцкв ивтереси цред обшчебугарцквте, обшчесрбцквте,
;0бшчегрцквте. -, Нвхе ; требдт ;;да создадаме тавво положе1в'еј да немат во МакедовиЈа, НЈН Оугарцкв^ ни србцкв, нв грцки внтересиу ^ загц^о ^амо немат бугариу
в грци, д шм1ат ^само македонцв рт сло^ДДќи прои неко1в друзи ^кедовцкв ;:вародности. Иашвте
интересв требит да си и взучвме и да св и загочвтуаме
( самв? а ве да и даам^ во туг'и рацв, за да експлуатвраат со ввф малите балааввд& државци;
; ..,...'..
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После, јвацвовалввѓот сеоаратвзм ке имат место 0
у л'уг'е, шчо гледаат от практвчво гледвшче ва работвте, без да се заввмаваат мвогу со теорвхата за вародноста вв. Тава, овв ке расудуваат: ако 1едва Кавадн можвт
да се срдвт ва Авглв1а за тоа, шчо посдедната, за да св бвдвт
во арнн односи со Сев.-Американцкнте Соѓединенв Држав,
пожртвуала нвм ввтересвте ва Кавада, в последната сега
сакат да се ослободнт од Англа1а в сама да св браввт
сво1вте државнн ннтереси, зашчо по арно си ^ разбирала; — то зашчо Македонн1а да се еесрднт ва Бугарв!а за тоа, што она не можит да браввт македовцките внтересв, ами само евсплуатврат со ввф, в зашчо
Македони1а да не речвт: 1ас аролввав крв од но1и сввов.
нека брават ио!вте внтересв овв самв а ве тво! Начо
ввч, Цоѕов, Станчев в Сае.
Исто таќа, мвозвва ке забележат, отв малвте држаи
се односуваат со таквоа недоверуа!аЈе кон рол'ата ва
Бугарв1а во Македовв1а, као шчо се односуваа Големнте
Свлв ков рол'ата на Русвѓа во бугарцкото ослободуа1а'е.
Последннте се бо!еа од ѓедва „С-Стефавцка Вугарвѓа",
зашчо мнслеа, отв Русвт ке св 1а првсво1вт. Исто така,
мадвте држав мнсл'ат сега, отв Бугарвха сакат да се
ослободнт Македоввха, за да св 1а првсвоѓвт. Но кога
ввдоа западввте држаи т отв сет взлажанв в отв Бугарв!а рог^ат таввиГе л'уг'6^ као поко1ни!от Стамболов и
жнвв1от Свврчо, се успоко1в1а в зедоа да цраат против
вол'ата на Русв1а тоа, шчо сами расипаа во Берлна^.
Не ке се ва!^ат лв в ва! вас л'уг'е, ко!в ке разберат,
отв довер!ето ва налвте дрѕав вов вашата татковва *е
ѕаввсвт од нашв Стамболовцв в Свврчовцв, но ко!в ке

ввдат опасноста за нашвте нацвовалав ввтересв, вево
Русвха, амв во Бугарв1а ? Поеке 1ет од ѕа веруа1в'е, отв
хе се ваќдат в таввв1е. И твѓе ке бвдат кра!вите
сепаратнств.
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Нв1 иосле мвозвна ке забележат, отв аа! ѓолемата
вестрекЧ наша се арвјет во тоа, шчо немат у нас местев македовцкн патрвотизм. Да беше у вас то1, нв!е,
кѕ1 н да сме, ке мвслефме в ке работефме само за Маке*
доввѓа. А сета ѓед ни - од вае : гледа^т ва с-ебе вако на
бугарв, в сохедввуваат вашите внтереси со бугарцквте
н на место да взучуваат Македони1а во секаков однос,
на место да взучуваат всторвѓата аа Македовига во
сите вревша'а, взучуѕаат бугарцкате антереси и бугарцката всторв1а, и често аати ти!е периодв рд неха, шао
немаат анааков однос ков Маведоввха. Така в. пр. г.
Баласчев, ориг'анец родом, ва иесто да се заннмаат саециаднр со всторв!ата в ватересите на Маѕедовв^а, ма
взучуат бугарцките внтереса в „вешчествената култура
на бугарцкото ханство^ нешчо, ао!е вмат за Македовв!а вств1о зиачах, као и всторвѓата на Абнсинв1а до
аокрстуаха^ето аа абвсввцвте. Друзн од нас сег во Грци1а
в взучуваат грдвате внтересв н исторша. Друг ораг'анец, Дамаца, се аодввзаат во Грца1а и за него вмат
значе1а'е исторв1ата на Македоннха само до не!аото заво1ува!а'е од рим1аните. Друза македонци во Србиѓа се
чвнат србцѕа патриота а работат, на место за Македонвха, за србцЕвте интереса. Така 1едеа богат кожарцки
тргобц по им« Коста Шумеакбввч 6<> <ѕм:ргга своха пожртвува ва србЦвихе скоШа 500,600 ЈфраВкба. Таква
печал^нв резултата, од врзуа!а?ето на нашите интересн
С6 туг>ите» Д^стА сет, ѕа Да се убедат мнозанац да 1ет нашето саасеѓа^е само во националннш а релагаозен

•^•^- -•
в& свте недаод'на

от пропагандите македонцн ке бндат првовачално силата на
ноото течеха^е. |1отака«е бидвт ^саао во зафа*око. Крогот
на приврженцвте 1авнн н та!нц Ее растат, не по дна, а по
часоа. Важно 1ет то, шчо^ до кога де виат во Македонв1а бугарцка пропагавда, ке нмат и србцка. И двете
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пропагандв се држат само со бугарцкв н србцки
парн. Недоол^нвте од втората до воста^в^ето беа поеке.
По воста1в'ет6 бро1от'на недоол^ните од 1обвте процагандв ве се израмвит со увелвчаа1и'ето на недоол'вите
од бугарцката пропагавда. Но н да не бидвт тоа, 1едва
србцка пропаганда 1ет доста да создавт превосходна
почва ва ноото тече!в'е. Сате македонцв от србцвата
пропаганда ве бндат на стравата на ноото течеш е ; органите на пропагандата ке сочувствуваат тахао, а не платенвте срби ке исповедуваат свохата македонцка народност Јавно.
Напоследок в мнозива македонци словени со грцко
образуахне ке се признаат за словени. Сега твхе не го
праат тоа, отв требнт да се вел'ат бугарв, а името
бугарнн у грцате се стаи* мвогу долу. Посде, сите од
македонците сет готов да напраат отстапкв от сво!а
страна за об1единуа1вЈе во 1едно нацвовално цело, но
ни Једен^ от последуачвте на трвте нацвовалви пропагандв немат да измеант на сво!ата пропаганда, за да
каоитулират пред друга. Нацвоналвото об1едивуа!в'е на
македонците можит да ставвт саио со компромис мег'у
ниф» а ве со капвтулвра1в'е ва 1едввте пред друѕите.
А то1 компромвс в 1ет воото нацвоналво македонцко
Оттука 1ет 1асно, оти, ако ноото течехв^е в ве
добв!ет некаква поддржка од многобрспната ннтелегентна
македонцка колонвѓа во Бугари1а, пав ве се развншт,
само ке се разви!ат веве како тече!в'е напраено спецвално против бугарцввте внтересв во Маведовв1а. При
големото разввт1е на ноото течегв^е в прв свлнихот отпор од Бугарв1а, можвт да се очевуат за него поддржка
от страна на Србвха. Колку в да се покажуат ово ве
арно а опасно за Срби1а} с$ ово ве протворечвт ва
србцввте интересн. За Србвѓа 1ет важно, Македонвѓа,
ве бвдвт србцка, да ве бидвт в бугарцва. 1едваш
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се внде, отв она ввко! пат немат да бндит србцка,
србвте ке можат да се одвртат от свовте утврдуа!а'а, да сет македонцвте србн, в ке и призна!ат за
оддел'00 сдовевцко племе, 1едвакво блвско до србите и
И така, македонцкото нацнонално возродуа!ве
настапен всторв!цкв процес, шчо нмат под себе 1ака почва
в голема биднвна. Ово се доджвт главво на конкуренцвѓата. мегЈу Бугарвха в Србв1а во македонцкото праша!в'е. Како преодни стадвш кон полното оддел'а1в'е
на маведовцквте ввтересв од бугардките в србцките, т. е.
кон вацвоналвв1от сепаратизм, служат полнтическвте
револ'уцаони органнзаци1а в политическв!от сепаратизм,
пропагандврав од ннф. Као главен азвор за уголемуа^н^ето ва брохот ва нацноналннте сеааратистн ке служвт уголемуа!в'ето на конкуренца1ата иег'у бугарцката
и србдка пропагандн во Македони1а и бро!от од лвца
недоол'ни от твхе аропаганди. Националншот сеааратизм ке се уголемвт всто в од лвца, шчо сознаваат сета
вреда од нацвоналввте в верцкв пропагавдв, ко1а под
ввд да бранат нашвте внтересв, безбожно експлуатвраат
со ниф, в ко1а шчо ке се решат на борба за националното
об1единуаш'е на иакедоацнте со свте ти!е пропагандв.
Борбата со него 1ет опасва, ве за него, а за негрвте
протнвнвцв. От таи борОа ов ке излезнт победнвк,
ушче поеке, шчо реформвте вр Македоввха, ке дадат
ва ве!а возможност да се ослободит от тугтите ашадвХ
в да Древесвт цевтрот ла, возродуа1нЈ етр ватре во ?еѓа.

Состауала, состауат и можат ли Македонша да
состауат от себе оддел'на етнографцка
и политичналединица?
Во трвте горе взложевв стати!и 1ас разгледаф ва!
важнвте за меве, па мч се чвнвт, в за сите вскревв
патрвотн прашаѓв^а. Мвогам, отв чвтачог без комевтарв!в ке разбирвт, гачо сакаф во ваф 1ас да речам.
Но се шчо рекоф 1ас во ввф ке св оставвт без
убав фундамент, ако не се разгледат вешв теорвѓцкв
прашаѓв^а, от правл'ното постаахв^е ва во!в ке зависит
успеот во вашето обтчо работе!вЈе во полза ва вашата таткоива в ваши!от варод.
Мвозвва ке се запитаат: за каков вацвоеалев
сепаратвзм овде се гоорвт?' ве се мвслвт лв да се
создаат сега воа македоацка вародвост? Но тоа вешчо
4ет вскуствево в као такво ве трШт дев до аладве,
Амв каква воа т. е. македовцка вародност, кога в01е,
нашите татковцв, дедов и аредедов се велеле бугари'
Али македонцвте во ввввата всторвха про!ауале некаква
обшча работа полвтвчвЈ1 в дуовва? Како се одноеуале
овв ков друзвте вародвоств балвавцва в обратно?
Во та!а статв)а 1ас ке се постарам да одгоорам
ва т01а в мвого друзв подобвв праша!аЈа, в со тоа по
моЈата свла да разѓасвам ваучввте освов ва нацао
валвв!от сеоаратвзм, као в да покажаи на веараил
носта на тв!е возразуа^н^а, ко!а се стаат од веговте
противввцв, ко10 со тоа сакаат да комаромвтараат него.
као вешчо вскуствево.
1едво от првате прашахв^ шчо ке аостаат протввввците ва вацвовалното обедввуа!в'е и возродуаЈв}е
на мааедоацвте ке бвдвт. каква македонцка словевцка
народвост? Нвкога номало македонцва вародвост, ке
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речат ти1е, па в сега 1е пемат. Во Македовв1а секога
ѓет имало, па 0 сега виат две слевенцки: нарбдвоств:
бугари в србв. Значнгг веаакво македоацкр словевцко
вациовално возродуа1н'ешт аросто празна работа аа
веколќу фантаѕерв, кош прв тоа немаат ввкакво нов'атв1е за к>жво словенцката всторв!а.
Македовв1а, после ке речат нашвте протввницв, ве
цредстауат вв географцко, вв етнографцко, нв всторв!цко цело. Оаа ве 1ет аакак повлв1ала ва судбвте
на саседаите вароди, а 1ет бвла арева на полвтвчва в
вултурна борба мег'у развиге балкаацќв вародвоста.
Истите расудуа1в'а за вашата татковва, можит, ке чухвме
в од веков од вашвте совародвицв — македовцкв словенв, шчо се ввкаат бугарв, кога ке се всцраат свте
друзв стредства с*а борба со македовцкбто вацвовално
об1ед0вуа1в'е. Во Македоавш вемат гззак/ амв вмат
много варвчит разлвчвв мег'у себе, ао свте стродвв со
бугарцквте варечв1а в со ввф сбстауваат 1сдно цело —
бугарцкв1от хазвк.. Друзв од македовцвте варечвЈа <:ет
цо блвскЈа до србцквша газвк, ке иродолжат ево!ате
возразуа1в'а вашвте протввнвцв.
Колко в да сет освоател'вв свте арвведенв возразуаш^а ва вашвте аротввницв протав обшноста ва македовцѕите словевв в привадлежвоста вввва кон Једао самостошо словевцќо цело, оа мв се Ч&ВЈЕИ, да можат да
нм се вапраат в ве оо малечкв ковгра-возразуа^а, от
В01В ке се ввдит, да вадновалвото самосозна1в'е в возродуа!в'е Ѕа ^кеЈф^
слевева 1ет нед^о мвогу
обич^о в разбнрлибо;
"*••• '
• "•"• • *

На ирвотр
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Некога свте вндо*европе!цв состауале 1едев народ со 1еден 1азик, шчо воставоуваат сега лингввстите
от срамвуа!в*е на старвте в вов нндо-европе1цкн 1азвцв. Но исчезнаа твт всторихцкв приликв, прв КОЈВ
индо-европешите се разбираа по мег'у нвф в васташиа
друзв всторв!цки првлвкв, прв ко1в се зафати цепе1н'ето
нѕЦазико, на обшчото вацвовалво самосозвааш^е, со обшчв
1азик, веруа!н'а. к'удв, предааш'а и пр. Но тоа делеѓн е
пак беше ва големв делои, алв народна групв, како
вацр. ввдо-вранцка илв арвшка, гер^анцко-словевцколитовцка в пр. Твхе групв со стече1вЈето ва по доцввте
всторвшкв првлвкв се подразде.ша ва швчвв фамвли^в,
како; индишката, вравцката влв аерсвшката, арменцката,
грцката, трако*влврцќата. вталвшката, келЧцката, герианцката. словенцката в балтвшката влв латовцката
Словенцката, приблвжво од около роде1в }ето ва И; Хр.,
се разделв прво: ва всточво-словенцка влв руска, ва
западно-словенцка в ва лужно-словенцка група. И само
от последната се оддели бугарцквѓот словенцкв народ,
со името бугари. наврзано ва бугарцквте словени од
несловенцките бугарв

А.КО сега нашвте протввввцв допушчаат образуаш'ето
на по малв етвографцкв целвна од по голема, као последвца на всторвшка аеобходност, в ако овв досега гледаде на македонцвте како ва бугарв, то зашчо сега овв ве
можат в не сакаат до допушчат образуа1в*ето от та!а
голема етвографцка целвна, шчо 1е велеле сите, па в
онв, бугардкв варод, две по малечкв целинв. бугарцва
в македонцка? А сегашните всторвшкв првлвкв тоа
го сакаат, како шчо сакале векоаш образуа!в'ето ва
бугарцквшт, србцко-хрватцБвшт в словенцквхот вародв од
1ужвословеввте, влв пол^цквшт, чешко-словачкв1от в лу*жичко-србцкв1от от западво-словенцката група.
Сфоривруа1в}ето на македонцвте во оддел'ѕа сло*
венцка вародвост 1ет вај обвчев нсторн!цкн процес,
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прдоббн на процесот на образуа1а'ето аа бугарцквхот и
србцко-хрватвввшт варрд од векогашвнте 1ужнв словепи.
Да срамниме тн!е два процеса.
Деднв всторвцв в фвлолозв тврдат, отв 1ужаате
словевв, ушче до доѓдуа1в'ето вввао на Балкавцквт ао^
луоетров, се раѕлвкуале по мег'у себе, т е. еостауле два
оддел'вв народи: словенв (бугара и словивцв) н србохрватв. Така тврда!а Копитар, Мвклошич и Шафарвк.
Друзв всторнци, особено лввгввсти (1азикозаа1ца) тврдат,
ота свте лужви словеаи, во време на сво^етр пресел^уаЈа^е
ва Балканцка1о полуостров,зборуале на разна дв!алектн(наречв1а) од 1едев ѓазвк, в свте се велеле со 1едво обшчо
вме; словевв. Словеаа се велеле в србо-хрватвте. Имв1ѓата: србв в хрватјн се восвле од малечкв 1ужно-словевцка групв и бвле племевнв, а се сторвле аародав
само, кога нввните носители, т. е. племв1н'ата срба в
хрвати, образуале големв држав Свте словеав, пОда!ввцв ва србцката држаа, се веледе на место словевв
• — србв, а на хрватцката држаа — хрватв. Така учвт
проф. 1агвч, а заЈедво сб вего н веговте учеавцв» Т<н
в ва сегашвите ѓужно-словенцки 1азнца не глбдат, како
на трв целвав, точно раѕграввчевв, а ,ќаЛо на верига
дробав паречвѓа, ко1в шчо с$' слвва-ат 1едно вр . друго,
како шчо вливаат колцата во вернгата, од 1една страна
во ѓедвото саседно, а од друга — во другото саседно кбдце.
Ако се довервме ва првата теорв^а, т. е. бугарвте в
србо- хрватвте да се преселн!а на Балканцкиш полуостров
вврко готови оддел^ви' целввв, -го Се ^втат, до кајде се пррстараа ти!е народности во време на преселе!аЈето, в дали
снте до1денн бугарцки словени останаа н досега таквн^е
НЈН некр!
од ввф,' .•$$ прсрќв? ѕ дал«

бугарв ? Ц|ш д^пу^
да се
но-словендките народносчи ва Балканцкн1от полуостров,
совршено неосветено остаат цраша1н'ето ва граннцвте
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неѓу буг&рнте н србнте, особево прашаштето, со кавво
населе^е беа ѕаселенв стредво-вевоввнте: Мораа, Кучео
в Браввчео, влв, со друзв зборов, деаешвата крадевва
Србша? За ннф велвт Шафарвв, на осношѓе ва вазанти1цките историцв, особево Конетантин Порфврородни,
да бзд онн васедевн со бугарцвв словенв, шчо бндоа посрбеви во XIII в XIV в. е. Ако се допушчвт за верва
та!а теорша, ке бвдвт гасво, отв 1еден варод ве сеѕога
можвт да-устоит против натнскот от туг'и саседни нвг
родв, а губв 1едев сво! дел во корнст. ва по снлниЈот
сасед, и друго,од не!а се виднт, отн народнте можат да
се состаах од два блнскн вародв, слвевв во ѓедно, као
посдедвца на всторвѓцѕа необходаост.
Шчо нмат бндено во стреднате веаоз, зашчо да ве
можвт да бвдвт в сега? Бугарцки1от варод 1ет нзгубил готоо
цеда денешна Србв1а во ворвст ва србвте, и се првмирнл
со мвсл'ата за та1а загуба, н не бро1е!ка 1е за таква
Зашчо он ве можнт да се прнмнрат н со мисл'ата за
загубу8ѓатето на Македони1а? «ога тоа загубуа!в'е 1е1
исто таѕва немнеуана необходност, како шчо беше неминуана необходност и загубуа!аЈето на Србиѓа? Исторв!цкнте првлвви вемввуаво водеа до взгубуа1в'ето ва
Србв1а за Бугари1а во ворвст на Неманнчите н на србството, орво во полвтвчев, а после в во вацвовалев однос;
а нсторн1цвите првлввв, создадевв од Берлввцввхот травтат, напра!а, Македонв1ада бвдвт загубена за бугарнте,
прво во полнтнчен одиос, а лосде в во нацвонален.
Ушче 1едва паралед' со нсторѕиата на Србв1а: да
беше Србв1а ведоод'ва от своѓата судба во држаата на
Неманнчнте, ова ке праеше опвт да се ослободвт в да
вм протвосто1вт нвм со стреие1вЈето да се првсоедвнвт
до Бугарвѓа; во опнтот ве беше напраен н ке доведеше
до 'Желаннте резултатн само, аво дозвол'уваа нсторвхцквте прнлнвв; по иоследввте не дозволн1а тоа, в Србша
се прииирв со прнлнкнте в бвде загубева за бугарвте*
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Истотб чет и ке бидит и со Македонвѓа, Македоаи1а наЕфаи опат наг наиред да се ослободвт от Турцко, но
за соѕал'уа!н'е излезе опитот неудачен. Можит по осло<&дуа№'ет# ке се нвслеше в за со!едввуа1в'е со Бугарига. Но та!а годнна ни пок&аса, (>ти истори1цќите пјрвлака ввкоѓ пат не ке дозвол'ат да се соѓеданит цела
Македовв1а со Бугарви; сеса за македонцнте и бугарите, остаат ѓедно од двете: или деле1в'е на Македонв1а
мег'у Балканцките државцн в со тоа взгубуаш^е за бугарнте и македовцвте 4% од Македоата, влв полно пресечуа1в'е врските со бугарвте и постауаан^е на македовцѕото праша1и'е ва совршеео аеутрална, чието македонцка осноа, Еога така го постауат необходаоста пра
ша1в Ј ет<), ^ 1асно. 1ет, отн секоЈ пат и от секого ае бвдвт
предпочтево второто. И вистива, зар ке се решвг 1еден
искрев иатрвбт «акедонец да пожртвуат: Костур, Лерип,
Битолга^ Охрвд, Ресев, Ирнлеп, Велесу Тетоо, Скоше
в; пр. за со1едввуаЈа:ет6 аа Македовв1а до леввшт брег
ва Вардар ео БугарвЈа? Зар вмат по голема блвзост
мег'у леден македбвец од веточва Македоавга в 1едон
Рушчуклвѓа влв једев македовец од всточва в заиадва
влв северна в 1ужна Македонв1а 9 Кога всторв!цката
всѕо(5хоДв6^т катеѓорв1цк^ ва за^авуат: македонцв, вли
с& С01едвнуа1те; мег^у сбб^ в отчеквеЈте ^се од друзвте
балкавЦка вародв, влв гбтее^те се за дел(зж на таткоиќата ;вв! — :сите Исвреџа патрготи :македовци ке праимат првото; ,Па тоа го валагат иа македбвците и чоешчива^ѓа: узар 1ет: чбечкб сеѓаоЈвОтб сгаиГе; во коле Ја
довед0&6 " ^ќедоавШг прапагандите ? В(> 1едва
таткото 1ет 6д 1едв& вард^вЅст/ 1еде:1вЈдт свн од
;Друг'от 6т т^^а варЅдвост,;^1; едев ;К!са6Д ^навт,
к^ се прод()лжвт Да &вдвт таќѕЃ! Т1^1ичивата го
барат од в?1С да се всЕбренвт во татќбв^аа^а наша тоа
ненбрмалвр ста1в'е, р^ да се првмврат брат ^со брат,татко
Такво о$1едввѓ1а'е 1ет Мобходност,; а не ви 1ет
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нужно фамслѓно неприхатеѓство ѕа иекакво об1еднае1аЈе
со Бугарша, шчо ниш пат не ке бндит допушчено, нн
од малнте балѕанцѕи, нн од големате држан.
Значит во сегашнвте полвтвчни прилики иаат, не
по малу осноаш'е за загубуа1в'е од бугарвте Македони!а, од осноа!в'ата за загубва1в'ето ннвно во стредннте
векон денешна Србв1Д. И као шчо загубуа!в'ето на Србвха
во политнчен однос повлече по себе загубуаш'ето не!ао
и во нацнонален одвос, нсто така раздробуа!в'ето на
С .Стефанцка Бугарв1а во политнчен однос ке повлечит
и раздр6буа1а-ет<) не1но во етвографцкв однос. Црилвквте соѕдаат културва и нацвонолва близост мег'у л?уг'ето, н првлвввте ќ разрозвуваат родввнцквте елементи,
Тааво сопостауа1а'е можвт да бвдвт мег'у првата,
т. е. теорв!ата за заселе1в'ето на Балканцквѓот полуостров од 1ужни словенв, сформвруавв во две вародноств,
строго разгравачени во етнографцки и географцка однос и постепеното взмеве!в'е на етнографцката карта ва
Балканцкашт полуостров од 1едва страна, и продесот на современото вацвоналво обособуаѓа^е ва Македонвѓа од друга.
Сега да виднме, далв од гледвшче ва другата, т. е.
1агич1евата теори!а за образуа!а'е ва Јужво-словенцкате
народности, можнт да се обѓасннт постаа!а'ето, пра сегашинте полнтнчнн прилнкн, ва 1една ноа македонцка словевцка народвост?

1агвч ни велвт, 1ужно-словенцквте 1азвци да сет н да
биле вервга од наречв!а; всто така, сате 1ујкни словенн,
до образуа!а'ето на бугарцката, србцвата, хрватцката и
словенцката држаа, да се велеле со 1едно вме —словенн.
На иротежеш'ето ва та!а вернга од 1ужно-словенцкн
племи1в'а и варечв!а, као да се образуале 4 1акн возлн,
ке се речит, 4 држав со разаи имнѓа'а, т. е.: словинцка,
хрватцка, србцка н бугарцка држаа. Тв1е возлн, т. е.
држаи, спроти свлата, шчо 1е нмаа, кога се оброзуваа,
ои в раздели!а иег'у себе снте колца — племшн'а в на-
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речвЈа на Јужно-словенцката етнографцка вервга и и
крств!а со ниввото вме. Возлите св вмаа, као сво! центр
носвтел'от на нацвоналното нме; со увеличе!в'ето вли
умале!в'ето на полвтвчвото могушчество ва восвтел'от
на нациоаалното вме в последвото се рашвруат влв се
умал'аат. Така станале вмв1а'ата ообвв а ѕрватан вародни от племевв , тава се првсоѓедиаале до нвваите
восвтели механвческв соседавте племв1а'а со своѓвте варечви и состаале со наф ѓедев варод, постеаено асвмвлвруаѓкв се со своѓате покорателв илв прасо1едвнвтелн.
АЕО образуаха^то аа 1ужао-словевцквте народвости
1ет мехаавчао-политичен процес, то аств!от ве 1ет аешчо аевозможао в во сегашао време. Во ѓуаао-словенцката ѓазвчва вервга амат аеколку колца аадвор от србцквѓот а бугаракв1от полвтвчвв возлв; тоа сет иакедовцките ааречага. И ввствва, та!е колца, бадеѓка по
мег'у себе на! блвскв, вљаат аеко1а режкв на всток
бласкв со бугарцквте а аа север со србцкате колца. Тв1е
колца во развв времи1а'а беа со развв вмвшча бохадвсана,
докога, во4 та четвртвнааа поманатвѓот XIX век, б;о!ате ае
зафатвха да се клаат 1една вр* друга а не паралвзуваа
чедна друга. И 1едвата в другата боѓа не се држеше 1ако
за колцата, в малу ао малу бохате зафатв!а да се рушат
в оод ввф зафати да св!ат првродната им б01а „словевцка** со одблеск „македовцќа" 6д географцката област, во ко!а сет распределеаи. Носателвте на ти!е колца
— еареча!а веќога се ввкале ;словени*, а 1*осле, то бушрв, то србв, до кога конкуренцвгата ва та!а двата вмв!а;а
ве и ааправ 1обвте туг'в за македоацкате словеаа, а ови ве
да ее вменуваат са старот(* ѓебгрѕѓфцко вме на
татвовва. Името ТкеД^н&х арво се уИотребуАше
од македоацкнте сЛШаву (№ќ6 гбографЦкв термвн за
покажуагѓе аа свохот провсход. Тоа аме 1^ обшчо известно аа македонците словеаа в свте еб неѓо се вменуваат; 1едно 1ет така^ и 1едао образуа1н';ето на варод-
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ѕосха 1ет полвтвчно-мехаввчев. процес, то имаат се
свте нужнн условвја за оддел'уа!н'е на Македовв1а во
самостр1ва етнографцка област: македонцнте имаат обшча : т;атвоива, последвата постепево со реформи сеоддел'уат во самосшва политвчва целвна, во не!а се имаат
„неколко волца од 1ужво-словевцката лазичва верига",
тв!е колца много лесво се об!едввуваат со обшчото признаа1а'е стредното од ннф за обшчо орад!е во искажуа1в'ето
на лвтературната реч за сите внтелвгевтвв л'уг'е во Македонвѓа н за »о кнвгате в сколв1ате. И така, снте условвЈа за вацвовалвото возродуа1а'е на Македови!» се
вмаат ва .лвце, па в тоа возродуаЈа'е в.од гледвшче ва
втората всторв1цка теорв!а за образуа^в^е ва Балканцквѓот полуостров ва малвте етнографдкв 1едвввца од
1една по голема 1ет совршево логично.
Тоа можвт да се забележвт на тв!е, шчо вел'ат да
нвкога. немало македовцка вародност. — Немало, ама 1е
имат сега в ке бидвт за. одвапред.
Сега да се попвтаме друго: алв ке бвдит точво,
да се кажуат да има^ во Македовв1а две народврсти н
ако имат 1една, то алн та!а вародвост можнт да бвдит
наречена србц.?са илв бугарцка?
Во Македонв1а, како в БО секоЈа другазем1а, вмат
мвогу варечв!а, блисќи 1едво до друго. Та1а блискост од
1едно варечв!е се про1авуат, од 1едва страва до свте
друзв македонцкв варечв!а во обшчв фоветнчви или
зву-ковеи, морфологичви илн формевв в лексвчнн илн
речнвчнв особвнв; од друга страна секохе вареч?1е 1ет
на! блисѕо до неговте саседнв наречв1а, нмаѓвн со нвф
обшчв особввн,. ко!и се немаат во по оддалечевнте од
него друзи наречага, в то западевшт дел од наречв1ето
1ет по блвскр до негоишт западеа сасед Е со него, туку
речв, се слвват, всточнв!от до источввшт и цр., и так$,
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варечвѓата као да сет врзани гедво со друго, ѕако колцата во 1едва вервга.
Сега се ввтат: ко1а колца од нашата вервга наречвѓа
ке се варечат србцкв, а коЦ бугарцки и ва к<па осноа?
Пра реше!а'ето на тоа праша!аЈе не требит да се
забораат и следаите праша1а'а: коѓв наречи^а от срб*
цквш в бугардквш 1азвци се првзнаат за на! тапвчнн
за тв!е даввцв н ко1в ввввв особвоств се првзнаваат за
ва! характерав за Једввте н другнте дазвцц? Дали твхе
ва! характервн црти се вмаат во свте македонцкв наречв!а ? Дали иакедовцквте варечв!а вмаат свош обшчв
характернв особаоств, кога се вемаат, на во србцквѓот,
вв во бугарцквЈот 1азвцв? Далн во македонцквте наречв1а по оддел^но ареобладаваат македоновизмите пред
србвзмвте, влв бугарвзмвте, или наопаку? На1 после
да ли особвнвте на кра!авте влв периферихцките македонцки варечвга в гоора вв дозвол^уваат да и сочвтаме
за по блвскв до стредното в ва! типично македондЕО
варечв!е Велешко-Првлепцко-Бвтолдкото влв до централнвте наречија на србцкишт в бугарцки 1азик?
Као на! твпвчен в рашврев србцки двгалект св
1авуат Босни1цко-Ерцеговнвцкото влв ѓужното србцко
наречнЈе, ко! шчо 1ет од времето на Вук Караджич латературен ѓазвква србо-хрватвте. Централаото влвВелшкоПрнлепцкото македонцко варечвхе ввко! пат не можит да
бвдит по сво1вте особвва однесево ков србдкишт 1азик.
зашчо мег?у него в централното србцко-хрватцко наречвѓе
вли сегашнншт србцко-хрватцкн ѓазик нмат исто таква
разлнаа, како в мег*у чешки1от и пол'цкв1от ^азвца,
Ке се речит, во стредивата на Македонвш срби немат.
Ог се^шното иразааа^а^е аа сашчествуа!а'е на БалканцквЈо полуостроа само трв словенцкв аародн; сдовинцн,
србо жрватв и бугарв, со одрача1дЈето во цеатрот ва
Македонвха србв, као да се прнзнаат косвено кма!а'е
тамо бугара. Но далв девешаото гледишче 1ет пранл^но?
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Немат сроа, звачвт вмат бугарв. Но вемаш'ето србв
дали ввстина звачит да вмат бугарв?
Во цевтралното македовцко варечвѓе, мег'у другото
се вмаат такввха фоветвчвв оеобввв: старо-мааедонцквте гласов « н г>, во тв!е места, каЈ шчо се вмааг сочуаао,
премввуваат во о в е, вапр. денот, от старо-македовцкото
4&Н6Г5, преко (Јбиаг; соног, от С5Н5ГЗ; ва место старото тГн дг ииаие «* в г' влв чк* в ѓг'у напр. врегќа н
7г/г'а; &а иесто к& вмаие ^' ваар, кош* на иеСсо «окѓ,
ва место л — а, вапр. рака в др. Сите тв1е особввв не сет србцкв, но ае сет еа бугарцБа. Овв се
вемаат во главното бугарцко наречвЈе — всгочво-бугарцкото, ше служвт в за лвтературев бугарцкв ѓазвѕ.
Ако всточвб-бугарцкото варечвје се првзваат за
на! типично, то маогу 1ет 1асно, отв самата географцка
далекост ва македонцквЈот центр од него 1ет доста да
покажит, оти аоследвшот ве ножвт да бвдат бугарцкн.
На всточно-бугарцкото варечв!е сега се гледат,
како ва ва! твавчво в на! чвсто от туг' уплвв, бугарцко варечв!е. Ово 1ет сравввтед'во со зааадво-бугарцкото
по распростравево. Во последното се вмат голеиа разлнка од всточвото наречвхе, но се арвзваат во вего,
осим орнгнналноста вегоа, србцѕа уалнв, Мѕкедонцквте варечв!а впаат пак сво!а орвгввалвв особввв, а
зашчо се наог'аат по саседство со србаге, се првзѕаваат
пак за не чнсти от србвзмв. Оснм тоа тв!е сет ва кра1вв!от запад* По свте тв!е првчввв, а в&1 главво по тоа,
шчо македоацвте, за сво^ето ослободуа1в'е од грцкв!от
патрвк в от Турцѕо, работеа до последвата руско турцка
во!ва шедао со бугарвте под ннето бугари, а местата
за та!а борба беа около Бугарв1а, т. е. во Сгамбул,
Влашко, Јожао-западна Руев!а в Србв1а,ѕо1в (места) аомагаа
во осдободвтел аата работа ва! ивогу да бндат застапенн
бугарвте, помохаа да се обгавт источното бугарцко наречв!е за литературев 1азвк ва Оугарнте н накедовцвте*
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Сега да допушчвме да сет.в накедонцвте бугарв, в
да сет особвввте на македонцаото центр&лно варечв!е
всто толку бугарцкв, колку в нсточно-бугарцвнте. И во
таков случа! ве можат да се вборуат за етнографцка
цеш» кеѓу Буга^

некога таква цедост, ова можнт од одот на всторв!цките прнлнки да се нарушит. Во секо! случа! обшчвте
ннтересн каѕат да се поддржаат со взаимно согласуа1е'е
мег'у членонте ва цедввата. Иатере.сите ва целнаата
требнт да сет 1еднакво скапи ва свте члеаои, шчо !е
состауваат : рд ве^а требит да ииаат сате ѓедваввв згоди,
н во не1ва полза свте требат да праат 1едваквв хртвѕ.
Ако тоа се немат, в аѕо од не1аг једнн нмаат годена
полза, не праеиа ввкаввв жртви, а друзнте праат големв бесаолезни жртѕн, целнната се раздед'уат* Нацаоаалната бугарцка целива,во во!а се одаосуваа: Бугара1а, Тракв1а в Македониѓа, ве можвт да се сочуат, ѕашчо вемат таков етнографцкв центр, шчо можнт прочно да
шедвавт тв!е трв сгранн, као шчо сет срхедввеаа
србцво-хрватцквте зем!а, немат постредин на твхе зем1а
1едно ва! распрострааено, а ѓедааквр одилечено от сите
нвввн ѕра1вшжа наречнЈе, ко1е да арнтеглЈ уат около себе
нервферЈчннте наречв!а н да распространуат обшчо вацнонално самосозаа^а^е мег^у свте, шчо зборуваат ва
тв!а варечвда. Во таков случа! сеш ке созаааше, оти
не сано македонцвте» амв в бугарвте рд Бугарв1а в
Тракв1а драат хедеаква со нвф отстапка вр полза на
дентрот,
,,.',;.'_._.".-.'..,_..." ,:"-""",..... ;..,,,• Т',ГГл. '_.,"",'
на бугарвте нсточаото бугарцко наречвѓе, ко!е се шш>Лт на кра!аата протаоположаа страна од Максдотѕв!*^
Оао не можнт да служит за обшч лвтературев швв
на бугарнте в македовците, зашчо не можит дуов^о да
об1еднннт на ѓеднакви праа сите трв прваакетеан областв. То1 задаток бн мож^о да всполнвт западвр бугар-
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цѕото нли шопцкото наречше, да ве оеше мало распространено в со ивогобромн орвгввалви особмни, ко!в се
немаат во друзвте варечв!а во Бугарвѓа, Траквѓа в Маведошш. На1 после за сочувуа!н'е на нацаоналната це
лост мег*у Бугарша в Македонша, првата ве ке се со
гласвт, ѕа обшч лвтературев 1азик ва македовцвте в бу
гарвте да се нзбервт македонското централно наречве.
на место источно-бугарцкото. Бто зашчо праша1в'ето
ко!е варечвѓе требит да бвдвт обшч литературен Ј^зик
за македоацвте в бугарвте, аао прввте в га одвапред ке
се вел'ат бугарв, — ко!е, праша1а'е, сега не се постаат
ва дневен ред, зашчо умоите на сате македонцв сега
сет зафатевв со револ'уцвовото дввже!н'е, 1едев дев немвнуеио ке поведвт в без друзв првчивв кон 1едво расцепуаѓне мег'у Бугари1а в Македовв1а, со создаа!а'ето
от последната сво! лвтературен 1азвк.
А создаа1в'ето, редом со србцѕишт в бугарцѕв, одделен македонцкн лвтературев Дазвв, ве 1ет ла рамво*
свл'во со оддел'уа1а*ето ва македонцвте во оддел'ва, вв
србцва нв,бугарцка, амв македонцва словенцка вародвост?
Бугарите, можнт, ке речат, отв ноата словенцка ва*
родност со сво! лнтературев Јааик ке бадит пак бугар
цка, само со друго име. Нв1е иаведовцнте, се разбарат,
да не ке нмаме ввшчо, ве само протвв бугарите, ако
не првзнаат нас за бугари, во в протвв србо хрватите, ако
последните не првзааваат вас за чвсти срби илн хрватв.
И така цевтралвото македонцко наречи1е 1ет 1едвасво далеко в от србо хрватцквшт н бугарцкншт лвтературвв хазвцв в можат да се разгледуат, како нешчо
оддел^но од нвф, Ке се речвт, наЦофмеледно веутралво
аолце ва веригата од варсчв1а. Сега остаат да се решвт, далв тоа неутралво колце стовт осамотено со оддел'на од друзвте колца бо!а, влв ииат н друзв ѕолаа
со встата влв по блвска до ве!а. од колко до друзвте,
боѓа? Аѕо стоамвме варечв^ата от кра1ашчата ва Маве-
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донѕиа, од 1една страна со ценхралното македондко вареадЦ ох друга со всточао-бугарцкото наречн!е влв србдкв!от
гавив ка! Вув Караджнч, ке ввдвие, отв сате иакедондѕв варета сетпо блисѕи до цевтраднрто македовдко,
а ве до цевтрадвнте в&речвха на дррвте 1ужав словена.
Значвт, во Маведоввѓа внат сплошво словевцко,
ни србдѕо, на бугарцко населе1и'е.
Тоа го празнаваат в србцаата к бугардката иропаганда, н аво за надворешништ свет н ѓедната и другата ѕборуваат, отиво Македоаи1а нмало Уоа две народвоств: србцка в бугарцка.
Србцѕата пропаганда 1ет рашврена ннз цела Македонв!а без Костурцао, Сереско, Петрнчко, Драицко,
т. е. беЅ крашишт 1уг в крашв1от встов. Во Костурдко србвте немаат пропаганда, не зашчо не сет костурдв србв, амн, добровол'но н отстапуат ва грдката
пропаганда. Исхокот ва Македони1а србиге велакодушно
го отстапуаг ва Бугарв1а.
Бугарв!а !ет ве по иалу в^лнкодушна во македонцкото праша1а'е ков СрбиЈа: н Бугарша презнаат србв
на с.-з. от Шар планина; сета друга Македонн1а 1ет
бугарцка, сиоред бугарвте.
Значит, двете пропаганди не спорат само за зем!вте на с>з. од Шар пдаввна в тв!е частв От сердквЈот санджак, шчо сет врад бугарцката граница. Во
првата жаве!ат 1едноглаоно србе, а во другата — пак
гедеогласво -^- бугарв. Но великодушв1ет6 на србвтб
1е:ѓ само за ѓгоа^ Да локажЛТ уиереноста на свокгг апетнт в справедлвоста на нивннте бара!е'а: ето не сакаме тоа, шчо не 1ет в&ше. Истото 1ет прнчнаата на
бугардк61о великодуШие спроти брбвте* Бугарите дори
излезоа по толерантнн: страната зад Шар 1е' прнзнаа
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Но № како шчо се вскд*учат тв!е две кра!ввв,
сета Друга Македоввга србвте 1е кретат ^ ербцка, буга*
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Каде 1ет првчивата аа тоа? Н шчо можат да закл'учвтчоек од двошите претенцвхв за Македонв^а?
Прнчнната ва претенцн1нте на србите в бугарвте
сет, се разбнрат, чвсто полвтвчвв, во освм нвф вмат
ушче ведна: македонцквте варечв!а 1едно до друго сто^ат
така блвско, 1едно во друго се слвваат толку везабележено,
да, ако се првзнавт 1едно од виф за србцко нлн бугар
цко, ке требвт да се првзааат за таквв 1едво по
друго в свте- саседни со него. Закл'учов от тоа 1ет —
да самите пропаганди првзиаваат, да во Македонв1а имат
само Једва словевцка народносг; значит, утврдуа!а? ето,
да МакедонвЈа не предстауала етеографцка целвва,
протвворечвт •"'.'•••'
на ввввите постапоцв.
*
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И после, се гореречевото, ке се напат мнозвва,
ко!н ке речат: ножвт, ввствва Јет, да, ако немало до
сега македонцка словевцка народаост, она можвт да
бвдвт создадена од времето, особево от сегашввте всторшцки првлвЕн; ввствва 1ет, оти македоацвте со 1азвко сво! не можат со прао да бвдаг варечевв, ни бугари, нв србв, амв сет нешчо одделгво, т. е. состауваат
оддед'ва етнографцѕа 1едвввца, но пак, како нв!е сега
можвме да се велиме македонцн в да создааме оддел'ва
македонцка вародност, кога: нн!е? ношнте татковца, нашнте дедовдв и предедовцн сме се велеле бугарв? Нв1е
ве можнме да се откажнме от тоа, зашчо тоа нме вв
1ет свето вао в верата.

Да ввднме, далн 1ет тоа таѕа.
Нв1е се велеме бугарв, каво шчо 1едев чоев се
велвт со 1едво нме, да речвне Петр. Се прашат, во!
вв го клал нмето, шчо сакал да означнт то! со него,
кога не крстнл в шчо разбвраме нв!е под нмето бугарвн, вога се велнме со вего? Иа твѓе праша!в'аѕе вв
одгоорнт крстуа1в'ето ва чоека в значе1в'ето на негоото
чме за друзнте н за саив1от вего
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Неко1, шчо носит вие Петр, сам ве ри,го клал
името, анв му гр клале дрЈзи — нуаковцвте. Нувковцвте му клаваат Чедво вме на кумчето, то! со него да се
разлнкуат од друзвте л'уг'е, дЦа, женв, момв. Кога ке
го ввкнат Петр, не ке ее одзрнвт Ивав, Лазар, Ве^
лвка, в прочее. Звачвт вметО на гедев чоек не 1ет
толку важно за самишт него, колку за друзвте, за тоа
он ве се крствт сам, амн го крстат вего друза. Он сам
в ве се велвт Петр, амв си велвт: П1ас в . Се ползуат
оо вегоото вме, само кога требвт да се разлвчвт рд ЈЈВОГО
друзв >'уг'е, подобвв ва вегр.
Исто тааа, 1едев варод долго могквт да бвдвт без
вародно вме, ако ва блвзу од вего немат друг народ,
от ко! шчо ке требвт то! да се разлвкуат со оддел'во
народво нме. Но тоа вародно вме, ве си взмвсл'уат народот сам за себе, амв со вего го велнт 'Саседввшт
народ а то1 од вего св го земат. Звачнт на! прнродно
1ет народвото вме за 1едев варод да се пр1авт у 1еден
саседен со вего варрд. Саседнвте вародв 1едев кон
друг, звачвт, се 1ауваат во ввд ва нуако в кум.
По мвсл'ата на цроф И. А. Бодуевгде-Куртеве,
слрвевате сет кретевв со тра вме од рвм1аввтел Словевцките а|мв1в*а ца! честр се сбршуваат ва — слав:
Светвслав, Вевцесл^в, Борвслав в др. ;Слрвеарте служвле
у римганвте 1сао робои в гл^диа-тррв, а у т?1е ррбов и
гладваторв ва! мврго се првтрруало збрр от лслав а , затоа
тоѓ збор зафатвл да озвачуат, р^дедва страв», ноек, шчо
работвт ва! тешквте работв, ЈЃ. е. ррб, а пошчо на!
мвогу ро(Јов се земало ,рт словенвте! то од
сдрвервте- бвле крстенв од
коЈе овв св рр црзагмв!* рд вв^в го
т. е.,с4р(В^ви. Тоа крсте1а'е ва
ушче, дога овв рдва! влезра зво сврсу91несо пр Аултурввте
романцкн народв. Со тоа име ке се варечеше неко! от словеввте, ако требеше да разЈЈВчат себе од неЕрј врм^нед влв
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германец, н то не секаде само оно се употребуаше; Како
и да 1ет, важно 1ет само то, да оао не Господ зна!ит, шчо
означуаше, за дане можвт да бидвт заменено со друго.
И така, прво наше аародно име нв имат бндено
вЛето словенин. Но за тоа вме, како за наше народно,
нше на! много зна!вме, не по некаквн свош традвцв!Н
вли од романците, ами по византн!цкате историци.
Главната првчвна, да зборуваат внзантв1цвте за
словените, значвт, и за нашите предедавцв, беа нввнвте
воши со Внзантв1а. Опустуше1а'ата( шчо и правеа нашите предедовцн во Ввзантв1а беа таквв!а фактои, за
ко1н не можеше да се молчит; а за!едао со прикажуа1н'ето за опустоше1н'ата се првкажуаше в за оаустошуачите, кон ко!в се односуваа »взантв1цвте со гордост и презре^в^е, као кон варварн.
Византв1ците зборуваа само за опасните за ввф
варварв. Колку Једен варварцкв, т. е. не грцкн народ
беше по страшен за нввната држаа, толку поеке омразв1ата кон него беше по голема и толку негоото име
добвѓаше по долно, по презрител'но значеЈн^е.
Нападе1в'ата на: вест-готвте, ост готите, хуните,
аварите, антите, словеввте, србо-хрватите, бугарите, на
Ввзантвѓа сменуваа 1едното другото и за та!а причвна
ввзантвѓцките исторвцв зборуваат за свте тв1е народз,
па н за словените в антнте. При то& требит да се не
забораат, отв вест-готцквте, ост-готцките, хунцките полчншча се сосклеа. не од 1едни ост-готи, вест-готн, хуни,
словени, но да во нвф господствуаше ѓедаата народност, но внаше примеси и од друзвте. Важно 1ет да
византв!ците одбележуваат господствухушчата народност,
а за друзите молчат. За словенвте поеке зборуваат от
сите друзи народв, освм србо хрватнте и бугарите, зашчо
свте друзи ввствна поминаа преко Балканцкв1о полуостров, но и св о1доа од него. Но словените арно се
утврдв!а на целвЈот полуостров, а особено во Македонв1а ?
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»81 шчо образуваа ушче во VI стодетЈе свлна држаа,
против к 1а византв!цвте огарав1а силва во!ска.
Но на1 мвого Внзаетв1а пострада од народот бугари, од мовголцко племе, ко! шчо опостушуаше се
шчо ке му се попадввт во Византаѓа. Во аолчвшчата..на
ш народ имаше в словеав, ша се броѓеи од ввзантв!цвте пак за бугарв. На1 голем удар доби Ввзавтвѓа од
бугарвте, кош шчо зедоа од ве1а голем дел не!нв
земјвд заселенн со словевв, в од ввф образуваа ѓедна
голема в свлна држаа, кои од VIII век до вде!н'ето
на турцнте на Валканцкн полуостров, готоо посшаво
наносеше на не1а Једев удар за друг.
Бугарцкат^ држаа беше прехе со Словеќцќо жнтел'ство, вр со вмето ца не1ввте образуачв т. е. мовголцвте бугарв.
Словенвте од Бугарви в МакедонаЈа на! напред
беа само со!узвацв на бугарвте во во!авте со ВазантвЈа.
Но согузввте со бугарите словенцкн полчншча беа во
очвте на аепрвхателвте т. е. визинтвЈцете аак бугарцкн.
Значат ввзавта1ците зафатв!а да прекрсгуваат словенате
уцпе рд вреието ва Аспарухоата орда. Постсќааата
борба рамо за рамо со бугарите н напраи нвф 1едеа
варрд со бугарцко вме, но со слрвенцкв 1азак.- Бугарцкотр нме мег^у словенвтС беше арауд'арвзвраво од грцвте, и оно, прво, означааше само бугарате — мовголнгѓе,
посо» вввнате воена со1узавци, аосле бугарцкнте поданицн и на! после става етнографцкн терман за буг^ррнвте сдовевв. Нр тоа цме ^о рчвт^ и устата на
грцнте нмаше ушче саецаалво значе!а'е: на! пенавистни
за нвф, варвард^ 4^УГ'^ Ф \ обрадоанву грубв, коад
ничаат ,со ^веррвте. ^а ^рцате се с^ов^дко бе^е
в;-бугарцкр,..' • ;••• ;; >.^-,;ѕ^.^-;. '.-.;?.'. ,.'•.',^ "Ј. ''':.•;':,'•';•- '"..'^^.^ '••.':!•
Со вмето бугарв в^ крствц; грцвте в аар македондвте. На тра прекрстуа1а*е ве 1ет
ср(>вте ав1е бефме прекрстенв во србв.
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Во втората половва ва XII век, во времето на
србцкв1от жупав Немаш'а в бугарцките дарои Асеновди
вди Асановцв, Ввзавтвц», беше нападната от крстоносците н разнв друзв вепрв!ателв. Тош бугарите се приготвв1а да востанат и закл'учв!а догоор со србите
протвв Ввзантн1а. Последвата беше обшч непри!ателЈ
вивенидвата народа реиша да удрат на ве!а, в секо!
да земнт, ко! шчо ве можит да откачит. Во Везанти!а немаше бугардкв и србдкв земш, као шчо немаше
в некакво надвовално самознааш'е у -Јужните словени.
На осноа на то! догоор бугарите вападнаа на всточништ дел на Балканцквшт полустров т. е. ва Траки1а,
а србите на западвв!от т. е. сегашва Србвѓа, Западва
Бугарв1а и Македовв1а и малу по малу св и разделв!а
мег'у ввф. Во т^че1в'е ва два векои србцките кралеи
првсо1едивуваа кон сво^ата држаа византи1цкн зем!в.
Но овв секоѓа се велеа само кралеи на србите. Цар
Душан се варече: цар на србвте, грдвте в арнаутите,
а не в на бугарвте. Твтулата на цар Душав се об!аснуат така: то! признаат на Балканцкв1от полуостров
две словевдка држав: Бугарв!а в Србв1а и едва не
словенцка — Ввзавтвѓа; Србв^а со завоева!в'ето на византв1цки земш сакат да наследвт Ввзантв1а, но со тоа
она зема'т зем!и, коѓн можат да бвдат в србцки и бугардвв но Б01В не сет бугардкв.
Македондкото жвтел'ство не се одвосуало со мрзв'а
кон србвте. Ушче од времето на пагЈа1в'ето на Самувлоото царство, македонците не 1едваш прав!а силнн востааш'а вротвв Ввзантв1а, мвогу по свлни од бугардкото во време на бра1в'а Асавовцв, во не можаа да
се ослободат, ѕашчо ка! нвф сет друзв географдквте
првдвЕи ка! бугарнте друзи. За да се .ослобоДат
бугарвте во горва Бугари1а, шчо се оддел'уат од долна
со Балканнте, дос^га 1ет да се нзбвѓат византв1дввте
гарнвзовв во не!а и да се фатат од нвф дервентате,

за да не пропу.шк'аат ноа ввзантв!дка в<нска. А
во Македоша работите сет срсем инакви. Тука
немат таков знд, ко! шчо да браннт востаачвте, као
Балканите во Бугарв1а. Тука вмаме многу внсока
планини, К01В имаат разен праед в образуваат котло
ввни, одделеви една од друга. Плаввнвте затрудвуваат
С01едине1н'ето на свте маведонцв за обшча борба со
неорв1ател'от, а пак олеснуваат работата на византвхцвте, зашчо, со разместуа1а'е во внф гарввзонв, овв можат да држат македовцвтб во послуша1н'е. Осеи *0а
ва Ввзавтвха прможуваа да држвт македонцвте во по*
слупшв'е и шосетата влв друмишчата, шчо сет напраевв за воевв требности ушче од риапанвте и 1а пресечуваат МакедоввЈа од всток на, зааад, т. е. од Белото
море кон Сигв^ото в од 1уг ков север кра! Вардар, т. е.
од Белото море ков Дунаот. Прв таквв1а географцки
првлвкв, Јасно 1ет, оти македопците не можаа да се Ослободат од Ввзантв1а и готои беа да бидат сохузнвцв ва
секо! вепрвгател', шчо ке водуат со Ввзантв1а. Таков
со1узнвк до X век беа бугарвте, а от XIII в. беа
србвте.
Ма,кедовдвте ставаа сохузввцв на србвте, н со тоа
се ослободвѓа од византа1цвте. Она се првсо1едвнв1а ков
Србвѓа, но тоа првсо1едивуа19'е це беџае васил'цвч§ско,
а на осноа на догоор мег'у маквдовцквте големцн и
србцките кралеи. Тоа беше резултау ца једен компро^
мвс меѓу првИте ц звторит^, .компромвс згоден и за дедните и за; друзите. Мав^донвад, дод срОрквте кралеи,
^особево дод Душана-вмаше дс»лдаа самр<;т()1но<1т ^
трешните работа^ и то таква, ^ ^аква не с^ иодзуаше
нв ^1еден друг дел од голематаГ влнерма иа ; Душанау
Тоа се ввдит от твтуЛИте, шчо А носеа маке^рнд^вте
големцн и од влн1а1н'ето нивно на нмперцките работн.
Тоа се ввдвт и од големата .приврза^аост вд маЕ^ондвте код цардквшт/трон, За да ^се убеднт чоек во тоа
1/1
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вешчо, доста јет да прегледат всторв!ата ва Негшнвчаага
дрѕаа од времето на цар Душана до смрпа ва Волвашина, особево аериодот на распада!н'ето ва Душаво
ата имперв!а. Од овде ке се убеднт чоек. отв цевтрот
в на! голената рол'а во та!а имаераѓа приаадлежеше
ва Маведонв1а. От секаде от периферв!ата на Душа
воата вмперваа по пегоата сирт отпаг'аат областвте
хедна по 1една, Маведоввѓа врепвт Урушев1от престол
в наведовцвв1от големец крал' Волкашва 1ет -главтшт
советник н десна рака на Уроша. Свт^ го мрзат Волкашнна за негоата рол? в влв1а!в'е ва Уруша, во царот му веруат, маведонцкнте големцв: 70 кралеи в 6а*
нон} по народните песнн, му веруваат в му даат 70,000
во!ска, со ннф да умрнт на Марвца за царот в «срб
цкото вме**
70,000 душв во!ска от 70 кралев в бавов! Како се
велеше та!а во!ска ? Чв1е нме восеше и ко! му гу кладе?
Сите се велеа »србв", во во ввф имаше толку србв,
колку во воЈската на цар Самеона нмаше бугарв —
монголв; па мв се чинвт да и имаше и по малу. Значвт во XIV век маведонцвте офвцвалво восеа вмето
србн, ко!е немаше зашчо да го презвраат в да се
срдат на него.. Во тоа вме онв ве ваог'аа ввшчо лошо.
Србвтебеа главвата воева свла вротвв ввзантвдцвте.
Нашнте предедовцв беа ввввв со!узвицв. Ввзавтв1цвте
велеа свте свохв протввввцв, т. ем в србвте, в вас, србв.
Малу по малу они не прекрсгша од бугари ва србв.
Истото се поддржа от првзва!в'ето сувервввтетот ва
Душана во Маведовша н од рол'ата ва нашвте големцн
во вегоата држаа. Нв1е станафме за вадворешвв!вт свет
србн, после истапвфме како србцкв подашнцв в на! после
зафатв името србин да озвачуат македонец, не грк, не
влаф в не арнаутвн,
1едно нешчо не сочува србцѕото вме во Македонв1а; тоа 1ет вара1а'ето мег'у крал* Марко в кнез Ла-
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зар Иоследништ встаон као прбтвваак на турцате со
името србин и со тоа турцнте врзаа со пов'ат1ето
србви в Србвѓа денешѕото крал'ство н неговте жвтедв.
Марко в веговте п6да10идв во очвте ва турците не
можеа да бадат ѓрбв^ заЕачЅ"нв~се ^ротвввха в цјв^по^
кажаа таква воанственост против ниф, каква покаѕаа
кнез Лазар в веговте подаввцв.
И така до вдехв^ето на турцнте ка! аас нв!е три
патв бефме преврстевв: 1, славени, 2, бугарн, 3, Србв.

Но со тоа не се свршв с^. Доѓдоа турдтате: се зафати борба мег'у рас!анството и мусул^ианството, борба
цеѓу крст в полумесец Н6 со тоа ве се пресече борбата мег'у словенството и грцвзлот. Турцкото госиодство ва БадканЦкаѓо аолуостров беше нсторипдо период,
кога потчвнените мисл'ат д,а сочуваат ннвното нстори!цко васледхе. Се разбират, ота се сочуа саш>, шчо
можеше да се сочуат н шчо не сакаа да нн го земат,
зашчо ве вм беше вужно, а не бсше опасно за нвф.
Турците вв зедоа земхата в св 1а разделв!а мег'у ввф.
Нв1е се прнмирифме ео таѓа загуба. Зафати1а да на
земаат деца наши, да и потурчуваат и да праат од виф
1аввчари И туќа молчефме. Турцнте вндоа зор до кога
1а покорат Срби1а и името србан означуало за ниф
разбоѓаик Нвге сввфме гдаа и не се велефие срби, да
ве го расрдиме агата. Оа ве сакал да се велеме в
бугарв; в бурари џе се велефме. Турчввот ќе нв до1дбше во вук'^та, кб се ^аѓадепЈе, ќе се вапв1еш6 в ќе
вв речешб: ^ре г'&Јр! а! Ѕбнеса мн тба в 1ѓоа1 — 1е
бевм! Ако "У "вѓвташе неко!
^^
Да сме аЈШ
ѓраѓа II царбт*4 • Со друзв
ца1е прќд турцвте се ќааку^фме таќѕ!,; ^ќ(Х д^ ве • се
расрдит агата. Пред турцате вв11В сМе ^каура* в
прѕиа*» н „каури*; зафатаф^е да се велќЦе а мег'у
Вас. ПВо народвате иесви^. ве хедааш се употребуат
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вието „каурвв" в „рахатаа", в '„зенѓа каурцка* нли
„зеша ра!атцка" во етвографцко значе!а'е.

Звачвт турцвте од вас ваправѓа варод „каурцвв*
в „рахатцкв", термввв осноаав на вашата прваазеност пред турцвте, на релвгвозвата разлвка мег'у нас
в ниф в на обшчественото наше прложеѓа^е.
Но осем турцвте, по взгубуа!а'ето ва нашата слободв!а, наша „воспитачи" в господарв ставаа грцвте.
Нв1е вадефме во грцвте дуовав господарв в верцки вачалнвцв. Нв1е бефме в ков ниф, всгр така првнвзевв, вао в вов турцвте. Грцвте са црквата не ек*
сплоатнраа нас в сакаа да взвршат под турцкото владичество тоа, шчо пе можаа до него. За да ѕе претоаат
нас, овв взбегуваа да не велЈат со народното вме. Онн
вв кажуваа, да сме бвлв нв1е рвсЈавв, и вв1е тврдефме:
абре брате, рас!авв сме, амв шчо сме! Кога ке се расрдеа на нас, в ке не варечеа тврдоглаи бугара, нв!е
пак ве речефме: е пак така св 1ет: ввсгвва рисѓавв
сме, ама не сме образуаав, као грцвте! Нашвте глав
не разбвраат; вв!е сме бугарв. Со 1едев збор во турцко
време нвѓе потврдуафме в се согласуафие со се, шчо
ке вв кажеа турцвте в грцвте. Но турцвте со тоа,
шчо не варекоа вас; рахата в г}аурв, гледаа на вас
као ва л'уг'е, не од взвестна народност, а шчо сет во
взвестев одвос ков нвф, госводарате в араовернате.
Во встата смвсл'а употребуафме в нн!е, односуаЈкв коа
себе, тв!е вмв!в'а. Значит турците во нивната држаа не
првзнаваа народностн. Исто така ве зна!ефие за ввф
в ни!е. Грците всто така не разлвкуваа словевцквте
народноств н свте словенв, особево то! дел од ввф,
шчо вм првчвнв ва! големв непртатаости в се наог'аше во турцко време под ваввата опека, онв го
презвраа в го велеа со презревото за ввф нме >бугарв". Но тоа вме вскажуаше презре!в5ето на грцвте,
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а ве 0 достовнства на бугарате, затоа се сопроводуаше
:е зборот тврдоглав вли „ховдрокефадос".
И така доиофме до националвото наше вне, шчо
[0 нмаат носено нашвте татковди, дедовцн а на! бдвскв
предедовцв. Но ввдофме, отв онде вмаме работа, не с°
1едао, ами со целв 4 вмв^а, коѓи означуваат да не*
мало до пред неколву годени точнр оаределено народно
самосозна!а'е. Името бугаран, како се виднт, до половната ва XIX век вемало за нашите предедовцв ао големо значе1н'е од вмв1в'ата: рвшнив, ра!атиа и каурвн. До тога! нше зва!ефме да вмат в да виало каурцки, раѓатцкв в рнаанцка зем!а в држав. Но нше
се броѓефме за каурв, расѓаав в раштв в ааметвие да
сме вмале наша каурцка и ра!атцка царшчнна, но сме
1е ќзгубиле на Косоо *ше, кога се е расрдил Госвод
ва вашвте предедовцв. Таио, т. е. аа Косоо поле
рекаЈг Роспод- да -св Загубнгае-царшчввата за вакќзага^е
за тоа, шчо ее сме чуале верата чиста. Тамо нашнте
каурцки царов взвадиле голема во!ска да се бвѓат со
турчввот, но како рекол Тоспод да загубвие царшчввата, от сате аарчиш'а, ва ко!и бнвале раздробеан
турцвте, ввквале вов турцв^ Кога го ввделе тоа царовте, рекле, оти Господ сакат да загубат царшчваата
каурнте, в да се потчанат ва турчвнот, Така турците
вв го презеле царството. На Косоо падвале два!аца царов.
После таквоа Ж1асво и предстауа^а^е у иародот македонцка за негоата „бугарцка" народаост, можат ли
да бндвт збор за бугарцко нацаоаалво самосознаа!ате
• у мјааедонцвте?
.... • ^•'^•/' '-'•••-.•.>; ;.' • -'.-••^-^.••' Ј:^-.•<•<••
Ако ;1ет така,; ке возразиг бугарцката цартвѓа
од македонци, тошчо о^вачаат: дрковнохо прашш^е,
во ао!е бугари в македоаца одеа рамо за рамо, в поеледввте се велеа и работеа со ѕимето бугарв ?
; Ево шчо озвачаат; македовцвтв ^беа крстени со
вацвоналвв вмв^а^а, со коѓв онв ое разлвкуваат 6д дру-
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звте саседвв со наф народноста, т. е. од турците н
грцвте, па в власвте. Прввте ве трпеа вмето србвн
зардв србцкв1ототпор прн завоева1в'ето на Балкавцквѓот
полуостров- Во Турцв1а до руско-турцквте вснпв збороите
„срб-г'аур а требвт да означауале тоа, шчо озвачаваат
сега збороите „москов г^аур 4 . Се разбврат, отв рвсв!аввте ве само сама не се велеле србн, но вн бало непрвЈатво да се велгат в од друзв така. Тава ве и ве«
леа в грцвте, зашчо последввте не ввдеа голсмв лошо"твдв от србвте. Па в веаало зашчо: вмето србвв аогоств
во МакедоввЈа, као политвчев термвв само малу време.
Оао се в заборав скоро без чуздо арв^атво потсетуа1в 1 е
за него. Ог турцк) гледишче в не прао !ет да се вел'ат
македовцвте свте поглавао чсрб-г'аурн", зашчо овв се
предадоа на турцате. А ако се вспраздввт од Македонвѓа вмето србвн, то ке остават* за македовцвте само
вмето бугарив, ше беше полвтвчен и етвографцкв термвн ушче до турдкото завоева1а'е. То1 термвв ве беше
лош 6т турцко гледвшче, а од грцко то беше много удобен, зашчо со него наЈ убао можеше да бвдит вскажано
презре!в?ето в ненависта на грцвте кон нас. Ето зашчо
нв!е мег'у другото се првзвафме за бугарв т. е. тврдоглавцв.
Звачвт, нас со бугарите ве врзЈаше 1едво об*
шчо вме, 1едваков одвос кон нас от страна на грцв
в турци, гедваква жежда за слободен от фанарвотв и
турци жвот. Та1а обшчвост не побуда захедво да се борвме со обшчвте вепрвѓателв. Но та!а обшчност не 1ет
вешчо, ко!е оочвват на векаБвв обшчв воспомвва!в'а в
обшчв всторв!вцкв задакв, ко!в да се созваваат в да
се вмаат созва!ано од нас в од бугарвте 1едвакво. Нашата обшчвост 1ет проста случа!аост.
До кра!от ва арвата Ј/4 в а ^^ столетв^е се ослободв!а от ТурцвЈа свте балканцкв земѓн, осем БугарвЈа,
Тракв!а» Македонв1а, Босва в Ерцеговна. Прввте трв
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географцкн беа маогу блвзо в 1еднакв:> се трегараа от
турдвте в грцвте. Последввте две беа одделевв от првате
три в беа во..ш> инаквв односи кон турците н грците. За
тоа првате трв, 1едво се пробудвЈа, зафатаха да жнвегат
со обшчв идеалв; а вторвте две со друзв, пак обшчи.

Но, ако прв вадионалеото разбудуа!в'е ва маке»
довцвте, нмахме друг ввд ва аолвтнчната карта ва Балканцктот полуостров, то македонците ке работеа сосем
ввак. Ако беше БугарвЈа со Тракви слободаа, а Србв1а
заЈедво са Македонвја пожввиеше 50 годанв прв 1едни
вств условаЈа, то македовците ке работеа за!едво со
србвте, а не со бугарвте. Исто така мак°доацнте можеа
да работат в за!едно со грцате, да можеа грцнте да
работат по умно в да беше само Грцвѓа в Македона1а
под Турцко около 50 годиаи, кога свте друзи балкаецки
зешв бв бвле слободав.
Бугарцкото вме во Македоввха, значнт, 1ет резултат аа лошото третвра1а'е на македовцвте от страна
аа грцкото дуовенство. Грцате уавшчв!а Охрвдцката
архиепвс5опв!а за тоа, шчо се уполввуаше вмето ,бу*
гарцка^, како исторв!цки ѓеН^цшш, но употребуваа вмето
бугарин за да воплотат во вего сво!ето презре!а'е кон
се словевцко. И вмено тоа воплоте!в'е ва грцаото презре1в*е кон иас в јет првчввата дасе велнне „бугајШ",
а не всторв1цквте традвцвЈн. Последаате вааротав вишчо
ве нв зборуваат за бугарвте, а аоеке за србцкото вме
во Макед6ав1а. Звачвт не крс^вде „бугафв* грцвте без
да не патаат нас, в шје, нема!кв време да гледаме а
да му вѕјдвме мава ва вмето} св то усво1вфие.
Ако јет така, а ввак в ае можвт да бидвт, то
1асвд 1ет, отв, вмето бугарва ае зборуат упхчб ЗЈ1 бугарцка вародвбст во МАк^дсУваЦ." Тоа вме сега с| поддржуат во Македонн1а вскуствево, као шчо в се насадуат тамо во ЕШ ноо вреМе чметб србиа. Иието бугариа во Македона1а сегл немах место, зашчо веке делв
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5 годинн, као живееме нве македовцате одделеа жвот
од бугарвте. Мег'у бугарите в нас имат нвогу малу
обшчв внтереси сега. Маведоавѓа 1ет нужиа за Бугарвха, затоа иоследната праи'ат во првата катагодвва
мнлион фравБОи в содржат ва служба многу македовца.
Бугарв1а пак 1ет нужва за македонцвте, зашчо во не!а
македонцнте ке доба!ат место и ке експлуатираат со
нивнвте .бугарцки" чувства. Заачнт, во течеш'е на последвите 25 годивв односнте мег'у Вугари1а в Македовша почвваат, ве на почва на једвакѕв традацаѓа и
задаки, а на чвсто трговцка осноа, т. е. Једе^а^от го
експлуатврат другв1от.
Значвт, името бугарвн во Маѕедонв1а, со ко!е сега
експЈуатират бугарвте, ввкак не 1ет нацвоаалао, н за
тоа ввко! од македовцате вемат прао со него да ексалуатират македоацквте ввтересв во негоа полза. Нико! не
нн виат дадево прао зарадв него да нв се набркуваат
бугарнте во нашвте работи. Татко мн, дедо мв, предедо
мв, ако се велеле по недоразберв!а бугарв, то ушче не
зиачвт, оти в 1ас требвт да сум као ннф во мрак за моЈата
народвост; ако се веледе ови бугарв, та не заачит, отв
вв!е ке требат да престанаме да веруаие во русите за
атар ва разва Стаибуловцв в Свврчовцв, на иесто,
захедво со нашата арола1ева крв, ин!е да св бараме
праото от, ка! шчо требнт, да доаушчвие да ав се
бркаат во работвте л^уг^е, ко!а шчо в санв не знаЈат,
шчо бараат; ако се велеле но!вте дедовцв бугарв, ушче
ве звачат, да 1ѕс ниам прао да евсалуатараи македоацките ннтереса со вздаа!в'е ноина, ко!а на место да
брават внтересвте на вапшот варод, ибранат бугарцквте а
ннтересвте ва бугарцкв^от Ен'аз. Нашите дедовца, велеѓкв
се бугара и не мнслеле, ота нв!е ке оравме от тоа аие
вѕпвтал, за да се ва1адвне, ваавѓеме в обдечене со вего.
Значнх, у хакедонцвте вмето бугарвв 1ет фал'швва
монета, со коѓа онв пла1а'аат в ва Бугарви а не1ан1от
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ка'аз и на ннввата татковна и нивишот народ. Време
1ет да се раскраЈет та!а фал'ш, за да се престанвт да
се експлуатират со не1а.
^
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Од до тука речеаого се видвт: арво, отв, ако по
нашвте сегашвв етнографцќа пов'ат1а на Балкаецкв1о
полуостров, особево на централнв!о в 1уго-источен негов
дед, т. е. во деаешаа СрбвЈд, Бугарв1а, ТракаЈа а Ма
кедониѓа имало и имат само две словевцкн етвографцѕи гединвца: србцкв и бугарцвв еарод, то тоа ушче
ие звачвт да немат, вема^о в ае можнт да бадвт друга
словепцка Једвннца, а нааротвв, оти нехаото сашчествуа!ае 1ет во аределите на возмрасвотб в на шстввтел'носта; второ, да во МакедоавЈа немат две 1ужво-сдо
венцѕв народвоств: србдка в бугарцка, а Нааротив, да
во ве!а вмат само Једна народност со свош ообана,
ша, илв претстауваат нешчо орвѓваалво, ше се вемат, нв ка! србвте, нв ка! бугарвге, као шчо 1ет, да
речаме, со маого особнна на македонцквте нареча^ц
ндв вегачо хоге се вмат, в ка! бугарвте, в ка! србвте,
илв ко1е се вмат само ка! македовците по краишчата
на ниваача таткоана н ка! србите, нла пак по ааф а
ка! бу;гарате г в да от тв!е особввв аа, маќедовцаге, као
дел от словенцката група народи, иа! многобро1аа, н&^
распространеев, обшчн за свте македонца, ааачат, в ааг
важви сет та1е особваа, со ко!н македонците се одличаваат од друзите словеацка народв : по ннф македоацвте
фактическв состауваат оддел^на и самобитаа словенцка
&арадност^ии ако т иеа^лр с^^^^
ката а; во катаденвиш раѓзгоарс*г тревѓо, првчава јна тра
игнорираѓн^е н затемвуа!в'е на сашчествуа!в'ето аа македонцката вародност да се крихег во сашчествуаѓн^ет!)
цо Македонвха името „бугари" во етвографцкн знача! н
во експлуатвра1в'ето со вего 6т страна на бугарите.
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Исто тава, се запознафае со аровзлезот на вмето буг-а*
рвд во вид на етнографцка термвв во Македоввѓа.
Со друза зборов, нв1е се запозаафме до сега со
тоа, да еостаула, состауат и да можвт Македовв^а да
состауат от себе оддел'на етнографцка ѓедвнвца.
Сега нв остаат да вадаме, алв она состауала, состауат и можвт да состауат таква Јединида во полатичеа одвос?

Во одгоорот на тв!а праша1а'а, ке требнт да се
иродолжат расудуашЈата за народноста ва македонцнте
от тамо, ка! шчо и озтавфме.

Ни1е ввдофме, отв во МакедоаиЅа -вметр бугарин
Дет поеледвата. мегаморфоза во развв1а!а'ето на нашето
нацвонадно самосознааЈа^ в да 1ет резултат на тоа политвчно и обшчествено положе!в'е, во ко!е беф/ме постаенв од заво1уа1н'ето на Бадканцквхо полуостров от
турцвте. На оснра на се тоа, шчо реќоф лас за всторв!ата на националнвте вмв!а'а, ко!а имаат сменуано
1едно друго, као и за причиаите на ти!а сменуа1н'а,
ке вознвкнат много здоупотребв. Можит, мвозина ке ме
осудат, као србофил. Можвт, самате србв на него ке
основаат своште шовиниствча^ прегенцвга на Македонв!а. Можнт ва! после, ке експлуатвраат србите сето
речено за взиенуа1в'ето на нацаоналното нн нме, за да
докажат, да македондвте ннкога немале нацнонално еамосознаа!а*е и не вграле ввкаква самостохва есторвЈцка
рол'а, а сет влвзале само, као суров иахерв!ал во држав-.
нв1бт органвзм на бугарцката нлв србцката држаа.

Мег'у другото таквн недоразбервхн можат да се
очекуваат, вав от тоа, шчо ѓас категоричво осудаф бугарцката политика вог македонцкото праша!ате, от ко!е
можат да понисл;ат да сум 1ас бугарофрб н србофвл,
нсто така п од екплуататорцката тактика на балканцкате словевв во македонцкотс пќшв'е.
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Србите можат да затрубат, да сет макеровците срби,
1едно не сет бугари, зашчо така се внкале дотурцкого
до1гуа1н'е на Валкан. полуостров. Исто така, можит, неко!а
србв во жп*те расудуа!а'а за неаостб1анството на народното нме ка! ;аасг ќе на
на проф. Мвловановвч, ко! шчо докажуал во „Дело" да
требит Македонв1а да се поделат мег*у балкавцките
државци, зашчо ае предстаула ннто географцка, нн етнографцка, нв всторвгцка целвва.
За првото ево шчо можнт да се речвт: македонците, свте захедао се викале срби не поеке од аедесет
годиви, а во ѕекохн, в то севернвте делои, нека сто н
сто в педесет, во не в поеке годвни. Името србвн тога! 1ет вмало поеке државва смнсл^а н по малу етвографцка. Др тога! в во турцко време го немало Ќ81 нас.
И ако 1ет така, то не 1ет ли шовввистична заслепеност
да нв се наврзуат сета нам на свте македовци, па и
саио на севернвте ваша сонароднвци, наиесго бугарцкотр вме?
За тврдр1а'ето ва ароф. Милованович, да Маведовв!а ве состауала в ве состауат географцка^ етаографцка в всторв!цка целнна, за ко!е, можит, неша ке ва!~
дат потврдуаш^е во мо1нте расудуаш'а за взкевав^ето
ва националното иие ках нас, осем тоа, шчо 1ет речено,
кога одеше зборот за прашаЈн^ето, алв нмат во МаЅедонв1а Х)вќ словенцкн вародвобт^,
ќе ренамг ушче
'

лонвн, .раграввченв со ввсоки горв, пак она во днешвн1от не!в ввд вмат живе1аво одделтно од Бугарв1а в
Србнга, влв самосшен жиот, ила под друзв држаи. Тоа
дет; :№сн^'^кШуа^в^
ввсела само от Србвѓа н Бугарша, н оти внсоките плавввв, шчо заобвкол'уваат македовцкнте котловнв, ушче
ве сет таква опаоност за за1едаачнв полвтнчев жнот у
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нввнвте чштели. Така Маведонв1а во денешшиот не!н
вад, до образуа!вЈето ва бугарцката држаа, бехпе 1едва
нолусамостсава византвшѕа област. Послеонацела потпадва под Бугарв1а. Кога последната падна под ВизантвЈа, Македовв1а беше слободва држаа на време в со
успеф се бореше протвв Внзантн1а в нмаше^под себе
цела денешва Србвѓа. После, Македонв1а потпадна под
Византи1а н во тече1а'е ва неколку века зо разни не!нв
делои се двгаа востаа1в'а протвв покорател'ката. Кога
се ослободв Бугарвѓа в се усили држаата на Неманнчнте, во ко!а влезе прегешнвшт дел од Македови^а, т, е.
денешна Срби1а, она, т. е. Македонвѓа во девешвата
не!ва големнна, ушче остааше ввзавтвхцка ѕемѓа, каЈ
шчо продолжаваа да се дигаат востааш^а протнв Внзантв!а, за ко1а се •бараше со1уз в покронтел'ство от саседнвте држав. После, цела Македонн1а влезе во држаата
на Неманичате. Во не!а овд ќао да 1ет бвла прнвилагвроава и самостоша во натрешната полнтнка, Прн
крал' Болкашвн, Македонн1а пак као да се оддел^уат
од друзвте делон на Неманнчеата држаа н као да се
состредоточуат около него. Во царуа!а'ето на КралвМарво, она сосем се оддел'уат од србцквте зен!а и се
постаа* во особев одвос кон турцко-србцквте односв в
вошв. Во турцко време, она 1ет на вствте осноа1а'а
вод турцкото владичество. После Берлввцкв!от догоор
ова Јет саиа от свте друзв 1ужво-словендки земш под
Турцво в веке жвввт таков одделЈен жвох поеке од
25 годннн.
Во то1 згорев поглед еа нсторв1цкатесобитн1а наМакедоннга, се виднт, отн горе-долу у свте маведонцкв котлоинв
1ет 1една в вста исторвѓцка судба, горе-долу свте вввнв
жнтели вмаат особен, одделев всторв!цкв жнот, ве ретко
самосто1ен илв иак, закл'учуат вс себе обшча борба
за полвтвчва слободвха. Аво се првшмит на ввд, отв
та!а обшча всторвхцва судба, тнЈе обшчв полвтвчви борбн
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и самосто1нв1от полвтвчев жвот 1ет удел на 1едно всто
словенцко насешв'е и на 1еден и встн народ, то ке
бидвт ѓасно, отв, тврдеѓв^ето да Македонвха не состауала
географцка, етнографцка и всторв!цка целвна 1ет осноано не на де1стввтел'носта, а на србцјквте есапи за
Македонвѓа.
То1 згорен поглед на истортата аа Македоввха
мн се чинит? не само да покажуат? да нв!е македонцнте
имаме своаа нсторв!а в да сме народ. судбите на ЕО!
шчо се развнаале во зрска со судбнте на друзвте саседвв нам кароди, но в да вмат во нашата исторв!а много самобитно в своѓеобразно, као шчо 1ет да
речиме самостошата Охридцка архвепискогша, со не1*
ното работе1в'е ва полето на народвото просветуагвге.
Исто тава то1 всторвЈцкв поглед покажуат, да готоо во
сите времв1н'а се забележуат свлно работе!в'е на народнв!о дух на културно-исторв1цка осноа; резултата на
ша се 1ауват образуа1в'е на силна македовцка држаа
от цар Самунл и богата народна лвтература.
А ако Македонвѓа до сега со малв искл'уче1а'а се
1ет р»звв1ала одделЈно од Бугари^а в Србвѓа, то она
можит да чинит и за однапред, ушче поеке, шчо пропагандвте: бугјарцка и србцка употребуваат свте в дозволепи и не дозволенн стретства да нскоренат во нашвѓот народен жвот сб самобвтно, се чисто македонцко.
Самосталното полнтично развн1а1в'е ва Македонв1а 1ет
необходцост, као нешчо, без коЈе ви1е не ке располагаме
содоста стретства да се борвме со пропагавдите за соод ннф нашата нацнонална самобвтност.

132

Неколку зборои за македонцшот литературен 1азик.
Во четврите горви статвав на оваа кнвга 1ас сакаф да обрвам погледвте на мо!ате сонародницв ва вуждата од 1едно корево взмевуа1а'е ва досегагаакЈот процес на нашето дуовно развв1а1а'е, као н ва тоа, да но!вте
воѕгледн во тог случа! не сет нешчо ноо и безосвовво,
а сет само чекор напред во досегашвото разввша'е на
вашето нацвоналво *амосозаа1а'е в да сет затоа сосем
првродвв и освоател*нв,
Се разбврат, отв во Дедва мала кнвга, као шчо
1ет оваа моѓата, не се можат подробно да се разгледаат
снте задврватв праша1вЈа. За секо!е од ннф бн се можела да напвшнт по 1една цела кнвга. Но сега за сега
от таквв!а подробви разгледуаЈа^а за задврнатвте пвта1н'а се немат ушче голена в неотложна вужда; за
тоа требаше за сите од ввф да се каѕнт по неколку
зборои, загачо онв Једво без друго сет не!асвн н неразбирлнвн. Осем разгледуа1&'ето на снте ѕадврнатв прапшн'а, за да бидвт 1асво по1ауа1агето на кввгата, сега
ке требит да се кажит неколку зборои за сво!евременоста на квигата н 0ашв1от лвгератерен 1азик.
Мвозвна, можат, ке речат, отн ввствна арно 1ет
чоек да се позамвслвт над праша1а'ата, задврнатв во
та!а кнвга, но сега ушче не му 1ет времето. Со оваа
квнга, ке речат овв, се носвт раздор и оаз1едввуа1в'е
мег'у нас, ва место со1единуа1н'ето, ше сеЉ за сега нв 1ет
така нуљно. За македонцка вародаост, маведовцка лвтература н лвтературен !азвв вв1е ке можние да му мнсднме само} кога ве зажвве!еме 1еднаш слободен политвчен
жвот; а до тога! ван ва требат, вв!е да сме со1едивеаи
и да остаиме на страва нацвовалвото праша1в'е.
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На тоа 1ас можам да одгоорам само сво : по мо!сто
мвсле1в'е, сегашввте, т, е. мЈурвдтегцквте реформи сет
макснмум, шчо можа да ескопчит од Европа револуцв1ата. РеволуцБѓата на^ иролет ке бвдат на! глуааото,
шчо можвме нв1е да напраиме. Со револуцв!ата ва продет ке се користат само нашнте непри!ателн, кош си
имаат сано есаав, протвввв ва нашвте нацвонални ввтересв* Револуци1ата на пролет само ке ни увипптит совршено нас н ке уввшчвт плодоате, д6бв!енв о! ве1а до
сега, отв она ке бидвт вапраена ве протвв Турцко, а
протвв вего в Реформаторцввте Свлв, в отв тоа ке бидвт
не по нашв есааа, а по есапвте на аеко!а Голема Сида
в веко!в мали балкавцкв држа!н, кош ке ве натераат
нас да се двгввме, а после ке не остаат на стред пат;
нагпосле, оти нв!е, а,ко пратив сите аргумеатв на здравв1от смвсл пак поднгниме востаа!вте, ке бидаме само
осноа на дисломатцка борба мег'у рефориаторцанте
држав в нек01а трекуа, ко!а борба ке се свршат само
нашето аон0шчуа1а'е. За тоа нв1е, требат, да се откажиме от сексаа мвсл'а за револуци!а на пролет, ушче
поеке/ шчо реформнте не се воведат, зашчо со ниф 1ет
врзана честта на две Големи Снлн, којн сет во сташ'е
да достаат сќ ва своЈето, -^ в да се зафатиме за ноа
т. е; културна борба, во ш& арво место, ке требвт дв
зимат праша!н*ето ѕа- нашата народвост в вашето на
цнонално-религиозно раѕвв1а1а'е. Звачнт, ВСТОУ сега му
1ет времето да се мислат за ѓазвко наш, нашата национална латература а воспатаа!а'е во нацвонален дух
рет«: вартмуат врем^ за цвтерее ср вационалво-релвг
.гврзвв, .^раша10'а,;.;,; ; .:.;л . • /^. -'-^^^-^^^^1 -;1;^^-.;/ 1 .,'.^?!- '-\: -^.;::^:;^

ве следуат^ ,, да( <^в ^в нем^т сега место М|^У н&о в д^
сме ЛОГВЧН11, то треќт да арвзвааме, отв
автовоми1ата н«ѓ >1акедоци1а, за коЈа до
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цвонерите се бореа вмат сиисл'а само во т<п случа!,
ако револуцвонервте согледуваа во вашвѓот народ таквша качества в особввв, ко!в се немаат у друзите б"алканцкв народв, а сет само наша хараќтерва црта. Само
согледуа1в'ета на твѓе сво!еобразнв цртв во характерот,
нраввте, обвчахвтб, жвотот, прсда1вЈата и 1азвкот на наШИ10Т варод гет важва првчина да сме пте прохив делеш'ето ва вашата таткоипа в за ве1ната автономвха,
зашчо дележот ке ви вскоренвт се, шчо нв Јет мвло в
ке нв наврзвт мвого протввно нешчо на ваши!от народен дух. Само оддел'ното македонцко нацвоналнр самосознаа1н'е каЈ нас нв даат моралоо прао, да се борвме
протвв бараш^ето на малите балкапцки дрљаи, да со
разделвт нашата татвонна, в да се борвме протвв пропагандите, шчо готват почва за дележ. А ако не можвт да се добиЈет автономи1а, требвт лв нв!е равнодушно да глсдаме ва работа^в^ето на пропагандите и
да се бориме со 1едно воо тече!в'е, шчо Јет напраено
само против ниф, за тоа само, шчо тоа тече1н'е ке ослабело ва! силната пропагавда? Нвкак пе, зашчо ви
1една пропаганда, колку в да 1ет ова силва, ие можвт
да нв даит тоа, шчо очакуаме нв!е од ве!а. Свте провагавдв сет пропагандв само ва своѓв, во ивкак
не в на наши интересв, в од нвф накоаш немало нишчо особево за вародот. Спасе1н'ето от пропагандвте
нико! пат ве ке вв доЈдвт, зашчо, ако ѓет денеска 1едната по свлва, утре ке се чвввт в другата таква, а
првата ке ослабввт. Пропагандвте само на! после можат
да достигнат кра!вата сво!а цел Ја — дележот, ко1о ие
го сакаат и тв!е, шчо сет против нацвоналивЈот сепаратвзм. Звачвт, последнвшт ве 1ет неуместен во сегашвите прнлвкв, в можвт да нв даит само арвв плодои,
но не в да нв вапакоствт.
Гедно св вмат иестото нацаовалнвшт сепаратвзм,
то требнт да се прснаввт ов во милоста кон се, шчо
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1ет вародно, и на прво меето, во мвлоста коа нароавв!бт 1азик.

1азикот 1ет стредство, со ко!е ни!е позвааме, шчо
мислвт, шчо осек'ат; в шчо сакат вашвшт собеседник.
Во (азвкот се вмаат оддсл'ии гласоввв зваков илв збороа за сите мвслв, осекга1в'а и сакаш'а на 1еден чоек,
за тоа 1азвкот на Чеден варод 1ет негоо дуовно богатство в васледство, во ко1е" се• закУуЧуваат, отпечатанн
во гласовва аваков влв ;^борон, свте варод&н мвслв, осек^п^а в сакаш'а, со ко!и вмат живено в Љвввт шден
народ н кош се предаваат, као нешчо светб от Јед^о
поколе1н'е на друго. Да сочуат неќо! свбтт народен
Јазтнк и да го бранат каб светиЈн^а, звачит, да оставнт
он верен иа дуот ва сво!вте Предедовцв в да уважаат
се, шчо вааат о:ав аапраеио за свогето иотомс^гво. Да
се откажвт чоек 6т евс-1б тзародев 1азвк, значвт, да се
откажит ов и од народна1от дух. Со тоа сама се обЈасвуат сакаш'ето в усили1ата на поко..рителвте, : да наѓнраат
покореивте, да се откажах, ог сво!от 1азик п да изучат
на негоо .мссто ни^вништ; всто ;така со^тоа-се аб^асвуат
упорството на, покоренвте оароди да сочуааат сето своде
духовво народпа .наследствр, а осрбато јазвкот.
. Таква» адлдст кон гнашв1р ваЈоден 1азв1Ј требвт да
вмаме в ви1е, ако сакаме да рст:анв«е верна на дуот
ва иашите предедоввд . Мвло^та крн-^ народввЈо Јазик
Јет наш долг и цаше црао. 11:џ1с ,сие ,до.?лснЕѓ,да мвлуаме вашашт јазик, ;$ад1чо тш ј^т наш., ис;то така, кар
ш.чО; ни 1€т наша таткоината ни. ,11рва№ Гласод, дао и
имаме ,чуеио, сст гласовтс! на наоднхс ;татко;вц0 в 7ма1ќЅ.
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гл^срнте и збороите ва пишишт н^ррдш; 1азик. ; ; Прекр
иифк нвЈе /добдфмс нашата; нрва здоша хр^на,^зашчо с^
ввф ',се осмвсл^уаше •« • | >:.се'-, ,шчр видефме: ср:; ;&адатс очв.
Со вародввЈот 1азвк пиѓе осврЈуаме псвхологвдат» ва
аашвте татковци и ;прсдедо:вди -в се чиввме ввднв дуоднн последпвпиѓ :као шчо;.сме;,;Со свагата ивваи те-
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лесвѕ продолжаачв. Ако се одвосуаме .со презре!а'е ков
народнв1от ваш 1азвв, шпесамо вра!к'аме со неблагодарност на нашвте родвтелв ѕа сето нивно дуовно гледа!в'е
и воспита1а'е. — Нв1е пмаме и прао, осем долгот, да
бранвме нашвшт 1азик в тоа ираО нв 1ет свешчево.
Секоѓ, ко! шчо напаг'ат на наошот 1азвк, вв 1ет всто
таков ваш непрв^ател', као в нападачот на нашата иера.
Верата в 1азикот, тоа сет душата ва 1едев варод, со взменуа1в'ето ва кохв, Једев варод правт коренев душевев преврат: он се откажуат от се пре^ешао в земат се ноо.
То1 коревев преврат, ако стаат постепево во течеЈв^е
ва целн векон не 1ет опасев, заш^о 1едвв делон од
него се одвосуваат до Једнв поколе1в'а, друзи до друзв
поколе1в'а, така да !едвв делов премвваваат по васлетство, као вародео ааследнхе, в саио векош сет нов.
То1 коревев преврат ве 1ет опасев само, ако Јет резултат на самосто1вото развв1а1в'е ва вародот.
Но, ако 1едев народ изиеауат сво1рт 1азвк в сво1ата вера во 1едво касо вреие в под свлво чуздо влв1а1в}еу сам без сазвааЈн'е рдвесуа1кв се кон та!а нзмена,
то он се откажуат от сам себе и от негоите иатересв
и предаат в себе в ввф ва 1едев по свлев народ, коЈ
шчо ке псстапвт со вего в ввф, како шчо ке му се
заблагорасудвт. Звачвт, да се откажвт 1едеа аарод от
СВ010Т 1азвк, се велвт, да се откажвт он в от сан себе
и свопе ннтересв; се велвт, да престанвт да гледат ѕа
себе со свсдв очв, да судвт за себе в за друзвте со
сво1от ум в разум, а да чекат укажа!в'е за сб от страна.
1еден народ, ко! шчо взгубал свспот Јазвк, м!асат ва 1едев
чоекг ко1 шчо изгубвл -патот в везваѓвт от ка! вдвт в
ка! одит, в ко! шчо не заа!ат, зашчо одит вамо а не
онамо влв тамо. Колко во по скоро вреие деден варод
пзмевуат сво!от 1азвк, толко по опасво в отшано 1ет
негоото
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Ооасвоста, ша угрожаат на нацшот народ в неговте ивтересв от страна аа пропагандвте, шв шчо
употребуваат свте в дозволевв в недозволевв стредства,
за да всчастат од Македоввќа цашишт 1азвк в со него
вашвте дуоввв интересв, и да насадат на ннвно место
нввнвте јазвцв ср нввав ватересв, ве само не зодолжуат
нас, но в вв даат полвр прао да уаотребвме свте в дозволенн н недозволенв стредства, за да сочуаме нашнЈот
народен чазвк, в со него нашвте народнв внтересв. Прв
тоа нвхе не сакаме туг'о, а сн браивне своЈего.
[азвкот 1ет акуствден резултат от, физаолошко работ€1н'е на оргаввте на чоечката реча, на во! шчо му
се припнсуат нзвесво зваче!а'е Главннге елеменгн на
1азвкот влн чоечката реча сет: оргаввте на речага, наввото фвзволошкб раб6те1а'е, слуот, псволошкото воспрв1ама1а'е на фазаолошкото работега'е на оргаваге
преко слуот, и првсо^едвнуаЈа^ето кон воспрв1вмавв1от
резултат на фвзволошкото работе1а*е на оргавнте на
речата вли гласот, влв зборот, некохе значеѓа^е. Значнт,
ѓазвкот главно 1ет фазиолошко-психолошка саосрбвост
на чоека, в као таква заввсит от се тоа, шчо праат
да се меввт чоек, т. е. со развв1а1а'ет6 ва хедеа чрек
в 1едеа народ се разви1ат в негов1бт газаќ, сб нвввбто
оааг'а1а'е оааг'ат и навнашт Јазиѕ, Чоек се меант во
време в пространств : всто тАка се аеввт в
Јазвк, Промене1а'ата во 1азакот на 1еден народ вб вреие
состауваат всторвЈата на Јазнкот на тса народ, а промеве1а'ата Јаегов во аространство "•-. составуваат неѓовтб срвремеаи варвЅѓдиѓа ВЈГВ двгалеЅтв, подда1ал€ктв^ ѓоорв,
народен азик виат <Јвоа всторига и
совремеве варвацв1а влн дв!алектн, поддв1алектв н пр.
Своѓа исторвѓа в варнаца^в вмат н нашв^от 1азнк. По
таѓа всгорвЈа можвт да се взучвт, какб сегзшШвѓе варвациш сс добвЈа от по старв в последѕа^ р једен
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обшч македовцБв 1азик, а то! 6д Једеа јуж&о-словеацка
група в пр. Исто тава ио ве!а можит да се проследвт
иа ко!а варвацв!а, влв ва ко! двалект, во коЈе време
имало по голема лвтература,
Псторн1ата, како иа нашвшт, исто така и ва друзвте 1азвцв, вв покажуат, ота секоѓ двалект, поддвалект
гоор в подгоор, можвт да -се употребуат во лвтературвв провзведе!а'а. Та1а првввлег1а ва 1едев два.тект,
поддвалект в пр; -^-да бвдвт оргав'ва лѕггературва реча
— по учеѓв^ето ва всторвГата ва 1азвЦвте, се даат ввм,
не по веќаквв особена естетичнв пренмушчества, а по
чвсто практвчвв првчввв, т. е. на стече!в'ето на асторвко-културввте в^рвлиќв. Тв1е првлвки девеска под&гаат
1едво наречиѓе на степев иа литературец 1азвк, утре
друго в пр.
Исторвко-културввте првлвкв во создаа1н'ето ва
литературнја1 1азаци господствуваа секоаш, господствраат
онв в сега. БлаѓодарЈе!»^ ввм во на! воо време се откажафме да си избериме 1едно од вашвте наречв!а за
наш обшч лвтературев Јазвк, а наместо тоа зедофмеда
се у^име в да ггвшиме ва туг'вте саседва 14звци, ваЈ
поеке ва бугарцквхот. Благодаре1а'е на првлвквте сега
аи!е св взбвраме за обшч латературев 1азвк, цевтралвм:о македовцко, т. е. Велетнќо-Прилеацко-Бвтол'цкоОхридцкот1) варечв!е.
Ко1в ебт тв1е всторв!цко-културнв првлвкв, шчо
не застауваат: прво, да св создааЖе сш лвтературен
1азвк и второ, да взбвраме вмеѕо цеатралвото варечв1е?
ЕТО Ќ01В.

Нв1е ввдофме колку сет народнвте ввтересв тесао
врзани со Јазаѕот, а последнв1от со харавтерот в дуот
народев. Нв1е ввдиме сега, отв трв нацноналнн и религиозни пропагандв во нашата таткоива се борат 1една
протвв друга и сите заѓедво се борат протвв нас в вавнтереса, сака1кв да вм нанесат смртен удар а
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да св и шУгчиаат под себе, звќаии со ша. цел'а релвгвозното в сколвѓцко работе!в'е ка! вас, во свб!в рацв преко
црквата и сколв1ата за да навесат смртев удар на нашата наррдвост, ни валагаат ва вас вввнвЈот, ваместр
нашвЈот 1азвк. Народннте автересн ва налагаат за да и
зашчвтвме нвф, да браевме ааша1от 1азвк от пропагандвте. Тоа бране1а'е ке биднт успешво а ке размрсвт
сите иланов ва пропагавдвте, ако бвдвт задружво
в обшчо. А за да бвдвт такво, требвт со обгачо с6гласв1е
да се взбервт 1едво варечвхе за обшч иакедовдкв латературев 1азвк Соѓласвхе ке вмат, мв се чинат, само
ако секо! од вас правт взбор, ае по векаквв естетвчвв
сообразуа1в'а в ве по чвсто местав ирвчинв, а од гледвшче ва обшчвте ввтереса. Последеате пак налаѓаат:
первферв1цквте варечв!», да отстааат место ва цевтралвото. Како гачо вр Дедва држаа се вмат држаен
цевтр, ќо1 шчо на! арно 1ет да се ваог'ат во стредината на држаата, в ков ко! шчо се собвраат сате ковци
од државви1от жвот^ всто така в вб Јазиковввте влв
областв от сродвв наречв1а требвт да се вмат 1'еден
цевтр, ко! шчр пр значе1аЈетр неѓбо требиг да се односуат ков первфервЈцквте царечв1а в гоорв, као шчо се
односуат цевтрот в столвцата ва држаата ков краѓаите
окразв в ОКОЛВ1В. Около централвото наречв!е требит
да се групвраат свте ваши научвв в литературви. силн,
за да гр рчистат и обргатах со соарришча рд; друдв^е
македрв,ц5и варечв!» в да срздадат. :од него ^едеа ( убав;
латературен Јазвк. На вего требвт да се создадвт Једва
богата, с^р^х^ка^ ваучна, в убаа^
можвт* преќр ввф ^ се р^рвдв11: ^
по врд на ^итрер^урен н1дзвк, кр1 шчо где ј^ест^ рд
не!а цроздѓандц^ите 1азирв.^^^4
џа дропагардданте: ѓазвшр а со создааѓвЈехо ВЈЈШ летге:ратурен хазак, §е взместраат рд Македоиа и иатере-
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свте ва балкандквте државца в нвввото место ке го
застапат создадеввте со ѓазвкот македовцкв ввтереси.
И така, користа, шчо ве вв 1а давт напшот обшч
лвтературен дазвк, вв служвт за мервло прв взбвраха'е
варечвѓе за таГа цел'а, а она 1ет главништ фактор при
создаа1в'ето ва ваш^шг вов лнтературен 1азвк.
Прв возвишааза''ѕто ва 1едно наречвѓе на степен
ва литературен 1азик, ввкога вемаат вграно важва
род*а негоите естетвчвв сво!ства. Тоа 1ет 1едво, зашчо
практичните сообразу'а1а'а звмаат врф вад естетичннте,
а друго, зашчо последввте сет одаосвтед'нв и поеке
суб!ектвввв. По та!а првчваа, по убаи се чинат на
чоека. готоо само тв(е наречвга в гоори, шчо 6 слушат ов нлв в вмат слушаво по често. За тоа н не можнт
да се зборит за естетичвост во Јазикот, двалектвте
в тоорвте.

Звачит, 1едеа македовец од всточна, влв северва»
влв 1ужна, влв западва МакедонвЈа вемат прао да се
протнвит да бвдит взбраво цевтралвото македонцко варечвге за лвтературев 1азик само зато, шчо не вм се
чипело убао. Немаат прао овв да протестараат протвв
цевтралвото наречв!е в за тоа, шчо 1ет ово дентрално
као в зашчо взборот се прант по арактвчнн сообра-

Сега да видиме, алв взбира1в'ето ва централното
ларечв1е за лвтературев 1азвк се оправдаат от практвчво гледвшче?

Бвтол'асе взбират за резиденци1а на Генералнншт
Ивспектор за Македовв1а в пеговте советницн — цвввлвв
агентв. Ова се обра1к'ат во престолвива на Македоввха.
Та1а воа престолнвна ве 1ет далеѕу от старвте: Преспа
и Првлеп,водседалвшчето вадо веоддамна автокефа-инвхот
Оридцка Архвеиископ. Звачит, цевтралвото наречи).е нмат
зад себе, тава да се речвт, нсторацѕи праа. Последнвте
се освоаваат в ва негоото цевтрално положехв^е, ко!е 1ст,
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како во географцкн, така и во етнографцкн, однос. Цеатрален град во Македонв^а нн 1ет Велес. От то! центр
географцки, нн!е само мало се оддалечуаме, иде!кв преко
Прнлеп кон Ватол'а в Орнд. Таков праец при оддалечуАге^его ад шографрјахбт ц%н^'"с'е'^1р^т~^~-тоа^
отв твѓе краЈвшча сет от по големо хсторвцко значеш е
за Македоввга, а од друга, сет по оддалечени в от
србцкв1от в бугарцшот ѓазвков центрои, состауаѓкн от
себе македонцка 1азвков центр. И ввствва двалектот
Велешко-Прнлепцко-БнтолЈцко-Оридцкн 1ет ѓатката ва
македонцквЈот 1азик, зашчо на запад од него 1ет Дебранцквшт (рока), ва 1уг — Костурцквгот (ровка), на
встоќ — ВСТОЧВВ10Т вдв Солувсквшт (рхка) в на север —
Скоцпкв1от илн севернв!0т (рука).
Создаа1нЈето лвтературен чазвк 1ет дуовва потребвост ка1 нас, со ша се мнслнт да се клавт кра! на злоувотребвте на пропагандвте со нашвте ннтересн, н со
коЈа требнт да се создаит сво! лвтературен н научен
цевтр, за да се немат нужда од Белград в Софв!а. А
га тешка задак'а ке се достигнит само, ако македонецот от северна Македонв1а иодавт рака на своЈот брат
од !ужва Македовв1а в македонецот од всточѕа Македонвѓа подант рака на то! од западна. Подадените рацн
ке ^е прекрстат около Првлеп-Бвтол'а.
И така: стреме!а'ето на македонцвте да создадат
сво! културев центр; тоа, шчо сега Битол'а се чинит
престолнина на Македрв1а; шчо БвтолЈа, Орнд, Прнлеп
сет всторв1цкн иеста за македонцвте; као н тоа, шчо
состауваат они географцки в 1азвчен центр; свте ѕахедео
праат да /се прв1вмвт, као обшч ^ЛкедОнцќв лвтерату^
рев 1аЅвк/ цев^рЛлвото макбдонцќб вјаречв1е.
Огкако се взбервт царечиЈето, ко!е вмат да бвдш
македонцкн лвтературен 1азик, ке требвт да се разгледат в праџтн'егр за македрнцкиш праопие.
•
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За праопнсот као и за праецот на нашето културно
разва1аш'е ке требвт тука да се напраат неколку забелешкв. Праопвсот ва 1еден 1азвѕ, вао и нзработуа1в'ето на 1еден латературен 1азнк можит да вдвт
постепево в полусознател'но. 1едев чоек од 1едев варод,
шчо немат пвсменост, можвг да взучвт азбуката од 1еден народ по културеа од негоиш. То1 чоев можвт да
употребуат туг'ата азбука в за гласов од вегов1от 1азнк,
влв да нзложвт своате мвслв со помок'га ва туг'а ав*
буга. Но ако во веговшт 1азвк се нмааѓт гласои, ко!е се
немаат во 1азвкот, от ко! шчо се возахмуат азбуката,
тога! поза1муачот ва туѓата азбука ке наарант веков
взмене1н'а и дополне1в'а во не!а» со шн ке бвдвт озвачена разлвката во гласов^е мег'у двата 1азвка. Та1а поза!иеаа в преработена азбука се предаат от колево ва
колецо в со преда1в'ето сб се взневуат и се дотеруат
до еводствата ва 1азввот на позаѓнуачвте. Така постепено н веосетво се взработуваат азбуѕвте у по некултурнвте народи од доднр со ш> вултурнв народа. Но тавва
постепеност вмат место, ако два саседнв вародв сет во
не 1еднаввв полвтвчвв првлввв, ке се речвт, 1едвв1от,
т, е. по културввш варод господаруат, а другвшт, по
некултурнихот варод 1ет заробев, влв на! малу вемат
полва полвтвчна слободв!а. Но внак одат работвте, ако
двата народн имаат своѓв држаи, Во таков случа! позаЦЈуа1а'ата, особено културвите, бвваат по созвател'но
в по сѕоро. Така рис1анството в пвсмевоста ва! вас
македонцвте се нмат ѕафатено на! рано от снтесловенцкн народв. Они се расаространуваа со веков в вдеа
одоздолу на ѓоре* За тоа во всторв1ата нвшчо не се
зборуат ѕа поврстуа!в'ето ва ваша!от народ. Но со
п(Љрсауаш'ето сеш пат вмат ндено и писменоста. Со
замолчуа1а'ето на нашето покрстуа!в}е се зацолчуат в
процесот ва образуа1аЈего на нашата пнсменост.
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И така нашето дуовво арепородуа1а'е в просвете!в'ето ка! нас, па в взра6отуа1&'ето на дашата пвсмевост, зарадв географцквте в всторвхцкн прнлаки, вмаат
земено во првата ил'адогодишннна по Р. Хр. инаков
ход; а у друзите ирабславнв словевв вваков. Ка1 нас
то се взвршуат постепено а везабележево, ка! нвф брзо
в со нзвесна теидевцв1а.
От турцкото заво1уавЈе на Балканцкнѓот полуостров
става 1едва премена. Турцкото госпотс^гво ни пресече сите
врскн со нашата старнна. На1 тешко се отразв оно на
МакедониЈа, као цевтралва провввцвха, па затоа во тоа
време, кога у друзнте праослав&в словенв постепево се
взработуаше пвсмевв1от газвк в праописот, нв!е се поеке
се обезлвчаафме в готоо сосем се откажафне од напшот
газвк, као оргав на литературна реча. Од време на време
во течеЈа^е ва цел XIX век вв1е вмаме опвтуачки да
се пвшвт еа македонцкв, во зардв вевоѓа исторвхцки
првчвви ше опвтуачкв не се овевчаа со усаеф, каков
бв можело да се очеќуат од ивф,
Лвтературввте опвтуачкв ва македонцввте пвсачи во
XIX век немаа за жалост таков звача!, да задобв!ат посде*
дуачи, затоа, ако в сега во XX в. ввдвме векоѓи опвтуачки да
се пвшит ва македонцки, то тоа се не правт сознател'во н
од некакве патриотичнв влечеха^а и делв, а само за
забаа. Во тоа се состоат разлнката во нашето, т. е. македонцкото дуовно-нацвоналао возродуа1ѕ'е, от, тоа на
друзите праославни словевцка народв, со друзв зборои:
као шчо по в^
арвн е$ просветуафм^ Со рвс1в1нство, в ео .аисмр, а даузвте словена --прсде вас,ц на брзог т^
свте праославаи словеан постепено сн нзработн!а сво!н
лнтературнн 1азнцв, сво1и богата литератури н постепено
вз^ботерв 11раог1В1ќвг ^
реча^ ^ез лртературцн традвцвгаг ^^
а зашчо зафорасше св^ето, взучаа1ки
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Нв1е сега со брзива ке требит да разрабогвме аашвгот литературен ѓазнк, да устаноаме вашвшт праопис
в да создаднме Једна ааша литература, ко1а ке одгоарат на сите вашв вуждв. Со вашето сегашво вацво*
налво возродуа1а'е нв1е се вротвостааме ва друзите праославвв словевИу као шчо се протиостаафме н вапред:
тога! бефме црвв во дуовното препородуа1а'е, ко!е ка! вас
беше бавно, а ка! нвф скоро, сега ваопаѕу; тога! овв
нас сакаа да не доствгват в работеа со взвесаа тевдевцв!а и брзина, сега ваопаку.
Во заввсвост от тоа, како се вмат разваЈаво 1еден
варод в неговшт 1азик в праопвсот можвт да бвдит
разлвчев. Ако 1един варод само постепево св взрабо*
туат сво!ето пвсир в вего го преработуат в прв тоа
во негоата встори!а се веиаат таквв1а собвша, шчо 1а преполоуваат н праат цела вропастмег'у Једвата, т. е. старата
в другата вла воата вехна половва, — пвсмевв1от ѓазик
в праопвсот еодржаат во себе много таквв!а особинн, ко1н
немаат реалва вредвост во гласовте ва сегашвото ста!а'е
ва лазвкот. Но, ако во истори1ата ва културното разввѓа1а'е ва 1еден варод се имаат два первода, мег'у
ко1в се вмат 1едев, као треки, во коѓ шчо 1ет аериод
од засто! и 1ет као вепрелазва стена иег'у ввф, — тога*
во воввхот первод ва развв1а1в'ето ва вациовалното
самосознаав'е нмаме препородуа1а*е ва вародвв!от дух.
ко!е стаат вистана на стара освоа, во во него влвзаат
ивого нов начела, согласно со дуот ва времето в со
спецвалните потребв ва вародвв!от жвот в веговте
про1ауа!в'а. Тоа препородуа!в'е се одбележуат в во
КНВЖВВ10Т 1азвк в праопвсот:- како 1еднв1от? така в
другишт сет горе долу слободвв од некош традвци1а,
шн не сет согласвв со современото ста!в'е на разго-орнл!от 1азвк.
И така ксторв^ата ва вултурвото развв1а1в'е на
вародвте, согласво сове!вв1от ход, содеќтвуат: влв ва
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чисто етвмолошцкв влв всторишки праопис, илн ва
бркав — етимолв1цко-фонетвчев илн всторвЈцко-фонетичен, или на! после на чисто фонетичен ираоиио. Трвте
ввда от праопвс заввсат от по гелемата илн по малата
прнврзаност вон старото вли ноото ста1в'е на 1еден
разгоорен илн лвтературев 1азвк. 1еде1н'от от трвте
праопвса се усвоГуат за Чеден литературеЈа 1азвк у 1еден
народ, шчо се возродуат, главно во заввсност от та
теВдевцв!а, шчо госпотствуат арќ народното возродуаЈѓе.
1едно Јет тако, то в нашв!от праоцвс в праецот
на нашвшт латературен Јазик ке требнт да бндат во
полна зансеост от та теаденцв1а, ко!а ке не раководвх
нас при нашето нациоаално возродуа!н'е. Каква можит
да бвдвт та!а тенденцв1а се видит от та!а канга. Но 1ас
ке си дозвол'аи да повторам. Оаа 1ет: прво, Македовша
да се неутралисат за Бугарв1а в Срби1а в да се оддалечвт 1едвакво од двете држаи и другр, она требвт
да се обЈедннит на Чазвчва освоа. Тв1е прввцвпн ке
ракоодат взработуаха^ето на латературнвѓг наш ѓазнк;
оли ке ракоодат в праописот.
На тв1е два привцнпа рдгоарат: 1, Ирв.депцко —
Биголцкото наречвје за лвтературеа 1азнк, као геднакно
далеко и от србцкв!от и бугарцкишт 1азвци, н централао
во Македонн1а. 2, фонетвчаи1от праодвс со употребените
вр таЈа кнвга писменн зааков и со малв отстапки на
етрмологвша и ^, ретевчав16т матервим* да 1ет
от свте мавед0нцкв наречиаа.
;
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