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ПРЕДГОВОР
Македонија во своето бурно минато дала голем број интелектуалци кои денес може да бидат сметани за личности кои им
припаѓаат на две нации, две култури, две истории. Причините за
тоа не се ниту едноставни, ниту пак лесно можат да бидат објаснети во неколку реда. За жал, доцната појава на македонската национална свест е една од причините за проблемот кој го споменав.
Секако, таа доцна појава на нашата национална свест не била резултат само на локалните услови, туку и на надворешен фактор.
Имено, соседните балкански држави, користејќи ја, меѓу другото,
и слабо развиената национална свест на македонското население
низ разни пропагандни методи, се обидувале, а во многу случаи и
успеале, да придобијат дел од населението за својата кауза. Друга
причина која влијаела на позицијата на македонското население
биле општите состојби во османлиската држава. Кризата која ја
зафатила османлиската држава довела до внатрешна нестабилност – економска, социјална, политичка. Македонија станала место каде што животот не бил сигурен. Токму таквата состојба предизвикала бран иселување на локалното македонско население
надвор од Македонија. Добар дел од овие емигранти и бегалци се
населиле во Бугарија, каде што биле интегрирани во тамошното
општество. Дел од нив успеале да дојдат до врвни позиции во Бугарија. Тие никогаш не ја заборавиле родната Македонија, но мора
да забележиме дека исто така Бугарија ја чувствувале како своја
земја и се однесувале како нејзини граѓани. Семејството на Милетич било едно од оние кои ја напуштиле Македонија и се населиле во Бугарија.
Пишувањето на монографија за личност каква што е Љубомир Милетич воопшто не е едноставна работа. Милетич кај нас е
познат како научник, професор на Софискиот универзитет, славист кој ги собрал и ги запишал сеќавањата на македонските револуционери и на учесниците во ослободителната борба и Илинденското востание. Тој негов труд, несомнено, остави големо наследство, кое овозможи понатамошни истражувања околу периодот од
македонската историја во кој започна револуционерната и осло-
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бодителна борба, но, исто така и ја зацврсти идејата за македонската посебност во однос на соседите. Токму спомените на револуционерите кои Милетич ги запишал и ги објавил во неколку тома
предизвикале голем интерес кај нас. Во нашата историографија не
постои монографија која му е посветена на професорот Милетич.
Во соседна Бугарија, Милетич е познат како професор и
еден од основачите на Софискиот универзитет, како еден од основачите и претседател на Бугарската академија на науките, како голем славист и човек кој бил ангажиран околу македонското прашање. Румјана Божилова, во воведот кон Зборникот со писма на
професорот Милетич до Ватрослав Јагиќ, забележала дека бугарската наука одамна му го дала заслуженото место на Љубомир Милетич.1 Навистина во Бугарија има статии и зборници кои се посветени на професорот, но морам да забележам дека може да најдеме само две помали монографии кои се напишани за животот и
делото на Љубомир Милетич.2 Пред две години во Софија беше
одржана свечена академија по повод 150 години од раѓањето на
Љубомир Милетич, на која беа изложени и реферати на бугарските научници, посветени на професорот. Тие подоцна беа објавени во еден број од „Исторически преглед“.3 Овде треба да споменеме дека кон крајот на 1990 година во Софија беше организирана една научна сесија посветена на академикот Милетич, а повод беше обновувањето на работата на Македонскиот научен институт. Рефератите од оваа сесија беа објавени во „Македонски преглед“.
Внимателното читање на тоа што е напишано за Милетич
води кон заклучок дека нешто недостасува. Имено, иако професорот бил славист од светски рамки, активен член на македонската
емиграција во Бугарија, кога до рака ќе ви дојде споменатиот
зборник на Румјана Божилова, забележувате дека писмата која
бугарската историчарка ги има објавено се пронајдени во Архивот на Хрватската академија на науките и уметностите. Зошто е
така? Одговорот е едноставен. Иако Милетич бил човек кој, сигурно, имал документи и белешки, кои би биле интересни за истражувачите, денес не можеме да ги користиме, бидејќи огромниРумяна Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896-1914,
Марин Дринов, София, 1996, с. 5.
2 Ст. Романски, Любомиръ Милетичъ, Лятописъ на Българската академия на
наукитя, XX, БАН, София, 1940; Владко Мурдаров, Любомир Милетич,
Университетско издателство Климент Охридски, София, 1987.
3 Исторически преглед, 69/3-4, София, 2013.
1
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от дел од нив биле уништени за време на сојузничкото бомбардирање на бугарската престолнина во почетокот на јануари 1944 година. Бугарскиот академик П. Динеков опишал колку било уништувачко бомбардирањето на Софија од 10 јануари 1944 година, во
кое настрадала и куќата на професорот Милетич. Според Динеков: „Колку што се сеќавам, куќата беше двокатна, жолта. Милетич живееше на вториот кат, сум слушнал дека првиот бил сопственост на друг професор. Врз куќата паднала бомба и ја разурнала. Тротоарот беше покриен со распрснати книги и писма; погледнав – од архивот на професорот Милетич. Беше зима, тротоарот беше мокар и каллив, минувачите ги газеа книгите и писмата.
Сите брзаа во тие тревожни денови – да се скријат или да избегаат
од Софија. Во светот беснееше војна, грижата за животот беше
над сѐ и никој не мислеше на писма и архиви“.4 Е така, приватната архива на професорот била речиси уништена. Денес постои само мал дел од тоа што Милетич го имал како своја приватна архива. Александар Гребенаров, пишувајќи на оваа тема, забележал
дека е голема иронија што Милетич денес има симболичен фонд
во Научниот архив на Бугарската академија на науките – таму постојат само 10 архивски единици, од кои некои содржат само по
еден лист.5 Војната никому не му донела добро. Милетич во 1944
година бил починат, но војната го уништила тоа што тој го собрал и го зачувал, но не го објавил. Смртта го спречила во тоа, а
бомбите го уништиле материјалот кој би можел да биде многу интересен. Уништувањето на неговата приватна архива го отежнува
истражувањето. Меѓутоа, професорот зад себе оставил многу книги и статии како резултат на неговите истражувања, поврзани со
науката и дејствувањето околу македонското прашање и проблемите кои ја мачеле неговата родна Македонија. Тој бил присутен
во јавниот живот, пишувал во весниците, а со тоа ни оставил материјал кој е драгоцен и ни овозможува да истражуваме и да откриваме кој бил Милетич. Исто така, неговиот ангажман околу
Македонија и македонското прашање бил забележан од страна
на други личности, па така можеме да користиме и материјал кој
ни ги надополнува истражувачките потреби.
Кога се пишува монографија за одредена личност, секогаш
се поставува прашањето дали тој или таа заслужуваат посебен науАлександър Гребенаров, Академик Любомир Милетич – летописец на македонското освободително движение, Исторически преглед, 69/3-4, София,
2013, с. 31, ф. 14.
5 Исто, с. 31-32
4
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чен труд. Кога е во прашање Милетич, одговорот е потврден. Тоа
може да се забележи не само поради собирањето и објавувањето
на спомените на македонските револуционери, туку и поради целокупната негова дејност на полето на науката и образованието,
но посебно поради неговата ангажираност околу Македонија и македонското прашање. Кај нас постои уверување дека Милетич бил
поддржувач на бугарската политика кон Македонија. Тоа не е неточно, но мора да забележиме дека во многу случаи тој дејствувал
во насока на олеснување на позицијата на македонското население, без разлика дали тоа живеело во Османлиската Империја
пред Балканските војни, или пак во рамките на Кралството на
Србите, Хрватите и Словенците, или во Грција. Токму затоа оваа
личност треба да се прикаже таква каква што била, без да се кријат фактите, без да се напаѓа или да се велича. На крајот од предговорот би сакал да дадам едно објаснување околу неговото презиме. Според тоа што е познато, презимето на неговиот татко Георги било Милетиќ. Меѓутоа, јас во оваа монографија, кога е во
прашање Љубомир, го користам презимето Милетич, односно неговата бугарска варијанта, така како што е запишан во документите, во книгите, односно како што е познат.

ОД ШТИП ДО ВИОРОТ НА ВОЈНИТЕ
ПОТЕКЛО И ОБРАЗОВАНИЕ
Влатко Мурдаров во една негова мала монографија посветена на Љубомир Милетич забележал дека обично корените на карактерот на човекот се бараат во семејната средина, каде што тој
израснува. Па така, продолжува Мурдаров, „и за карактерот на Љ.
Милетич, за неговата чесност, непрекината волја, железната цврстина, бескомпромисноста, отвореноста навистина своето објаснување може таму да се најде“.1 Забелешката на Мурдаров е точна –
семејството е тоа кое има најголемо влијание врз развојот на една
млада личност.
Интересно е да се забележи дека во литературата може да
се сретнат неколку погледи за потеклото на семејството на Љубомир Милетич. Тоа се однесува за потеклото на семејството на неговиот тако Георги, бидејќи за семејството на мајка му е јасно дека
потекнува од Македонија. Според тоа што се пишува за потеклото
на Љубомир Милетич, кај поголемиот дел од научниците во Бугарија, се смета дека неговиот прадедо Миле, кој бил нарекуван
Милета војвода, водел потекло од Одрин.2 Тој дошол во конфликт
со локалните османлиски првенци и затоа морал да избега во Австрија, каде што се населил во Банат.3 Таму неговиот син Симо ги
добил двајцата синови Георги и Светозар, кои во иднина имале
различни патишта.
Кога е во прашање потеклото на семејството на Љубомир
Милетич, треба да се спомене дека тој во време на Балканските
војни заминал во Одрин и во маалото Киришхан се распрашувал
за својот предок Миле. Некои од постарите му одговориле дека и
тие, од своите родители, слушнале за Милета војвода.4
В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 8.
Ана Райкова, Българският учител Георги Милетич, Исторически преглед,
69/3-4, София, 2013, с. 49.
3 Любимир Милетич, Изследвания за българите в Седмиградско и Банат, под
редкация на д-р Симеон Дамянов, Наука и изкуство, София, 1987, с. 7.
4 Христо Станишев, Спомени за професоръ д-ръ Любомиръ Милетичъ, Илюстрация Илинден, год. 9 кн. 6, София, 1937, с. 7.
1
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Прашањето за потеклото на семејството Милетиќ може да
го најдеме и во некои текстови од српски автори. Секако, во нив
има еден подруг поглед. Славко Гавриловиќ во една статија посветена на Светозар Милетиќ, кој бил брат на таткото на Љубомир, се
осврнал и на потеклото на семејството Милетиќ. Според него,
Светозар бил внук на Аврам Милетиќ, трговец од Мошорин.5 Ана
Рајкова во статијата посветена на Георги Милетиќ, забележала
дека во српската историографија постојат неколку хипотези за
потеклото на семејството Милетиќ. Според едната, потеклото водело во Босна, според втората во Видин, а според третата во Костајница, која тогаш била на хабсбуршко-османлиската граница.6
Во однос на прашањето за потеклото на таткото на Љубомир, ќе дадеме и примери од Македонија. Во својот книжевно-историски прирачник за Македонија, Томислав Тодоровски објавил
биографски податоци за Георги Милетиќ. Според него, Георги
бил просветен деец, роден во Мошорин и имал српско потекло.7
Во Македонската енциклопедија е запишано дека Љубомир бил
„син на Ѓорѓе Милетиќ, српски учител во Македонија и постар
брат на водачот на војводинските Срби, Светозар Милетиќ...“.8
Треба да споменеме дека и во бугарските изданија може да се
прочита нешто слично за потеклото на семејството на Љубомир
Милетич. Петко Христов во една книга забележал: „Тоа што, на
пример, Љ. Милетич има српско потекло (од Војводина), иако е
роден во Штип, Македонија, а А. Селиштев е Русин, не ги прави
помали бугарски научници“.9 Во насока на српското потекло на
таткото на Љубомир, е и следниов цитат: „Повеќе Срби работеа
во бугарските училишта и се идентификуваа со Бугарите: најпознат е Константин Огњановиќ, но таму беа и Панајот во Ќустендил
и Георги Милетиќ во Велес и Штип. Кога ги споменува нив и
нивното време, Иван Шишманов правилно заклучил: „Толку беа
флуидни идеите за националноста дури и по 1840 година“.10 СмеСлавко Гавриловић, Светозар Милетић. Од еминенс ђака до националног револуционара, Зборник Матице српске, бр. 54, Нови Сад 1996, с.87.
6 А. Райкова, Българският учител Георги Милетич, с. 50.
7 Томислав Тодоровски, Македонија. Општ книжевно-историски прирачник,
Матица Македонска, Скопје, 1999, с. 192.
8 Македонска енциклопедија, 2, МАНУ, Скопје, 2009, с. 951.
9 Петко Христов, Общности и празници, БАН, София, 2004, с. 55, ф. 35.
10 Roumen Daskalov, Bulgarian – Greek dis/entanglements, in: Roumen Daskalov,
Tchacdar Marinov, Entangled Histories of the Balkans, Volume one: National
ideologies and language politics, Brill, Leiden – Boston, 2013 p. 179.
5
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там дека треба да го забележиме и мислењето на Симеон Радев,
кој во својата книга за Македонија и бугарската преродба, објавена
во Софија, напишал дека таткото на Љубомир бил Србин.11 Ресенчанецот и во своите спомени се осврнал на потеклото на таткото
на Љубомир. Таму, Радев напишал дека Георги бил брат на Светозар Милетиќ, прочуен водач на српското национално движење, но
„тој како учител во Македонија работи за бугарската кауза, и во
Штип основа бугарско семејство“.12 Интересна забелешка на Радев. Меѓутоа, има и некои други мислења во Бугарија кои се интересни, но и противречни. Јордан Ванчев, пишувајќи за учителствувањето на Георги во Кукуш и во Штип, навел дека тој има
хрватско потекло.13 Меѓутоа, кога говори за дејствувањето на српските учители во Македонија, тој меѓу нив го вброил и Георги Милетич.14 Во книгата Преродбата во Македонија со материјали од
архивот на Јордан Анастасов, за потеклото на Георги Милетич е
наведено дека е хрватско.15 Може да заклучиме дека за потеклото
на неговото семејство има различни мислења.
Таткото на Љубомир, Георги Милетиќ, бил роден во 1837
година во селото Мошорин, Банат, во близина на градот Тител.16
Своето основно образование го завршил во Тител, а потоа продолжил во училиште на германски јазик во Сремска Митровица. Како мал, во бурната и револуционерна 1848 година ги слушал огнените говори на својот брат Светозар.17 Откако го завршил своето
гимназиско образование, тој заминал за хабсбуршката престолнина – Виена. Таму младиот Георги учел сметководство и инженерство. Во престолнината на империјата, младиот Георги морал да
работи на разни места со цел да се издржува. Така, работејќи на
разни места, тој дошол во контакт со протераниот српски кнез
Милан Обреновиќ и со неговиот син Михајло.18 Најверојатно понесен од младоста, тој се ангажирал во заговорничкото дејствуваSimeon Radeff, La Macedoine et la renaissance bulgare au XIX siècle, Sofia, 1918,
p. 281.
12 Симеон Радев, Ранни спомени, София, 1967, с. 301.
13 Йордан Ванчев, Ново – българската просвета в Македония през възраждането, Наука и изкуство, София, 1982, с. 91 и с. 11.
14 Исто, с. 167.
15 Архив на Юрдан Анастасов, Възраждането в Македония, Държавна агенция,
„Архиви“, София, 2009, с. 175, ф. 44.
16 Васил Кънчов, Избрани произведения, т. 2, Наука и изкуство, София, 1970, с.
242.
17 А. Райкова, Българският учител Георги Милетич, с. 52.
18 Исто.
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ње на Милан и Михајло. Имено, тој во 1858 година бил ангажиран
во тајни мисии, организирани од Обреновиќите. Тие мисии биле
во Босна и во Црна Гора, во насока на организирање на борбата со
Османлиите.19 Најверојатно овие негови активности не биле случајни. Георги потекнувал од семејство кое дало голем придонес во
развојот на српската кауза во Војводина. Неговиот брат Светозар
Милетиќ станал еден од поистакнатите дејци на српското движење во Војводина. Тој извесно време бил дури и градоначалник на
Нови Сад. Меѓутоа, подоцна, за разлика од неговиот постар брат,
Георги се вклучил во бугарското ослободително движење.
Неговиот, веќе може да кажеме, бурен живот, продолжил
на друг континент, барем за кратко. Георги во 1859 година се нашол во Египет. Причината за неговото одење во Африка била едноставна – тој морал да ја напушти хабсбуршката држава, бидејќи
го избегнал служењето на воениот рок.20. Во Египет тој кратко бил
ангажиран во работните активности околу изградбата на Суецкиот
канал.21 Африканската земја најверојатно не била погодна за младиот Милетиќ. Од Египет, Георги заминал за османлиската престолнина, што се покажало како решавачко за понатамошниот тек
на неговиот живот и на приватен и професионален, па и на политички план. Во Цариград тој се поврзал со членови на тамошната
многубројна бугарска заедница.22 Таму се сретнал и со Велешкоќустендилскиот владика, кој го убедил Георги да замине за Велес
и таму да стане учител.23
Доаѓањето на Георги во Велес се поклопило со развојот на
овој македонски град. Како што забележал Данчо Зографски, Велес кон средината на XIX век, благодарение и на Танзиматските
реформи, почнал забрзано да се развива.24 Градот, според некои
процени, на почетокот од шеесеттите години на XIX век имал околу 20 000 жители, иако оваа процена била претерана.25 Како и да
е, во Велес забрзано се развивала и трговијата. Затоа воопшто не
чуди и потребата на локалните трговци за развој на образованието. Така, во 1857 година во градот било основано и трговско училиште: „Фактот дека се отвори трговско училиште токму во Велес
Исто.
В. Кънчов, Избрани произведения, т. 2.
21 А. Райкова, Българският учител Георги Милетич, с. 52.
22 Исто, с. 53.
23 Исто.
24 Данчо Зографски, Одбрани дела, т. 1, Наша книга, Скопје, 1986, с. 292–298.
25 Исто, с. 297.
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не беше случајна коинциденција, што најдобро го покажува бројот
од 40 ученици што го посетуваа училиштето“.26 Георги Милетич
останал неколку години во Велес, каде што се оженил со Евка (Евтимија)27 Поп Даова, која потекнувала од градот.28 Оваа девојка во
Велес била позната по својата убавина и по носењето убава и модерна облека, која тогаш сè уште им била туѓа на огромниот дел од
тамошните жители.29 Евка не била само убава и дотерана госпоѓа.
Според оние кои се занимавале со проучување на биографијата на
нејзиниот маж, забележале дека таа била образована и можела да
биде учителка.30
Во овој македонски град, Георги станал учител. Интересно
е да спомене дека првично тој предавал на српски и за потребите
на училиштето тој користел учебници на српски јазик.31 Тој наскоро морал да го научи мајчиниот јазик на учениците, со цел да го
разберат. Токму овој момент од неговото минато, според бугарскиот историчар Симеон Дамјанов, бил искористен од некои за да биде обвинуван Георги дека бил таен агент на српската пропаганда
во Македонија.32 Меѓутоа, тогашните учители, поради платите,
често ги менувале градовите и селата каде што предавале. Таков
бил случајот со Георги и со неговата сопруга. Тие во 1861 година
се преселиле во Штип, каде што останале до 1864 година. Таму на
1 јануари 1863 година се родил нивниот син Љубомир.33 Во родното место на Љубомир, татко му покажал одлични резултати во работата со учениците, а тоа најдобро се гледало од завршните годишни испити, кои биле мошне успешни за неговите ученици. Георги не бил единствениот член на семејството кој работел како
учител. Горе забележавме дека неговата сопруга Евка била образована жена. Токму тоа образование ѝ овозможило да предава во
женското училиште во штипско Ново Село.34 Двајцата млади сопружници од Штип се вратиле во Велес, но набргу Георги со своето семејство заминал за Видин, каде што работел како учител. Во
овој бугарски град не можел да остане подолго време, бидејќи доИсто, с. 296-297.
А. Райкова, Българският учител Георги Милетич, с. 54.
28 Васил Кънчов, Избрани произведения, , с. 243.
29 А. Райкова, Българският учител Георги Милетич, с. 54.
30 Исто.
31 Л. Милетич, Изследвания за българите, с. 8.
32 Исто, ф. 3.
33 Ст. Романски, Проф. Л. Милетичъ. Животъ и научно дяло. Македонски преглед, . г. 11, кн. 1 -2, София, 1938, с. 9.
34 А. Райкова, Българският учител Георги Милетич, с. 48-49.
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шол во судир со видинскиот митрополит.35 Така, тој морал да го
напушти градот на Дунав и заминал за османлиската престолнина, а оттаму за Кукуш, каде што повторно бил учител сè до 1868
година.36 Меѓутоа, и во овој град од османлиска Македонија таткото на Љубомир не останал подолг временски период. Тој заминал
за Ваташа, каде што повторно бил учител. Тука, Георги влегол во
отворен конфликт со патријаршиските црковни власти. Македонија во тоа време била зафатена со силно антипатријаршиско движење. Активностите на Георги биле забележани од страна на струмичкиот митрополит Јеротеј, познат по својата преданост кон
грчката идеја. За несреќа на Георги Милетич, струмичкиот митрополит бил близок со солунскиот валија Акиф-паша.37 Османлискиот функционер службено ја посетил Струмица и се сретнал со Јеротеј. Патријаршискиот митрополит го искористил моментот со
цел да го обвини Георги за некакви врски со бунтовничките чети.
Тоа било доволно учителот од Ваташа да се најде во пранги. Малиот Љубомир, како што забележал Христо Поп Антов во своите спомени, доживеал да го види својот татко окован во пранги за да биде пратен на заточение во Анадолија.38 Професорот на Софискиот
универзитет, Романски, пишувајќи за Љубомир Милетич, забележал дека апсењето на татко му предизвикало ужас кај малиот
Љубомир.39 Тешката состојба за Георги и неговото семејство имала
колку толку среќен крај. За него се заложиле влијателни велешани. Георги бил ослободен и заминал за Велес. Кога е во прашање струмичкиот митрополит Јеротеј, не е излишно да споменеме
дека истиот патријаршиски великодостојник имал отворен судир
и со Димитар поп Георгиев Беровски.
Апсењето и причината за него ја решило понатамошната
судбина на Георги како учител. Сепак, во тешките моменти од животот на секој човек, понекогаш се појавува некаква искра надеж
за иднината. Георги, поради компромитираноста кај османлиските власти, повеќе не можел да работи како учител, но во моментите кога тој имал проблеми со властите, во османлиската држава
започнала изградба на железницата. Во 1869 година белгискиот
В. Кънчов, Избрани произведения, т. 2, с. 244.
Во овој град Георги одржувал врски со Стефан Верковиќ, кој во Македонија
бил пратен од страна на српската влада (Граѓа за историјата на македонскиот народ од архивот на Србија, т. 2, кн. 1, Белград 1981, с. 9).
37 В. Кънчов, Избрани произведения, т. 2, с. 245.
38 Христо Поп Антов, Спомени, ДАРМ, Скопје, 2006, с. 26.
39 Ст. Романски, Проф. Л. Милетичъ. Животъ и научно дяло, с. 9.
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банкар баронот Хирш успеал да добие концесии за изградба и за
користење железнички линии во османлиската држава. Овие линии требало да го поврзат Истанбул „преку Одрин, Јамбол, источниот Балкан, Шумен со линијата Русе–Варна, а од друга страна преку Пловдив, Софија, Скопје, Босна и Хрватска со Виена. Во
истиот проект се имала предвид изградба на двата клона кон Бело
Море, а имено од Одрин до Деде Агач и од Скопје по Вардар до Солун. Концесијата важела 99 години“.40 Токму изградбата на железничката линија Солун–Скопје, која започнала во 1871 година, му
отворила можност на Георги за преживување. Така, тој не можел
да биде учител, но изградбата на железничката линија Солун–
Скопје овозможила тој да најде работа на неа, а со тоа и да обезбеди финансиски средства за себе и за своето семејство.41 Подоцна заминал за Софија, каде што, исто така, работел на железничката линија Софија–Ќустендил.

Штип

Преселувањето на семејството Милетич во Софија се случило во еден интересен момент, кој бил пресвртница во балканската
историја. Во 1875 година прво во Херцеговина, а многу брзо и во
Босна, започнало востание кое ќе предизвика голема криза, позната како Големата источна криза. Оваа криза довела до значителни промени на Балканот. Како резултат на општата криза, ко40
41

Историја на железниците во Македонија 1873-1973, Скопје, 1973, с. 27.
В. Кънчов, Избрани произведения, т. 2, с. 245.
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ја веќе поодамна ја имало опфатено Османлиската Империја, позицијата на балканските христијански народи, и покрај обидите
за реформирање на султановата држава, наместо да се подобри, сè
повеќе отежнувала. Попусти биле обидите на Големите сили за
смирување на ситуацијата42. Во една таква ситуација избиле востанија во Разловци во Македонија и во Бугарија. Кога е во прашање
последново, американската историчарка Барбара Јелавич, пишувајќи за Априлското востание во Бугарија, заклучува дека како
револуција тоа претставувало комплетен неуспех. Според неа, бугарските водачи не успеале да обезбедат поголема поддршка од
населението.43 Овој заклучок на Јелавич можеби е претеран, но
не може целосно да се отфрли. Кога само би го споредиле Априлското востание во Бугарија, како настан кој ќе предизвика странска интервенција, со востанијата во Грција и воСрбија од првата
половина на векот, тогаш јасно е зошто Јелавич извлекува таков
заклучок. Сепак, кај Бугарите постоело нешто друго кое Јелавич
не го коментира. Бугарскиот историчар Стојчо Грнчаров, кога пишува за бугарското ослободително движење, нагласува дека „никаде на Балканот немаше толку многу политички национални организации со различни цели, како помеѓу Бугарите, во 50–70-тите
години...“.44 Кога само ќе се споменат Георги Раковски, Љубен Каравелов, Васил Левски или Христо Ботев како личности со авторитет или пак организациите како Бугарскиот таен централен комитет, Бугарскиот комитет на Каравелов или Бугарскиот револуционерен централен комитет, сите формирани надвор од Бугарија,
станува јасно дека не можело да биде создадено едно поцентрализирано и силно ослободително движење.
Развојот на состојбите на Балканот не можел да ги остави
европските сили индиферентни. Владите на силите сметале дека
било потребно одржување на една амбасадорска конференција во
Цариград, со цел да се реши кризата на Балканот. КонференцијаКако што забележуваат Христов и Донев, со цел да го спречи можното влегување на Србија во воен судир со османлиската држава и стеснување на маневарскиот простор на Русија по прашањето на Босна и Херцеговина, австроунгарскиот министер за надворешни работи, Андраши, на 30 декември
1875 г., предложил до сите потписници на Парискиот мировен договор од
1856 г. еден проект за реформи во Босна и Херцеговина. Османлиските
власти го прифатиле овој проект, но востаниците, поучени од претходното
искуство, го одбиле (Александар Христов-Јован Донев, Македонија во меѓународните договори 1875–1919, Скопје, 1994, с. 30).
43 Барбара Јелавич, Историја на Балканот, кн. 1, Скопје, 1999.
44 С. Грънчаров, Балканският свят, София, 2001, с. 558.
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та започнала на 23 декември 1876 година, истиот ден кога, не без
причина и не случајно, бил донесен првиот и единствен османлиски Устав.45 Овој османлиски потег покажал дека уште од самиот почеток на Конференцијата мали биле шансите за нејзино
успешно завршување. Различните интереси на Големите сили, како и османлиската непопустливост, довеле до неуспех на Конференцијата во Цариград. Така, со неуспехот на оваа Конференција,
сè повеќе веројатна станувала можноста од руско-османлиски судир. Двете најзаинтересирани сили за Балканот, Русија и АвстроУнгарија, започнале да се договараат за тоа како треба да се решаваат проблемите на Балканот, секако според нивниот интерес.
Со Рајхштатската спогодба од 1876 г. и со тајната конвенција од Будимпешта од 1877 година, двете сили се обиделе да ги дефинираат
своите интереси на Балканот.46 На тој начин Русија, барем привремено, не морала да стравува од реакциите на официјална Виена.
Теренот за пресметка со Османлиите бил отворен. Во април 1877
година започнала Руско-османлиската војна, која ќе заврши со
руска воена победа со потпишувањето на Санстефанскиот прелиминарен мировен договор на 3 март 1878 г. Токму овој договор,
иако бил прелиминарен, а не и конечен, предизвикал големи реакции кај западните сили, но и во Србија и Грција. Велика Британија не сакала да ја види османлиската држава уништена, а Виена
пак се спротивставила на формирањето на големата словенска бугарска држава. Австро-Унгарија не можела да дозволи формирање на голема словенска држава, макар таа и да била бугарска, бидејќи на тој начин се спречувала можноста за нејзин економски и
политички продор на јужниот Балкан. Тоа било логично ако се
има предвид фактот што Австро-Унгарија немала колонии надвор од европскиот континент, а на север ја имала за сосед силната Германија, на исток Русија и на запад Италија, чиј иредентизам силно ги удирал виталните интереси на Виена. Србија, пак,
чија војска, иако задоцнето во однос на руските барања, во декември 1877 г. повторно стапила во дејство против османлиските
сили, била шокирана кога дознала за овој прелиминарен договор. Територии кои биле заземени од страна на српската војска
требало да ѝ бидат отстапени на проектираната голема бугарска
За конференцијата, види повеќе кај: Крсте Битоски, За Цариградската конференција, во: Македонија во Источната криза 1875-1881, Скопје, 1978, с.
441-459.
46 Александар Христов-Јован Донев, Македонија во меѓународните договори
1875-1919, с. 34-37 и 46-50.
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држава.47 Србите се обиделе да добијат руска поддршка за нивните барања, пред сè територијални, но Русија нема да даде согласност. Таа веќе се определила за Бугарија, чија идна државност била постигната благодарение на руските војски. Ако се има предвид
близината на бугарските земји до протоците, тогаш руското однесување не претставувало никакво изненадување.
Анулирањето на прелиминарниот мировен договор од Сан
Стефано и потпишувањето на Берлинскиот договор не спречил
создавање на уште една нова држава на Балканот. Со членот 1 од
договорот од Берлин било предвидено создавање Бугарско самоуправно кнежество. Русија, која имала решавачка улога во создавањето на оваа, иако автономна, нова балканска држава, не сакала да го испушти од рака своето влијание во Бугарија. Кога е во
прашање почетокот на постоењето на современата бугарска
држава, не може да се избегне заклучокот дека Бугарија повеќе
личела на руски протекторат отколку на автономна држава. Русите уште од самото стапнување на бугарска територија започнале со организирање на власта според нивна мерка. Тоа го правеле
преку т.н. Руска привремена управа. Тие посветувале внимание
на подигнувањето на културниот и образовниот процес помеѓу Бугарите. Русите ја поставиле основата на современата бугарска армија, во која на почетокот главниот збор го имале руските офицери. Бугарија, слично како и Русија, била поделена на губернии.
Сите овие активности биле позитивни за втемелувањето на бугарската држава, но сето што е претерано станува неподносливо. Таков ќе биде и рускиот случај во Бугарија. Изборот на бугарскиот
кнез било шанса Русија да го потврди своето влијание. Со членот
3 од Берлинскиот договор, било предвидено новиот бугарски
кнез да биде избран од населението и да биде потврден од Високата порта.48 Русија ја искористила својата позиција, но и присуството на своите војски на теренот, да наметне кандидат кој би
бил во согласност со нејзините интереси. Во игра биле повеќе
кандидати за пополнување на бугарскиот кнежевски престол, меИако според чл.3 од Санстефанскиот прелиминарен мировен договор било
предвидено Србија да биде призната како независна држава и да добие одредено територијално проширување, сепак, во истиот член било нагласено
дека српските сили во рок од 15 денови по потпишувањето на споменатиот
договор морале да ја напуштат територијата што не била вклучена во предвидените граници на Србија (А. Христов, Ј. Донев, Македонија во меѓународните.., с. 56–57).
48 Александар Христов, Јован Донев, Македонија во меѓународните.., с. 74.
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ѓу кои и данскиот принц Валдемар, брат на грчкиот крал Георгиос. Тоа воопшто не им пречело на Русите да го протежираат изборот на младиот германски офицер, принцот Александар Батенберг, кој бил роднина на руската царица Марија Александровна,49
сопруга на Александар II. Руската поддршка се покажала како решавачка и младиот Германец во јуни 1879 г. станал прв кнез на автономна Бугарија. Така започнало функционирањето на новата
бугарска држава, која во тој момент била и најмлада во регионот.
На ред било создавањето на институциите кои биле неопходни за
нејзино функционирање и развој на бугарската нација.
Доаѓањето на семејството Милетич во Софија го одредило
понатамошниот тек на животот на малиот Љубомир. Во овој град
тој го завршил основното и класното училиште, пред да започне
Руско-османлиската војна во април 1877 година, која довела до
создавање на модерната бугарска држава.50 Тука треба да забележиме дека, според Ана Рајкова, неговиот татко во 1875 година,
кон крајот на летото во 1875 година, го однел Љубомир во Нови
Сад кај својот брат Светозар.51 Како и другите новоформирани
балкански држави, кои настанале како резултат на востанија и
интервенција на европските сили, така и новата бугарска држава
се соочила со еден сериозен проблем – недостаток на писмен и
образован кадар кој би го развил образовниот процес во земјата.
Затоа бугарската држава презела одредени чекори со цел да го
надмине овој сериозен проблем, од кој зависел самиот развој на
кнежеството. Од самиот почеток, државата ја прокламирала бесплатноста и задолжителноста на основното образование.52 Во 1880
година бил донесен и законот за училиштата, со кој било одредено
дека основното образование, како задолжително, трае 4 години.53
Овие мерки на бугарските образовни власти дале добри резултати. Бугарскиот историчар Мартин Иванов забележал дека во
периодот од 1878 до 1910 година, писменоста на населението поТрновскиот митрополит Климент, во текот на седницата на Бугарското собрание на која се решавало за изборот на кнез, не заборавил да нагласи дека
семејството Батенберг било во роднински врски со руското царско семејство. Тоа било и знак за кого се определил влијателниот митрополит (Освобождение Болгарии.., с. 574).
50 Ст. Романски, Проф. Л. Милетичъ. Животъ и научно дяло, с. 11.
51 А. Райкова, Българският учител Георги Милетич, с. 59.
52 Наум Кайчев, Македонийо възжелаена. Армията, училищтето и градежът
на нацията в Събия и Бъгария 1878–1912, Парадигма, София, 2006, с. 43–
44.
53 Исто, с. 44.
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раснала од 0,3% на 35%.54 Зголемувањето на писменоста претставува голем успех на владите во Софија. Државата имала корист од
зголемувањето на бројот на писмените граѓани, особено на економски план.
Зголемувањето на процентот на писменоста помеѓу бугарските граѓани не се должел само на законите и на нивната примена. На самиот почеток, новата држава имала голема потреба од
добро подготвени учители кои би работеле во средните училишта.55 Стојан Романски, во една поголема студија посветена на
смртта на професорот Милетич, се осврнал и на образовните потреби на новата бугарска држава. Според неговите размислувања,
брзиот развој на духовната и политичката преродба кај Бугарите
е причината зошто кај нив бил мал бројот на интелектуалци кои
би ги зазеле високите позиции во новата држава, а тоа се должело
на малиот број училишта, за време на османлиското владеење, во
кои би требало да се образуваат бугарските деца.56 Особено недостасувале гимназии. Затоа, сметал Романски, „се наложи подобрите
од оние бугарски младинци, кои за време на Ослободувањето го
довршуваа своето основно образование, веднаш да се пратат во
странство, од каде што, доволно подготвени, да можат што побрзо да се вратат и да стапат во служба на државата, та така да застанат во редовите на нејзините градители“.57 Таа потреба на државата се покажала како решавачка за понатамошното образование на
Љубомир Милетич. Според Романски, кој добро го познавал Милетич, тој имал желба да биде правник, но откако го завршил гимназиското образование во Загреб, Љубомир добил државна стипендија да студира словенска филологија во истоимениот град.58
Тука треба да одбележиме еден факт кој самиот по себе говори за големиот потенцијал на Милетич. Во време кога малкумина успевале да го завршат своето образование поради преоптоварената програма, Мурдаров, забележува дека со решение на
хрватската влада Љубомир, „поради силно изразените способности“, прескокнал еден клас и наместо во VI, тој се запишал во
Мартин Иванов, Какво би станала, ако... Конструиране на хипотезата „развитие без освобождение“, в Диана Мишкова, Балканският XIX век. Други
прочити, Рива, София, 2006, с. 199.
55 Ст. Романски, Проф. Л. Милетичъ. Животъ и научно дяло, с. 12.
56 Ст. Романски, Любомиръ Милетичъ, с. 81.
57 Исто.
58 Ст. Романски, проф. Л. Милетичъ. Животъ и научно дяло, с. 12.
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VII клас.59 Ова решение само потврдило дека се работело за еден
исклучителен потенцијал кој требало да биде искористен.
Откако го завршил своето средно образование, Милетич
останал во најголемиот хрватски град и студирал на катедрата на
којашто предавал тогаш врвниот чешки филолог Леополд Гајтлер.60 Ова било мошне важно за младиот Љубомир. Имено, преку
знаењата на Гајтлер, тој можел да научи да прави изводи врз база
на работата на старословенските споменици,61 кои тој ги нарекувал старобугарски. Во практиката се покажало и докажало дека
професорот, секако доколку е добар педагог и научник, влијаел на
изборот на студентот за неговата иднина. Самиот Милетич во 1933
година изјавил: „Мојот професор од Загрепскиот универзитет ме
вовлече и така јас се оддадов на словенската филологија“.62 Како
дел од неговото високо образование, треба да се спомене дека Љубомир престојувал и во Прага, каде што на Карловиот универзитет ги слушал предавањата на врвниот славист Јан Гебауер.63 Во
овој голем чешки град, младиот Милетич не бил единствениот
студент од Бугарија. Тој заедно со Александар Теодоров и Бењо
Ценов ги слушал предавањата на големиот славист посветени на
текстовите на старословенскиот јазик.64
Големите слависти кои му предавале на талентираниот Љубомир, помогнале во неговото интелектуално и научно усовршување. Затоа воопшто не било изненадување раната појава на пишани трудови на младиот штипјанец во врвните бугарски списанија. Додека е во Прага, тој за периодичното списание на Бугарското книжевно друштво напишал една критика на старобугарската граматика од Никола П. Попов. Милетич силно ја критикувал оваа книга и завршил со следниве зборови: „...оваа книга не
само што не е достојна да зазема видно место помеѓу нашата училишна книжнина, туку воопшто не ни прави чест на нашата нова
литература. Целиот учебник би можеле да го споредиме со крпена облека од парчиња со разни бои, но недокрпена, како крпачот
одвај да знаел да ја држи иглата“. Оваа остра критика на младиот
В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 19.
Исто.
61 В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 21.
62 Ив. Генадиевъ, Един часъ при професоръ Милетичъ, Литературенъ гласъ,
бр.214, 24.12. 1933.
63 В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 21.
64 Михаил Виденов, Акад. Любомир Милетич и българската диалектология, Исторически преглед, 69/3-4, София, 2013, с. 18.
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Љубомир говори дека науката во Бугарија добива полека еден
славист од голем формат.65 Оваа храброст на талентираниот Милетич не била случајна. Таа се должела на добрата подготовка кај
професорот. Така, на пример, тој барал од своите студенти сами
да прават научни изводи кога го разгледувале Зографското четириевангелие, издадено од познатиот хрватски славист Ватрослав
Јагиќ.66

Прага

Престојот на Милетич во Загреб бил решавачки за неговиот приватен живот. Тој во хрватската престолнина ја запознал
својата животна придружничка Марија, со која се венчал на 27 декември 1885 година и со која го продолжил својот живот во главниот бугарски град, Софија.67 Професорот на Софискиот универзитет, колега и пријател на Љубомир, пишувајќи за него, кога е
во прашање неговиот брак и доаѓањето во бугарската престолнина, забележал: „Што претставувала тогаш новата бугарска престолнина со потонатите во кал улици и какви биле првите впечатоци на странците кои тогаш доаѓале во неа – за тоа може повеќе
да се суди според објавениот дневник на Константин Иречек“.68
Любомир Милетичъ, Старобългарска граматика съ сборникъ отъ образци за
четение, разборъ и пряводъ, Съставилъ Никола П. Поповъ, Прага 1883, Периодическо списание на българското книжовно дружество, книжка IX,
Срядец, 1884, с. 163.
66 Михаил Виденов, Акад. Любомир Милетич и българската диалектология, с. 18.
67 Ст. Романски, проф. Л. Милетичъ. Животъ и научно дяло, с. 14.
68 Исто.
65

Од Штип до виорот на војните

25

Навистина бугарската престолнина не ги воодушевувала
странците, барем така било на почетокот. Во текот на осумдесеттите години на XIX век, еден странец кој ја посетил бугарската престолнина, запишал: „Нема театар, нема концерти и, колку што можев да видам, нема предавања ниту систематски организирани забави од каков било вид, освен еден воен оркестар кој свири мошне добро и едно или две кабареа“.69 Тука треба да се спомене дека
Софија, првично од страна на Русите, не била планирана за престолнина на новата бугарска држава. Според руските размислувања, Пловдив бил градот кој требало да стане престолнина на Бугарија. Меѓутоа, решенијата на Берлинскиот конгрес го оставаат
Пловдив надвор од границите на автономното бугарско кнежество. Пловдив, од друга страна, станал центар на автономната област Источна Румелија. Според Јелавич, изборот на Софија за бугарска престолнина, по Берлинскиот конгрес, се должел на фактот што градот бил блиску до Македонија. Како и да е, Љубомир
дошол во бугарската престолнина со својата сопруга Хрватката
Марија, на која во иднина ѝ го должел својот голем успех – „Таа
успеа да му ги создаде неопходните домашни услови за спокојна
творечка работа“.70
Софија, иако не била планирана за престолнина, станала
главен град на новата бугарска држава. Пловдив, иако бил планиран за прв главен град на Бугарија, станал центар на Источна Румелија. Меѓутоа наскоро двата града ќе станат дел од иста држава.
Додека Милетич се школувал во странство, во Пловдив се случил
еден настана кој силно ги вознемирил духовите на Балканот и ги
стресол Големите сили, гаранти на Берлинскиот договор. Во Пловдив, главниот град на Источна Румелија, во септември 1885 година
бил извршен преврат, по кој било прогласено обединувањето на
оваа област со Кнежеството Бугарија. Бугарскиот кнез Александар Батенберг го признал обединувањето,71 но тоа нема да го направи и Русија, која била незадоволна што овој акт е извршен без
нејзино знаење и согласност. Всушност, зад рускиот негативен
став се криел прикриениот страв на Санкт Петербург дека во една
таква Бугарија, Русија не би имала влијание кое би ѝ овозможуБарбара Јелавич, Историја на Балканот, кн. 2, Скопје, 1999, с. 54.
Л. Милетич, Изследвания за българите, с. 9.
71 Батенберг бил запознат со активностите на комитетите, но исто така и со ставовите на некои од Големите сили, како Велика Британија (Андрей Пантев,
Елена Стателова, Българското съединение през 1885, Исторически преглед,
41/5, София, 1985, с. 8).
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вало решавачка улога во бугарските внатрешни и надворешни работи. Однесувањето на кнезот Александар Батенберг во претходниот период ѝ давало за право на руската загриженост. Работите
неочекувано започнале да се комплицираат. Овој акт на Бугарите
претставувал директно кршење на принципот на статус кво кој
бил наметнат со решенијата на Берлинскиот конгрес. Покрај Русија, и другите европски сили на почетокот не го признале овој
акт, а османлиската држава дури се заканувала и со воена интервенција со цел да ја врати претходната состојба. Исто така, и некои од независните балкански држави не можеле да останат настрана од случувањата поврзани со бугарското обединување. Србија
и Грција, кои биле незадоволни од овој акт, но и вознемирени од
можноста да се формира една поголема бугарска држава која бил
била нивни ривал во Македонија, побарале враќање на поранешната состојба или компензации поради нарушување на статус
квото. Атина и Белград, дури започнале и преговори за можно
заедничко дејствување во оваа ситуација, но договор не бил постигнат.72 Многу брзо, во ноември 1885 г., Србија извршила агресија врз Бугарија, надевајќи се на брза победа која би овозможила компензации. Изненадувачки, бугарската војска, која била оставена на цедило од руските офицери кои претходно командувале со неа и ја обучувале, извојувала победа во судирот со, барем
на хартија, подобро опремената и обучена српска војска. Токму
оваа бугарска воена победа се покажала како еден од решавачките
фактори кои довеле до признавање на бугарското обединување. Во
меѓувреме, на страна на Бугарите, застанала Велика Британија,
гледајќи дека со односот на Петерсбург кон бугарското обединување постои можност за истиснување на руското влијание од Бугарија. Тоа било дел од британската политика по принципот тој
што е против Русија е за Велика Британија. Улогите од Берлин од
1878 г. биле изменети. Британското однесување само ја зацврстило решеноста на Бугарите да го одбранат обединувањето, но и ја
засилило нивната позиција. По кратки преговори, во март 1886
година во Букурешт бил потпишан мировен договор помеѓу Бугарија и Србија, на кој се приклучила и османлиската држава како
бугарски сизерен. Султанот во април истата година го именувал
бугарскиот кнез за гувернер на Источна Румелија, со што го
признал и актот за обединување на Бугарија со Источна Румелија. Овој настан покажал дека решенијата на Берлинскиот кон72

Evangelos Kofos, Greek-serbian relations and the question of Macedonia 1879–
1896, in: Greek-serbian cooperation 1830-1908, Belgrade, 1982, p.95–97.
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грес, и покрај гаранциите на Големите сили, не се непроменливи.
Сепак, затегнатоста околу Бугарија не била конечно завршена.
ПРВИТЕ НАУЧНИ И ПРОФЕСОРСКИ ЧЕКОРИ
Обединувањето на кнежеството Бугарија со Источна Румелија придонело за зацврстување на бугарскиот национализам, кој
бил во повој. Исто така, обединувањето придонело и кон понатамошниот развој на институциите. Бугарија, како млада држава и
нација, сè уште не располагала со високообразовна институција.
Милетич активно бил вклучен во формирањето на Високата школа во Софија. На некој начин тоа било и логично, имајќи го предвид фактот дека тој бил еден од малиот број луѓе кои можеле да
се пофалат со универзитетска диплома во Бугарија. Тој бил потписник на првиот протокол на новата образовна установа од 28
септември 1888 година.73 Високата школа во Софија, која подоцна прераснала во универзитет, својата работа ја почнала на 1 октомври 1888 година. Според првиот привремен правилник на Софиската висока школа, предметите биле поделени во три групи.
Првата група ја сочинувале општите предмети – педагогија, психологија, социологија. Во втората група предмети, кои припаѓале
на историскиот клон, биле: историја на источните народи, почетоци на културата и 3. општословенска етнографија и дијалектологија, а во третата група биле предметите кои припаѓале во филолошкиот клон: принципите на познавање на јазикот, 2. старобугарска граматика, 3а. француски јазик, 3б. германски јазик, 4. грчки јазик и 5. латински јазик.74 Во првата година од постоењето на
Софиската школа, Милетич бил ангажиран на предметот старобугарска фонетика.75
Самиот Милетич, присетувајќи се за создавањето на Високата школа во Софија како претходница на Универзитетот, напишал: „Тој настан го реши мојот животен пат, со него се исполни и
мојата младешка заветна желба – да станам професор на првиот
бугарски универзитет“.76 Тој навистина ја остварил својата желба.
Некој може, малициозно, да забележи дека немањето кадар му поМихаил Арнаудовъ, История на Софийския университетъ Св. Климентъ
Охридски 1888–1938, Придворна печатница, София, 1939, с. 52.
74 Исто, с. 55.
75 Исто, с. 56.
76 В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 26.
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могнало да го оствари својот сон, но неговите дела по вработувањето на Софиската виша школа, само докажале дека тој можел да
работи и на најдобрите европски универзитети.
Треба да забележиме дека во годината кога била основана
првата високообразовна институција во Бугарија, во чие формирање учествувал и младиот Љубомир, се појавила и првата негова
книга. Тогаш била објавена книгата Старобугарска граматика,
која била наменета за средните училишта во Бугарија. Тоа бил почеток на еден процес на истражувања и објавувања статии и книги поврзани со проблемите на словенската филологија, во кој
Милетич дал голем придонес.
Вработувањето на првата високообразовна установа во Бугарија не значело застанување на Љубомир по патот на науката
или, пак, давање мал одмор на истиот пат. Напротив, тоа како да
било мотив плус за него да заврши една друга обврска која самиот
ја презел. Љубомир во 1889 година, во Загреб, ја одбранил својата
докторска дисертација на тема „За членот во бугарскиот јазик“.
Темата покажала дека авторот е научник со голем потенцијал, а
неговото идно дејствување на научно поле тоа ќе го потврди. Неговата докторска дисертација побудила голем интерес меѓу славистите. Така, во 1890 година во славистичкото списание Archiv
für Slavische Philologie (Архив за словенска филологија), словенечки славист Ватрослав Облак објавил една рецензија за докторатот
на Милетич, во која младиот Словенец високо и со пофални зборови го оценил трудот на младиот бугарски научник.77
Позитивниот одглас на неговиот докторат бил поттик за
Љубомир да продолжи со науката и да објавува книги и статии посветени на филологијата. Токму во Archiv für Slavische Philologie,
тој објавил повеќе статии кои предизвикале интерес кај славистите. Неговиот интерес бил насочен, меѓу другото, и кон јазикот
кој го говореле трансилванските и банатските Бугари. Нема никаков сомнеж дека овој интерес бил диктиран и од неговото потекло. Во истото списание, видни научници како Ватрослав
Облак и Константин Иречек давале рецензии за делата на Милетич, кои биле објавувани во Бугарија.78 Сметаме дека тука треба
да се спомене оти преку списанието Архив за словенска филологија се родило едно пријателство помеѓу уредникот на списанието, Ватрослав Јагиќ, и младиот бугарски научник. Тие започна77
78

В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 12.
Исто, с. 13.
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ле да водат меѓусебна кореспонденција во која покрај науката,
имало и политика и приватност. Таа кореспонденција траела сè
до смртта на Јагиќ во 1923 година.
Милетич во годината кога
докторирал, имал и висока позиција
во Софиската висока школа. Имено,
тој бил заменик ректор. Љубомир
покажал голема активност како
проректор. Така, во еден извештај
од 30 август 1889 година, Милетич
предложил одредени промени на
школата поврзани со распоредот на
предавалните. Имено, во зградата
учеле ученици од софиската гимназија и од Високата школа. Според
неговите размислувања, тоа било
потребно „за да може да се гарантиВатрослав Јагиќ
ра потребната тишина пред аудиториумот, а истовремено да се избегне
неумесното, како и непедагошкото секојдневно судирање во училишните коридори помеѓу учениците во гимназијата и учениците на Високата школа“.79 Овој негов предлог покажува една работа
која многумина ја забораваат – секој универзитетски наставник
или соработник, покрај образовната, има и педагошка должност.
Младиот научник многу брзо започнал со своите научни
истражувања надвор од границите на Бугарија. Милетич заедно
со својот колега Димитар Агура во септември 1892 година заминал за Романија, за да извршат одредени истражувања на словенските ракописи кои се наоѓале во тамошните архиви и библиотеки. За нивна среќа, бугарскиот министер за народна пресвета
Живков лично ја поддржал оваа научна мисија.80 Двајцата бугарски научници првин го посетиле Букурешт, романската престолнина, која порано бил центар на влашкото кнежество. Во тие моменти односите помеѓу Бугарија и Романија биле одлични, па така тој факт имал влијание врз нивната научна работа, односно на
двајцата научници им било овозможено да извршат солидни исМ. Арнаудовъ, История на Софийския университетъ Св. Климентъ Охридски 1888-1938, с. 88.
80 Л. Милетичъ, Д. Д. Агура, Бележки отъ едно научно пътуванъе въ Ромъния Дако-ромъните и тяхната славянска писменост, Сборник на народни умотворения, наука и книжнина, книга IX, София, 1893, с. 162.
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тражувања. Двајцата добиле препораки од романските власти што
им овозможило да вршат истражувања во архивите во Букурешт и
во Јаши, како и во универзитетските библиотеки во двата града.
За нивна среќа, бидејќи со соочувале со проблеми кои имале технички карактер, на услуга им се нашол професорот Хасдеу, романски славист. Покрај во Букурешт, двајцата бугарски научници
извршиле истражување и во престолнината на Молдавија, Јаши.
По враќањето во Бугарија, заеднички објавиле една поголема статија која се однесувала на нивното истражување во Романија. На
планот на наставата треба да забележиме дека во оваа 1892 година, Милетич се стекнал со највисокото наставно-научно звање
на една високообразовна институција. Тој тогаш бил избран за
редовен професор на Софиската виша школа.81
Софискиот професор, во 1893 година, бил еден од основачите на списанието Бугарски преглед кое, како енциклопедиско
издание, орган глас на новата Виша школа во Софија. Според тогашните погледи, ова списание наскоро станало најдобро меѓу
јужнословенските изданија од тој вид.82 Исто така Милетич бил
активен и во бугарското списание Зборник на народни умотворби, наука и книжевност, основано од познатиот бугарски научник
Иван Шишманов.83 Милетич се ангажирал и во создавањето на
првиот Алманах на Софиската висока школа. Тој на Заседанието
на Академскиот совет на школата, одржано на 7 март 1897 година,
со еден извештај, побарал издавање на еден алманах на школата,
во кој би се нашле сведоштва за академскиот персонал, предавањата, научната дејност на предавачите, теми за студентите, годишен отчет, состојбите на институтите и др. По разгледувањето на
извештајот на Милетич, Академскиот совет решил Високата школа да започне со издавање Годишник на оваа високообразовна
установа.84
Годината кога Љубомир учествувал во создавањето на Бугарски преглед, во неговата родна Македонија се случил еден настан кој засекогаш ќе го промени текот на настаните во оваа област, но ќе има влијание и врз односите на Балканот. Понесен од
Надежда Николова, Любомир Милетич в историята на славистиката, Исторически преглед, 69/3-4, София, 2013, с. 68.
82 Л. Милетичъ, Д. Д. Агура, Бележки отъ едно научно пътуванъе въ Ромъния Дако-ромъните и тяхната славянска писменост, с. 66-67.
83 Ст. Романски, Проф. Л. Милетичъ. Животъ и научно дяло, с. 16.
84 М. Арнаудовъ, История на Софийския университетъ Св. Климентъ Охридски 1888–1938, с. 186.
81

Од Штип до виорот на војните

31

намерата да направи нешто на планот на создавањето на една организација која би се борела за ослободување на Македонија, Хаџи
Николов започнал да го сондира теренот во Солун. Тука ги нашол
Петар Поп Арсов, Димитар Цонев, Христо Батанџиев и Христо Татарчев. Во јули 1893 година, Хаџи Николов заминал во Софија, каде што се сретнал со Коста Шахов и Гоце Делчев. На таа средба,
тој, според неговите искажувања, на прашањето какви требало да
бидат основите на Организацијата, меѓу другото одговорил дека
основачите на Организацијата требало да бидат месни жители и
оние кои живеат во Македонија, а политичкото мото да биде автономија на Македонија.
Најголемо влијание врз решението да се пристапи кон формирање на револуционерна организација имала средбата на солунското морско шеталиште помеѓу Хаџи Николов, Андон Димитров
и Дамјан Груев на 21 октомври 1893 година. На таа средба и прошетка на пријатниот егејски воздух, паднал договор за создавање
револуционерна организација. Два дни подоцна, на 23 октомври
(според стариот календар) 1893 година, на состанокот на кој учествувале Дамјан Груев, Иван Хаџиниколов, Христо Татарчев, Андон Димитров и Христо Батанџиев, била формирана Македонската револуционерна организација (МРО). Оваа Организација ќе ја
поведе борбата кон автономија како прва етапа кон независноста.
Основоположниците на Организацијата биле свесни во што влегуваат. Татарчев истакнал дека сите биле согласни со зборовите
на Хаџи Николов да бидат подготвени за бесилка. Револуционерната борба не била можна без жртви.
Во моментите кога во Македонија се поставувале основите
на револуционерната и ослободителната борба во Бугарија, се отворило прашањето за реформа на правописот. Милетич, како човек од науката, се вклучил во обидот за реформа. Во август 1892
година, министерот за народна просвета Георги Живков назначил
комисија за реформа на бугарскиот правопис, во состав: Иван
Шишманов, Александар Теодоров, Љубомир Милетич, Ив. Георгов, Бено Цонев, Димитар Матов и Стојан Аргиров.85 Тој во списанието Български преглед објавил една статија која се однесувала
на правописната реформа, а била отпечатена на новиот правопис
„со цел да влијае пред пошироката јавност за негово прифаќање“.86 Всушност, поголемиот дел од статијата на Милетич е изЛ. Милетич, Нашата правописна реформа, Бъгарски преглед, г. 1, кн.1, София,
1893, с. 3–32.
86 Ст. Романски, Любомир Милетичъ, с. 125.
85
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вештајот и решенијата на Комисијата во однос на нејзините
предлози за реформа на бугарскиот правопис. Статијата на Милетич била во насока на реформата не само на бугарскиот правопис, туку и на азбуката. Меѓутоа, отпорот кон прифаќањето на
предложената реформа бил многу голем. Околу прашањето за реформа на бугарскиот правопис се вмешала и политиката. Во земјата биле одржани и митинзи против предложената реформа.87
Според Ст. Романски, самиот проект за правописна реформа пропаднал, па така и самото списание започнало да излегува со еден
поумерен правопис.88
ВО МАКЕДОНСКИТЕ РАБОТИ
Состојбите во Османлиската Империја, настаните во Ерменија, положбата на Македонија, не можеле да не влијаат врз
македонската емиграција во Бугарија. Во 1895 година, во бугарската престолнина бил формиран Македонскиот комитет, кој подоцна се преименувал во Врховен македонски комитет.89 Иако
ВМК се залагал за автономија на Македонија, како што забележува Ванчо Ѓорѓиев „злоупотребувајќи ги патриотските чувства на
македонските емигранти во Бугарија, практично станал инструмент на бугарската политика кон Македонија“.90
Милетич веднаш се вклучил во активностите на Македонскиот комитет во Софија. На 30 април 1895 година, во салонот на
Славјанска беседа во бугарската престолнина по покана на Македонскиот комитет било одржано општо собрание на сите македонски друштва во Софија.91 Собранието било отворено од страна
на Трајко Китанчев, претседател на Македонскиот комитет. Целта на Собранието било да се усвои устав изработен за обединетото македонско друштво во Софија и истовремено да се изберат
негови повереници. Откако бил усвоен Уставот, се пристапило
кон гласање за избор на повереници. Претседател на поверенРазвигор бр. 33, 30 август 1921.
Ст. Романски, Любомир Милетичъ, с. 127
89 Ванчо Ѓорѓиев, Борбата за автономија на Македонија и за создавање на македонска држава (1893-1912), Владо Поповски, Ванчо Ѓорѓиев, Зоран Тодоровски, Виолета Ачкоска, Создавањето на современата македонска држава,
Македонска реч и Македоника литера, Скопје, 2014, с. 62.
90 Исто, с. 62.
91 Право, бр. 24, 2 май 1895.
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ството станал Никола Иванов, а потпретседателското место го добил Љубомир Милетич.
Кога е во прашање работното место, мора да забележиме
дека вклучувањето во активностите на ВМК нема да влијае на нив.
Професорот постојано бил активен околу прашањата поврзани со
единствената високообразовна институција во Бугарија. Така во
1895 година, заедно со уште двајца претставници на факултетите,
бил ангажиран во подготовката на Правилникот за примена на
Законот за Високата школа.92
Погоре забележавме дека потеклото на неговиот татко бил
од областа Банат и тоа имало влијание врз него кога бил во прашање научниот интерес. Милетич во своите истражувања пројавил голем интерес и за жителите на Банат кои говореле бугарски.
Тој го посетил овој регион додека сè уште бил во рамките на Австро-Унгарија. Тоа негово патување било направено во 1895 година, со цел да се истражи историјата, навиките, културата, книжевноста и литературата на тамошните Бугари.93 Како резултат
на оваа посета и истражувањата кои таму ги направил, професорот во 1896 година објавил две статии со наслов На гости кај банатските Бугари.94 Една година подоцна, Љубомир објавил еден
од своите позначајни трудови – Населувањето на католичките
Бугари во Трансилванија и Банат. Ова дело било напишано врз
основа на голема документација откриена при неговите истражувања во Будимпешта, Виена, Темишвар, Винга, Бешенов.95 Како
дел од истражувањата кои ги направил во Банат, тој во 1900 година ја објавил обемната студија Книжевноста и јазикот на банатските Бугари. Тој сметал дека духовниот подем на банатските Бугари е поврзан со преродбата. Според неговите размислувања, врската меѓу Бугарите во кнежеството и во Банат се наоѓала во „главниот национален белег – јазикот, што и денес нас нè
сврзува со нив“.96 Тука треба да споменеме дека професорот и во
иднина ќе смета дека јазикот е главната одлика или белег на секоја нација, а тоа го истакнувал и во своите пишувања. Оваа негова студија, според Мурдаров, за подолг временски период останала единствено дело од таа област.97 Ова истражување на Милетич
В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 85.
Л. Милетич, Изследвания за българите, с. 12.
94 В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 44.
95 Л. Милетич, Изследвания за българите, с. 13
96 Исто, с. 19.
97 В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 44.
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заедно со резултатите од него кои ги објавил, претставувале значаен придонес околу потеклото, традицијата, културата и јазикот
на банатските Бугари. Симеон Дамјанов смета дека неговите дела
се најдобро од сè што било напишано за банатските Бугари.98 Во
таа насока, тука би го цитирале познатиот руски научник Державин кој напишал: „Без темелното проучување на овие трудови на
проф. Милетич, посветени на деталното културно-историско и
лингвистичко изучување на бугарскиот народ надвор од пределите на Бугарија, во Трансилванија и во Банат, во тесна врска со заедничката културно-историска и политичка судбина на бугарскиот народ на полуостровот, не ќе ги знаевме денес ниту историјата, ниту историјата на литературата, ниту јазикот на бугарскиот
народ во целост“.99
Формирањето на Врховниот македонски комитет во бугарската престолнина, како што погоре забележавме, бил значаен
момент за тамошната македонска емиграција. Професорот бил
дел од неа и не можел да остане надвор од тековите кои се однесувале на неа. Кога е во прашање интересот на Милетич за борбата, за Македонската револуционерна организација во Македонија и за нејзиното дејствување во Врховниот македонски комитет, тука би цитирале една забелешка на неговиот колега и пријател Стојан Романски: „Откако во 1893 година во Македонија започна револуционерното движење кое предизвика раздвижување
во средините на македонската емиграција во Бугарија, Милетич
одблизу го следеше организирањето на ослободителната борба, и
дури самиот учествуваше во тоа. Ова негово учество наскоро се
почувствува“.100 Неколку години бил член на Врховниот комитет,
кој тогаш бил раководен од страна на Данаил Николаев и на Јосиф Ковачев.101 На 3 ноември 1896 година во Софија започнал со
работа Третиот конгрес на Врховниот македонски комитет. Овој
Конгрес бил значаен за Милетич, бидејќи тој, заедно со Никола
Червениванов, бил ополномоштен претставник на Македонското
друштво од Софија.102 Во своите спомени за влегувањето на МиЛ. Милетич, Изследвания за българите, с. 22.
В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 44.
100 Ст. Романски, Любомиръ Милетичъ, с. 148.
101 Ив. Снягаров, Проф. Милетичъ като народенъ деецъ, , Поменъ за проф. Л.
Милетичъ, София, 1938, с. 41.
102 Цочо Билярски, Княжество България и македонският въпрос. Протоколи
од конгресите на Врховния Македоно-одрински комитет 1895–1905,
Иврай, София, 2002, с. 91–92.
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летич во ВМК, кукушанецот Христо Станишев, близок пријател
на професорот, забележал дека говорот на Милетич предизвикал
општо одобрување од страна присутните. Тој повикал на единство
на делегатите за доброто на Комитетот.103 Кога е во прашање говорот на Милетич на Третиот конгрес на Врховниот комитет, Снегаров забележал дека речта на професорот со својата логичност и
здравите аргументи се покажала како решавачка.104 Позитивната
оцена за улогата на Милетич на овој Конгрес и неговиот избор за
член на ВМК не ја ставаме под сомнеж. Во протоколите на ВМК
кои се објавени од страна на Цочо Билјарски, забележан е и изборот на Милетич за член на Комитетот. На Конгресот било решено
секој кандидат кој ќе добие помалку од 12 гласа да не биде избран
за член на идниот Врховен комитет.105 При гласањето, деветмина
добиле повеќе од 12 гласови, па останало место за уште тројца. Во
второто гласање, професорот Милетич успеал да добие 12 гласа и
на тој начин да стане член на Врховниот комитет.106 Милетич ќе
учествува во работата на комитетот во иднина, како дел од македонските емигрантски групи во Бугарија. Така тој требало да
учествува на Шестиот конгрес на ВМК, кој се одржувал од 1 до 5
мај 1899 година, овојпат како делегат од Свиштовското македонско здружение.107 Во протоколот бр. 2 од 2 мај може да забележиме
дека Милетич бил еден од кандидатите за потпретседател на конгресот на ВМК, но добил само еден глас.108 Како и да е, тој продолжил и понатаму со својата активност во рамките на ВМК.
Професорот Милетич бил еден од најгласните застапници
на идејата за создавање една бугарска академија на науките како
центар на целата наука во Бугарија. Во кнежеството постоело познатото Бугарско книжевно друштво, кое на некој начин ја имало
улогата што би требало да биде наменета за една академија на науките. Меѓутоа, ова Друштво во периодот од 1884 до 1897 година
било во сериозна криза. Таа криза веќе била толку очигледна и
опасна за интересите на бугарската наука и затоа професорите на
Високата школа во Софија, која неофицијално била првиот универзитет во Бугарија, решиле да преземат иницијатива за повторХ. Станишев, Спомени за професоръ д-ръ Любомиръ Милетичъ, с. 7.
Ив. Снягаров, Проф. Милетичъ като народенъ деецъ, с. 41.
105 Ц. Билярски, Княжество България и македонският въпрос. Протоколи од
конгресите на Врховния Македоно-одрински комитет 1895–1905, с. 104.
106 Исто.
107 Исто, с. 131.
108 Исто, с. 133.
103

104

36

Далибор Јовановски

но оживување и активирање на Здружението. На Високата школа
бил одржан состанок на Академскиот совет, кој на 7 март 1897 година избрал Комисија во состав: Љ. Милетич, М. Бечваров и А.
Каблешков, со цел таа да подготви писмо до министерот за народна просвета со молба да помогне во надминувањето на кризата во
која нашло Здружението.109 Комисијата го составила писмото кое
било одобрено од страна на Академскиот совет и тоа било пратено
до министерот.110 Овој потег на академската заедница во Софија се
покажал како мошне полезен. Кон крајот на следната година, на
25 декември 1898 година, било одржано Генерално собрание на
Книжевното друштво, на кое биле избрани нови членови, нов
Управен одбор и на тој начин бил ставен крај на кризата.111 Така,
патот кон создавањето на Бугарската академија на науките бил
поплочен, а улогата на Милетич во тоа била голема.
Иако целта на овој наш труд не е да го претставиме Милетич само како филолог, неговите позначајни статии не може да ги
заобиколиме. Во 1899 година тој објавил еден труд со наслов Кон
Самуиловиот натпис од 993 година. Во оваа статија тој го застапувал мислењето дека Симеон повлијаел за наложување на кирилицата во источните делови на Бугарија, додека неговиот современик Климент бил заслужен за ширењето на кирилицата во западните делови.112
Своите научни размислувања, покрај по библиотеките,
Милетич ги црпел и од теренот. Во 1897 година, тој првпат обиколил некои области на бугарската држава за да собере материјали за своите научни иследувања. Милетич го обиколил источниот
дел на Бугарија до реката Искар, поточно Дунавската Рамнина и
јужните клонови на Стара Планина. Ова негово истражување било
финансирано од страна на Трајтловиот фонд на Виенската акадеНиколина Сретенова, Университетът и физиците. Началото, Херон пресс,
София, 2000, с. 43.
110 Во писмото кое било составено и од страна на Љубомир, меѓу другото, било
истакнато: „Бугарија, сега, е можеби единствената држава со универзитет,
која нема едно општо научно друштво, односно академија на науките.
Штом нема специјална научна установа, која би била компетентна да оцени
еден научен труд, како и да го поддржи, давајќи му можност да се публикува... илузорни ќе останат сите настојувања да ја подигнеме науката во Бугарија во сите нејзини оддели. Ете зошто е неопходно да се помисли и кај
нас за создавање основи на една идна бугарска академија на науките“
(исто).
111 Исто.
112 В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 15.
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мија на науките.113 Финансирањето било дел од експедицијата која
била организирана од Комисијата за балканистика при Царската
академија на науките во Виена, со цел да се проучуваат словенските говори во Босна, Далмација, Бугарија и Црна Гора.114 Обиколките продолжиле и следната 1898 и во 1900 година.115 Тие патувања
и истражувања му овозможиле постепено да внесе поделба на групи и подгрупи на бугарските говори. Покрај на северот на Бугарија, тој во 1902 и во 1903 година вршел теренски истражувања на
Родопите со цел да ги заврши источнобугарските наречја.116 Како
добар филолог, Милетич сметал дека овие делови од Бугарија биле слабо истражувани, а сепак биле интересни од дијалектолошка
гледна точка.117 Неговата намера била во иднина овие региони да
ги стави на дијалектолошката карта.
Кога се пишува за Милетич и за неговите истражувања за
јазикот, се поставува едно прашање: Каде е Македонија во неговите теренски истражувања? Нема никакво сомнение дека тој македонскиот јазик го сметал за дијалект на бугарскиот, но во овој период професорот не вршел теренски истражувања во османлиска
Македонија. Одговорот на поставеното прашање може да го најдеме во едно негово писмо до познатиот славист Ватрослав Јагиќ. Во
него Милетич, меѓу другото, напишал: „Што се однесува до Македонија, засега таму не е возможно да се спроведат дијалектолошки истражувања, затоа што за тоа треба да се има целосна доверба
на населението и слобода од страна на државната власт, а тоа сега
во Турција не може да се случи... При дијалектолошките истражувања, човек треба директно да влегува во куќата и по можност насамо да поразговара со постарите луѓе итн., и тоа во моменти кога
турската власт сето тоа го става под сомнеж и надзор. Но, тоа не е
најглавното...Луѓето се плашат да разговараат со туѓинец кој прашува и се запишува, а камоли да го примат во својата куќа итн.
Облак своите најважни истражувања ги направи во Солун и штом
замина по селата, тој настрада. А денес во Македонија е десет пати
полошо отколку кога Облак беше таму. Штом таму се спроведат
реформи, јас би бил првиот што ќе се накани да отиде да ги изучува македонските дијалекти... При сегашниве услови, гостин
Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914, док.
2, с. 27–29.
114 Исто, с. 29, ф. 1.
115 В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 56–57.
116 Исто, с. 58.
117 Исто, док. 3, с. 31.
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може најдобро да успее во Македонија да ги изучува дијалектите
само ако е странец, по можност да не е Словен и со силни препораки од некој конзул“.118 Забележливо е дека Милетич добро ја знаел
и ја анализирал ситуацијата во Македонија, иако не престојувал во
оваа османлиска област.
Членувањето на Милетич во ВМК, како дел од големата
македонска емиграција во Бугарија, но и интересот кон случувањата во неговата родна Македонија, најверојатно, придонеле тој
кон крајот на деведесеттите години од XIX век да започне да пишува критики за книги, памфлети и статии кои се однесуваат на
Македонија, на тамошните состојби и на македонското прашање.
Ние тука ќе се задржиме на една од неговите први критики во однос на споменатата тема. Во Брисел во 1900 година била издадена
една книшка A propos d'un mouvement en Macedoine на А. Брутус,
што било псевдоним на велешанецот Антон Драндар. Милетич во
списанието Български преглед се осврнал на книшката на Драндар, кој потекнувал од родниот град на мајката на Милетич. На самиот почеток од критиката, софискиот професор забележува дека
Брутус е уште еден кој ѝ посакувал добро на Македонија, но само
во книга.119 Милетич се чудел на идејата на Брутус на чело на автономна Македонија како гувернер да биде младиот син на султанот Абдул Хамид II, Бурханедин ефенди. Според мислењето на
професорот, анонимниот автор на книшката во поглед на реформите можел да се нарече оптимист.120 Со тоа јасно е што мислел
Милетич. Иако му заблагодарува на авторот што се заложил за македонското дело, Милетич го критикува Брутус зошто поопширно
не се задржал на жалната и тешка состојба во Македонија, бидејќи
тоа повеќе би ги интересирало и би им користело на западните
читатели отколку целата историја на Источното прашање. Милетич во текот на критиката повторно се навратил на идејата
османлискиот принц да биде на чело на автономна Македонија со
констатацијата: „додека е Турчин, а уште повеќе султанов син, на
чело на управата, ништо нема да може да се измени во денешниот
варварски систем во Македонија“.121 Според него, Брутус би се согласил со размислувањето, дека Македонија требало да биде слоР. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914, док.
21, с. 69–70
119 Л. Милетич, A propos d'un movement en Macedoine, par A. Brutus, Bruxelles
1900, Български преглед, година VI, книга X - юни, София, 1900, с. 115.
120 Исто, с. 116.
121 Исто, с. 118.
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бодна под христијанска управа. Милетич ја завршил критиката
со констатација дека македонскиот проблем го усложнувале интригите и меѓусебната завист на европските сили, а не разните националности во Македонија.122 Критиките во однос на Македонија
и македонското прашање постепено станале дел од пишаниот збор
на Милетич. Ова посебно ќе дојде до израз во списанието Македонски преглед.
За Милетич се говорело дека бил строг, студен, недостапен, понекогаш надмен, итн.123 Но, исто така, иако поретко, дека
бил прекрасен професор.124 Академикот П. Динеков, кој бил негов
студент, напишал дека лекциите на Милетич биле разговори, беседи со студентите.125 Тој, несомнено, бил строг професор, но, кога
било потребно, се залагал за студентите и не се криел од нив и од
јавноста. Некои примери го потврдуваат последново. Во времето
кога првпат бил ректор на Софиската висока школа, во 1901 година, по неколкугодишни напори, конечно било дозволено на
школата да можат да студираат и жени. Оваа дозвола била добиена со силно залагање на професорот Милетич, кој немал никакви
предрасуди по тоа прашање.126 Кога се говори за ангажираноста на
Милетич по прашањето за запишување жени на Софиската висока
школа, интересно е да се види протоколот од Заседанието на Академскиот совет од 12 јуни 1901 година, каде што е напишано:„ По
предлог на ректорот (Љ. Милетич), се реши и лицата од женски
пол, кои одговараат на условите барани од законот, да бидат примени во Високата школа...“.127 Во зимскиот семестар на учебната
1901/1902 година биле примени првите студентки на Софиската
висока школа.128 Тој бил човекот кој добил решение од Министерството за народна просвета по тоа прашање. Неколку години претходно, Милетич повторно покажал дека е на страна на студентите. По погребот на големиот бугарски писател Алеко Константинов, неколку студенти биле казнети. Милетич бил тој кој застаИсто.
В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 115.
124 Исто.
125 Борис Яновски, Любомир Милетич – учен и общественик, Македонски преглед, XIV, кн. 2, София, 1991, с. 6.
126 В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 84.
127 М. Арнаудовъ, История на Софийския университетъ Св. Климентъ Охридски 1888–1938, с. 170.
128 12 студентки биле запишани на Историско-филолошкиот факултет и 4 на
Физичко-математичкиот (исто, с. 171).
122
123
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нал зад нив и дејствувал во прилог на нивната одбрана.129 На погребот на Алеко Константинов, студентите демонстрирале против
партиско-политичките сили во земјата, но и против авторитетот
на Академскиот совет во Високата школа. Студентите помасовно
не присуствувале на предавањата, со цел да го покажат своето незадоволство. Раководството на Високата школа не можело да ги
толерира студентските постапки. Ректорот на школата на 13 мај ги
предупредил студентите дека отсуството од часовите ќе биде санкционирано.130 Два дни подоцна биле направени контроли на предавањата, со цел да се утврди посетеноста на часовите. Тогаш било
утврдено дека само на некои предмети на Правниот факултет имало посетеност до 50% од страна на студентите, додека на другите
предмети од трите факултети имало многу мало присуство на
студенти. Исто така, било утврдено дека некои студенти вршеле
притисок врз другите за да не одат на настава.131 Затоа биле преземени мерки за казнување на студентите, но последниве не попуштале во своето однесување. Тие побарале од ректорот да го смени
правилникот на Високата школа и да се додаде во него дека студентите надвор од школата се граѓани, дека тие имаат право да
прават општи студентски собранија во и надвор од школата итн.132
Тука се јавил и проблемот со запишувањето на студентите. Студентите барале да се исполнат нивните барања, или ќе ја напуштеле
школата. Последниот рок за упис бил 23 мај, а тој поминал. Тогаш,
на 27 мај 1897 година, ректорот пред Академскиот совет, предложил дополнителен рок за запишување, кој важел до 28 истиот месец. Оваа постапка имала големо влијание и добар дел од студентите се запишале за следната година, дури и оние кои веќе ги зеле документите за да го напуштат студирањето. Сепак, 6 студенти
од Историско-филолошкиот, 7 од Физичко-математичкиот и 2 од
Правниот факултет, останале незапишани. На седницата на Академскиот совет од 31 мај, Милетич прашал дали Советот не може
сам да преземе иницијатива за омекнување на казните и за оние
кои претходно биле отстранети од наставата.133 Ова негово прашање придонело Академскиот совет, без да се повлече од казнувањето, да заклучи дека треба да се одложи прашањето за казните.
В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 85.
М. Арнаудовъ, История на Софийския университетъ Св. Климентъ Охридски 1888-1938, с. 134–135.
131 Исто.
132 Исто, с. 136.
133 Исто, с. 139.
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На заседанието од 5 јуни, значително биле намалени казните за
студентите, дури и за оние кои засекогаш требало да бидат отстранети од високообразовниот процес – казната им била намалена со
отстранување од наставата само на еден семестар.134 Милетич со
своето прашање придонел проблемот да се реши во полза на студентите, а истовремено и ректорот да не се почувствува повреден.
Меѓутоа, тоа не било сè. Тој застанал зад нив и како ректор
во 1901 година, кога самиот велел дека тоа го прави во „името на
домашниот храм на науката“.135 За време на неговиот прв мандат
како ректор на Софиската висока школа, тој се соочил со студентски немири поврзани со политиката. Во Софија бил поставен камен темелник на споменикот на рускиот цар Александар II, човекот кој помогна во создавањето на модерната бугарска држава. Камен-темелникот на споменикот на рускиот цар бил поставен во
рамките на прославата на 25-годишнината на Априлското востание.136 Студентите отпечатиле еден текст насловен како Протест
во кој, меѓу другото, монархизмот во Русија бил обвинет дека е
пречка за руската култура, но и дека „рускиот монархизам е еден
од главните поддржувачи на страшното ропско угнетување, кое
натежнува врз плеќите на Македонецот“ и затоа тие не можеле да
бидат солидарни со царизмот.137 Овој протест бил потпишан од
страна на 104 студенти на Софиската висока школа. Меѓу нив биле и студенти кои во блиска иднина ќе станат врвни и влијателни
интелектуалци како Александар Цанков, Димитар Мишајков, Димитар Михалчев и др. Истовремено и студентското здружение Наука испратило едно протесно писмо во кое негодува зошто студентите биле ставени во позиција да бидат вклучени во овациите пред
рускиот конзулат во Софија и пред Кнежевскиот дворец. И во ова
протесно писмо била спомената улогата на руската дипломатија
во настаните во Македонија.138 Ова било премногу. Затоа Академскиот совет на Високата школа на седницата од 24 април решил да
го укине здружението Наука, а студентите кои се потпишале на
протестот да бидат казнети.139 Милетич, како ректор на Високата
школа, потпишал едно соопштение до студентите во кое се фрла
еден поглед врз овие несакани настани, а студентите се потсетуИсто.
Исто.
136 Исто, с. 212.
137 Исто, с. 212-213.
138 Исто, с. 213.
139 Исто, с. 214.
134
135
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вале на нивните должности во Високата школа и надвор од неа.140
Милетич во оваа соопштение најавил казни за некои од студентите. Така и било, но мора да се забележи дека на добар дел од
оние студенти кои биле казнети, во периодот кој следел казните
им биле намалени.141 Како резултат на овие демонстрации, 80
студенти на Високата школа требало да бидат привремено отстранети од оваа образовна установа. Во едно писмо до својот пријател, Ватрослав Јагиќ, софискиот професор напишал: „Се случија
студентските демонстрации, кои ми создадоа вистински грижи и
тоа такви што скоро нервно се разболев...Требаше да отстраниме
околу 80 од нив, а уште малку ќе требаше да го затвориме Високото училиште, доколку поголемиот дел од децата не беа разумни“.142 Најверојатно неговата строгост ја означувало неговата
човечност кога биле во прашања студентите.

Споменик на Царот ослободител

Ректорската позиција не му пречела во издавањето нови
научни публикации. Во 1902 година во Софија била објавена една поголема студија на Милетич, која се однесувала на старото бугарско население во североисточна Бугарија. Зошто Милетич се
нафатил да го истражува овој проблем? Одговорот на ова прашање може да го најдеме во воведот на оваа интересна студија на соИсто, с. 214–215.
Исто, с. 215
142 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914, док.
31, с. 88.
140
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фискиот професор. Според него, и покрај постојаното иселување
на турското население и доселувањето на бугарско население во
североисточните делови на Бугарија, сепак бугарскиот елемент сè
уште бил слаб.143 Професорот сметал дека тоа се должело на големите промени во тој дел од земјата по османлиското освојување на
Бугарија. Тој факт бил очевиден уште по првиот попис на населението во слободна Бугарија. Милетич признава дека со своето дело ја продолжува работата на познатиот бугарски научник Марин
Дринов, кој си поставил задача да одговори на прашањата: Како и
зошто се размножиле Турците во тие делови од Бугарија?; Зошто
тука биле толку присутни кога во другите делови од кнежеството
нивниот број бил речиси никаков? Меѓутоа, Дринов поради својата смрт не стигнал да одговори на поставените прашања.144 Затоа
и Милетич се нафатил да го истражува тој проблем.
Професорот на крајот од септември 1902 година се вратил
од своите патувања по Родопите кои биле поврзани со неговите истражувања за дијалектите кои ги говорело тамошното население.
Само што пристигнал во бугарската престолнина тој, од страна на
македонската емиграција, бил замолен во нејзино име да одржи
еден говор пред грофот Игнатиев, кој тие денови бил во посета на
Бугарија. Рускиот дипломат, веќе во поодминати години, во меморијата на Бугарите останал запаметен по неговата улога во создавањето на Егзархијата во 1870 година, но и во неговиот удел во
преговорите при склучувањето на прелиминарниот Санстефански мировен договор. Во периодот од 15 до 22 септември во Бугарија биле одржани прослави по повод 25 години од епопејата на
Шипка. На 22 септември, Милетич одржал еден говор пред рускиот гостин во кој говорел за лошата состојба во Македонија.145 Интересно е да се спомене дека говорот на Милетич бил забележан и
од неговиот пријател и соработник, Ватрослав Јагиќ. Хрватскиот
научник во своето писмо упатено до неговиот софиски пријател
напишал дека се плашел оти напорите на „Македонците ниту овој
пат нема да имаат успех. Бидејќи Европа не се грижи за нас Словените кои се, за целиот европски запад, народи од кои тие се
плашат, доколку не можат да ги експлоатираат. А Русија е колос,
врзан на рацете и на нозете со домашната безобразна управа, коЛ. Милетич, Старото българско население въ североизточна България,
Държавна печатница, София, 1902, с. 3.
144 Исто, с. 5.
145 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896-1914, док.
49, с. 118.
143
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ја не е многу подобра од турската“.146 Своите мисли за настаните во
Македонија во есента на 1902 година Милетич му ги изнел и на
чешкиот историчар Константин Иречек, кого во едно писмо накратко го информирал за одењето на македонските емигранти од
Бугарија за да се борат во Македонија и му ја изразил својата надеж дека нешто добро ќе произлезе од тоа.147
Развојот на ситуацијата во Македонија се поклопил со неговиот говор пред Игнатиев. Како што самиот забележал, веднаш
штом ги испратиле руските гости, во оваа османлиска област дошло до нов заплет на ситуацијата. Причина за тоа било Горноџумајското востание. Секоја вооружена акција предизвикувала страдање, особено на невооруженото население. Милетич самиот се
ангажирал во организирање на помош за настраданите и за ранетите.148 Тој продолжил да ја следи ситуацијата во Македонија, а
врз основа на информациите кои ги добивал самиот заклучил дека
напролет во Македонија можело да избувне ново востание.149
Всушност, професорот го имал истиот впечаток како и многумина други дека во Македонија едно поголемо востание едноставно
било неизбежно.
Најголем обид за придонес во работата на ВМК, Милетич
покажал со иницијативата и формирањето на т.н. Комисија за помирување на двата комитета по судирот помеѓу Сарафов и генералот Цончев. За овој негов ангажман имало и причина и повод. Избувнувањето на Горноџумајското востание и последиците од него
биле причина за големо заострување на односите помеѓу Македонската револуционерна организација и Врховниот комитет на
Цончев. Лошите односи помеѓу двата врховни комитети и Македонската револуционерна организација предизвикале загриженост кај некои истакнати личности. Еден од основачите на Македонската револуционерна организација, Христо Татарчев, соопштува дека во тој период кај него доаѓале претставници на македонската емиграција со цел да поразговараат околу ставање крај
на недоразбирањата.150 Затоа, нè чуди една иницијатива на видни
Л. Милетичъ, Професоръ Ватрослав Ягичъ за Македония, Македонски преглед, II/3, София, 1926, с. 27.
147 Из Архива на Константин Иречек, БАН, София, 1953, док. 241, с. 365.
148 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896-1914, док.
49, с. 119.
149 Исто, док. 51, с. 122.
150 Христо Татарчев, Вътрешната Македоно-одринска революционна организация като митологична и реална същност (съставители: Цочо Билярски
и Валентин Китанов), Македония прес, София, 1995, с. 119.
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дејци на македонската емиграција во Бугарија. На почетокот на
ноември 1902 година, една група интелектуалци во која биле Љубомир Милетич, Иван Георгов, Димитар Ризов, Андреј Љапчев,
Никола Генадиев, Пантелеј Урумов и други, излегла со иницијатива за помирување во македонското движење, создавање на единствен Врховен комитет и спогодување со Внатрешната македонска
револуционерна организација.151 Тие, барем на почетокот, имале
за цел да ја играат улогата на арбитер во спорот во македонското
движење.152 Во таа насока Милетич, заедно со Иван Георгов, решиле најпрво да се сретнат со највлијателните личности на македонските организации и да ги сондираат нивните размислувања околу
идејата за помирување, односно дали било можно да дојде до понатамошно заедничко дејствување.153 Логично, поради неговото
значење, двајцата софиски професори, најпрво се сретнале со Гоце
Делчев. Средбата се случила во Софија. Професорите на Делчев му
го изложиле своето размислување околу „идниот развој на македонските работи и околу нуждата за едно израмнување на разногласијата помеѓу двете организации, со цел напролет да може да
се излезе со заедничко дејствување.“154 Откако ги ислушал, Делчев
им одговорил дека тој многу добро го познавал Цончев и затоа бил
убеден дека со него не можел да се согласи и немал намера да
учествува на директни разговори со генералот.155 Сепак, Делчев
нагласил дека нема да се противи на нивниот обид за помирување
меѓу македонските организации и за таа цела како претставник
на внатрешната организација го испратил Сава Михајлов. Одговорното и фер однесување на Гоце Делчев кон целта на мисијата
на професорите Милетич и Георгов ја забележуваме и во едно
писмо на овој истакнат македонски револуционер до Тома Карајовов. Во ова писмо, Делчев забележал: „Тука господата професори се зазеле да нè спогодат, и да видиме што ќе се изроди од оваа
христијанска професорска желба“.156 Гоце се држел до зборот кој
Светлозар Елдъров, Генерал Иван Цончев. Биография на два живота, Военно издателство, София, 2003, с. 116.
152 Светлозар Елдъров, Върховният македоно-одрински комитетъ и Македоноодринската организация в България, 1895–1903, Иврай, София, 2003, с.
125 (за бугарскиот поглед околу ВМК, види кај: с. 23–52).
153 Иван Георгов, Един дребен спомен за илинденското възтание, Сборник
Илинден 1903–1921, Македонско студентско дружество Вардар, София,
1921, с. 36.
154 Исто, с. 36–37.
155 Исто, с. 37.
156 Дино Къосев, Гоце Делчев. Писма и други материали. БАН, София 1967, с. 297.
151
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им го дал на професорите, односно дека немал ништо против
нивниот обид за помирување, иако на некој начин може да забележиме дека Делчев не бил убеден оти може да дојде до помирување помеѓу двата врховни комитета и внатрешната македонска
организација. Во текот на ноември Милетич, заедно со Георгов,
имал состанок на кој присуствувале Матов, Татарчев, Владимир
Руменов, Никола Иванов и Димитар Ризов, на кој било разгледувано прашањето дали може да дојде до обединување и што може
да се очекува понатаму.157 На овој состанок била забележливо дека Македонската револуционерна организација била воздржана
околу целата активност на софиските професори. Уште повеќе, во
спомените на Спространов може да забележиме дека кон Милетич
и Георгов се гледало како на кабинетски луѓе и „И навистина, што
значат Милетич и Георгов, кога цело време биле само на катедрата?“,158 но сепак Спространов признава: „Како и да е, благодарам
и за тоа. Покажаа дека сè уште имаат интерес кон делото...“.159
Погоре изнесените размислувања немале влијание врз понатамошното дејствување на Милетич, кој веројатно и не знаел за
нив. Тој продолжил со својата помирувачка мисија. Според некои
информации, Љубомир емотивно ги доживувал обвинувањата кон
него околу начинот на дејствувањето и повикувањето на луѓето
на состаноците на кои се разговарало околу помирувањето. Сепак, мора да се забележи дека софискиот професор со штипско
потекло, без разлика на мислењата дека бил кабинетски човек,
добро ги согледувал состојбите. При една средба со Евтим Спространов, при крајот на ноември 1902 година, Љубомир, во разговорот со својот собеседник, забележал дека народот е со внатрешната организација и дека без нејзина согласност, другите групи
повторно би биле слаби.160 Исто така, тој смета дека генералот
Цончев бил виновен за настанатата состојба, бидејќи ја игнорирал
Македонската револуционерна организација.161 Кога е генералот
Цончев во прашање, Милетич се соочил со она што му го споемнал Делчев – карактерот на високиот бугарски офицер. При една
нивна средба, Цончев бил согласен за предлозите на помирувачката комисија. Меѓутоа, на негово инсистирање, дошло до средба
Ефтим Спространов, Дневник, т. 1, Македонски научен институт, София,
1994, с. 184.
158 Исто, с. 185.
159 Исто.
160 Исто, с. 190.
161 Исто, с. 191.
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на членовите на комисијата со него и со неговите соработници
Николов, Белев и Стојчев, при што тој се согласил со ставот на своите истомисленици дека постоел комитет и дека секој можел да
работи со него, освен Христо Станишев. Тоа предизвикало шок кај
Милетич, кој паднал во очај и помислил дека нема ништо да има
од помирувањето.162 И покрај разочарувањето, Милетич заедно со
Генадиев и Паунчев составил текст за помирување, кој требало да
биде потпишан.163 На 4 декември 1902 година, Милетич заедно со
Георгов, Д. Ризов, А. Љапчев, Н. Генадиев, Н. Иванов, В. Руменов,
Г. Стрезов, П. Урумов, И. Каранџулов, Ж. Шивачев и Г. Паунчев,
со едно доверливо писмо, се обратиле кон македонско-одринските
здруженија во Бугарија, со цел да се постигне помирување помеѓу
двата врховни комитета.164 Во писмото на членовите на комисијата за помирување, предводена од професорите Милетич и Георгов, до македоно- одринските здруженија во Бугарија била објаснета целта на оваа комисија. Поради настанатата поделба внатре
во ВМК, како и настаните во Македонија поврзани со Востанието
од 1902 година, како и поради заладувањето на односите меѓу
ТМОРО и ВМК, Комисијата имала две главни задачи: 1. Создавање
на еден и единствен ВМК; и 2. Ставање на тој Комитет во „полна
братска хармонија со Внатрешната организација“.165 Во таа насока,
Комисијата предложила новиот комитет да се состои од седуммина личности, од кои тројца бил биле од Комитетот на генералот
Цончев, тројца од Внатрешната организација и еден од комитетот
на Станишев. Потоа да се свика еден вонреден конгрес на 6 декември, кој требало до го санкционира ова решение. На ова барање, од Комитетот на Михајловски стигнало барање за нов состав
на Комитетот, кој требало да брои девет члена и да реши дали има
потреба од свикување вонреден конгрес. Комитетот на Станишев
не бил задоволен од условите кои биле предложени од Комисијата.166 Од негова страна, било побарано двата врховни комитета и
Внатрешната организација во единствениот комитет да имаат по
два члена, а седмиот да биде неутрален.167 Со цел да се постигне
Исто, с. 198.
Исто.
164 Христо Татарчев, Вътрешната Македоно–одринска революционна организация като митологична и реална същност, с. 201.
165 Д-р Христо Татарчев. Спомени, документи, материали, Наука и изскуство,
София, 1989, с. 224.
166 Петър Петров, Из епистоларното наследство на проф. Л. Милетич, Македонски преглед, г. XX, кн. 4, София, 1997, с. 138.
167 Д-р Х. Татарчев. Спомени, документи, материали, с. 225.
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согласност, Комисијата до Комитетот на Михајловски упатила последен предлог со две можности: новиот комитет да се состои од
шест души од кои тројца да бидат од комитетот на Михајловски,
двајца од Внатрешната организација и еден од комитетот на Станишев, или новиот Комитет да се состои од осум члена, од кои четворица би биле од комитетот на Михајловски, и тоа по негов личен избор, тројца од Внатрешната организација и еден од комитетот на Станишев.168 Меѓутоа, страната на Цончев и Михајловски
побарала последниов да биде претседател на новиот комитет. Ова
било премногу за Милетич и останатите членови на Комисијата и,
како што е наведено во писмото, „ние веќе ги сметавме какви било
понатамошните преговори за бесцелни и еднодушно решивме да
го предадеме прашањето за помирување во рацете на самите македоно-одрински здруженија, кои ја сочинуваат Македоно-одринската организација во кнежеството и имаат право на суверенитет
во однос на ВМК“.169 Тоа бил крај на обидот за помирување.170 Милетич се уверил дека Гоце е во право, барем кога бил во прашање
карактерот на генералот Цончев.
Бугарскиот историчар Светлозар Елдров, кој пишувал за
Врховниот македонски комитет, заклучува дека дејствувањето на
оние кои сакале да дојде до помирување предизвикало обратен
ефект – поточно до засилување на расцепот.171 Имено, приврзаниците на тандемот Станишев–Карајовов биле за свикување еден
вонреден конгрес за обединување, но со тоа не биле согласни
приврзаниците на групата Михајловски–Цончев.172 Во весникот
Право, кој излегувал во Софија, на 9 јануари бил објавен еден коментар во однос на помирувачката мисија, во кој жестоко бил нападнат комитетот на Цончев и Михајловски како главен причинител за раздорот и за неможноста од помирување.173 Во истиот
Исто, с. 226.
Исто (Милетич, и покрај разочарувањето, сепак, во едно писмо до Христо
Станишев од 9 декември 1902 година, го замолил последниов да не се откажува од обидите за можно помирување – П. Петров, Из епистоларното наследство на проф. Л. Милетич, с. 139).
170 Бугарскиот научник Петар Петров вели дека авторитетот на Милетич бил искористен за поддршка на комитетот Цончев–Михајловски, бидејќи македонските здруженија во Бугарија масовно застанале на страната на споменатиот комитет (П. Петров, Из епистоларното наследство на проф. Л. Милетич, с. 139).
171 С. Елдъров, Генерал Иван Цончев, с. 116.
172 Исто.
173 Право, бр. 37 (45), 9 януарий 1903.
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број излегол уште еден коментар во истиот весник за помирувачката мисија. Тука било критикувано писмото на Помирувачката
комисија до македонските братства во Бугарија.174
Додека траеле натегањата дали да има или не еден конгрес за обединување, во бугарската престолнина пристигнал рускиот министер за надворешни работи, грофот Ламсдорф. Доаѓањето на шефот на руската дипломатија во бугарската престолнина
било искористено од страна на тамошната македонска емиграција
да се организираат манифестации со цел, како што пишува Крсте
Битовски - „да повлијаат врз чувствата на Ламсдорф, односно царот, врз руското јавно мнение за нивното подинамично ангажирање околу спроведувањето реформи во Македонија“.175 Тоа секако
немало да влијае на првиот руски дипломат. Русија имала јасна
позиција околу состојбите во Македонија. Процесијата која ја организирала македонската емиграција во бугарската престолнина
била интересна и за странските новинари. Тие забележале дека,
и покрај тоа што шефот на руската дипломатија бил расположен
кога македонскиот оркестар ја отсвирил руската химна, тој останал ладен на поздравите на македонските манифестанти.176 Ламсдорф на делегацијата во чиј состав бил Милетич, како и на онаа на
Врховниот комитет на Станишев, ѝ рекол дека мора да бидат трпеливи. Посетата на македонските делегати на руското дипломатско
претставништво била со голем интерес следена и од српскиот
претставник во бугарската престолнина Павле Маринковиќ. Тој во
својот извештај до српскиот министер за надворешни работи нагласил дека Милетич и Георгов пред шефот на руската дипломатија биле претставени од страна на Данев. Според српскиот дипломат, говорите на Милетич и на Георгов биле на руски јазик, а
нивната содржина била доста умерена.177 Меѓутоа, мошне интересен бил неговиот однос кон претставниците на Македонската револуционерна организација. Христо Татарчев му рекол на шефот
на руската дипломатија дека народот во Македонија се уморил
чекајќи помош од Русија, и затоа како единствена можност за подобрување на состојбите останувало некоја странска сила да ја
окупира Македонија.178 Зборовите кои ги изговорил еден од осноИсто.
Крсте Битоски, Македонија и кнежевството Бугарија (1893-1903), ИНИ,
Скопје, 1977, с. 288.
176 Los Angeles Herald, v. XXX, number 85, 28 December 1902.
177 Дипломатска преписка Краљевине Србије. Књига прва (1 јануар 1902 – 1 јуна
1903), Београд, 1933, док. 249, с. 391.
178 К. Битоски, Македонија и кнежевството Бугарија (1893-1903), с. 288.
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вачите на МРО, предизвикале остра реакција на Ламсдорф. Тој,
заборавајќи на дипломатскиот речник, му рекол на Татарчев: „Јас
не сум дошол овде од вас да примам совети, туку да ви давам од
името на Царот...“.179 Овој одговор на шефот на руската дипломатија најдобро го кажува ставот на единствена словенска голема сила во чиешто ангажирање, во Македонија, многумина се надевале.
Откако Ламсдорф му објаснил на Татарчев кој е кој во ситуацијата,
рускиот дипломатски претставник во Софија, го изнел надвор македонскиот претставник, а на Данев му рекол како можел да донесе таква личност пред грофот.180 Русија не сакала нарушување на
статус квото во регионот.
И покрај ладниот однос на шефот на руската дипломатија,
македонските делегати му врачиле еден меморандум на важниот
гостин. Меморандумот на македонските претставници му го врачиле на Ламсдорф во руското конзулство во присуство на бугарскиот премиер Данев.181 Во меморандумот било побарано „од денешните Солунски, Битолски и Скопски вилает да образува една
област со седиште во Солун“,182 при што била дадена и територијата која требало да биде опфатено во оваа област, која всушност
претставувала границата на етногеографскиот регион Македонија.
Најверојатно, тактички биле споменати имињата на трите вилаети, со цел да не се предизвикува руската дипломатија која немала позитивен став кон македонското ослободително движење. Во
меморандумот се барало на чело на оваа област да биде назначен, со согласност на европските сили, еден гувернер – Христијан, кој немал врска со османлиската администрација.183 Тој би ја
управувал областа со помош на едно собрание кое би било непосредно избрано од страна на населението. Исто така, било побарано за одржување на редот и мирот во областа да биде формирана
локална милиција, која би му била потчинета на гувернерот.184
Областа би имала повеќе службени јазици, покрај турскиот. Исто
така, овој меморандум предвидувал давање општа амнестија. Интересно е да се спомене дека во овој меморандум било побарано
слични реформи да се воведат и во Одринскиот вилает, од кој треИсто, с. 288–289.
Дипломатска преписка Краљевине Србије. Док. 249, с. 391.
181 Р.П. Гришина, Лики модернизации в Болгарии, РАН, Москва, 2008, с.164.
182 Македония. Сборник от документи и материали, БАН, София, 1978, док.
72, с. 441.
183 Исто.
184 Исто, с. 442.
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бало да се направи посебна област. Значи, не било предвидено
обединување на Македонија и на Одринско во една автономна
област. Милетич, во врска со посетата на шефот на руската дипломатија на бугарската престолнина и средбата со него, напишал:
„Заедно со професорот Георгов бевме избрани од македонската
емиграција во Кнежеството Бугарија како една делегација која
треба да му предаде на грофот Ламсдорф еден мемоар. Во него се
оцртани тешката положба во Македонија и главните барања на
македонската емиграција. Завчера заврши и оваа голема грижа.
Ламсдорф нè прими во овдешниот руски конзулат на специјална
аудиенција, го ислуша тоа што му го кажавме и го прими мемоарот. Од сето што го видов и го чув овие денови (на Ламсдорф му
бев претставен и пред тоа, во кнежевскиот дворец, и разговарав со
него), разбрав дека сепак ќе излезе нешто добро за Македонците,
штом Русија веќе така се ангажирала за македонското прашање.
Можно е да има и војна, но Македонија ќе се избави од турскиот
јарем, а тоа е главното. Како ќе се разбереме со Србија – тоа само
Господ знае“.185 Интересно е да се забележи дека групацијата Михајловски–Цончев не добила никакво внимание од страна на
првиот човек на руската дипломатија. Тоа било цената која Цончев ја платил поради своето дејствување кое било спротивно на
руските интереси.186
Посетата на рускиот шеф на дипломатијата на бугарската
престолнина, како што можевме да забележиме во едно писмо на
Милетич, предизвикала надеж дека инволвирањето на Русија во
македонското прашање може да донесе позитивни резултати за
македонското население. Меѓутоа, набрзо станало јасно дека едно
биле очекувањата од руската активност во поглед на македонското
прашање, а друга била реалноста. Милетич повторно пишува за
разочарувањето кое него лично го опфатило поради руското однесување: „Пристигнувањето на Ламсдорф, навистина ни вдахна голем оптимизам во однос на Македонија – и ние очекувавме повеќе
од неочекуваниот чекор кој го презеде Русија. Но и сега целосно
не ја загубивме надежта, иако веќе подобро знаеме да ја оценуваме европската ситуација по ова прашање. Но, иако малку ветуваат, сепак ќе излезе нешто подобро за Македонија. Во последното писмо ви кажав дека сум уверен оти Македонија ќе се оттргне
од ропството, барем толку да не остане така без право како што
Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914, док.
54, с. 125.
186 С. Елдъров, Генерал Иван Цончев, с. 117.
185
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беше досега. За жал, како што се гледа, тоа ќе се постигне по цена
на големи жртви. Ништо не е во состојба да ги запре Македонците
напролет да не кренат големо востание за кое подолго време се
подготвуваат, ако дотогаш не се направи нешто за нивната благосостојба. Ова му го кажавме на Ламсдорф и му го докажавме“.187
Големо било разочарувањето на професорот од однесувањето на
Русите. Тој и во други писма до својот пријател Јагиќ не го криел
своето разочарување: „Колку и да бевме скептични спрема руската
дипломатија, сепак, бевме многу големи оптимисти, во споредба
со тоа што сега го знаеме и го чувствуваме за таа иста дипломатија.
Сега ние се плашиме од неа... Зашто многумина од нас длабоко веруваа, а јас сум еден од нив, дека интересите на Русија ќе се совпаднат со нашите интереси. А излезе дека не е така... Дај боже да
се залажувам со ова, но повеќе нема надеж, па во иднина ние ќе
се бориме, потпирајќи се на самите себе“.188 Разочарувањето на
Милетич од руската политика кон македонското прашање било
последица на преголемите очекувања од посетата на грофот Ламсдорф на бугарската престолнина. Реалноста била сосема поинаква. Бугарскиот историчар Стојан Германов забележал дека
уште при посетата на Ламсдорф на Белград, станало сосема јасно
дека Русија не е подготвена за подруго решение освен за запазување на status quo во регионот и за наложување реформи во османлиската држава.189 Во таа насока треба да се спомене и извештајот
на францускиот конзул од Софија за посетата на шефот на руската
дипломатија на бугарскиот главен град. Според неговите зборови,
рускиот министер на своите собеседници, а меѓи нив, бил и Милетич, откако ги ислушал, им порачал: „Имајте трпение и разумност“.190 Тоа предизвикало извесно разочарување кај политичарите, барем така известува францускиот дипломатски претставник во Бугарија. Сепак се поставува едно прашање - од каде тој
оптимизам за посетата на Ламсдорф? Можниот одговор ни го дава францускиот конзул во истиот извештај. Тој споменува сума
од 1о ооо рубли која била пратена од рускиот цар како помош за
македонските бегалци.191 Најверојатно и овој хуманитарен потег
Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич, док. 55, с. 128.
Исто, док. 56, с. 130.
189 Стоян Германов, Руската общественост и революционното движение в
Македония и Одринско 1893–1908, Университетско издателство Св. Климент Охридски, София, 1992, с. 96.
190 Освободителната борба на българите в Македония и Одринско 1902–1904.
Дипломатически документи. Наука и изкуство, София, 1978, док. 18, с. 64.
191 Исто.
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на рускиот монарх ги подгреал надежите кај многумина во Софија, а видовме и кај професорот Милетич. Меѓутоа, Русија во
1897 година склучила спогодба со Австро-Унгарија со која била исклучена можноста за автономен статус на Македонија, но и за нејзина поделба, барем привремено.192 На руските интереси им одговарала status quo состојба на Балканот.
Кога ја споменавме блискоста и контактите на Милетич со
познатиот хрватски славист, сметаме дека е добро да се забележи
оти Јагиќ имал целосно пробугарски чувства кога е во прашање
Македонија. Во виенскиот дневен лист Neue Freie Presse, се појавила една статија на Јагиќ со наслов Македонскиот проблем.193 Во
оваа статија, Јагиќ целосно застанал зад бугарските гледишта за
македонското прашање и затоа, како што забележала Румјана Божилова, остро бил критикуван од српските весници.194 За разлика
од српските критики, Јагиќ добил позитивни коментари во Бугарија. Неговата статија била преведена во софискиот весник Прјапорец, а самиот Милетич не го криел своето позитивно изненадување и благодарност кон хрватскиот славист.195 Самиот Јагиќ, во
однос на неговиот текст во споменатиот виенски весник, го информирал својот софиски пријател за негативните реакции по него.
Тој изразил неверување дека ниту во Белград, ниту пак во Загреб
не можеле да сфатат оти некој можел да има свои убедувања кои,
во исто време, не биле нивни, а притоа да биде чесен човек.196
МИЛЕТИЧ И МАКЕДОНСКАТА 1903 ГОДИНА
Додека Милетич се обидувал нешто да направи на планот
на помирување помеѓу двата комитета и МРО во Солун, од 2 до 4
јануари 1903 година кабинетот за физика и хемија на егзархиската гимназија “Св. Кирил и Методиј“ се одржал конгрес со основна
точка на дневниот ред – прашањето на идното востание.197 Со КонА. Христов, Ј. Донев, Македонија во меѓународните договори 1875–1919, док.
21, с. 139-143.
193 Das Macedonische Problem, Neue Freie Presse, 1 märz 1903.
194 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914, док.
56, с. 132, ф. 2.
195 Исто, с. 130.
196 Л. Милетичъ, Професоръ Ватрослав Ягичъ за Македония, с. 29.
197 Светлозар Елдъров, Тайните офицерски братства во освободителните
борби на Македония и Одринско 1897–1912, Военно издателство, София,
2002, с. 84.
192
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гресот во Солун претседавал Иван Гарванов, а учествувале второстепени личности кои биле под силно влијание на авторитетот на
ЦК.198 На него се развила дискусија за потреба од востание. Причините биле разни – од заканата за нова врховистичка акција до
поволната меѓународна ситуација.199 По одредена дискусија, била
донесена одлуката за кревање востание во Македонија. Врз одлуката за кревање востание, влијаеле и дискусиите на Иван Гарванов, кој тврдел дека ако востаниците издржат две недели, тогаш
Бугарија ќе влезе во војна против Турција, а тоа го поткрепил со
„една дописна картичка од бугарскиот воен министер Стефан Паприков до Борис Сарафов, во која настојчиво „го молел“ да не се испушти погодниот момент за востание во Македонија и дека Бугарија ќе го поддржи со објавување војна против Турција“.200 Кон
оваа негова дискусија, со сличен став, се приклучил и Анастас Лозанчев, кој споменал дека за тоа бил овластен од страна на секретарот на Бугарската трговска агентура во Солун Неделко Колушев.201 Патот кон востанието бил отворен.
Помирителната акција на Милетич и неговиот колега Георгов завршила без резултати. Решението за почеток на востанието во Македонија во 1903 година придонело овие контакти да
престанат.202 Набрзо и бугарската влада ја забранила дејноста на
ВМК и на тој начин потребата од помирување помеѓу организациите едноставно исчезнала. Милетич, по прашањето на помирувачката комисија, можел да го слушне и мислењето на еден од најистакнатите дејци на Македонската револуционерна организација,
Ѓорче Петров. Во текот на нивните средби на кои Ѓорче му ги кажувал своите спомени на професорот, прилепчанецот се искажал
и за мисијата за помирување: „Тогаш, зимата 1902, се појави обидот за помирување, во кој и вие учествувавте. Јас бев секогаш за
спогодување, и во овој случај јас ќе излезев да се прифатам, само
ако бев убеден дека може да стане и немаше потреба од надвоВанчо Ѓорѓиев, Борбата за автономија на Македонија и за создавање на македонска држава (1893–1912), с.65.
199 Исто.
200 Ванчо Ѓорѓиев, Бугарија „за“ или „против“ одлуката за востание во Македонија во 1903 година, Зборник на трудови во спомен на Емилија Петковска, Завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Струмица,
Струмица, 2014, с. 224.
201 Исто.
202 Димитър Гоцев, Българските учени и тяхната роля во националноосвободителното движение на българите в Македония в края на XIX и през ХХ век,
Македонски преглед, година XIV, кн. 1, София, 1991, с. 16.
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решни фактори да смируваат. Јас немав лични маки. Спогодбени
комисии имаат смисла само при лични маки или пак, ако ние сами не можеме да се објасниме како да стане тоа помирување, тогаш да дојдеме кај вас, кај Георгов и др., и да прашаме за совет.
После толку обиди за помирување можеа господата Матов и Татарчев – да се оставиме сега ние – директно да се однесат до Цончев за помирување. Тие не го направија тоа, туку се стремеа да нè
отстранат нас, без да ви објаснат вам за вистинската положба на
работите“.203
Настаните во Македонија во пролетта на 1903 година се
развивале со огромна брзина. Секој ден нешто се случувало, а востанието за кое сите говореле, станувало сè поизвесно. Приказните
за предвремено или задоцнето востание се едноставно приказни.
Сепак, еден настан ги потресол не само Македонија и Османлиската Империја, туку и Европа. Една група млади македонски анархисти, не гледајќи друг начин да ја придобијат европската јавност
на страната на народот кој страдал и да ја принудат европската
дипломатија на поконкретни чекори, решиле да извршат терористички акции во Солун. Кон крајот на април 1903 година, во големото македонско пристаниште младите анархисти извеле серија
атентати. Во нив бил запален францускиот брод Гвадалкивир,
била разурната филијалата на Отоманската банка, како и некои
други помали акции.204 Македонските анархисти, познати во историјата како гемиџии, со акциите насочени кон странскиот капитал, сметале дека ќе го свртат вниманието на Големите сили и ќе
предизвикаат нивна интервенција.205 Тоа делумно и се остварило,
бидејќи во солунското пристаниште впловиле странски воени
бродови, но од друга страна нивните акции предизвикале репресалии на османлиската власт врз мирното цивилно население.
Солунските атентати и репресалиите врз недолжното население кои следеле по гемиџиските акции предизвикале возбуда кај Милетич Тој смета дека тоа што се случувало во Македонија било страшно, но и дека ќе биде уште пострашно. Самиот тврдел дека тоа што го слушал влијаело врз неговите предавања, а и
студентите на факултетот каде што предавал биле под силно влиЉубен Лапе, Ѓорче Петров. Спомени. Кореспонденција, Култура, Скопје,
1984, с. 164.
204 Ванчо Ѓорѓиев, Борбата за автономија на Македонија и за создавање на македонска држава (1893-1912), с. 66-67.
205 Исто.
203
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јание на настаните во Македонија.206 Тој дури сметал дека една
војна со османлиската држава речиси била неизбежна, иако новата бугарска влада на Рачо Петров се обидувала да ги смири односите со соседот. Години по солунските атентати, Милетич во предговорот на спомените на Павел Шатев посветени токму на солунските настани и на неговото, подоцнежно, заточение во Фезан,
денешна Либија, го дал своето мислење за овој голем херојски
потфат на младите македонски анархисти: „Солунскиот атентат,
извршен на 16, 17 и 18 април 1903 година, претставува најпотресниот настан во историјата на македонската ослободителна борба
до Илинденското востание. Тој претставува најкрвавиот предвесник на сè она што следуваше подоцна, страшен симбол на народното негодување, зовриено до избезумување, на очајничко решение да се побара излез, по секоја цена, од неподносливото темно
ропство, кон светлата иднина“.207
Забраната за дејствување на Македонскиот врховен комитет и претходната неуспешна мисија за помирување на тандемот
Милетич–Георгов не значеле и крај за организирањето на македонската емиграција во Бугарија. На 23 април 1903 година во Софија било формирано Добротворното друштво за помагање на
настраданите од турскиот режим во Македонија и Одринско.208
Милетич бил активен член на ова здружение, чиј претседател бил
Никола Червениванов од Кукуш. Тој и во дејствувањето на ова
здружение забележал како дејствувањето на генералот Цончев
повторно можело да предизвика расцеп помеѓу македонските
емигранти во Бугарија. Имено, по создавањето на споменатото
друштво, приврзаниците на поранешниот комитет Михајловски–
Цончев создале ново здружение со иста намена на чело со Васил
Дијамандиев.209 За разлика од моментите кога Милетич се обидувал да ги помири раскараните македонски групи и паднал во очај
од однесувањето на генералот Цончев, во моментите кога овој се
обидел да формира паралелно здружение за помош на настраданите во османлиската држава, Милетич со неговиот пријател Георгов отворено застанале зад друштвото на чие чело бил ЧервеР. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914,
док. 57, с. 133.
207 Павел Шатев, Солунскиот атентат и заточението во Фезан, Култура,
Скопје, 1994, с. 15.
208 С. Елдъров, Върховният македоно-одрински комитетъ и Македоно-одринската организация в България, с. 126.
209 Исто, с. 127.
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ниванов. Во весникот Софиски ведомости на 3 јуни 1903 година
се појавило соопштение потпишано од 13 истакнати универзитетски професори и поранешни членови на ВМК: Милетич, Георгов,
Д. Агура, В. Златарски, Б. Цонев, А. Љапчев, Г. Паунчев и др.210
Така, според Елдров, оваа група отфрла секаква можност за нова
поделба меѓу емиграцијата, ги обвинила иницијаторите за создавањето на второто здружение дека сакаат нов расцеп, а на бугарската јавност ѝ препорачала својата помош да ја упатува на здружението чиј претседател бил Червениванов.211
Според споменатиот бугарски историчар, оваа изјава на
интелектуалците само долеала масло на огнот кој горел.212 Оваа
изјава била коментирана во весникот Реформи, во кој било наведено: „лицата кои сакаат да се претстават пред бугарското општество како олицетворение на македонското движење, олицетворуваат една грозна злосторничка мафија која ја ограбила Македонија
и му го нанесе најголемиот срам на нашиот народ“.213
Во Македонија, атентатите во Солун биле само една увертира кон настанот што ја одбележал 1903 година – востанието во
Крушево. Решението од Солун за кревање на општо востание во
Македонија било причина за одржување на конгрес на Битолскиот
револуционерен округ на почетокот на мај во демирхисарското село Смилево. Конгресот бил одржан под претседателство на Даме
Груев. Во ова демирхисарско село, била донесена одлука за почеток на востанието во Битолскиот револуционерен округ. За датум
на почеток на Востанието бил одреден 2 август 1903 година.214
Во екот на подготовките за започнување на Востанието во
Македонија, во Софија се подготвувала изградба на зградата на
Бугарскиот народен театар. Министерот за народна просвета,
универзитетскиот професор, Иван Шишманов, на 14 јули 1903 година издал една наредба за назначување Привремена комисија
за определување место за изградба на Народниот театар, на чело
со Илија Миларов, во која бил вклучен и Милетич.215 Така, ЉубоИсто, с. 336–337.
Исто
212 С. Елдъров, Тайните офицерски братства во освободителните борби на
Македония и Одринско, с. 91.
213 Исто.
214 Ванчо Ѓорѓиев, Борбата за автономија на Македонија и за создавање на македонска држава (1893–1912), с. 66-67.
215 М. Н. Димитров, Илия Миларов. Литературно- биографическа бележка за
първия директор на Народния театръ, Годишник на Народния театръ
Иван Вазов, София, 2009, с. 22/
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мир малку можел да се оттргне од македонските проблеми, кои
очигледно го оптоварувале и го загрижувале.
На теренот во Македонија востаничкио0т оган бил запален. Во Крушево, во согласност со решенијата на Смилевскиот
конгрес на Битолскиот револуционерен округ, на 2 август започнало Востанието. Тоа било објавено со читање прогласи пред востаничките чети, со држење говори на војводите, осветување на востаничките знамиња, прекинување на телефонските и телеграфските линии, напади на беговските кули и чифлизи, напади на
османлиските гарнизони и напади врз населените места.216 Востанието многу брзо добило масовен карактер. Милетич и професорот Иван Георгов, на 2 август 1903 година, го посетиле бугарскиот премиер Рачо Петров. Според Димитар Гоцев, тие оваа посета ја
направиле во името на ВМОРО,217 но за ова негово тврдење не располагаме со материјали кои би го потврдиле. Како и да е, на средбата двајцата универзитетски професори го информирале бугарскиот премиер околу почетокот на востанието во Македонија.218
Според спомените за Илинденското востание кои ни ги соопштува Иван Георгов, првично бугарскиот премиер малку со недоверба ја проследил информацијата, но набрзо добил официјални депеши во кои се говорело за почетокот на Востанието во Македонија.219 Сепак, не веруваме дека бугарскиот премиер не бил запознаен со Востанието, а и со неговите подготовки. Имено, по донесувањето решение за кревање востание во Македонија, Иван Гарванов и Велко Думев заминале во бугарската престолнина, каде што
се сретнале и со министерот за внатрешни работи Димитар Петков, кого го информирале за решението. Петков им ветил материјална поткрепа за Востанието доколку престанат да го компромитираат Кнежеството.220 Меѓутоа, наскоро владата во Софија го
променила мислењето, па така во февруари 1903 година Министерството за надворешни работи го задолжило Неделко Колушев
да им укаже на водачите на ТМОРО да се откажат од идејата за
востание. Истиот Колушев кој ветувал помош, морал да побара
откажување од решението за кревање Востание.221 Петров, сепак,
Ванчо Ѓорѓиев, Борбата за автономија на Македонија и за создавање на македонска држава (1893–1912), с. 67.
217 Д. Гоцев, Българските учени, с. 16.
218 Исто.
219 И. Георгов, Един дребен спомен за илинденското възтание, с. 37–38.
220 Ванчо Ѓорѓиев, Бугарија „за“ или „против“ одлуката за востание во Македонија во 1903 година, с. 225.
221 Исто, с. 227.
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не бил изненаден од Востанието. Сосема друга работа е дали тоа
ѝ одговарало на неговата влада, во тие моменти.
Една недела по почетокот на Востанието, во Софија, во една од салите на Високата школа, бил одржан состанок на кој присуствувале претставници на сите политички партии во Софија.222
Со состанокот претседавал Љубомир Милетич. На него била избрана една комисија, која почнала да се нарекува добротворна
комисија за помош на настраданите Македонци.223 На чело на Комисијата бил универзитетскиот професор Димитар Агура. Оваа
Комисија, во која активно учествувал Милетич, покажала голема
активност за време на Илинденското востание. Треба да споменеме дека оваа комисија за помош на настраданите Македонци со
која раководел професорот Агура успеала да собере одредена сума
пари. Димитар Агура, во еден разговор со Григор Начович, вели
дека Комисијата собрала 900 000 лева, кои биле им дадени на
„македоно-одринските организации и чети“.224 Во овој контекст,
треба да забележиме дека македонското население имало потреба од каква било помош. Османлиските воени сили и башибозукот
кој ги придружувал, успеале да го задушат Востанието. Според Мемоарот на Внатрешната организација, за време на Востанието во
Македонија настрадале 201 населено место, повеќе од 12 400 куќи
биле опожарени, без покрив над главата останале над 70 000
луѓе, 30 000 лица пред налетот на војската и башибозукот биле
принудени да ги напуштат своите домови, а 8 816 лица – мажи,
жена и деца биле убиени.225
Покрај споменатата Комисија, била формирана уште една,
која ги обединувала емигрантските групи од разни делови на
османлиска Македонија. Таа била наречена Врховна комисија.226
Инаку, треба да забележиме дека двете комисии соработувале.
Настаните во Македонија барале запознавање на меѓународната
јавност за случувањата. Оние што се бореле немале време за тоа,
но емиграцијата во Бугарија можела нешто да направи на тој
С. Елдъров, Върховният македоно–одрински комитетъ и Македоно–одринската организация в България, с. 128.
223 Исто.
224 Светлозар Елдъров, Сръбската въоряжена пропаганда в Македония 1901–
1912, Военоиздателски комплекс Св. Георги Победоносец, София, 1993, с.
219
225 Ванчо Ѓорѓиев, Борбата за автономија на Македонија и за создавање на македонска држава (1893–1912), с. 71.
226 С. Елдъров, Върховният македоно–одрински комитетъ и Македоно–одринската организация в България, с. 129–131.
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план. Затоа воопшто не чуди што македонската емиграција во
Бугарија решила во европските престолнини да испрати делегација со цел да го запознае европското јавно мислење и владите за
состојбите во Македонија. Иницијативата за праќање делегати била на Добротворната комисија на Димитар Агура. При дискусиите
кои личности требало да ја сочинуваат делегацијата, се појавиле
ситни недоразбирања. Имено, Комисијата ги препорачала професорите Милетич и Георгов. На овој предлог некои сметале дека
тоа претставува натрапување, па морало од страна на предлагачите да се објасни зошто овие двајца професори требало да бидат
дел од делегацијата што било планирано да ги посети европските
престолнини.227 Откако било договорено Делегацијата да биде составена од митрополитот Симеон, професорите Милетич и Георгов,
како и д-р П. Нејчев, се појавил друг проблем.228 Имено, помеѓу
делегатите се водела дискусија по прашањето која да биде првата
дестинација на оваа делегација – Русија или Западна Европа? Решението околу ова прашање набргу било донесено. Според ставот
кој преовладал, делегацијата прво требало да ја посети Русија.
Доколку таму добие одредени ветувања, тогаш делегацијата ќе се
вратела во Бугарија.229 Во спротивно, пратениците би продолжиле во Западна Европа.
Меѓутоа, тоа не било и крај на проблемите. Решението делегацијата првично да замине за руската престолнина, неочекувано, се соочила со еден голем проблем. Русија одбила да го прими митрополитот Симеон како член на Делегацијата. Тогаш било
решено пратениците да заминат директно за Западна Европа, но
по вмешувањето на Андреј Љапчев, сепак, Русија останала првата
дестинација за посета и за активности. Нормално, митрополитот
Симеон отпаднал од Делегацијата. Така, Љубомир Милетич заминал за Русија во друштво со Георгов и Нејчев.
Во Санкт Петербург тие биле примени од страна на рускиот министер за надворешни работи Хартвиг. Тој во разговорите
бил љубезен, но им забележал за Востанието во Македонија.230
Оваа негова реакција не била изненадувачка, ако ја имаме предвид руската позиција околу македонското прашање. Во некои
весници во Франција се појавила информација дека двајцата делеЕфтим Спространов, Дневник, с. 288.
С. Елдъров, Върховният македоно–одрински комитетъ и Македоно–одринската организация в България, с. 131.
229 Исто, с. 131.
230 Исто.
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гати при приемот во Министерството за надворешни работи побарале конзулите на Русија, Франција и Англија да добијат овластување да ја распространуваат меѓународната помош која била собирана за настраданото христијанско население.231 За време на
престојот на Милетич и Георгов во руската престолнина, тие
двајца дале неколку интервјуа. Така во интервјуто, објавено во весникот Новое время, Милетич објаснил дека главната цел на нивното доаѓање во Санкт Петербург било собирање помош за настраданото население во Македонија и во Одринско.232 Според него,
Востанието не било организирано отстрана, туку било дело на месните сили, а душа на Движењето биле Гоце Делчев, кој веќе загинал, и Даме Груев.233 Масовната поддршка на Востанието од страна на населението во Бугарија се должела на фактот што во таа
земја живеела бројна македонска емиграција.234 Ова интервју било
пренесено во францускиот весник La Presse.235 Во истиот весник,
претходно, се појавила една доста интересна информација. Во
време додека во Софија сè уште се подготвувала делегацијата за
пат кон руската престолнина, во споменатиот весник било напишано дека двајцата софиски професори во руската престолнина ќе
се заложат за автономија на Македонија на чело со еден христијански гувернер како единствено решение за зачувување на мирот
во регионот.236 Кога е во прашање мисијата во Санкт Петербург,
има еден интересен детаљ. Милетич и неговиот пријател имале
намера да побараат средба и со рускиот цар Николај II, но, за нивна жал, оваа желба не им била остварена.237 Мислиме дека нивната намера била претерана. Дури и да имало некаква можност за
таква средба, самиот факт што министерот за надворешни работи
Хартвиг имал критички став кон Востанието, едноставно секаква
средба на повисоко ниво била невозможна. Како и да е, може да
се заклучи дека резултатите на мисијата во руската престолнина
во која учествувал Милетич биле далеку од очекуваните.238 На некој начин посетата на Ламсдорф на Софија од крајот на 1902 годиLa Presse, No. 4141, octobre 1903.
С. Германов, Руската общественост и революционното движение в Македония и Одринско 1893–1908, с. 133.
233 Исто.
234 Исто.
235 La Presse, No. 4142, 2 octobre 1903.
236 La Presse, No. 4114, 4 septembre 1903.
237 Национално–освободителното движение на македонските и тракийските
българи 1878–1944, т. 3, МНИ, София, 1995 с. 116.
238 Исто.
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на ги детерминирала и резултатите на мисијата на софиските
професори во Санкт Петербург.
Следната нивна дестинација бил Лондон. Доаѓањето на
Милетич и на Георгов во британската престолнина не било никаква тајна. Дописникот на лондонски The Times од Софија во еден
свој напис известил за нивниот пат кон Лондон.239 Двајцата пратеници пристигнале во британскиот главен град на 7 октомври и се
сместиле на плоштадот Расел.240 Милетич со својот колега и пријател веднаш започнал со дејствување. Двајцата по доаѓањето
имале вечера со група политичари и нивни пријатели во Уајтхолкорт. Милетич и Георгов во британската престолнина се сретнале
со видни британски дејци од јавниот и политичкиот живот, како
браќата Бакстон, Едвард Греј, Брајлсфорд и со други.241

Лондон

Во рамките на својот престој во Лондон, Милетич и Георгов дале едно интервју за тамошниот дневен лист Daily News. Во
ова интервју тие нагласиле дека уништувањата кои ги прават Турците во Македонија се неколку пати поголеми од она што го знае
Английският печат за Илинденско–преображенското въстание, МНИ, София, 1998, с. 261.
240 Исто, с. 297.
241 Христо Силяновъ, Дялото на проф. Милетичъ за Македония, Македонски
преглед, . г. 11, кн. 1 -2, София, 1938, с. 34.
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јавноста. Според нив, веќе била традиција османлиските сили да
се светат врз неборечкото и невооруженото население.242 Милетич и неговиот пријател сметале дека Востанието не е задушено и
постојат реални шанси тоа да продолжи напролет, доколку европската интервенција биде одложена. Според нив, „Македонците ќе бидат принудени да ги продадат своите животи за многу висока цена“.243 Интересно, во ова интервју, двајцата софиски професори не биле подготвени да дадат изјава во однос на бугарската
влада, бидејќи не биле ополномоштени за такво нешто. Двајцата
нагласиле дека нивната мисија имала хуманитарен карактер. Исто
така, тие сметале дека Велика Британија, како потписник на Берлинскиот договор, имала целосно право да изврши притисок врз
Европа за подобрување на состојбите во Македонија. Двајцата се
заблагодариле на уредништвото на споменатиот весник за формираниот фонд за помош на настраданите, а истовремено ја изразиле својата разочараност од руско-австроунгарската нота, за која
сметале дека му дава можност на султанот да се справи со Востанието.244
Во истиот дневен весник, на истиот датум кога се појавило
интервјуто на софиските професори, бил објавен еден апел до британската јавност, потпишан од Љубомир Милетич, Иван Георгов,
Симеон Радев, Андреј Љапчев, Христо Станишев, Владимир Руменов, Тома Карајовов, Н. Червениванов и Г. Георгов. Во овој апел,
потписниците посочуваат на надежта која востаниците ја гледале
во интервенцијата на европските сили во полза на потчинетото население.245 Тие пишувале за страшната положба на населението во
востанатите реони и за уништувањата кои ги правеле регуларните
османлиски сили и башибозукот. Според мислењето на потписниците, воените раководители во Цариград сметале дека Востанието
можело да биде уништено со методите кои претходно биле применети во Ерменија, поточно со истребување на населението во
разбунтуваните области. Затоа тие се обраќале кон луѓето кои биле благословени од бога со цел да им помогнат на нивните несреќни браќа кои биле оставени да умрат, но кои заслужувале подобра судбина, со цел да бидат спасени од најлошата смрт.246
Английският печат за Илинденско-преображенското въстание, с. 291.
Исто.
244 Исто.
245 Исто, с. 293.
246 Исто.
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Апелот кој бил објавен во Daily News не бил единствен каде што се потпишал Милетич. На 12 октомври, во највлијателниот британски дневен весник The Times, бил објавен еден апел
потпишан од двајцата софиски професори кои биле пратени во
Лондон. Милетич и Георгов во нивниот апел нагласуваат дека биле длабоко трогнати од сочувството на англиската јавност кон
страдањата на населението во Македонија. Двајцата нагласиле
дека, сепак, само симпатиите и помошта за населението не биле
доволни за да се реши неговата судбина. Затоа требало да бидат
преземени сите мерки за реформи, со цел да се дојде до промена
на политичката положба на областите, засегнати од Востанието.247
Тие го замолиле англискиот народ да дејствува поенергично за да
се стави крај на страдањето. Овие интервјуа и апели на Милетич и
Георгов, очигледно, имале за цел да ја анимираат британската јавност за состојбите во Македонија. Иако нивното доаѓање во британската престолнина имало, пред сè, цел да се поттикне прибирањето помош за настраданото население, логично било двајцата
да упатат и политичка порака. Во тоа успеале, ако се има предвид
дека нивните активности, но и апели, биле објавени во највлијателните лондонски весници.
Доаѓањето на двајцата софиски професори во Лондон било во период кога во Британија имало одредени активности на
тамошните јавни личности во однос на настаните во Македонија.
Репресалиите на османлиските сили во Македонија кон цивилното население во време на Востанието предизвикале организирање на митинзи во Велика Британија, на кои биле усвојувани резолуции. Така, во септември 1903 година, биле усвоени 143 резолуции за Македонија, а во октомври истата година 210 резолуции.
Немирната и крвава македонска реалност придонела и во ноември
1903 година во Британија да бидат усвоени уште 81 резолуција, а
во декември истата година 61 резолуција. Зад овие митинзи и
усвојување на резолуции стоел Балканскиот комитет.248 Најпознатиот митинг кој предизвикал огромен излив на симпатии и сочувство кон Македонија бил одржан во „Сен Џејмс Хол“ на 29
септември 1903 година. На овој митинг присуствувале познати јавни личности од Велика Британија како лордот Стенмор, бискупот
247
248

Исто.
Овој комитет бил основан во 1903 година. Во него членувале истакнати личности од јавниот живот во Велика Британија (Христо Андонов Полјански,
Илинденското востание и меѓународната јавност, Мисла, Скопје, 1985, с.
136–137).
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од Херефорд, лордот Ферер, сер Едвард Фрај, Ноел Бакстон, и др.
До собирот биле пратени писма од влијателни личности, како бискупот од Кентербери, лордот Спенсер, бискупот од Лондон, бискупот од Рочестер, кралскиот советник и член на парламентот Хајден и др.249 Вистинска ерупција од воодушевување и поддршка за
Македонија предизвикал говорот на бискупот од Ворчестер. Тој во
емотивниот настап забележал дека никој не ги бранел членовите
на македонските револуционерни комитети, туку безбројните селани на Македонија кои биле предмет на турските репресалии.
Бискупот, исто така, го бранел правото на македонското население
на Востание, бидејќи тоа долго време залудно чекало помош од
христијанските сили. Членот на парламентот и поддржувач на
Македонија, пратеникот Брајс, исто како и во британското собрание, зел збор и на овој митинг. Тој побарал Македонија да биде
изземена од власта на султанот.
Балканскиот комитет во Лондон не се занимавал само со
организирање на промакедонски митинзи на кои биле усвојувани разни резолуции за подобрување на состојбите во Македонија.
Комитетот организирал и акции за собирање помош за настраданите во Македонија. Во весниците биле печатени апели за помош
на настраданото население во Македонија. Само во октомври
1903 година во Велика Британија биле собрани околу 25 000
фунти стерлинзи.250 Овие средства биле собрани од страна на Балканскиот комитет кој оформил и една помошна мисија „The
Macedonian Relief Committee“. За претседател на оваа мисија бил
избран Хенри Ноел Брејлсфорд, а за секретар Т. Бакстон. Оваа мисија од октомври 1903 година, шест месеци по ред, во загрозените региони на Македонија ја организирала и ја разделувала собраната помош од британските граѓани.
Настаните во Македонија поврзани со Илинденското востание нашле место и во британската поезија. Македонската револуционерна борба нашла одраз во делата на двајца британски поети: Монтагју Ломакс и Џон Оксенхем. На 26 септември 1903 година, во Дејли Хроникл, Монтгју Ломакс ја објавил песната Македонија 1903 (еден апел до Европа), а Оксенхем во весникот Дејли Нуз ја објавил песната Македонија (Macedonia).251
Манол Пандевски, Македонофилското движење во Западна Европа во 1903
година. Документи, Архив на Македонија, Матица македонска, Скопје, 1995,
с. 122–126.
250 Х. Андонов Полјански, Илинденското востание..., с. 139.
251 Исто, с. 210-215.
249

66

Далибор Јовановски

Активностите на Лондонскиот комитет, настапите на некои британски парламентарци, написите во весниците околу настаните во Македонија во 1903 година, имале одредено влијание
врз однесувањето на владата во Лондон. Тука секако не треба да се
заборават и британските интереси. Владата во Лондон, под притисок на јавноста и на сопствените интереси, на 29 септември 1903
година му испратил инструкции на својот амбасадор во Виена,
сер Ф. Планке за потребата од поефикасни мерки за подобрување
на состојбите во Македонија. Лордот Ленсдаун му ја соопштил
телеграмата пратена до британскиот амбасадор во Виена и на
францускиот претставник во Лондон. Во телеграмата британската влада нагласила дека веројатно ниту еден реформски проект
не би успеал доколку тој му биде доверен на муслимански гувернер, потчинет на османлиската влада и надвор од контрола на Големите сили. Според предлогот на британската влада требало да се
разгледаат две можни решенија по прашањето за гувернер на Македонија: „а) поставување христијански гувернер без врска со Балканскиот Полуостров и со Силите-потписнички на Берлинскиот
договор; б) задржување муслимански гувернер, помаган од европските заменици. Би се задоволиле ако тие заменици бидат избрани од страна на двете сили“. Владата во Лондон, исто така, побарала повлекување на резервните и задржување на регуларните
османлиски сили во Македонија, како и реорганизирање на жандармеријата. Некои од овие барања биле прифатени од страна на
Русија и Австро-Унгарија и биле вметнати во Мирцштегската
програма за реформи, која била објавена на 2 октомври 1903 година.
Двоецот Милетич–Георгов од Лондон заминал за француската престолнина. Тука исто така се обидувале да го придобијат
француското јавно мислење на страната на македонските страдалници. Како дел од активноста, двајцата софиски професори
биле примени од страна на директорот на Канцеларијата за политички прашања на Француското министерство за надворешни работи.252 Милетич и Георгов присуствувале и на еден промакедонски собир, кој бил одржан во театарот Сара Бернар, на кој говореле истакнати интелектуалци како Франси де Пресансе, Пјер Кијар, Виктор Берар, кој одлично ја познавал состојбата во Македонија, познатиот англиски археолог Артур Еванс, Ноел Бакстон,
252

Иван Илчев, Родината ми – права или не. Външнополитическата пропаганда на балканските страни 1821–1923, Универистетско издателство Св.
Климент Охридски, София, 1995, с. 306.
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Жан Жорес и др.253 Меѓутоа, постоела голема разлика од исходот
на нивната посета на француската престолнина во однос на онаа
на Лондон. Во францускиот весник L’Illustration, на почетокот од
јануари 1904 година, по повод посетата на Париз од страна на Михаил Герџиков, се појавила една статија напишана од Морис Кан.
Статијата не би била од интерес за нашата тема доколку во неа авторот не
се осврнел и на посетата на Милетич
и Георгов на француската престолнина. Според авторот на статијата,
двајцата професори во Париз објасниле колку била тешка состојба во
Македонија и колку големо било
страдањето на тамошното население.
Милетич и Георгов, според Кан, вложиле напор да соберат помош за сите
тие жртви. Но, францускиот новинар
забележал дека во Париз нивната мисија немала таква среќа како во британската престолнина – „ Што ќе напИван Георгов
рави Франција? Додека весникот Daily News за неколку денови собрал 900 лири стерлинзи (22 500
франци), француските весници не отворија никаква сметка.
Додека во Лондон работат два балкански комитети – едниот за помош, а другиот за политички проучувања, во Париз не е
создаден ниту еден. Неколку приватни лица, кои се интересираат
за прашањата на Ориентот, организираа собрание, кое се одвиваше во театарот Сара Бернар во неделата – 25 октомври. Присуствуваа господата Милетич и Георгов. Беа искажани неколку убави зборови и други кои беа помалку красноречиви. Беше осудена
политиката на Хамид. Се изгласа дневниот ред и тоа беше сè. На
разделбата, господата Милетич и Георгов со мака го криеја своето разочарување“.254
Покрај поважните европски престолнини за време на
Илинденското востание, Милетич ја посетил и Прага, каде што
побарал поддршка и помош за „несреќните македонски семејМ. Пандевски, Македонофилското движење во Западна Европа во 1903 година, с. 137-167; Pro Armenia, No. 72-73, 1-15 Novembre 1903, p. 386.
254 Михаил Гердџиков и подвигът на тракийци. Документален сборник. Съставители: Надежда Недкова, Евдокия Петрова, Университетско издателство
Св. Климент Охридски, София, 2002, с. 241.
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ства“.255 Милетич, како што пишува Мурдаров, во „престолнината
на новите словенофили“ сакал да го привлече вниманието на чешката јавност за настаните во Македонија и да ги повика словенските браќа на помош.256 Професорот во чешката престолнина развил
широка дејност, со цел да ги оствари своите цели. Во Прага започнала да се собира помош за настраданите. Затоа тој имал намера
да поттикне создавање на еден Комитет кој би се грижел за собирање помош за настраданото македонско население.257 Од своите
контакти кои ги имал во Прага, Милетич заклучил дека водечките јавни и политички личности имале позитивен став кон неговата идеја.258 Тој успеал да даде и едно интервју во чешкиот весник
Politika, каде што ги изнел своите видувања за македонските состојби и страдања.259 Милетич во Прага присуствувал на Заседанието на посебната седница на тамошниот Народен совет, каде што
детално ги објаснил состојбите поврзани со македонското прашање и побарал од чешките пратеници да го постават прашањето за
настаните во Македонија во Виенскиот парламент.260 Дали успеал во таа своја намера да предизвика некаква активност во
Чешка? Во едно писмо на Ватрослав Јагиќ до него, од 31 декември 1903 година, било напишано: „Вашето настојување во корист
на Македонците, дури сега, наидува на одѕив во Чешка, бидејќи
водачите на чешкиот народ се завадиле со Корбер“.261 Писмото на
Јагиќ до својот колега и пријател во кое го информира за резултатите од неговата посета на Прага и барањето за помош за настраданите Македонци се поклопува со пишувањето на Христо Андонов Полјански на темата за одгласот на востанието во Чешка.
Овој македонски историчар дава податоци за одржување митинг
во прилог на Македонија во Прага на почетокот на декември
1903 година, но и кон крајот на истиот месец.262 Исто така, во најХристо Силяновъ, Дялото на проф. Милетичъ за Македония, с. 34.
В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 99.
257 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914, док.
58, с. 135.
258 Исто.
259 Исто.
260 Ivan Dorovský, Balkánská problematika a česka společnost. II Ohals
Ilinddenského povstáni v Makedonii roku 1903 u nás. Sbornik praci Filozofské
fakulty Brnénske univeritety, Brno 1973, s. 52.
261 Л. Милетичъ, Професоръ Ватрослав Ягичъ за Македония, Македонски преглед, II/3, София, 1926, с. 21.
262 Х. Андонов Полјански, Илинденското востание и меѓународната јавност,
с. 158.
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големиот чешки град биле организирани вечери на кои била собирана помош за настраданото македонско население.263 Може само да забележиме подобро и подоцна да имало некаков ефект од
неговиот ангажман во полза на Македонија, отколку да немало.
Кога станува збор за прашањето околу тоа колку средства
собрале Милетич и Георгов, интересен е податокот што го најдов
кај Гребенаров. Овој бугарски историчар смета дека над 600 000
лева биле собрани како помош, која била искористена за храна и
облека за населението во Битолско по задушувањето на Востанието.264
Во Софија со големо внимание се следела нивната мисија
по европските престолнини, очекувајќи одредени резултати.265
Пишувајќи за посетата на Милетич и Георгов на европските
престолнини, Димитар Гоцев тврди дека под нивно влијание во
некои од посетените градови биле формирани благотворни комитети, кои собирале и испраќале парични и материјални средства
за настраданото население.266 Можеби оваа констатација на бугарскиот историчар е пресилна, но не може да се негира нивниот
обид да го актуализираат прашањето на настраданото население
во Македонија.
Македонската востаничка 1903 година, очигледно, го мотивирала Милетич да се ангажира за запознавање на европската јавност со позицијата и страдањето на македонското невооружено
население. Оваа активност без никакво сомнение може да ја оцениме како многу позитивна дејност на софискиот професор. Неговата главна професионална дејност била поврзана со словенската филологија. Милетич веќе бил признат авторитет во оваа
научна област. Неговото име станало неодминливо кога биле во
прашања составувања на разни зборници или пак енциклопедии
поврзани со словенската филологија. Така, во овој период се подготвувала една словенска енциклопедија под редакција на хрватскиот славист Ватрослав Јагиќ. Во оваа енциклопедија било
предвидено Македонците да бидат одделно обработени од страна
на рускиот славист П. А. Лавров.267 Бугарскиот филолог, роден во
Исто.
А. Гребенаров, Академик Любомир Милетич – летописец на македонското
освободително движение, с. 27.
265 Les temps, No. 15492, 15 novembre 1903.
266 Д. Гоцев, Българските учени, с. 17.
267 Блаже Ристовски, Димитрија Чуповски 1878 – 1940, т.1, Култура, 1978, с.
211–212.
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Штип, реагирал на оваа можност. На 27 декември 1903 година,
Милетич му испратил писмо на својот пријател, Јагиќ со барање
да не се дозволи Лавров да пишува за говорите во Македонија,
туку тоа да го направат бугарските слависти Цонев или пак самиот Милетич.268 Според Блаже Ристовски, со цел да не се дозволи
одделувањето на македонските говори, Милетич го посетил Јагиќ
во Виена со цел лично да го убеди хрватскиот славист да не дозволи одделување на македонските Словени и во тоа успеал.269 Интересно во ова писмо до својот хрватски колега и пријател Милетич
забележал дека неговиот мајчин дијалект бил велешко-прилепско-битолскиот,270 што било и точно, бидејќи неговата мајка потекнувала од Велес. Тука треба да споменеме дека во османлиска
Македонија националната припадност многу често била променлива категорија во зависност од тоа која пропаганда што ќе понуди. Еве еден интересен пример од Битола. Американецот Фредерик Мур направил една обиколка на Балканот, при што ја посетил и Македонија. Извесен период поминал во Битола, еден од
трите вилаетски центри на османлиска Македонија. Тука забележал еден феномен кој им бил познат на Македонците, но чуден и
несфатлив на Американците. Во својата книга, Мур напишал: „Во
друга прилика ние бевме посетени од еден повеќе просветен Македонец. Тој, исто така, беше Бугарин, тој така кажа, и во истиот
здив ни кажа дека тој имал двајца браќа, од кој еден бил Србин, а
другиот Бугарин. Овој чуден феномен, распространет во многу
делови на Македонија, тука првпат го забележав. Јас бев збунет и
прашав како такво нешто било можно. Македонецот се насмеа и
објасни дека неговото семејство било истакнато, и заради влијанието кое нивната „конверзија“ би го означила, Србите му дале
на неговиот брат неколку лири за да стане тој Србин, додека Гр(Милетич во писмото, меѓу другото, напишал: „Да се вовлекуваат во енциклопедијата некакви „Македонски Славјане“ и да се одделуваат македонските говори во посебна група – тоа не треба да се дозволи, бидејќи тоа воопшто не може да се оправда од научна гледна точка. Ние и во кнежеството
имаме западни дијалекти, како што се трнско–царибродско–босилеградскиот, кои се симнуваат далеку на југозапад во Македонија и го опфаќаат
дури кумановскиот говор... Ако македонските говори се одделат и се предадат во други раце, како сето тоа ќе се оттргне од општиот систем? Накрај, и
овој термин „македонски говори“ од географска т.е. од топографско – дијалектолошка гледна точка“), исто, с.212; Р. Божилова, Любомир Милетич до
Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914, док. 60, с. 141–142 .
269 Б. Ристовски, Димитрија Чуповски 1878–1940, т.1, с. 212.
270 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914,
док. 60, с. 142.
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ците ги наддавале сите други цркви за другиот брат“.271 Тоа се запазувањата на еден посетител отстрана, кои многу едноставно објаснувале како се определувала и искажувала националната припадност и кои биле причините за тоа. Милетич, по прашањето за
тоа кој може да пишува во енциклопедијата на словенската филологија, сметал оти Шишманов требало да пишува за туѓите зборови во бугарскиот јазик.272 Тука би сакале да забележиме еден интересен став на споменатиот колега на Милетич во однос на Македонија и на Македонците искажан токму во 1903 година, веднаш
по Илинденското востание. Гастон Рутие бил француски публицист и новинар кој во октомври 1903 година ја посетил и Македонија и балканските држави. При својата посета на Софија, тој се
сретнал со бугарскиот фолклорист, литературен историчар, универзитетски професор и министер за образование Иван Шишманов, со кого разменил мислења околу Македонија и македонското
прашање. Во нивниот разговор, Шишманов изјавил: „По десет години ако Македонија стане автономна, таму нема да постојат ниту
Бугари, ниту Срби, ниту Грци, ќе постојат само Македонци. Тие
ќе имаат заеднички политички интереси, особено економски,
што треба да ги создадат со својата неуморна работа, ако сакаат
да бидат независни од државите што се понапредни од нив и чиешто производство би го уништило нивното. Како земјоделци, не
ќе им биде воопшто од интерес да се спојат со земјоделски земји
какви што се Србија и Бугарија; како индустријалци, ќе сакаат да
ја штитат својата индустрија која ќе биде против нашата; најпосле, тие ќе сакаат да ги задржат за себе местата на функционери
во нивната администрација и на офицери во нивната војска.
Значи, Македонија ќе биде независна и Македонците ќе останат
Македонци. Ако Европа го мисли спротивното, таа греши, ако
Бугарите сметаат на бугаризација на Македонија, тоа се илузии“.273 Зошто Шишманов бил толку искрен пред Рутие не можеме да знаеме, ниту пак ќе претпоставуваме со некакви теории кои
ни одговараат. Но, слободно може да забележиме дека тој бил во
право, секој кој малку ја познава балканската историја и начинот
на кој биле и се градени современите балкански нации нема да
Frederick Moore, The Balkan trial, The Macmillan company, New York, 1906, p.
147.
272 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич..., док. 60, с 142.
273 Патописот на Гастон Рутие во Македонија од есента 1903 година во: Александар Матковски, Македонија во делата на странските патописци – 1903,
Ѓурѓа, Скопје, 2007, с. 169–170.
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има забелешка на оваа изјава на бугарскиот интелектуалец, професор и политичар.
Ангажманите околу Македонија не влијаеле на неговата
научна работа. Милетич, а тоа треба да го забележиме, во 1903 година објавил една поголема студија за бугарските Павликијани,
која предизвикала голем интерес во науката. Љубомир посветил
подолг временски период во нејзиното подготвување. Самиот напишал дека имал погрешна претстава за тоа колку му требало да
ја напише оваа негова обемна студија. Имено, кога стигнал до делот за павликијанската писменост заклучил дека има толку многу материјал со којшто располагал, и затоа би било штета за темата доколку таа се обработи брзо и лесно.274 Откако тоа го увидел,
тој се соочил со нови непредвидени празнини кои ја развлекле целата работа на оваа студија. Сепак, во август 1903 година, Љубомир го предал својот готов ракопис на печатење. Треба да се спомене дека во тоа време Павликијаните се уште живееле, во делови
од северна и јужна Бугарија. Професорот објаснил зошто го користи името Павликијани. Милетич во воведот забележал дека
тие биле вистински Бугари и дури биле и премногу ревносни католици – „така што името ’Павликијани’, зачувано кај нив од старо
време, денес има чисто историско значење , само го споменува некогашното нивно сродство со павликијанско-богомилската ерес.
Покрај нивното старо име, во последно време, во употреба влегува едно друго, сосема, ново име: „Бугари католици“ или „бугарокатолици“, коешто, навистина, од етнографско и верско гледиште
има поголема смисла, но и тоа, како и секое вештачки сковано
име, без сомнение уште долго ќе мора да се бори за првенство со
традиционалното име „Павликијани“, кое и јас го претпочитав во
својот труд, дотолку повеќе што е пократко и затоа и позгодно за
користење“.275
Задушувањето на Илинденското востание и воведувањето
на Мирцштегските реформи донеле една нова состојба во Македонија. Милетич сметал дека големите жртви кои Македонија ги
„положи на олтарот на слободата, сè уште не постигнале нешто реално“.276 Меѓутоа, тој се надевал дека реформската програма би
Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896-1914, док.
58, с. 134.
275 Л. Милетич, Нашитя павликияни, Съборник за народни умотворения, наука
и книжнина, кн. XIX, София, 1903, с. 1.
276 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914,
док. 60, с. 140.
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можела да наложи контрола на европските сили, а тоа била и надеж на македонските емигранти во Бугарија.
ОД КРАЈОТ НА ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ
ДО ПОЧЕТОКОТ НА ВОЈНИТЕ

Востанието во Македонија, иако било задушено, не значело и крај на македонската револуционерна борба. По поразот во
Востанието, многу од оние кои активно учествувале во него, пребегале на бугарска територија, со цел да земат здив и да се консолидира борбата. Токму тоа било полезно за професорот. Милетич, по задушувањето на Илинденското востание, започнал со запишување на спомените на македонските револуционери. За целите и што Милетич запишал и како ги оценил револуционерите,
подоцна ќе стане збор. Тука би сакал да цитираме еден дел од неговото писмо до Ватрослав Јагиќ во кое тој, меѓу другото, го информирал својот колега и пријател за почетокот на еден од неговите најголеми животни проекти: „Знаете ли што правам сега?
Пишувам историја на македонското востание или, поточно кажано, собирам материјал за една таква историја. Кон тоа ме поттикнаа околностите дека сега и наскоро сите водачи на македонското востание се собраа тука, во Софија. Дојдоа тука, исфрлени
од брановите на нерамната несреќна борба, за да се соземат малку преку зимата и да соберат сили за напролет. Господ знае дали
уште еднаш ќе ми се укаже така поволен момент да бидат пак така собрани заедно овие луѓе, коишто го кренале и раководеле
востанието и во најзападните делови на Македонија, во Охридската, Костурската, Ресенската, Преспанската, Кичевската околија... В година многумина од нив ќе загинат, а други никогаш нема да се наканат да дојдат тука. А сега сите тие луѓе сè уште сето
добро го помнат – особено сите дати, личните имиња, сите (дури
и најситните) настани и случки. Тие доаѓаат кај мене еден по
еден и сè ми раскажуваат од почетокот до крајот, а јас ги запишувам расказите до доцна во ноќта. До крајот на февруари ќе имам
такви одделни истории од едно 50 до 60 водачи, а потоа ќе го обработам овој материјал, ќе земам сè предвид што е напишано досега итн., и ќе составам една цела историја на македонското ослободително движење. Природно, тоа ќе излезе, дури откако конечно ќе се реши македонското прашање“.277 Милетич таа своја цел
277
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ќе почне да ја реализира во дваесеттите години на векот. Најверојатно настаните во Македонија и развојот на македонското прашање придонеле за толку задоцнета појава на собраните спомени.
Погоре забележавме дека постела голема разочараност кај
Милетич од начинот на кој руската дипломатија дејствувала во однос на македонското прашање. Таа разочараност ја делеле и многумина други македонски дејци и револуционери. Кон Русија се
гледало како кон земја која би можела да помогне. Најголемата и
единствената православна сила имала свои интереси и во други
делови од светот кои оневозможувале нејзино вмешување во Македонија на начин на кој сакале македонските револуционери.
Меѓутоа многу настани ниту зависеле од нив ниту пак биле во
нивна близина. Руското инволвирање во Кина, како и на останатите големи сили, доведувало до заострување на меѓусебните односи. Така Русија дошла во еден конфликт со најмладата голема
сила, Јапонија. Во февруари 1904 година, европската сила Русија
започнала војна со првата и тогаш единствена азиска сила, Јапонија. Тоа секако имало одраз и во однос на рускиот интерес за настаните во Македонија. Коментирајќи ја оваа војна, Милетич забележал дека македонското прашање заспало како последица на таа
војна.278 Според неговите зборови, македонските борци, откако
слушнале за војната, изјавувале дека немале среќа.279 Вознемиреноста од Руско-јапонската војна била голема кај професорот. Тој
своите мислења за можните последици од оваа војна по македонското прашање му ги изнел и на Иречек. Според Милетич, Македонците во Бугарија со голема вознемиреност го прифатиле почетокот на војната, кој го сметале за лош сигнал, односно за знак
дека „к’сметот го напушта македонското дело“.280 Колку Русија да
не била фер во однос на македонските настани и желбите на македонското население, сепак таа била, сè уште, доживувана како една од ретките земји кон која можеле да се обратат. За волја на вистината, надежта била едно, а реалноста друго – Русија, поточно
државната политичка елита, не ја помагала македонската ослободителна борба.
Македонија од 1904 година станала место за пресметка на
четите кои биле организирани од страна на балканските монархии. Членот 3 од Мирцштегските реформи предвидувал промена
на границите на вилаетите во Македонија според етничкиот сосИсто, док. 61, с. 144.
Исто.
280 Из Архива на Константин Иречек, док. 245, с. 368.
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тав на населението. Ова било поттик балканските држави да започнат со испраќање чети во Македонија со цел да извршат притисок врз локалното население за приклонување кон нивната опција. Поразот на четите на Македонската револуционерна организација им овозможил на четите организирани од страна на балканските држави послободно дејствување. Нешто што не било
можно пред 2 август 1903 година, во 1904 година станало реалност. Македонското население било изложено на голем притисок,
често проследен со насилство. Србија, која, по промената на династијата во 1903 година и доаѓањето на Петар I Караѓорѓевиќ на
престолот во Белград, започнала со испраќање чети во Македонија, кои биле составени и од локално население, станала опасен
конкурент на бугарските интереси во северните делови на овој
регион. Тоа сепак не значело дека Белград немало нешто да ѝ понуди на Софија. Во јануари 1904 година Србија повторно го активирала предлогот за заеднички српско-бугарски сојуз.281 По два
месеца, во српската престолнина започнале преговорите меѓу
двете земји, кои завршиле на 30 март 1904 година со потпишувањето на Договорот за пријателство.282 Овој договор означил нова
етапа во односите помеѓу двата соседа кои имале аспирации кон
иста територија – Македонија. Една година подоцна бил склучен и
Царински сојуз помеѓу двете земји. Во 1904 година, како знак за
приближување помеѓу Софија и Белград, биле одржани состаноци и разменети посети меѓу студентите од двете високообразовни
установи во Србија и Бугарија.283 Реалноста, сепак, била подруга.
Приближувањето помеѓу Србија и Бугарија било придружено со
посети на лекари, уметници, интелектуалци, студенти, универзитетски професори и др. При една таква посета на група бугарски
учители на српската престолнина во пролетта на 1901 г., овие биле изненадени од предавањата на српските учители, најверојатно
по историја и српски јазик, во кои како српски области била споменувана Македонија, но и Видинската и Софиската област во Бугарија.284 Ова, секако, било непријатно за бугарските гости. Споменавме дека Србија пратила вооружени чети во Македонија,
кои имале задача да го зацврстат српското влијание во оваа
османлиска област. Тука треба да ја споменеме и тезата на Јован
Михајло Миноски, Македонија и Србија 1878–1944, Скопје, 2010, с. 192.
Исто, с. 194–201.
283 Исто, с. 194–195.
284 Наум Кайчев, Македонийо възжелаена. Армията, училищтето и градежът
на нацията в Събия и Бъгария 1878–1912, с. 11.
281
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Цвииќ за македонските Словени, која била спротивна на тоа што
го тврделе бугарските научници. Токму дејствувањето на Србите
било забележано од страна на Милетич. Тој, како што самиот пишувал, се радувал на приближувањето помеѓу двете земји. Сепак,
Милетич бил видно разочаран од дејствувањето на Србите.285 Разочарувањето на Милетич од српските акции во османлиска Македонија било логично и очекувано, имајќи го предвид неговото
гледиште и став за оваа област, која тогаш била во центарот на европското внимание. Тоа разочарување, можеби, би било и поголемо, доколку му бил познат и предлогот, од есента на 1904 година, на српскиот премиер Пашиќ до грчкиот дипломатски претставник во Белград Јоанис Аргиропулос, за соработка на Србија и
на Грција во Македонија.286
Милетич, веќе можеме слободно да кажеме, во науката
станал авторитет, и тоа не само во Бугарија, туку и во странство.
Во Бугарија се јавила потребата Високата школа во Софија да
прерасне во прв бугарски универзитет. Големиот углед што Милетич го имал како научник и професор се потврдил и во 1904 година, кога во бугарското собрание се носел законот со кој Високата
школа во Софија требало да прерасне во прв универзитет во Бугарија. Тогаш името на Милетич било споменувано како една од гаранциите дека оваа високообразовна институција е достојна на
името кое требало да го носи во иднина.287
Покрај со состојбите во Македонија и со науката, Милетич
морал да се занимава и со семејните проблеми. Кон крајот на 1904
година, неговата помала ќерка сериозно се разболела, а претходно
починала и мајка му.288 Сепак, болеста на ќерката била надмината
и како што самиот напишал: „Од пред еден месец тука сите одново сме здрави и јас повторно нормално работам на своите задачи“.289
Прераснувањето на Високата школа во бугарската престолнина во универзитет бил настан кој имал големо значење за високото образование во Бугарија. Меѓутоа, почетокот донел проблеР. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914,
док. 68, с. 162.
286 Юра Константинова, Българи и гърци в борба за османското наследство,
Фабер, Велико Трново, 2014, с. 114–115.
287 В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 28.
288 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914,
док. 63, с. 150.
289 Исто.
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ми во односот универзитет–студенти, а тие не биле од образовен
карактер. Кон крајот на јануари 1905 година, Академскиот совет на
Универзитетот донел нов правилник за дисциплина во кој, меѓу
другото, се регулирале и политичките слободи на студентите.290
Имено, во Правилникот било предвидено студентите да можат на
Универзитетот да се формираат само на академска, но не и на политичка основа.291 Оваа новина не била прифатена од страна на
софиските студенти, кои сметале дека на тој начин биле ограничени нивните граѓански слободи. Тие се организирале со цел да
издејствуваат овој Правилник да биде повлечен, или изменет. Меѓутоа, студентите и Академскиот совет на Универзитетот не можеле да најдат заеднички јазик. Состојбите отишле дотаму што на 31
март, со решение на Академскиот совет, Универзитетот бил затворен на два месеца. Постоела причина за ваквото решение. Еден
ден порано во театарот Бугарија било свикано едно општо студентско собрание на кое присуствувале 750 студенти.292 На ова
Собрание било решено доколку не биде повлечен Правилникот –
тие нема да дозволат професорите да ги држат своите предавања.
Потоа, на полноќ, студентите прошетале низ софиските улици и
се задржале пред живеалиштата на некои од повлијателните професори на Универзитетот, меѓу кои била и куќата на Милетич.293
На тој начин бунтовните студенти сакале да покажат дека не се
задоволни од односот на своите професори, од кои не добиле
поддршка за нивните барања. Најверојатно, врз однесувањето на
студентите имале влијание и настаните во Русија. Милетич, како
професор, основоположник на Софискиот универзитет, не можел
да остане индиферентен на овие појави и барања, а како што видовме, студентите демонстрирале пред неговата куќа. Тој сметал
дека социјализмот е во мода меѓу студентската младина, а тоа,
според неговите размислувања, било штетно и си го поставил
прашањето каква ќе биде иднината на Јужните Словени кога
младината ќе се воспитува во социјалистичкиот дух.294 Неговата
одбојност кон социјализмот била голема и очигледна. Таа нема
да се промени до крајот на неговиот живот. Студентите нема да
успеат во своите намери. Академскиот совет во октомври и ноемН. Сретенова, Университетът и физиците. Началото, с. 150.
Годишникъ на Софийския университетъ, I, 1904–1905, София, 1905, с. 46-47.
292 Н. Сретенова, Университетът и физиците. Началото, с. 152.
293 Исто.
294 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914,
док. 66, с. 157.
290
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ври 1905 година донел решение за мали измени на спорните делови од Правилникот, кои воопшто нема да бидат во насока на задоволување на студентските барања.295
Во истата година професорот имал ангажмани поврзани
со науката. Во рамките на Бугарското министерство за народна
просвета, била формирана Археографска комисија. Целта на оваа
Комисија било издавање стари пишани споменици. Тоа ќе биде
направено во едицијата Български старини, чиј прв том излегол
во 1906 година.296 Археографската комисија во која Милетич бил
избран за претседател, вклучила еминентни бугарски научни
дејци. Покрај професорот, во неа влегле и Б. Цонев, В. Златарски и
Ст. Аргиров.297
Семејните проблеми на професорот и кон крајот на 1905
година влијаеле врз него и неговата работа: „ Старата година, исто како и минатата 1904 година, ме остави многу натажен. Зар не
беше доволно што во ноември минатата година ја загубив својата
мајка, па требаше по една година да си го погребам и татко ми...
Јас повторно излегов најсилен и докрај тоа го издржав на нога, а и
донекаде успевав да ги предавам лекциите. Но затоа пак ништо,
ама ништо друго не работев во ова време и ете – сега започнувам
да мислам за тоа“.298
Состојбата во Македонија по задушувањето на Илинденското востание и понатаму била напната. Реформите на Големите
сили кои требало да ја подобрат положбата на локалното население кое страдало од лошата османлиска управа не ги давале очекуваните резултати, иако многумина чекале подобрување на состојбите. Милетич со големо внимание ги следел случувањата во
Македонија, а продолжил и со активностите во рамките на македонската емиграција во Бугарија. Тој учествувал на некои заседанија на кои се разгледувало македонското прашање.299 Во бугарскиот главен град во 1905 година бил одржан собир на македонската и одринската емиграција. На тој собир легалните братства
од Македонија и Одринско се обединиле во Совет на здружените
македонско-одрински добротворни братства.300 На оваа конфеГодишникъ на Софийския университетъ, II, 1905–1906, София, 1906, с. 46.
Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896-1914, док.
67, с. 159–160.
297 Български старини, кн. 1, Държавна печатница, София, 1906.
298 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914,
док. 67, с. 158.
299 Исто, док. 66, с. 156.
300 Исто, док. 67, с. 160, ф. 5.
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ренција, штипјанецот бил избран за делегат од градот Софија.
Според неговите зборови, цел на ова обединување била помошта
за Македонците и работата во правец на автономија на Македонија.301 На собирот, според Станишев и Романски, Милетич бил
избран за претседател на Советот, на чие чело останал до април
1912 година.302 Снегаров, коментирајќи ја новата улога на Милетич, напишал: „Водачот на македонската емиграција, сега професорот Милетич, ги засилил своите грижи за да ја направи корисна
помошта на поробените браќа, чијашто несреќа уште повеќе се
зголеми од насилствата на српските и грчките чети“.303
Прераснувањето на Високата школа во Софиски универзитет, логично, требало да доведе до уште посилен и побрз развој
на бугарската наука. Меѓутоа, на теренот состојбите се развиле во
друг правец. Милетич секогаш се залагал за зачувување на автономијата на Универзитетот како институција. Во 1907 година бил
отворен Народниот театар во Софија. При тој чин, бугарскиот кнез
Фердинанд бил исвиркан.304 Тогаш почнал еден процес на судир
со Универзитетот во Софија. Исвиркувањето на Фердинанд не можело да остане без соодветна реакција на бугарските власти. Интересно е да се спомене дека тогашен министер на народна просвета
во владата на Димитар Петков, бил познатиот бугарски интелектуалец и универзитетски професор, Иван Шишманов. Тој се нашол
во една многу непријатна позиција. Во моментите кога власта,
поради исвиркувањето на кнезот од страна на студентите, решила да преземе нелогични и недемократски чекори кон Универзитетот, тој бил болен од пневмонија и не можел да учествува на
седницата на владата на 4 јануари. Токму на таа седница, бугарската влада донела една многу лоша одлука за Универзитетот, кој
бил сметан за одговорен за студентското однесување. Одлуката била објавена во Държавен вестник на 5 јануари и во неа стоело: „1.
Да се затвори Универзитетот во траење од 6 месеци; 2. Да се отпуштат сите професори на Универзитетот, како и доцентите и
лекторите“.305 Оваа неочекувана и жестока одлука на бугарската
влада била објаснета во истиот државен весник од страна на саИсто, с. 159.
Ст. Романски, Любомиръ Милетичъ, с. 151; Х. Станишев, Спомени за професоръ д-ръ Любомиръ Милетичъ, с. 7.
303 Ив. Снягаров, Проф. Милетичъ като народенъ деецъ, с. 43.
304 В. Мурдаров, Любомир Милетич, с.86.
305 М. Арнаудовъ, История на Софийския университетъ Св. Климентъ Охридски 1888–1938, с. 235.
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миот премиер. Според писмото објавено во овој весник, Софискиот универзитет, наместо да го јакне граѓанскиот дух, повеќе влијаел на силно помрачување на студентскиот ум и затоа таа состојба повеќе не можела да биде толерирана, туку морало да се оди на
целосно, од корен, преобразување.306 Самиот министер Шишманов, кога бил информиран од страна на премиерот Димитар Петков за решението за затворање на Универзитетот во Софија, едноставно изјавил дека не може да го прифати таквото решение и ја
поднел својата оставка.307 Тој се солидаризирал со своите колеги.
Исправно, колегијално и со професорски дигнитет. Својот професорски интегритет го ставил пред политичката функција, која е
менлива, но знаењето, научниот и образовен авторитет остануваат. Во однос на универзитетската криза од 1907 година, професорот Милетич како директно одговорен за нејзиниот развој во
погрешен правец го сметал премиерот Д. Петков, за кого сметал
дека без да размисли донел одлука за пензионирање на професорите.308 Иднината покажала дека Љубомир бил во право.
Решението на владата за затворање на Софискиот универзитет не можело да не предизвика реакција на наставниот кадар
на оваа високообразовна установа. Сепак, тука била интелектуалната елита на бугарското општество. Предавачите на Универзитетот на 8 јануари во Славјанска беседа одржале еден состанок на
кој се разгледала новата состојба. Михаил Арнаудов, пишувајќи
за овој состанок, забележал дека не постоело никакво колебање
помеѓу наставниот кадар за понатамошното дејствување.309 Врвни и познати предавачи на Софискиот универзитет на 1о јануари
1907 година изготвиле и објавиле еден манифест насловен „Кон во
бугарското општество“ во кој ги изнесуваат своите гледишта за
настанатиот проблем. Во овој манифест тие ја обвинуваат владата
за настанатата криза која може да доведе до затворање на единствениот универзитет во Бугарија. Нивното обвинување било логично, бидејќи Универзитетот не може да биде единствената институција која била одговорна за однесувањето на студентите. Тоа
што професорите сакале да ѝ го кажат на владата било невиденото мешање во универзитетската автономија. Затоа на крајот од
Исто.
Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914,
док. 87, с. 206.
308 Из Архива на Константин Иречек, док. 268, с. 394.
309 М. Арнаудовъ, История на Софийския университетъ Св. Климентъ Охридски 1888–1938, с. 243.
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Манифестот, тие нагласиле:„...ние, професорите на Бугарскиот
универзитет, нема да престанеме да дејствуваме сè додека целосно
не се признае вистината и повторно не се востанови Универзитетот, заедно со неговата автономија, и со тоа се задоволи неговата
нарушена чест“.310 Манифестот бил потпишан од страна на 34
универзитетски професори, а еден од потисниците бил и Љубомир Милетич. Со потписот на овој Манифест, Милетич јасно ставил до знаење каков е неговиот став во однос на овој голем проблем. Потписот на Манифестот означил и негово поголемо инволвирање во проблемот.
Универзитетската криза во Бугарија во животот на Милетич била измешана со семејните проблеми. Периодот од почетокот на 1907 година до следната 1908 година бил мошне тежок за
Милетич и неговото семејство. Неговиот втор син на почетокот од
1907 година починал од менингитис.311 Трагедијата била голема,
а неговата сопруга не можела да ја поднесе загубата на својот син.
Милетич, користејќи го затворањето на Софискиот универзитет,
поради погоре споменатите настани, заминал со своето семејство
во Женева, со цел да ја намали огромната болка од трагедијата.312
Љубомир се обидел да ја намали тагата која не можела да исчезне. Заминувањето од Бугарија, не значело негово напуштање
на борбата за правата на Универзитетот во Софија. Тој и од
странство активно учествувал во судирот со владата.
Новиот министер за образование во софиската влада, Апостолов, се обидел да ја реши кризата со Универзитетот во текот на
април и почетокот на мај 1907 година со понуда до професорите.
Имено, според Милетич, министерот му понудил на наставниот
кадар да го врати стариот закон доколку се согласат на работа да
не бидат вратени професорите кои не биле по мера на владата во
Софија.313 Оваа понуда била одбиена од страна на професорите.
Никој не сакал да ги остави своите колеги на цедило. Кризата со
Универзитетот продолжила и во средината на 1907 година. Тогаш
бугарската влада направила еден чекор кој предизвикал реакции
на професорите и на јавноста. Шестмесечниот период на неработење на Софискиот универзитет полека истекува, но сè уште немало договор и согласност помеѓу владата и професорите, поточно немало ни надеж дека такво нешто ќе се постигне. МинистеИсто, с. 248.
Ст. Романски, Проф. Л. Милетичъ. Животъ и научно дяло, с. 15.
312 Исто.
313 Из Архива на Константин Иречек, док. 274, с. 399.
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рот за просвета Апостолов, во јуни 1907 година, имал намера да
го отвори Универзитетот со нови професори,314 од кои дел биле
од странство.315 Ова решение на Апостолов предизвикало реакција
на отпуштените универзитетски професори, но тоа не го спречило
министерот во својата намера. На 11 јули биле одржани првите
предавања од страна на новоназначените професори. Некои професори од други држави прифатиле да дојдат во Софија со цел да
предаваат на Универзитетот. На Софискиот универзитет пристигнале професори, на пример, од Галиција, кои ги зазеле местата на дотогашните предавачи. Милетич не можел да ја прифати
оваа одлука на властите. Тој особено бил разочаран што еден негов
колега, професорот Шкрел од Галиција, со кого соработувал во
претходниот период, дошол да предава во Софија.316 Разочаран од
постапката на австроунгарските државјани, Полјаци по националност, Милетич во едно писмо до неговиот близок пријател Јагиќ
напишал дека тие дејствувале како приврзаници на принципот
„само храна за стомакот“.317 Овој негов коментар најдобро ги отсликува чувствата на софискиот професор од новата состојба во
однос на универзитетската криза во Бугарија.
Семејната и лична трагедија на Милетич влијаела врз неговата работа. Заминувањето во Италија, а потоа и во Швајцарија,
кое се поклопило со кризата на Универзитетот, за професорот значело помалку работа и повеќе посветеност на семејството кое било во голема тага. Сепак, и во тие моменти, Милетич, најверојатно
за да ја намали тагата, а и поради одговорноста која ја чувствувал,
наоѓал време и за факултетските изданија, Така во 1907 година,
под негова редакција бил објавен зборникот Известија на семинарот за словенска филологија на Софискиот универзитет.318
М. Арнаудовъ, История на Софийския университетъ Св. Климентъ Охридски 1888-1938, с. 276.
315 Носењето професори отстрана се должело на одбивањето на поголем дел од
оние кои, во Бугарија, добиле покана да предаваат на Софискиот универзитет. Коментирајќи ја таа состојба, Милетич во весникот „Ден“ напишал:
„Однапред се знаеше дека во услови кои настапија по растурањето на нашиот универзитет, свесен човек нема да прифати да дојде за професор во Софија“ (исто, с. 290).
316 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914, док.
81, с. 188.
317 Исто.
318 Извястия на семинара за слвянска филология (за 1906 и 1907 година), ред. Л.
Милетичъ, София, 1907.
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Болката за загубата на синот кај Милетич, како што забележавме, не значела и целосно повлекување од настаните поврзани со обидот да се намали автономијата на Софискиот универзитет. Тој од Женева, каде што бил со своето семејство, праќа текстови за дневниот весник Ден во кои, во полза на Универзитетот, отворено се повикувал на авторитети какви што биле Ватрослав Јагиќ и Франтишек Пастрнек.319 Некои сметаат дека токму овој негов потег придонел за конечно разрешување на конфликтот.320
За време на универзитетската криза која го задржувала сето внимание на професорот, кон крајот на ноември 1907 година во
Софија биле убиени Борис Сарафов и Иван Гарванов. Тоа било
кулминација на недоразбирањата во македонското ослободително
движење. Бугарскиот историчар Елдров, пишувајќи за судирот на
Сандански со Сарафов, забележал: „Без Цончев – нивниот најголем непријател – Сарафов и Сандански конечно се исправаат
еден против друг. Двајцата поодделно се толку силни личности и
толку изразени водачи, така што не би можеле да живеат еден со
друг подолго време...“.321 Милетич, кој не бил во Бугарија, сметал
дека тоа што се случило не е добро за македонското дело. Според
него, тоа не би се случило доколку софиската влада не се мешала
со „своите нечисти раце и во македонското дело“.322 Овој негов
жесток коментар е разбирлив со оглед на универзитетската криза,
но бил вистинит и реален. Професорот, кој немал симпатии кон
бугарскиот кнез, забележал дека една македонска фракција силно се плашела македонските работи повторно да не бидат експлоатирани од страна на „злобната кралска круна“.323 Тој многу
добро ја оценил состојбата околу причините за ликвидирањето
на Сарафов и на Гарванов. Сепак, да нема никакво недоразбирање, професорот имал остар став и за групацијата околу Сандански. Според неговото мислење, „треба да се судат и да се обесат некои пријатели на Сандански“,324 но властите во Софија се плашеле
од одмазда.
В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 87.
Исто.
321 Светлозар Елдъров, Българи, България, Български съдби, Парадигма, София,
2010, с. 55.
322 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914,
док. 83, с. 196.
323 Исто.
324 Исто, док. 85, с. 200.
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Универзитетската криза на почетокот од 1908 година имала свој крај, поволен по интересите на софиската високообразовна установа и нејзините професори кои биле привремено отстранети од наставата. На 16 јануари 1908 година била формирана нова влада во Софија на чело со Александар Малинов. Новата влада
брзо сакала да го реши проблемот со Универзитетот во согласност
со интересите на професорите кои биле отстранети од наставата.
Во бугарскиот главен град, веднаш по потпишувањето на указот
на кнезот Фердинанд со кој бил ставен крај на кризата, професорите се вратиле на работа и избрале нови декани и нов Академски совет.325 Исто така, требало да биде избран нов ректор на највисоката бугарска образовна установа. Тогаш биле избрани тројца
кандидати – професорот Милетич, кој добил најголем број гласови, потоа професорот Агура и хемичарот Рајков. Милетич не сакал да ја прифати ректорската функција поради состојбите во семејството, поврзани со смртта на неговиот син.326 Така, веќе на 28
јануари 1908 година, било објавено дека отстранетите професори
се враќаат во наставата. Неколку денови подоцна, на 31 јануари
1908 година, професорите од Софискиот универзитет објавиле
едно соопштение до бугарската јавност во кое го изразиле своето
задоволство од решавањето на кризата кое било во нивна полза.
Професорите соопштението го завршиле со „Да живее слободата
на бугарската наука“.327 На 3 март 1908 година, на Универзитетот
продолжила наставата.328 Интересна е симболиката на повторниот
почеток на наставата на единствената високообразовна институција во Бугарија. На денот кога бил склучен Санстефанскиот прелиминарен договор во 1878 година, кој станал движечка сила на
бугарскиот национализам, продолжила и наставата на Универзитетот по едногодишен прекин. Можеби тоа било чиста случајност, а можеби и не. На тој начин завршува една криза во бугарскиот образовен систем која имала политички корени и исто такви последици. Милетич и колегите успеале во своите барања.329
Тоа покажува дека научниот интегритет оди заедно со личниот и
образовниот. Кај Милетич, со сите мани како човек, тоа било неоспорно и ретко кој можел да му замери.
Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич..., док. 89, с. 211.
Исто.
327 Αννα Μπατζελη, Η επιστιμονικη κριση του 1907-1908 στη Βουλγαρια, Πρακτικα,
ΛΓ Πανελληνιο ιστορικο συνεδριο,ΕΙΕ, Θεσσαλονικη, 2014, σ. 145.
328 Исто.
329 М. Арнаудовъ, История на Софийския университетъ Св. Климентъ Охридски 1888–1938, с. 294–295.
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Мирцштегските реформи не ги донеле очекуваните резултати, а состојбата во Македонија се влошила. Јавноста во Велика
Британија редовно била информирана за случувањата во Македонија, а тамошните состојби биле дел од темите за кои се дискутирало во Британскиот парламент. Владата во Лондон со внимание
ги следела настаните во регионот. За разлика од порано, на почетокот на 1908 година британската влада се обидела да покаже
иницијатива за решавање на македонските проблеми. На седницата на Парламентот од 25 февруари 1908 година, министерот за
надворешни работи, Едвард Греј, одржал еден говор кој најавил
поголемо вмешување на владата во Лондон во реформскиот процес во Македонија.330 Тој, во подолгото обраќање до членовите на
Британскиот парламент, накратко се осврнал на проблемите кои
се појавиле за време на спроведувањето на реформите во Македонија. Греј нагласил дека неговата влада била заинтересирана за
решавање на проблемите во Македонија, но Британија не можела
сама да преземе некој вид на воена интервенција, бидејќи никој не
знаел кон што тоа би водело. Тој, во неговото излагање, нагласил
дека реформите на финансиите и на жандармеријата дале одредени резултати, но тоа било засенето од продолжувањето на нередите и дејствувањето на вооружените групи. Според неговото размислување, кое го изложил пред парламентарците, британски
интерес бил да остане разбирањето помеѓу силите кога била во
прашање Македонија. Греј предложил бројот на припадниците
на жандармеријата да биде зголемен. Офицерскиот кадар на
овие единици би бил составен од претставниците на европските
сили кои, претходно, биле инструктори во жандармериските единици. Греј забележал дека не гледал причина зошто овие офицери да не бидат дел од македонскиот буџет и нивните плати да ги
плаќа османлиската влада, а не Големите сили, како што тогаш
бил случајот. Потоа тој предложил да дојде до намалување на бројот на османлиските војници во Македонија, доколку администрацијата се покажала како поефикасна. Британскиот министер пред
пратениците го споменал и интегритетот на Македонија и на
османлиската држава. Последниот дел од неговиот предлог предвидувал Македонија да добие статус сличен на оној кој го имала
автономната област Источна Румелија. Предлогот на британскиот министер за надворешни работи ја добил поддршката на парламентарците во Лондон. На ред биле Големите сили.
330

Александар Растовић, Реформски пакет Едварда Греја за Македонију 1908
године, Историјски часопис, књ. LVIII, Београд, 2009, с. 261–262.
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Двете европски сили кои имале главен збор при изработката и спроведувањето на Мирцштегската реформска програма,
Русија и Австро-Унгарија, покажале одредени несогласувања со
предлогот на британската влада за Македонија.331 Кон нив се
приклучила и Германија, која имала големи економски, политички и воени интереси и инвестиции во османлиската држава. Тие
не се согласувале со предлогот за жандармеријата, но имале забелешки и на други делови од планот. Греј не губел време. Тој упатил писмо до министрите за надворешни работи на Големите сили во кое изразил жалење за одбивањето на неговиот план. Тој
сметал дека намалувањето на бројот на османлиските сили во Македонија би придонел и за подобри финансии, бидејќи овие воени
единици не би претставувале финансиски трошок за централната
влада во Истанбул. Тој напишал дека неговиот план би можел да
биде прифатен од Високата порта доколку некои од силите би се
ангажирале кај османлиските власти. Слично како и при говорот
во британскиот парламент, Греј ја нагласил неопходноста од
единство помеѓу Големите сили по македонското прашање. Според него, состојбата во Македонија не била безнадежна, но таа не
можела да биде решена со полумерки. Греј предложил во немирната османлиска област да биде поставен еден гувернер, кој би
бил османлиски поданик со одврзани раце во поглед на управата.
Тоа би значело дека Македонија за кратко време би можела да биде исчистена од четите, а состојбите би се смириле.
Писмото на Греј, но и дејствувањето на британската дипломатија, придонело руската влада да започне да го менува својот
став. Таа на 31 март 1908 година изнела еден предлог за Македонија, во кој биле опфатени и некои од предлозите на Греј.332 Тоа
го поттикнало британскиот министер за надворешни работи на 4
април да упати нов Меморандум до министрите за надворешни
работи на европските сили во кој уфрлил неколку елементи од
рускиот предлог за реформи во Македонија. Тој го поздравил руското прифаќање на британската идеја за именување на еден
османлиски гувернер со голема административна власт кој би
имал овластување да го одобрува буџетот без да бара дозвола од
страна на Портата.
Постепено дошло до приближување на руските и на британските ставови околу реформите во Македонија. Како резултат
на тоа приближување во Санкт Петербург дошло до преговори
331
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помеѓу рускиот министер за надворешни работи Изволски и тамошниот британски пратеник А. Николсон. Тогаш руската страна
го прифатила британскиот финансиски предлог за Македонија.
Руското прифаќање на некои мерки од реформскиот пакет
на британскиот министер за надворешни работи, при крајот на
март 1908 година, претставувал еден почеток на нова етапа во
руско-британските односи, и тоа по македонското прашање. Тоа
приближување било надополнето со средбата на британскиот крал
Едвард VII со рускиот цар Николај II во Ревал (денешен Талин), на
која се разговарало и за Македонија. За време на средбата на
двајцата монарси, британската страна предложила ново решение
за Македонија, според кое овој регион требало да добие автономна управа.333 Токму овој предлог се покажал како една од причините за избувнување на Младотурската револуција.
Втората половина на 1908 година била доста интересна за
Балканот, а особено за Бугарија. Во јули 1908 година, во Османлиската држава, избила Младотурската револуција, чија главна
цел пред сè било зачувувањето на територијалниот интегритет на
државата, а не давање поголема автономија на незадоволните народи. Првично сите етнички и религиозни заедници ја поздравиле револуцијата, надевајќи се на позитивни промени, но многу
брзо до израз дошла намерата на Младотурците да создадат
единствена отоманска нација. Оваа нивна желба најдобро се гледа
од, можеби, несреќната изјава на еден од младотурските лидери,
Енвер-паша: „Нема повеќе Бугари, Грци, Романци, Евреи, Муслимани. Сите ние сме браќа под исто сино небо. Сите сме рамноправни, се гордееме што ѝ припаѓаме на отоманската држава.“334
Оваа изјава не можела да биде со задоволство прифатена од припадниците на поголемиот дел од нетурските народи во државата,
имајќи го предвид минатото. Тоа, очекувано, предизвикало реакции кои неповратно воделе кон целосен распад на државата. Добриот познавач на тогашните состојби во регионот, британскиот
новинар Џејмс Баучер, во декември 1909 г., напишал: „Прашањето на националноста во Турција, на кое Младотурците не му приоѓаат на вистинскиот начин, ќе се покаже како несовладлива
пречка за остварување на нивната програма.“335 Оваа негова забелешка се покажала како точна.
Исто, с. 272.
Lefter Stavrianos, Balkan posle 1453, Beograd, 2005, s. 501.
335 Исто, с. 507.
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На Балканот оваа револуција предизвикала големи промени и потреси. Бугарија, користејќи ги настаните во османлиската
држава, тргнала по патот на независноста, за која веќе од поодамна се подготвувала. На бугарската желба за прогласување на
независноста, без никакво сомнение, ѝ одговарало однесувањето
на новата влада во Цариград. Имено, тогашниот отомански министер за надворешни работи при објаснувањето пред бугарскиот
претставник во Цариград, Гешов, зашто последниов не бил поканет на вечерата организирана за дипломатскиот кор, нагласил дека тоа не било направено поради вазалниот однос на Бугарија кон
Отоманското Царство336. Тоа било извонредна шанса за бугарското водство да го искористи арогантното однесување на новите
власти во Цариград. Сепак, пред да биде објавена независноста
Бугарите, надевајќи се на поддршка на некои од Големите сили
за нивната цел, успеале да постигнат договор со Австро-Унгарија,
независноста на земјата да биде прогласена пред објавата на анексијата на Босна и Херцеговина, прифаќајќи ја одговорноста за
нарушувањето на Берлинскиот договор.337 Тоа било договорено
при посетата на бугарскиот кнез Фердинанд на Австро-Унгарија.
На состанокот на бугарскиот суверен со Ерентал, одржан во Будимпешта на 23 септември 1908 г., последниов му рекол на својот
гостин дека Бугарија не треба да се двоуми да ги оствари своите
легитимни желби.338 Кога е во прашање нарушувањето на статус
квото во регионот од страна на Бугарија не било нешто ново, ако
се има предвид ситуацијата со Источна Румелија во 1885 г. По постигнувањето на овој договор бил преземен чекорот за формално
прогласување на независноста. Симболично, чинот на прогласувањето на независноста и крунисувањето на Фердинанд за бугарски Цар бил направен во средновековната бугарска престолнина
Трново. Потегот на Бугарија предизвикал остри реакции во Цариград. Тоа всушност и не било неочекувано, ако се има предвид и
една од главните причини за Јулскиот преврат во Цариград. Сепак, реално гледано, новите власти на Босфорот не биле во состојба да ги диктираат условите за прашањето на признавањето на бугарската независност. Милетич, како и секој граѓанин на Бугарија, не можел да не ја поддржи независноста на Бугарија. СлавеГ.П.Генов, Политическа и дипломатическа история на България, т. 19, София, 2005, с. 150.
337 Милчо Лалков, Димитър Саздов, Радослав Мишев, Трендафил Митев, Владимир Митев, История на третата българска държава, София, 1993, с. 160.
338 Lefter Stavrianos, Balkan, s. 504.
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њето било големо, а народот бил задоволен. Меѓутоа прогласувањето на независноста не било проследено без проблеми. Набргу
славењето било заменето со нервоза. Големите сили не брзале со
признавањето на објавената независност. Дури и Австро-Унгарија
порачала дека бугарската влада треба прво да го реши проблемот
со Источните железници.339 Бугарската страна најавила подготвеност да го реши тој проблем. Од друга страна, ниту власта во
Истанбул не била подготвена да ја признае независноста без соодветна компензација. Бугарија испратила свој преговарач во
османлиската престолнина, кому цариградските власти му испорачале една сметка од 429 000 000 лева како услов за признавање
на независноста.340 Токму ова барање предизвикало шок кај бугарската јавност. Радоста ја снемало. Самиот Милетич сметал дека
„како што изгледа, независноста, која ни беше обезбедена за секој
поволен момент во иднина, сега многу скапо ќе нè чини. И тоа
точно затоа што нашиот кнез побрза да се нарече цар во неповолно време и освен што нè претстави како орудие на германската
политика и со тоа ги оттурна за нас важните влади на западните
сили и на Русија“.341 Самиот предвидувал бура меѓу народот доколку сумата пари која била барана како компензација и понатаму биде голема. Бугарската држава била подготвена да плати одредена компензација за признавање на независноста, но со далеку
помала сума пари. Во играта влегува Русија која предлага да исплати 125 000 000 франци како компензација за признавање на
бугарската независност. Санкт Петербург предложил оваа сума
пари да биде платена од османлискиот долг како дел од репарациите кои Цариград морал да ги плати за војната од 1877/78 година.342 Многу брзо се согласиле со руските предлози за решавање
на финансиското побарување на отоманската влада од Бугарија
за признавање на нејзината независност. Всушност, решението
на некој начин било поврзано со Анексионата криза во Босна и
Херцеговина, која била предизвикана со австроунгарското решение споменатата област да биде анектирана и официјално припоена кон Дунавската монархија. Една криза како онаа со непризнавањето на бугарската независност поради некакви компензации
Елена Стателова, Стойчо Грънчаров, История на Нова България 1878-1944,
том 3, Анубис, София, 1999, с. 222.
340 Исто, с. 224.
341 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896-1914, док.
98, с. 227.
342 Е. Стателова, С. Грънчаров, История на Нова България 1878-1944, том 3, с.
227.
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било погубно за и така тешката состојба на Балканот. Затоа рускиот предлог бил прифатен и наскоро Цариград официјално ја
признал независноста на бугарската држава.
Милетич со големо внимание ги следел настаните поврзани со Анексионата криза околу Босна и Херцеговина. Кризата околу анексијата на Босна и Херцеговина го вознемирувала Милетич.
Тој во едно свое писмо до Иречек забележал дека во Бугарија не
можеле да ѝ се израдуваат на независноста, бидејќи постоела голема загриженост дали ќе има војна во регионот.343 Професорот со
право бил загрижен. Имено, според тоа што било планирано, воениот буџет требало да биде зголемен за сметка на останатите области, меѓу кои биле и образованието и науката.344
Годината кога избила Младотурската револуција, а и кога
Бугарија ја објавила својата независност, донела уште едно дело
на професорот. Како дел од изданијата на Археографската комисија, чиј член бил и професорот, тој во 1908 година во Бугарски
старини го објавил текстот на Копривштенскиот дамаскин од
XVII век како еден новобугарски споменик. Милетич во воведот
нагласил дека неговото решение за објавување на овој дамаскин се
должел на ползата која можела да биде извлечена од него за историјата на бугарскиот јазик.345
Научната дејност на професорот Милетич била следена од
страна на познати европски слависти. Неговите трудови биле ценети, па било очекувано да пристигнат и признанијата. Во 1909
година тој добил едно големо признание од меѓународната славистика. Главниот уредник на познатото и признато списание Архив
на словенската филологија, Ватрослав Јагиќ му испратил покана
на Милетич за да се вклучи во ова списание како редовен соработник во редакцискиот одбор.346 Тоа, несомнено, било големо
признание за софискиот професор, особено ако се има предвид
дека во него биле сите тогаш познати слависти, како М. Решетар,
К. Иречек, Ф. Фортунатов, А. Соболевски, В. Шилце итн.347 Така,
Милетич во редакцискиот одбор на ова списание, со мали прекини, учествувал сè до 1929 година, односно да неговиот последен
том. Тоа значи дека шест години по смртта на Јагиќ, славистот
кој го основал ова списание, софискиот професор продолжил да
Из Архива на Константин Иречек, док. 292, с. 414.
Исто, с. 415.
345 Български старини, кн. 2, Държавна печатница, София, 1908, I.
346 В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 63.
347 Исто.
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биде член на редакцијата. Тоа, како што забележал Мурдаров,
покажувалo голем респект за софискиот професор и од страна на
наследниците на Јагиќ.348
Кон крајот на декември 1909 година, во бугарската престолнина бил одржан еден поголем митинг на кој се критикувала
политиката на младотурската власт кон македонското население.
На митингот говореле истакнати личности од јавниот живот во
Софија „на чело со професорот д-р Љ. Милетич“.349 На митингот
била искажана загриженоста на македонската емиграција во Бугарија од состојбите во соседната земја. Од бугарската влада било
побарано да прекине со своето пасивно однесување кон османлиското беззаконие.
Младотурската револуција не ги оправдала очекувањата
на балканските христијански народи кои сè уште живееле во рамките на османлиската држава, но некои можности кои претходно
биле незамисливи сега станувале реални. Така, во мај 1910 година, Милетич конечно имал можност да ја посети родната Македонија. Професорите Златарски, Агура, Кацаров и Иширков организирале екскурзија на 15 студенти на Света Гора. Милетич со
неколку свои постари студенти се приклучил кон оваа група со цел
да ја посети Македонија.350 Тој не можел да ѝ одолее на екскурзијата, а како што самиот кажува, ниту неговите студенти не сакале
да пропуштат таква можност.351 Професорот сметал дека оваа екскурзија е добра можност за да може подоцна да направи посериозна посета на Македонија и на Света Гора, најверојатно за научните цели. Милетич ги посетил Хилендарскиот манастир, Солун,
Битола, Прилеп, Велес и Скопје.352 Во Солун Милетич заедно со
своите колеги и студентите ја посетиле и тамошната егзархиска
гимназија.353 Оваа екскурзија била добра можност да се запознае
со Македонија за која дејствувал. Во текот на посетата тој разговарал со претставници на локалното население, од кои слушал
поплаки за нивните проблеми со младотурските власти. Исто
така, Милетич разговарал и со битолскиот и со солунскиот валија,
Исто, с. 64.
Свободен глас, бр. 49, 25 декември 1909.
350 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896-1914, док.
117, с. 274.
351 Исто, док. 118, с. 276.
352 Исто, док. 120 и док. 121, с. 278–279.
353 Георги Ст. Кандиларовъ, Българските гимназии и основни училища въ Солунъ, МНИ, София, 1930, с. 73.
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и на тој начин можел да ги согледа вистинските намери на младотурскиот режим во Македонија.354 Наскоро во Софија ќе напише:
„Сега имаме целосно право сите скептично да гледаме на превратот од 11 јули 1908 година, да го сметаме за ист таков обид за диверзија за да не им се дадат никакви автономни права на Бугарите во Македонија, какви што експерименти Турците и порано
правеле“.355
Посетата на Македонија се поклопила со организирањето
на Словенскиот собор во Софија, кој се одржал во текот на јуни
1910 година. Милетич првично бил ангажиран во т.н. Редакциона
комисија, но потоа морал да се грижи и за руската изложба на овој
Собор, а тоа му одзело многу време. На овој Собор се говорело за
словенското единство. Во таа насока, во Софија со големи симпатии била примена изјавата на еден од учесниците на овој сесловенски собир, чешкиот општественик Крамарж: „Не е Словен тој
што ги угнетува своите словенски браќа“.356 Интелектуалците од
словенските делови и држави на Европа разговарале и разгледувале разни опции за поголемо и сестрано поврзување на словенските народи. Така, во една дискусија, била предложена размена
на објавените публикации помеѓу словенските земји, размена на
универзитетските професори за време од една година, како и создавање на едно сесловенско здружение на преведувачи со цел да
се преведува литературата од еден на друг словенски јазик.357
Токму оваа дискусија му овозможила на Милетич да даде еден
свој предлог во насока на поголемо зближување на словенските
универзитети и студенти. Тој предложил секој словенски универзитет безусловно да ги прима сите словенски студенти, врз основа на свидетелствата од матурата. Исто така, тој предложил словенските универзитети да им дозволат на студентите да полагаат
испити така што би им ги признале сите семестри што студентите
ги слушале на кој и да било словенски универзитет.358
Соборот, кој требало да ги означи солидарноста и единството помеѓу разните словенски народи, не поминал без проблеми.
На соборот дошло до недоразбирања меѓу Русите, Украинците и
Ст. Романски, Любомиръ Милетичъ, с. 153.
Исто, с. 153–154.
356 Л. Милетичъ, Изявление на македонската емиграция до Славянския съборъ
въ София, Македонски преглед, 4/3, София, 1928, с. 105.
357 Втори подготвителенъ славянски съборъ въ София, Славянско благотворително дружество въ България, София, 1911, с. 164.
358 Исто, с. 165.
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Полјаците. Исто така и јужнословенските недоразбирања не биле
премолчани. Во бугарската делегација на овој собор имало и луѓе
од Македонија, а еден од нив бил професорот Милетич. Тој самиот забележал дека македонските членови на бугарската делегација го искористиле овој сесловенски собир со цел да го актуализираат македонското прашање и да ја придобијат општословенската солидарност. Тие издале една Изјава на македонската емиграција до Словенскиот собор во Софија. Нема никакво сомнение
дека Милетич учествувал во нејзината изработка и публикување.
Во изјавата било нагласено дека македонските емигранти во Софија, искажувајќи голема почит кон Словенскиот собор, сакале
да му ги претстават работите и положбата во Македонија, која во
себе содржела услови кои би можеле да го попречат разбирањето
помеѓу јужнословенските народи.359 Според напишаното во изјавата, немало сомнение дека повеќе од половината од населението
во Македонија било бугарско и до скоро немало „две мислења во
однос на националниот карактер на Македонските Словени“.360
Најблискиот словенски народ на Бугарите – Србите сè до Берлинскиот конгрес немал никаков сомнеж во однос на националниот карактер на словенското население во Македонија,361 но тогаш настанал пресвртот. Имено, по австроунгарската окупација
на Босна и Херцеговина, Србите се свртеле кон територија населена со, за нив, туѓо словенско племе.362 Во изјавата било нагласено дека Србите презеле невидени мерки за да се наметне нивната национална свест кај населението во Македонија, кое споЛ. Милетичъ, Изявление на македонската емиграция до Славянския съборъ
въ София, с. 106.
360 Исто.
361 Во времето на Големата источна криза, во Западна Европа се појавил голем
интерес за етнографските состојби во Југоисточна Европа, вклучително и
во Македонија. Во влијателниот „Макмилан магазин“ во ноември 1876 година била објавена статијата со наслов Источното прашање според погледот на источните христијани. Статијата била потпишана од еден Србин, како што се претставил авторот. Во неа било предложено Македонија да има
автономија на чело со гувернер, кој бил под контрола на српскиот вицекрал. Многу поинтересен е делот кој говори за словенските групи во османлиската држава. Според авторот, покрај бугарската и српската група, според
местото на живеење постоела и македонската, која броела околу еден милион луѓе (TA Servian, The Eastern question from the point of view of the Eastern
Christians, II, Macmillan’s Magazine, 35 (November 1876- April 1877), London,
1877, p. 161).
362 Л. Милетичъ, Изявление на македонската емиграция до Славянския съборъ
въ София, с. 107
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ред авторите било бугарско. Првиот плод од таа нова српска ориентација била несреќната војна од 1885 година, која не била урок
за запирање на активностите на еден против друг словенски народ. За да ја подобри својата позиција, српската пропаганда, се
наведувало во изјавата, влегла во сојуз со вековниот непријател на
словенската култура на Балканот – Цариградската патријаршија.363 Последица од српската пропаганда била раздорот меѓу
словенското население во Македонија, а тоа не било во полза на
задачите кои ги имале словенските собори. Составувачите на овој
текст сметале дека доколку не се опоменат оние кругови кои предизвикуваат пакост на јужнословенската солидарност сè повеќе
ќе се оддалечувале еден од друг двата соседни словенски народи,
бидејќи состојбите во Македонија не можеле да останат без реакција на јавното мислење во Бугарија.364 На крајот било нагласено
дека македонските емигранти кои живеат во бугарската престолнина сметале дека ќе биде погубно за словенското единство доколку и понатаму се поддржува пропагандата која им штетела на јужнословенските интереси.365 Очигледно судирот на бугарските и на
српските интереси во османлиска Македонија претставувал сериозен проблем за поголемо приближување меѓу двете соседни
држави. Во едно писмо до Иречек, софискиот професор ги изнел
своите забелешки за состојбите во Македонија кои и подоцна ќе ги
кажува, врз основа на својата посета на Македонија и на одржаниот Словенски собор во Софија. Според Милетич, во Македонија
младото поколение, израснато во бунтовнички дух, повеќе не
чувствувало страв од Турците.366 Интересна е неговата забелешка
за дејствувањето на српската пропаганда во регионот. Тој сметал
дека таму немало Срби, но дејството на српската пропаганда предизвикало голема омраза кон нив и токму таа омраза претставува
тешкотија за обидите на словенската дипломатија за создавање
сојуз на јужнословенските држави. Затоа тој сметал дека словенските собори, каков што бил одржан во Софија, не можеле да помогнат во таа насока.367 Интересно е да се забележи дека на овој
собор некои од руските учесници имале малку подруга визија за
Македонија и Македонците. Професорот П. Е. Казански од Одеса
во својот извештај за општословенскиот Собор во бугарската пресИсто, с. 108.
Исто.
365 исто
366 Из Архива на Константин Иречек, док. 296, с. 418.
367 Исто, с. 418–419.
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толнина дал некои размислувања за дејствувањето во иднина.
Меѓу другото, тој забележал дека на Соборот не се претставени сите политички партии, но и понеразвиените „словенски племиња
(Македонци, Лужичани)“.368 Македонците имале свои претставници на овој голем сесловенски настан, но нивното национално
чувство не било македонско.
Изјавата на македонската емиграција, и покрај некои заложби на Милетич, за поблиски односи со словенските народи не
значела дека кај софискиот професор не постоеле одредени сомнежи за меѓусловенската солидарност. Тој, поради руската политика
кон Полјаците и односот на Србија кон Македонија, на сесловенскиот собор во бугарската престолнина го поставил прашањето:
„Што е словенска солидарност?“.369
Изјавата на македонската емиграција во Софија до Словенскиот собор во однос на дејствувањето на српската пропаганда
во Македонија нема да предизвика никакво влијание во однос на
српското дејствување во овој несреќен османлиски регион. Следниов пример е добар показател. Југословенската академија на науките и уметноста (ЈАЗУ – Jugoslovenska akademija znanosti i
umjetnosti) од Загреб, при крајот на првата деценија од XX век започнала еден проект за издавање на „Југословенски енциклопедиски речник“.370 Во овој речник, според замислата на Константин Иречек, требало да бидат вклучени материјали пратени од
страна на истакнати стручњаци од Балканот. Така, Иречек го замолил Милетич да се обезбеди бугарско учество во овој голем проект, што првично било прифатено од страна на софискиот професор.371 Во едно писмо до Јагиќ, софискиот професор го информирал познатиот славист дека во Софија со радост била прифатена
можноста за бугарско учество во енциклопедијата бидејќи „сметајќи ја Македонија за своја татковина, претендираме, дека најдобро
ја познаваме“.372 Првично од Загреб бил добиен одговор во кој се
искажувало големо задоволство од идното бугарско учество во овој
Славянскиій съездъ въ Софіи, Отчетъ представитела Императорскаго Новороссійскаго университета ординарнога профессора П.Е. Казанскаго, Одеса,
1910, с. 30.
369 Георги Марков, Академик Любомир Милетич като историк и общественик,
Исторически преглед, 69/3-4, София, 2013, с. 24.
370 Katrin Bozeva Abazi, The shaping of Bulgarian and Serbian national identities
1800’s-1900’s. INI, Skopje, 2007, p. 288.
371 Исто.
372 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914, док.
122, с. 283-284.
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голем јужнословенски проект. Меѓутоа, кога политиката и различните гледања на работите добивале во сила, науката започнувала
да го губи приматот. Така, вклучувањето на Српската академија
на науките во проектот предизвикало тензии. Милетич кога разбрал дека во изработката на енциклопедијата ќе учествуваат и
научници од Српската академија на науките, како што забележал,
му станало јасно дека ништо нема да излезе од соработката.373 Тој
во преписката со Иречек, уште на почетокот на проектот за јужнословенска енциклопедија, изразил стравување дека целата замисла нема да даде позитивни резултати поради тешкотиите околу различните ставови за македонското прашање кои бугарските
научници ги имале со своите српски колеги.374 Главната причина
за сомнежите на софискиот професор биле српските активности
во Македонија, каде што според неговите согледувања, Србија
трошела големи средства за да го придобие тамошното население
на своја страна, а тоа пак предизвикувало големо незадоволство.375
На крајот Иречек се обидел да најде некакво решение со цел да не
дојде до непријатни состојби при изработка на енциклопедијата.
Имено, тој сметал дека тврдењата околу Македонија требало да
бидат исклучени од дискусија. Тоа не било прифатено од страна
на Милетич, кој се откажал од понатамошната соработка.376 Несреќната османлиска област во која во 1903 година изби востание
со цел да се предизвика странска интервенција и етничката припадност на македонското население, очигледно претставувала
нерешлив проблем, дури и кога било во прашање составување на
една научна енциклопедија, каде што политиката не би требало
да има место.
Младотурската револуција не предизвикала подолготрајна
и потемелна промена во однесувањето на османлиските државни
органи. Избегнувањето на давањето поширока автономија на регионите во европскиот дел од царството, но и интересите на балканските држави и на европските сили, воделе кон една реалност
– обновување на нередите и вооружените дејства, пред сè во Македонија. Милетич со внимание го следел развојот на настаните во
османлиска Македонија. Во декември 1909 година во Софија бил
Исто, с. 284
Из Архива на Константин Иречек, док. 294, с. 417
375 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914, док.
122, с. 285.
376 K. Bozeva Abazi, The shaping of Bulgarian and Serbian national identities
1800’s–1900’s, p. 288.
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одржан еден собир на кој говорел софискиот професор. Во својот
говор, Милетич се осврнал на тешката состојба во неговата родна
Македонија.377 За жал, таму состојбите и понатаму се влошувале.
Процената на Власите во Цариград дека со акцијата за разоружување во Македонија во 1910 година, би ја стабилизирале ситуацијата, се покажала како погрешна. Младотурската акција за разоружување на населението во Македонија создала простор за дејствување на професорите на Софискиот универзитет по тоа прашање.
Тие во ноември 1910 година, до владите на Големите сили, пратиле еден текст во кој се нагласува дека политиката на младотурските власти во Македонија предизвикува вознемиреност на само
кај бугарскиот народ, туку и кај европското и светското јавно мислење. Во овој текст се барало од владите на Големите сили да се
заземат за решавање на македонското прашање врз база на членот 23 од Берлинскиот договор и решенијата на средбата од Ревал во 1908 година.378 Нема сомнение дека во изработката на текстот учествувал и Љубомир Милетич.
Кога е во прашање активноста на софискиот професор во
однос на македонското прашање, треба да се спомене дека во текот
на 1910 година Милетич учествувал во правењето Анкета за македонското и балканското прашање, која била издадена во ноември
1910 година.379 Списанието Съвременна мисъл „имајќи ја предвид
решавачката важност за бугарската надворешна и внатрешна политика на т.н. македонско или турско прашање, од друга страна –
постојаните колебања во мислењата и на одделни политичари, и
на политичките групации, реши да покани познати претставници
на сите бугарски партии, како и до некои дејци од движењето или
тие што се во близина на него, да ги изложат своите сфаќања, со
одговор на прашањата кои се изложени на почетокот на анкетата.
На тој начин се добива некаква севкупност на бугарското мислење,
на мисловна Бугарија, и покрај сите одделни противречија по македонското прашање“.380 На личностите кои прифатиле да учествуваат во анкетата им биле поставени пет прашања: 1. Како го
оценувате Јулскиот преврат во Турција?; 2. Како го цените млаЦочо Билярски, Архив Христо Матов, Главно управление на архивите при
Министерския съвет, София, 2004, док 353, с. 299–300.
378 Д. Гоцев, Българските учени, с. 18.
379 Цочо Билярски, Никола Милев. Дневници, спомени, пътеписи, писма, Синева, София, 2008, с. 135.
380 Македонският въпрос. Анкета с българи - интелектуалци от началото на
века. Абагар, Велико Търново, 1991, с. 9.
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дотурскиот режим?; 3. Каде води, според вас, младотурската политика?; 4. Какви треба да бидат односите на Бугарија кон Турција
во најблиска иднина?; и 5. Каква е посакуваната и каква е можната
иднина на Балканот?381 Во анкетата учествувале видни бугарски
политичари и интелектуалци, како Михаил Маџаров, Васил Радославов, Стојан Данев, Димитар Тончев, Димитар Михалчев,
Љубомир Милетич, Кирил Коларов, но и луѓе поврзани со македонското револуционерно движење како Христо Татарчев, Христо
Матов, Пејо Јаворов и др. Милетич, како што и самиот изјавил,
иако не било лесно накратко човек да се искаже за македонското
прашање, одговорил на поставените прашања во анкетата. Според професорот, младотурскиот преврат бил направен со цел да
се спаси хегемонијата на Турците над останатите народи во империјата. Милетич напишал дека не верува во намерата на младотурскиот режим да им даде поголеми права на христијаните, иако
допуштал тие, поради нивните интереси, во одредени моменти „да
се однесуваат некое време потолерантно кон нашите браќа во Македонија“.382 На второто прашање Милетич одговорил со тешки
обвинувања кон младотурската власт, посебно во поглед на нејзиниот однос кон Македонија. Одговорот на третото прашање е
доста интересен и покажува зошто професорот сметал дека мора
да има автономна Македонија. Според него „Не му остана на Бугаринот во Турција ништо друго, за да се избави од очајот, освен
повторно да се надише со спасителната надеж дека барем ветената автономија од Берлинскиот трактат ќе му биде дадена. Можеби
бугарската држава со прокламацијата на обединувањето го нарушила Берлинскиот договор, но Македонците со ништо не згрешиле во тоа, та не се одговорни по тоа прашање и затоа свечениот ангажман на силите, кои ја предадоа, веќе ослободената од Русите,
крв на нашите браќа во турски раце со ветување дека ќе им се подобри нивниот живот, сѐ уште стои недопрен. Автономијата треба
да ѝ се даде на Македонија – друг исход нема“.383 Овој став за автономна Македонија Милетич ќе го задржи до почетокот на Балканските војни. Тој сметал дека автономијата на Македонија е
единствено решение за да може таа да остане неподелена помеѓу
балканските држави. Во однос на идните односи на Бугарија со
Турција, Милетич сметал дека неговата земја треба да влезе во сојуз со онаа група сили каде што е Русија и на тој начин ќе биде
Исто, с. 5.
Исто, с. 100
383 Исто, с. 102.
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попочитувана од страна на Турција, која би била принудена да се
однесува посериозно во однос на своите обврски во Македонија и
во Одринско.384 Иднината на регионот треба да биде во една конфедерација, но Милетич забележал, во одговорот на последното
прашање, дека тој не гледа оти една таква конфедерација е можна пред да се решат „оние политички проблеми, поради кои балканските народи се раскарани помеѓу себе. Додека не се реши задоволувачки за нас македонското прашање – не верувам дека еден
сојуз, дури и само со Србија, ќе може да се оствари“.385 Одговорите
на прашањата на оваа анкета, всушност, ни ги отсликуваат ставовите на професорот кои тој ги имал и ги искажувал подолго
време. Секој во Бугарија можел да се запознае со нив, будејќи тие
биле објавени во споменатото списание во ноември 1910 година.
Следната 1911 година донела некои интересни нешта во
животот на Милетич. Таа година се остварил еден голем сон на
софискиот професор со штипско потекло. Тој бил голем застапник за создавање една научна академија. Тој при своите патувања
и истражувања во странство забележал дека на неговата земја ѝ
недостасува една таква научна установа. При една своја научна
посета на Италија, Милетич запишал: „Кај нас до скоро не се гледаше со добро око на научните службени патувања, па филозофите, кои немаат доволно сопствени средства да патуваат за научни истражувања, беа принудени да остават неисполнети не една од тој вид научни задачи, кои едноставно ѝ се наложуваат во
интерес на бугарската наука. Кај нас сè уште, за жал, не постои
академија на науките, која би можела, покрај Министерството за
просвета, исто така да ги помага научните истражувања“.386 Затоа,
тој како претседател на историско-филолошкиот оддел на Книжевното друштво, подолг период се залагал и се борел ова здружение да прерасне во академија. Тој за поткрепа на својата идеја ги
користел сличните искуства во странство, поточно во Санкт Петербург, Будимпешта, Виена, Брисел, Краков и Лондон.387 Кон
крајот на декември 1910 година, Милетич работел на изработката
на Уставот на новата Бугарска академија на науките.388 Меѓутоа,
за време на изработката на Уставот се појавил еден проблем. БроИсто.
Исто.
386 В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 91.
387 Исто, с. 92.
388 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896-1914,
док.128, с. 301.
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јот членови на Книжевното друштво од кое требало да биде создадена новата Бугарска академија на науки изнесувал повеќе од 70
луѓе. Тоа било, за почеток, преголем број за да можат сите тие да
станат редовни членови на БАН. За да се реши прашањето со бројот на членовите на старото Книжевно друштво, во Уставот било
предвидено бројот на академиците да изнесува најмногу 36 до 42
члена. Милетич го искористил примерот при создавањето на Академијата на уметноста во Краков. Таму оние кои не биле избрани
за редовни, станале вонредни членови на Академијата.389 Конечно, во Бугарското собрание на 6 март 1911 бил изгласан еден закон со кој била создадена Бугарската академија на науките. Во законот како основна задача на Академијата се посочувало организирање и објавување на изданија претежно за Бугарите, бугарските земји, бугарскиот јазик и бугарската книжевност и уметност.390 Тоа било голем ден за Милетич, кој конечно го видел тоа
што го сонувал. Тој станал нејзин потпретседател и во тоа својство
истата година учествувал како нејзин делегат при создавањето на
Сојузот на словенските академии и научни друштва.391 Инаку, за
прв претседател на БАН бил избран Иван Гешов, кој речиси истовремено станал и претседател на бугарската влада.392 Милетич
до крајот на својот живот бил активен член на Бугарската академија на науките.
Ангажираноста на професорот околу формирањето на Бугарската академија на науките не била причина да се намали неговата активност околу Македонија. На почетокот на 1911 година,
Милетич одржал еден говор во поглед на Младотурската политика кон Македонија во текот на 1910 година. Говорот што го одржал
професорот бил на едно отворено собрание на сите македонски
здруженија во бугарската престолнина, а тој самиот забележал:
„не можев да откажам“.393 Како влијателен член на македонската
емиграција во Бугарија, активен на полето на македонското прашање и познат професор, Љубомир најверојатно бил погоден за
држење на еден јавен говор пред македонските емигранти. Во говорот, Милетич ги објаснувал сите „модерни и немодерни средства кои биле ставени на услуга на младотурската политика на
Исто, с. 302.
В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 92.
391 Исто.
392 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914,
док. 130 и док. 131, с. 309-311.
393 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Ягич, Док.129, с. 306.
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државен национализам“394, притоа давајќи примери за насилството врз локалното македонско население. Тој предупредил дека милитаристичката политика на младотурците може да биде опасна
за Бугарија, бидејќи во иднина при одредена тешка состојба за
нив, Младотурците можат да направат некоја диверзија и да ја
вовлечат неговата земја во воен судир.395 Овој негов говор го објавил со наслов „Младотурската политика спрема Бугарите во Македонија во минатата 1910 година“.396 Истата година Милетич во Календарот на Радикално-демократската партија објавил една мала
студија под наслов „Македонското прашање“.397 Во оваа статија
професорот повторно се осврнал на политиката на режимот во
Цариград во однос на Македонија и македонското прашање. Според него, политиката на Бугарија кон младотурскиот режим довела до загуби за земјата и нејзините сонародници во Османлиската империја.398 Тој сметал дека властите во Цариград требало да
бидат задоволни од однесувањето на Бугарија по превратот од 11
јули 1908 година. Според него, во тешките услови за младотурскиот режим, парите кои Бугарија ги уплатила за својата независност
– 40 000 000 лева, ја пополниле празната османлиска каса.399
Александра Јоаниду, пишувајќи за Милетич и за неговото ангажирање за публикување книшки како овие од 1911 година, но и
оние кои подоцна ќе бидат составени од него и посветени на Македонија и македонското прашање, забележала дека научникот како
авторитетен глас имал должност да обезбеди просветлување и
водење за да се стават нештата на вистинското место и во тој поглед „Милетич се трансформирал од славист во новинар - пропагандист...“.400 Тоа што го правел Милетич не било воопшто далеку
од постапките на други научници во останатите балкански земји.
Објавувањето на текстот на Милетич за македонското прашање во календарот на Радикално-демократската партија не бил
случаен. Оваа Партија во 1911 година била нова на бугарската поСт. Романски, Любомиръ Милетичъ, с. 154.
Исто, с. 154.
396 Сборникъ в честъ на проф. Л. Милетичъ за седемдесетгодишнинаната отъ
рождението му (1863-1933), МНИ, Сосия, 1933, с. XVIII.
397 Исто.
398 Ст. Романски, Любомиръ Милетичъ, с. 154.
399 Исто, с. 155.
400 Αλεξανδρα Ιωαννιδου, Η επιστημονικη ιδιοτητα ως "Πατριωτικη αποστολη". Ο
αυτοπροσδιορισμος του γλωσσολογου στις επιστολες του Ljubomir Miletič προς
τον Vatroslav Jagić, Α. Φ. Χριστιδης, (επιμελεια), Γλωσσα, κοινωνια, ιστορια - Τα
Βαλκανια, ΚΕΓ, Θεσσαλονικη, 2007, σ. 377.
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литичка сцена. Милетич се приклучил кон неа со цел да ја придобие за македонското дело.401 Меѓутоа, како што забележал Романски, тоа „негово учество во бугарскиот политички живот трае само
до пладне во денот“.402 Тоа значело дека професорот не можел да
издржи барем ни малку во една политичка партија. Постоела и
причина за тоа. На еден конгрес на оваа Партија во јули 1911 година во Плевен и кој бил одржан под негово претседателство, била
изгласана партиска резолуција во која, меѓу другото, се говорело
и за создавање Балканска федерација заедно со Турција.403 Тоа
било во спротивност со неговите убедувања. Тој сметал дека со
Турците повеќе немало што да се договара, бидејќи со нив не можело ништо добро да се направи за Македонија. Разочаран од
оваа резолуција, тој огорчено ја напуштил Партијата, „без да размислува да влезе некогаш во друга“.404
Во истата година професорот и академик Милетич ја завршил својата книга посветена на родопските говори на бугарскиот јазик, на која работел подолг временски период. Тоа било едно
од неговите поголеми и позначајни дела. Милетич, како потпретседател на БАН, бил ангажиран околу зачленувањето на Бугарската академија во новоформираниот сојуз на словенските академии,
но тоа било одложено за мај 1912 година.405 Милетич многу се ангажирал во работата на Академијата, а и давал многу идеи како
таа да се развива и на што да го посвети вниманието. Тој сметал
дека БАН требало да се зафати со издавање еден бугарски енциклопедиски речник во десет тома, во кој би биле опфатени податоци кои би се однесувале „главно за етнографијата, литературата,
историјата, народното образование, правниот живот и военото
дело кај Бугарите и другите балкански народи“.406
На 1 октомври 1911 година во бугарската престолнина започнал да излегува весникот Вардар, кој бил неофицијален орган на оние групи кои сметале дека го претставуваат ВМОРО, а
Милетич бил еден од оние кои пишувале за ова нова гласило.407
Ст. Романски, Любомиръ Милетичъ, с. 155.
Исто.
403 Исто.
404 Исто.
405 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914,
док. 135, с. 319.
406 В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 93.
407 Национално-освободителното движение на македонските и тракийските
българи 1878–1944, т. 3, с. 241.
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Имајќи ја предвид неговата ангажираност во поглед на македонското прашање, учеството на Милетич во овој проект не претставувало никакво изненадување.
Неуспехот на младотурскиот режим да ја стабилизира состојбата во европскиот дел од државата им дозволил на структурите на оние кои се сметале за ВМОРО повторно да се заканат со
вооружени дејства. Во октомври 1911 година, ЦК ВМОРО објавил
еден мемоар со кој најавил дека ќе ја обнови нелегалната и вооружена дејност. Мемоарот им бил врачен на генералните конзули на
Големите сили во Скопје, Битола, Солун и Одрин, односно во вилаетските центри. Во мемоарот се наведувале причините за ваквото решение на организацијата и за состојбите во Македонија се
обвинувале властите во Цариград.408
Настаните во османлиската држава, како и војната на Турција со Италија во Триполитанија и Киренаика ја зацврстиле определбата на балканските држави да склучат сојуз против султановата држава. Бугарскиот историчар Георги Марков забележал:
„Балканскиот сојуз не падна од небото, ниту пак беше чудо над
чудата, туку се роди од заедничките интереси на балканските
држави за да се реши, со сопствени сили, балканското прашање
(како дел од Источното), но и со помошта на ’акушерската’ руска
дипломатија“.409 Доаѓањето на Гешов на чело на бугарската влада
ги забрзало подготовките и разговорите за склучување сојуз меѓу
Бугарија и Србија, но и за сојуз меѓу Софија и Атина. Иван Е. Гешов, кој своето образование го стекнал во Англија, го насочил својот напор кон склучување воени договори со Србија, Грција и Црна
Гора, со цел да се постигне сојуз против османлиската држава за
ослободување на балканските христијани,410 барем така се сметало. Во втората половина на 1911 година, започнале интензивни
преговори помеѓу Софија и Белград. На 19 септември 1911 година,
Димитар Ризов, како пратеник на Гешов, во Белград се сретнал
со српскиот министер за надворешни работи Милован Миловановиќ.411 Разговорите траеле неколку денови, завршувајќи со догоЦочо Билярски, Пейо Яворов и Тодор Александров. Приятели в живота и
съратници во борбата, Издателство „Свети Климент Охридски“ София,
2004, с. 43–47.
409 Георги Марков, Балканските войни и съдбата на Македония, Македонски
преглед година XVI/1, София, 1993, с. 82–83.
410 R. Hall, Civil-Military Conflict in Bulgaria during the Balkan Wars, East European
Quarterly, XXIII, No. 3, Boulder, 1989, p. 293.
411 М. Миноски, Македонија и Србија, с. 212.
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вор прашањето за разграничување помеѓу двете страни да се решава преку арбитража на рускиот цар.412 Понатаму преговорите
ги воделе двајцата премиери – Гешов и Миловановиќ. Бугарскиот премиер го прифатил српскиот предлог, според кој Србија ѝ го
признава правото на Бугарија на Одринскиот вилает, а Бугарија ѝ
го признава правото на Србија на Косовскиот вилает северно од
Шар Планина. Кога е во прашање територијата на Косовскиот вилает, јужно од Шар Планина, како и на Битолскиот и Солунскиот
вилает, доколку двете страни не можеле да се договорат, тогаш тие
се согласни да го замолат рускиот цар да посредува и да пресуди, а
неговата одлука би се почитувала без никакви услови и барања.413
Набрзо бил потпишан Договорот за сојуз помеѓу двете држави,
кој бил надополнет и со Воена конвенција.414 Двете држави, со
спротивни интереси околу Македонија, станале сојузнички.
Софија не разговарала и не преговарала само со владата
во Белград. Во грчката престолнина, на чело на тамошната влада
застанал Елефтериос Венизелос, кој исто така покажувал знаци
дека ги следи состојбите во регионот. Тој иако, како што самиот
знаел да нагласи, не сакал војна со османлиската држава, не ги
оставал работите на случајноста. Британскиот новинар Џејмс Баучер, кој бил дописник на лондонски Тајмс, првин од Атина, а
потоа и од Софија дава интересни податоци околу првите предлози за грчко-бугарско зближување. Во својот дневник запишал
дека Венизелос на 26 февруари 1910 година го посетил во Атина
и во долгиот разговор му ја споменал и својата мисла за сојуз со
Бугарија.415 Овие зборови на Баучер ни покажуваат дека Венизелос уште од самиот почеток на своето политичко дејствување во
Грција имал идеи за соработка со Бугарите. Неколку месеци Венизелос и Баучер разговарале за темата сојуз на Грција со Бугарија.
Во пролетта на 1911 година тој план бил изложен пред грчкиот
крал.416 Кралот се согласил и предлогот бил пратен во Софија. Гешов во своите сеќавања за Балканските војни забележал дека во
мај 1911 година, два месеца по стапнувањето на должноста претсеИсто, с. 213.
Исто, с. 213
414 Михајло Миноски, Македонија во мултилатералните и билатералните
договори на балканските држави 1860–1913, ДАРМ, ФзФ и Матица Македонска, Скопје, 2000, док. 32 и 33, с. 151–155; и док. 36, с. 158–161.
415 L. S. Stavrianos, Balkan federation. A History of the movement toward Balkan
unity in modern times. Northampton, Mass., 1944, p. 164.
416 Исто, с. 165.
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дател на бугарската влада, Баучер му ја изложил идејата за договор на Грција со Бугарија. Британскиот новинар во писмо од Атина го информирал бугарскиот политичар за желбата на Венизелос
и на грчкиот крал за спогодување со Бугарите.417 Предлозите на
Венизелос до Бугарите биле ограничени на создавање еден сојуз
чија цел била заедничка акција со Бугарија за заштита на христијаните во Турција и за склучување можен одбранбен сојуз против
евентуален турски напад на една од двете земји.418 Грција имала
потреба од сојузници за остварување на своите аспирации. Венизелос и Баучер, во пролетта на 1912 г., разговарале за деталите за
можниот грчко-бугарски договор. Британскиот новинар го придружувал грчкиот премиер на неговата турнеја низ делови на Грција. Грчката јавност дознала за нивната средба,419 но никој не
претпоставувал за што разговарале двајцата. На 27 април 1912 година грчката влада ѝ презентирала еден нацрт-договор на бугарската влада. Како одговор на овој потег на атинската влада, Гешов
побарал од грчката страна да не се спротивставува на можното бугарско барање за административна автономија на Македонија и
на Одринскиот вилает, која би била проследена со гаранција за
еднакви права на разните националности кои живееле таму.420
Грчкиот политичар, а тоа не било изненадување, не сакал ниту да
слушне за каква било македонска автономија. Грците, како и Србите, во евентуалната македонска автономија гледале само еден
добар бугарски трик. Според нивните размислувања, давањето
автономија значело создавање услови за повторување на настаните од септември 1885 година кога автономната област Источна
Румелија била припоена кон Кнежеството Бугарија. Важен дел од
преговорите со Бугарите било и можното одредување на линијата
за разграничување. Кога е тоа во прашање, треба да истакнеме дека Венизелос во време на преговорите со Бугарија околу склучување на договорот за сојуз, одбивал да се согласи на исцртување линија која би ги означувала териториите кои би им припаднале на
Грција или на Бугарија. Според Венизелос, доколку Грција би барала да се исцрта една линија за поделба на територијата, тогаш,
најверојатно, до договорот за сојуз немало ни да дојде.

I. E. Gueshoff, The Balkan league, London, 1915, p. 36–37.
S. B. Chester, Life of Venizelos, London 1921, p. 146.
419 Σκριπ, 1.4. 1912, σ. 4.
420 I. E. Gueshoff, The Balkan league, p. 39.
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Двете страни, конечно, на 16 мај 1912 година, потпишале
еден одбранбен договор.421 Слично, како и со Србија, Бугарија потпишала и воена конвенција со Грција.422 Потпишувањето на договорот со Бугарите бил проследен со една декларација според која
Бугарија во никој случај немала да ѝ даде воена помош доколку
Грција биде нападната од страна на османлиската држава како
резултат на приемот на критски пратеници во грчкото собрание.423
Венизелос со оваа декларација буквално ништо не губел. Тој сметал, а тоа веќе било позната работа, дека Крит претставува решено
прашање, односно овој остров само формално бил во рамките на
османлиската држава.
Состојбите на Балканот, посебно во Македонија, како и преговорите меѓу балканските монархии за создавање еден нивни
сојуз против османлиската држава влијаеле и на дејствувањето на
македонската емиграција во Бугарија. На почетокот од 1912 година, Милетич со својот пријател Георгов, повторно ги обиколиле европските престолнини каде што требало да се сретнат со видни луѓе и со објавување статии во европскиот печат кои ја пропагирале идејата за автономија на Македонија.424 Милетич, на 28
февруари 1912 година, заедно со својот пријател и партнер во мисиите, Иван Георгов заминал на турнеја низ европските престолнини која траела два месеца.425 Целта на мисијата била да се укаже
на состојбата на населението во Македонија, да се апелира на обнова на реформската акција со цел да се дојде до „нејзиниот логичен крај - автономијата“.426
Заминувањето на професорите на европската турнеја предизвикал интерес кај бугарската јавност. Првичните информации
во весниците говореле за намерата на двајцата професори пред европските влади да го постават прашањето на една нова реформска акција, како и да го сондираат расположението на европскиМ. Миноски, Македонија во мултилатералните и билатералните на балканските држави 1860-1913, док. 34, с. 155–157.
422 Исто, док, 39, с. 165–167.
423 Исто, док. 35, с. 157.
424 Христо Силяновъ, Дялото на проф. Милетичъ за Македония, с. 35.
425 Национално-освободителното движение на македонските и тракийските
българи 1878–1944, т. 3, с. 244; Светлозар Елдъров, Македоно-одринското
движение в Българя в навечерието на балканската война, Македонски преглед година XVI/1, София, 1993, с. 108–109.
426 Исто; С. Елдъров, Тайните офицерски братства во освободителните борби
на Македония и Одринско, с. 115.
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те кабинети во однос на Македонија.427 Некои новинари сакале
да го слушнат и мислењето на луѓето кои биле влијателни во бугарската политика. Така, во софискиот весник Реч, еден ден по
заминувањето на Милетич и Георгов, се појавила информација
за нивната мисија со позитивни очекувања од неа. Интересно,
новинарот на овој весник забележал дека „сфаќајќи ја важноста
на ова прашање, ние се обративме до некои од господата шефови
за да го слушнеме нивното мислење за акцијата на Внатрешната
македонска организација“.428 Васил Радославов одговорил дека
Европа имала своја политика и ги следи своите патишта, поставувајќи го прашањето дали пратениците ќе бидат примени таму каде
што заминале. Според неговото мислење, многу подобро би било
доколку пратениците дошле од Македонија и штом ќе ја завршат
мисијата да си се врателе назад за да ја започнат својата енергична дејност, но сепак сметал дека е добра нивната мисија. За разлика од него, Малинов бил краток и јасен, изјавувајќи дека Милетич и Георгов добро направиле што заминале по европските
престолнини.429 Тончев сметал дека мисијата ќе вродела плод, а
најмалку што ќе направел е дека ќе го подготвеле јавното мислење за идните акции на Организацијата.430
Заминувањето на софиските професори на турнеја по европските престолнини не било интересно само за бугарскиот дневен печат. Нормално, странските дипломати во Софија пројавиле
интерес за целите на нивното патување низ Европа. Германија, поради своите интереси на Балканот, особено во Турција, следела сè
што може да биде важно за нејзините интереси. Германскиот пратеник во бугарската престолнина пројавил интерес за нивниот
пат. Според неговите размислувања, врз база на информациите
со кои располагал, двајцата професори во руската престолнина
имале намера да се сретнт со познати и влијателни словенофили
со чија помош требало да имаат средби со официјални претставници на тамошната влада.431 Германскиот пратеник во Софија,
врз основа на вестите кои пристигнувале од „тукашните македонски кругови“,432 изјавил дека двајцата пратеници сакале да го
Воля, бр. 51, 1 мартъ 1912.
Речъ, бр. 1567, 3 мартъ 1912.
429 Исто.
430 Исто.
431 Στρατος Ν. ∆ορδανας – Βαιος Καλογρηας, Το Μακεδονικο και η Γερμανια.
Απορρητα εγγραφα του γερμανικου υπουργειου εξωτερικων, ΕΜΣ, Κυριακιδη,
Θεσσαλονικη, 2013, ε. 60. σ. 391.
432 Исто.
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привлечат вниманието на јавното мислење во Европа за да се направат сериозни реформи во Македонија.
Прва дестинација на софискиот двоец со македонско потекло била руската престолнина. Како што забележал Милетич во едно негово писмо до Јагиќ, двајцата од утро до мрак биле зафатени
со своите активности.433 Милетич со својот колега имал за цел да
ја заинтересира тамошната јавност со македонското прашање.
Двајцата биле примени и во Руското министерство за надворешни работи, каде што побарале интервенција кај турските власти
поради лошите состојби во регионот.434 Професорите имале средби и со претставници на политичките партии. Интересно е да се
забележи дека Милетич и Георгов добро знаеле да ги искористат
чувствата на живите руски офицери, учесници во Руско-османлиската војна од 1877-1878 година. Професорите сметале дека овие
луѓе, заедно со нивните семејства, имале голема улога во анимација на руската јавност за состојбите во Македонија.435 Според тоа
што го почувствувале во руската престолнина, софиските гости
добиле впечаток дека одржувањето на Словенскиот собор во Софија во 1910 година, како и претходната прослава за Шипка, направиле голем впечаток и кај оние кои учествувале во рускоосманлиската војна, но и кај помладите руски поколенија.436 Таму двајцата делегати дале една декларација за медиумите. Во неа
било истакнато дека во руската престолнина дошле исто како и
во 1903 година со цел да го привлечат вниманието на јавноста за
состојбите во Македонија.437 Двајцата ја изразиле својата разочараност од однесувањето на младотурската власт кои само ја продолжиле политиката на Абдул Хамид во однос на Македонија.
Според нивното гледиште, властите во Цариград, по Ревалската
средба на рускиот цар со британскиот крал, ветиле реформи кои
никогаш не ги спровеле, продолжило малтретирањето на населението, биле населувани муслимански бегалци од Босна и Херцеговина итн. Тие истакнале дека Македонија сака автономија и реформи.438 Милетич сметал дека посетата на руската престолнина
Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914,
док. 143, с. 332.
434 Le Temps, No. 18526, 23 Mars 1912.
435 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914,
док. 143, с. 332.
436 Вардар, бр. 26, 18 април 1912.
437 Les Temps, No. 18529, 26 Mars 1912.
438 Исто.
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била успешна.439 Интересно е да се забележи дека во руската престолнина, и покрај позитивниот прием на гостите од Софија, во
еден тамошен весник имало негативен коментар за нивната посета и резултатите од неаа. Имено, весникот на германската заедница во руската престолнина St. Petsrb. Zeitung објавил негативен коментар за нивната посета.440 Најверојатно тој коментар бил
искористен од страна на софиските весници кои биле блиски до
царот Фердинанд, како Пошта, Волја и Дневник, да се појават коментари дека Милетич и Георгов не се добро примени во Санкт
Петербург.441 Во софискиот весник Волја, кој го уредувал ресенчанецот Симеон Радев, се појавил еден коментар на насловната
страница посветен на посетата на професорската двојка на руската престолнина. Коментарот бил напишан од Радев, а се темелел
на некои негативни написи во странски весници. Тој сметал дека
професорите биле во состојба да просат за милост и го поставил
прашањето што можеле тие да им кажат на европските дипломати и владини претставници.442 Сепак, на крајот тој искажал уверување дека мисијата на двајцата не треба да остане бесплодна.
Според него, тие имале можност да извршат агитација во полза
на Македонија. Коментирајќи ги овие пишувања, Христо Матов
забележал дека тие не се точни, но не било време за реакција поради самата природа на нивната мисија.443 Кога се во прашања
негативните коментари за мисијата на софиските професори во
руската престолнина, тука би споменале еден напис во весникот
Вардар кој, како што веќе забележавме, излегувал во Софија. Според написот, не биле точни коментарите дека Милетич и Георгов
не се добро примени во Санкт Петербург. Напротив, според тоа
што било напишано во тамошниот весник Новое время, сметале
во Вардар, емисарите биле срдечно примени во руските политички и општествени кругови.444
За време на престојот во Лондон, Милетич и Георгов му кажале на тамошниот бугарски дипломатски претставник дека биле многу задоволни од посетата на Санкт Петербург каде што наишле на еднаков радосен прием во сите политички кругови. (Величко Георгиев и Стайко Трифонов, Македония и
Тракия в борба за свобода (Краят на XIX –началото на XX век), МНИ, София, 1995, док. 377, с. 724).
440 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914,
док., док. 144, с. 335.
441 Ц. Билярски, Архив Христо Матов, док. 369, с. 315.
442 Воля, бр. 60, 11 мартъ 1912.
443 Ц. Билярски, Архив Христо Матов, док. 369, с. 315.
444 Вардаръ, бр. 22, 17 март 1912.
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Следна дестинација на нивната мисија била британската
престолнина, каде што имале намера да го повторат тоа што го
говореле во Санкт Петербург. Во некои бугарски весници се очекувало при нивната посета на Лондон да дојде до контакти со тамошниот Балкански комитет, кој бил влијателен во Велика Британија кога биле во прашање проблемите во регионот.445 Милетич признавал дека во Лондон малку би им било потешко да комуницираат поради слабото владеење на англискиот јазик,446 но тоа
сепак немало да им попречи да ги презентираат своите ставови.
Тука двајцата професори се сретнале и со бугарскиот амбасадор во
Лондон Маџаров. Тој јавно изјавувал дека бугарската дипломатска
мисија во Лондон, двајцата професори ги третира како приватни
лица и дека Царската влада во Софија немала ништо заедничко
со нивната посета.447 И професорите, од своја страна, изјавувале
дека во Лондон тие немаат ништо заедничко со бугарската влада
која си има свои органи за да ги изложува нејзините погледи.448
Нивното доаѓање во Англија се поклопило со Велигденските
празници, па затоа тие морале да го продолжат својот престој во
Лондон, со цел да се видат со влијателните личности од британскиот политички и јавен живот.449 Во Лондон биле примени во
Британското министерство за надворешни работи, каде што ги изложиле своите размислувања за состојбите во регионот, а истовремено ги предале и писмените забелешки.450 Кога е во прашање
нивната посета на британскиот Форин офис, бугарскиот дипломатски претставник во Лондон, во својот извештај до министерот
за надворешни работи во Софија, забележал дека двајцата професори по извесно чекање биле примени од приватниот секретар
на министерот. Според тоа што го напишал бугарскиот дипломат,
британскиот домаќин внимавал на однесувањето и бил во улога
на „симпатичен слушател“.451 Во разговорите Милетич добил впечаток дека и во Лондон владеело разочарување од односот на
османлиските власти во Македонија, но дека во тие моменти не
Вардар, бр. 23, 23 март 1912.
Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914,
док. 143, с. 333.
447 В. Георгиев – С. Трифонов, Македония и Тракия, док. 377, с. 724.
448 Исто, с. 725.
449 Исто.
450 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914,
док. 144, с. 335.
451 В. Георгиев – С. Трифонов, Македония и Тракия, док. 378, с. 727,
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било вистинско време за отворање на македонското прашање.452
Двајцата гости од Софија сакале да го анимираат британското
јавно мислење за ситуацијата во Македонија, слично како што тоа
го направиле во 1903 година. Нивната посета на британската престолнина се поклопила со една активност на тамошниот Балкански комитет, кој објавил еден манифест што бил поволен за македонските интереси.453 Имено, Балканскиот комитет одржал една
конференција на која бил усвоен манифест во кој се оправдувале
барањата за автономија на Македонија и на Албанија.454 Кога е во
прашање овој Комитет, треба да се спомене дека двајцата македонски пратеници се поканети на една негова сесија одржана во
просториите на британскиот парламент. Пред присутните, двајцата гости опстојно објасниле што бараат за смирување на состојбите во Македонија – назначување на христијански гувернер во
Македонија, создавање на едно покраинско собрание, реформи во
правосудството, реформи во жандармеријата, користење на даноците собрани во Македонија за сопствени потреби, повлекување
на турските гарнизони.455 По нивниот настап следеле излагања на
Ноел Бакстон, Артур Еванс, сер Е. Бојл и други, кои го изнеле своето разочарување од владеењето на младотурците. Меѓутоа, како
што забележал бугарскиот пратеник во Лондон, ниту еден од нив
не се осмелил да им ја подгрее надежта на гостите од Софија дека
наскоро би имало некакво британско вмешување во македонските работи.456 Двајцата професори настојувале што повеќе да влијаат врз британското јавно мислење. Во таа насока треба да се гледа
и нивната средба со редакторот на новинската агенција Reuters.457
Милетич и Георгов на 12 април 1912 година објавиле еден напис во
влијателниот и читан лондонски дневен весник The Times. Насловот на написот бил „Ситуацијата во Македонија“ во кој ги изложиле своите погледи, но и оние на ВМРО за состојбите во Македонија, неуспехот на реформите и односот на младотурските власти
по превратот од 1908 година, како и за тешката позиција на тамошното население.458 Написот завршува со уверување дека апеР. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914,
док. 144, с. 335.
453 Исто.
454 Вардар, бр. 24, 4 април 1912.
455 Вардар, бр. 26 18 април 1912.
456 В. Георгиев – С. Трифонов, Македония и Тракия, док. 378, с. 727.
457 Исто, док. 377, с. 725.
458 Ivan Gheorgov, Die Bulgarische nation und der Wletkrieg, A. Hotmann &Co.,
Berlin, 1918, p. 73–76, Вардар, бр. 25, 11 април 1912.
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лот на Организацијата до британското јавно мислење за критичната состојба која преовладувала во Македонија ќе наиде на позитивен одек, а нејзината активност служи за интересите на мирот и на цивилизацијата.459 Излегувањето на овој напис во највлијателниот лондонски дневен весник уследило по нивната средба со познатиот британски новинар и познавач на балканските
состојби Вилијам Томас Стед.460 Тој ги поканил двајцата професори кај него дома, каде што се задржале во еден подолг разговор
околу состојбите на Балканот и во Македонија. Стед, во разговорот, го искажал своето разочарување од тоа што го видел за време на своето патување во Турција, а во однос на Македонија им
рекол: „Ние, Англичаните, сме виновни за тешкотиите на таа
клета земја. Вие имате право да нè колнете, да сакате да потонеме најдлабоко во дното на океанот“.461 Овие зборови на Стед станале вистина. Него никој не го проколнал, но како што било забележано во весникот Вардар: „Неколку дни по овој разговор,
господата Милетич и Георгов дознале за трагичното загинување
на господинот Стед со Титаник“.462 Професорите, сепак, задоволни ја напуштиле британската престолнина, бидејќи биле пресретнати со симпатии и добиле признание дека доколку состојбите во
османлиската држава не се подобрат, македонското прашање одново ќе го привлече европското внимание.463
Од Лондон, двајцата професори
својот пат, преку Ла Манш, го продолжиле во градот на светлината, исто како
и во востаничката 1903 година. Во Париз исто така биле примени во Министерството за надворешни работи, каде
што ги изложиле своите погледи за македонските состојби. Нивното патување,
како што видовме и погоре, не било само со цел да ги запознаат дипломатите
и владините претставници во европските престолнини со состојбите во Македонија, туку тоа да го направат и во весниците со цел да го анимираат европсНоел Бакстон
Исто, с. 76.
В. Георгиев – С. Трифонов, Македония и Тракия, док. 377, с. 725.
461 Вардар, бр. 26 18 април 1912.
462 Исто.
463 В. Георгиев – С. Трифонов, Македония и Тракия, док. 378, с. 727.
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кото јавно мислење. Така било во Санкт Петербург, така било и
во Лондон, па така морало да биде и во француската престолнина.
Во весникот Le Temps се појавил еден текст во кој биле изложени
погледите на софиските професори за состојбите во Македонија.
Според нивното мислење, османлиската влада не само што не ги
спречува конфликтите во Македонија, туку ги поттикнува со цел
да страда невиното население, како што се случило со масакрот во
Штип во декември 1911 или во Кочани во јануари 1912 година.464
Слично како и во написот во лондонски The Times, и во Le Temps
било нагласено дека внатрешната организација, која се борела
против еден варварски режим, била убедена дека големите европски сили, кои учествувале во реформската акција во Македонија,
можеле да се заложат за олеснување на состојбата на христијанското население со обновување на реформските активности и
нивно разработување во согласност до решенијата од Ревал.465

Париз

Покрај објавувањето текст во весникот Le Temps, двајцата
професори се сретнале со директорот на споменатиот весник, како
и со директорот на весникот Matine. Во разговорите со професорите, двајцата директори ветиле дека ќе го кренат својот глас во
464
465

Le Temps, N0. 18555, 21 avril 1912.
Исто.
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полза на една нова реформска акција во Македонија кога за тоа
ќе дојде време.466
Европската турнеја на Милетич и неговиот колега завршила во Рим. Милетич сметал дека за италијанската престолнина можело да се оди и подоцна, но поради војната на Италија со османлиската држава било решено да се посети и градот на реката Тибар. Тука ги повториле истите активности кои ги направиле во
другите европски престолнини. На нивно големо изненадување,
приемот во Рим бил повеќе од срдечен. Милетич бил изненаден
од официјалниот прием во италијанската престолнина и отвореноста на домаќините.467 Италијанската срдечност воопшто не била изненадувачка. Италија од 1911 година била во војна со Османлиската империја во Триполитанија и Киренаика, последните турски поседи во Африка. Од Рим тие се вратиле во Софија.
Впечатоците кои Милетич ги добил од европската турнеја
биле позитивни. Тој на едно новинарско прашање во однос на патувањето во некои од најважните европски престолнини одговорил: „Воопшто, ни рече Милетич, се враќаме со добри впечатоци.
Може да се каже дека младотурскиот режим е осуден во цивилизираните земји. Од сто и повеќе јавни личности со кои разговаравме, ниту една не кажа збор во полза на младотурците.... Ние
сметаме дека ја постигнавме главната цел на нашата мисија – да
разговараме со раководните кругови во државите кои сочувствуваат со македонското население, дека положба на последново
повторно станала неподнослива и дека преку својата организација ќе почне да се брани како што може“.468 Зборовите на Милетич
дека ги посетил престолнините на земјите кои сочувствувале со
македонското население, го отвора прашањето зошто двајцата
професори не ги посетиле Берлин и Виена? Милетич и тука имал
одговор. Според него, двете престолнини биле заобиколени, бидејќи написите во тамошните весници ги натерале професорите да
сметаат дека посетата на овие два града би била излишна.469
Инаку, впечатокот на Милетич дека нивната посета била успешна не бил само негов. Во францускиот весник Paris centre, во воведниот коментар, било забележано дека посетата на двајцата
видни професори од Софискиот универзитет на европските пресВардар, бр. 26, 18 април 1912.
Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914,
док. 145, с. 338.
468 Вардар, бр. 26, 18 април 1912.
469 Исто.
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толнини не била залудна.470 Според коментарот, веднаш по завршувањето на италијанско-турската војна, нивните забелешки ќе
бидат сериозно разгледани.
Веднаш по враќањето од турнејата, Милетич и Георгов на
28 април во една од салите на Софискиот универзитет учествувале
на едно заседание. Тука, пред присутните, пратениците, врз база
на тоа што го слушнале низ Европа, изјавиле дека на треба да се
очекува некаква дипломатска акција однадвор, доколку не се даде однатре повод за такво нешто.471 Затоа, според нив, имајќи
предвид дека на некаква акција од страна на бугарската влада не
можело да се смета, единствен начин за предизвикување странско вмешување, било македоно-одринската емиграција да го преземе делото во свои раце.472 Најверојатно Милетич не знаел дека
владата во Софија веќе договорила сојуз со Србите, а при крај бил
и договорот за сојуз со Грција за поделба на европска Турција.
Слично како и Милетич, размислувал и германскиот пратеник во
бугарската престолнина. Тој сметал дека Македонците не можат
да очекуваат поддршка од бугарската влада, која била рамнодушна на нивната активност.473
На Заседанието од 28 април било донесено решение да се
работи на една голема пропагандна активност низ цела Бугарија,
со цел да се запознава населението со настаните во Македонија.474
Активностите би се реализирале преку одржување митинзи низ
целата земја. Првиот таков митинг бил одржан во Софија, на кој
говорел познатиот бугарски интелектуалец Иван Вазов. На митингот било побарано бугарската влада да се ангажира за подобрување на состојбите во Македонија преку една дипломатска иницијатива за анимирање на европската дипломатија. Истовремено
Милетич и Георгов се состанувале со лидерите на политичките
партии за да ги придобијат за своите активности поврзани со Македонија.475 Така, по нивната турнеја низ европските престолнини,
во Бугарија започнала една акција со цел да се врши притисок во
Вардар, бр. 27, 25 април 1912.
Национално-освободителното движение на македонските и тракийските
българи 1878-1944, т. 3, с. 244; Светлозар Елдъров, Македоно-одринското
движение в Българя в навечерието на балканската война, Македонски преглед година XVI/1, София, 1993, с. 108-109.
472 Исто.
473 Σ. Ν. ∆ορδανας – Β. Καλογρηας, Το Μακεδονικο και η Γερμανια. Απορρητα εγγραφα του γερμανικου υπουργειου εξωτερικων, ε. 60. σ. 391.
474 Le Temps, N0. 18580, 16 mai 1912.
475 Исто.
470
471
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однос на македонското прашање. Самиот Милетич во однос на
гореспоменатото напишал во писмо до Јагиќ: „Нашето патување
со г. Георгов не остана без успех – тоа предизвика голема сензација кај нас, во Бугарија. Нашиот печат постојано пишува за тоа, а
ете започнаа и митинзи низ целата земја на кои се усвојуваат резолуции, со цел нашата влада сериозно да побара од Турција да
воведе реформи во Македонија. Движењето е силно. Не можете
да си претставите колку сега се возбудени духовите против Турција
– како никогаш досега. ...Јас, сега, сум многу задоволен кога ги
гледам плодовите на моето одење во Русија и на Запад. Во секој
случај ние започнавме една сондажа, успеавме да ги дискредитираме Младотурците колку што можевме повеќе и се вративме убедени дека Бугарија може слободно малку посериозно и поенергично, отколку досега, да побара од Турција да го исполни Берлинскиот договор“.476
Мислењето и впечатокот на Милетич за успешноста на
нивната турнеја низ европските престолнини се мошне интересни.
Можеби некој би го критикувал ова мислење на софискиот професор, но европските весници известувале за нивните активности, а тоа го видовме погоре. Одгласот во европските весници
продолжил и по завршувањето на нивната турнеја. Така, во
францускиот Correspondance d’Orient накратко бил направен осврт на нивната посета на европските престолнини. Според објавеното, „делегатите на македонската организација, професорите
Милетич и Георгов“,477 ги посетиле Санкт Петербург, Лондон, Париз и Рим, каде што побарале интервенција на силите во прилог
на Македонците кои страдале од младотурскиот режим.478 Во текстот било правилно забележано дека австроунгарската престолнина Виена и германската, Берлин, не биле вклучени во нивната
агенда, бидејќи таму немале што да соопштат.479 Германскиот амбасадор во Санкт Петербург во еден извештај, веднаш по започнувањето на Првата балканска војна, анализирајќи ја политиката
на Русија во однос на новата состојба во регионот, забележал деР. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914,
док.145, с. 338.
477 Correspondance d’Orient, No. 89, 1er juin 1912, p. 495.
478 Исто.
479 Милетич имал право. Во гореспоменатиот извештај на германскиот дипломатски претставник во Софија се нагласувало дека јавното мислење во Бугарија немало големи очекувања од нивната мисија и таа била целосно
бесцелна (Σ. Ν. ∆ορδανας – Β. Καλογρηας, Το Μακεδονικο και η Γερμανια.
Απορρητα εγγραφα του γερμανικου υπουργειου εξωτερικων, ε. 60. σ. 391).
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ка пред воениот судир видни личности, духовни лица и професори од Србија и Бугарија со успех вршеле отворена пропаганда.480
Ова само покажува дека нивната турнеја постигнала одредени резултати во поглед на анимирањето на европската јавност за состојбите во Македонија. Молчењето на европската дипломатија во
однос на македонските несреќни состојби наскоро ќе биде запрено, но не од нови турнеи на софиските професори.
Во Бугарија во текот на април и мај во весниците се водела
дискусија дали Македонија требало да добие автономија или да
биде припоена кон царството. Милетич бил запрашан што мисли
по тоа прашање. Според него, тие моменти биле последни кога можело да им се помогне на браќата од другата страна на границата.
Самиот бил свесен дека во Бугарија има многу структури кои не
сакаат автономија на Македонија. За тоа особено станал свесен за
време и по завршувањето на турнејата по европските престолнини, кога еден бугарски дипломат отворено му рекол: „Ние
всушност не сакаме автономија на Македонија“, а истото го слушнал и од еден бугарски политичар.481 Милетич сметал дека е лесно
да се сака една целосно слободна Македонија во границите на
санстефанска Бугарија, но притоа морал секој да биде свесен на
опасностите кои ги носи агитацијата против автономијата. Според
неговите размислувања, автономијата на Македонија била
единствениот начин да се зачува нејзината целокупност.482 Затоа
Бугарија морала енергично да се застапи во полза на автономијата. Во спротивно делбата би била неизбежна, а големо прашање
би било и дали на Бугарија би ѝ било дозволено да излезе на
Егејското Море.
Во летото на 1912 година некои структури од македонската
емиграција во Бугарија се заинтересирале за можноста од обединување на разните здруженија и групи. Една таква Комисија, во
состав: д-р Димитар Владов, мајорот Петар Дрвингов, Георги Попхристов и Константин Ѕеков, била составена со цел да најде можност за организационо обединување на разните македонски
групи.483 Тие во периодот од 11 јуни до 5 јули се сретнале со неΣτρατος Ν. ∆ορδανας – Βαιος Καλογιρας, Η γερμανικη αυτοκρατορια και οι
Βαλκανικοι πολεμοι. Αγνωστες πτθχες απο τα γερμανικα αρχεια. ΕΜΣ,
Κυριακιδη, Θεσσαλονικη, 2012, ε. 5, σ. 78.
481 Вардар, бр. 28, 2 май 1912.
482 Исто.
483 Национално-освободителното движение на македонските и тракийските
българи 1878–1944, т. 3, с. 244.
480
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колкумина истакнати претставници на македонската емиграција
во Бугарија, меѓу кои бил и професорот Милетич. Ним им биле
поставени две прашања: дали сметаат дека е време сите групи на
ослободителното движење да се обединат со цел да спроведат посилна револуционерна дејност и дали биле согласни дека е неопходно да се состави едно управно тело со пропорционално претставување на сите групи и фракции со цел да се воведе единствено
раководење, кое недостасувало.484 На 18 јуни, членовите на Комисијата го посетиле професорот во неговиот дом во Софија и со него воделе тричасовни тешки разговори.485 Милетич сметал дека
„не треба да се прави обединување, бидејќи Европа би кажала дека
има расцеп и дека сме се слаби“.486 Оваа акција нема да донесе резултат, но Милетич веќе бил личност која не можела да биде заобиколена по одредени прашања за македонската емиграција, а и
самиот имал некакво искуство во однос на обединувањето на македонските групи во Софија, иако тоа било негативно.
Оваа бурна 1912 година не била за професорот само година на политичко ангажирање во однос на Македонија. Тој бил голем научник почитуван дома и во странство. Можеби еден од најдобрите докази за оваа констатација е следниот пример. На семинарот каде што работел, бил издаден еден „Зборник во чест на
проф. Љ. Милетич по повод 25-годишнината од неговата книжевна дејност (1886–1911)“.487 Во него биле отпечатени статии од различни теми и области. Во овој зборник свои статии дале негови
ученици кои станале врвни бугарски научници, како што се Ст.
Младенов, Ст. Романски, М. Арнаудов, Б. Ангелов, Б. Пенев, Ст.
Чилингиров и други, или како што забележал Мурдаров: „цветот
на бугарската интелигенција во тоа време“. 488
Непосредно пред почетокот на Првата балканска војна, во
Бугарското министерство за надворешни работи под раководство
на ресенчанецот Симеон Радев се собрала една група истакнати
бугарски интелектуалци: Љубомир Милетич, Иван Георгов, ГриИсто, с. 244–245.
С. Елдъров, Тайните офицерски братства во освободителните борби на
Македония и Одринско, с. 116.
486 Вътрешната Македоно-одринска революционна организация (1893–1919).
Документи на централните ръководни органи, т. 1, ч. 2, съставители: Цочо Билярски, Ива Бурилкова, Университетско издателство Св. Климент
Охридски, София, 2007, док. 357, с. 1032.
487 В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 81.
488 Исто.
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гор Начович, Атанас Шопов, Велчо Велчев и Димитар Мишев, со
цел да даде препораки што да се направи на планот на бугарската
пропаганда на надворешно-политичко поле.489 Бугарскиот историчар Иван Илчев смета, врз основа на како што самиот пишува
нецелосната документација, дека оваа група интелектуалци дала
мислење оти требало да се формира еден комитет за информација
во странство, а тоа од нивна гледна точка не било лошо.490 Меѓутоа, чиновниците во Министерството имале подруго размислување. Главниот секретар на Бугарското министерство за надворешни работи сметал дека таквиот комитет не би можел да функционира доколку не биде под директна контрола на самото Министерство.491 Ова размислување на еден службеник во министерство, кое требало да се грижи за бугарските интереси во странство, било показател за нивото на самата бугарска дипломатија.
Споменатите интелектуалци, а меѓу нив бил и Милетич, можеби
немале дипломатско искуство, но имале чувство за моментот. Како и да е, идејата на интелектуалците замрела пред да даде некаков резултат.492
Покрај со активностите поврзани со Македонија, Милетич
продолжил и со својата научна работа. Во текот на 1912 година во
Виена му била објавена книгата која се однесувала на родопските
говори. Книгата била резултат на повеќегодишните истражувања
на софискиот професор, извршени во текот на 1902 и 1903 година
и кои биле потпомогнати од Австриската царска академија. Затоа
и не е чудно што таа академија ја печатела оваа книга на Милетич.
Треба да се забележи дека предговорот кон ова најново дело на
професорот од Софија го напишал неговиот виенски пријател Ватрослав Јагиќ. 493

И. Илчев, Родината ми – права или не. Външнополитическата пропаганда
на балканските страни 1821-1923, с. 140.
490 Исто.
491 Исто.
492 Исто.
493 Ljubomir Miletič, Die Rhodopemundarten der bulgarische sprache, Alfred
Hölder, Wien, 1912, VII–VIII.
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ДЕЈНОСТА НА ЉУБОМИР МИЛЕТИЧ ЗА ВРЕМЕ НА
БАЛКАНСКИТЕ И НА ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА
ОД РАДОСТ И ЕУФОРИЈА ДО РАЗОЧАРУВАЊЕ И ТАГА
Оптовареноста на бугарското општество со националното
прашање не бил само изолиран случај. Таков бил случајот и со поголем дел од останатите европски земји, на почетокот на ХХ век,
каде што доминирала националистичката идеологија.1 Меѓутоа, и
покрај неоспорното влијание на балканските национализми врз
почетокот на војната со османлиската држава, мора да се напомене дека токму начинот на управувањето од Цариград со европските територии им дал можност на малите балкански монархии
да бараат подобрување на положбата на христијаните во султановата држава. Овие христијански поданици од страна на балканските монархии биле сметани како браќа и неослободен дел од
татковината. Токму нивната лоша позиција била искористена од
страна на балканските сојузници да испратат нота во која се барало османлиската држава да направи сериозни реформи. Тоа не било можно, а доколку било, тогаш реформите веќе би биле направени. Политичарите од балканските престолнини тоа добро го
знаеле и затоа барањето до Цариград било направено со цел тоа да
не може да биде исполнето. Подобар повод за почнување на воените дејства не можеле да најдат.
Во Бугарија на 17 септември 1912 година била објавена општа мобилизација. Мобилизацијата, според официјалната прокламација, била објавена поради тоа што „Турција прибегнува кон
дрска провокација, додека од една страна на зборови ги повторува
веќе баналните празни приказни за реформи, од друга страна на
дело ја мобилизира својата армија и ја трупа на бугарската граница. Нашиот одговор на дрската турска провокација се содржи
во указите, кои вчера беа потпишани од Неговото Величество царот на Бугарите Фердинанд I, кој тука го печатиме. Овој одговор е
пресретнат со воодушевување од сите Бугари и со страв и трепет
од агонизираната Турција. Официјална Европа кажа дека мирот
е зависен од воведување на дело на ефикасни реформи во Турција.
1

Richard Hall, Civil-Military Conflict in Bulgaria during the Balkan Wars, p. 293.
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Дојде време за дејствување“.2 Заедно со мобилизацијата, царот издал указ и за воведување воена состојба на целата територија на
Бугарија. Помеѓу обичниот свет постоело големо воодушевување
од можноста за војна со соседна Турција.3 Според тоа што го пишувало во весниците, целата нација била полна со ентузијазам.
Така, во весникот Мир може да се прочита дека низ софиските
улици имало манифестации на кои се поддржувало балканското
сојузништво, а манифестантите ги поздравиле и српскиот и грчкиот амбасадор во бугарската престолнина.4 Воодушевувањето од воената атмосфера било присутно и во бугарското собрание. На 25
септември била одржана седница на Собранието на која биле пратени срдечни поздрави до балканските сојузници.5 Милетич сметал дека воодушевувањето помеѓу народот е големо и затоа што
„нашата влада успеа да создаде невообичаен – прв во историјата
на балканските народи – сојуз на Словените со Грците: Бугарите,
Србите со Црногорците и Грците овој пат ќе војуваат во сојуз“.6
Во мобилизацијата на бугарската армија активно се вклучила и
македонската емиграција, кон која припаѓал и софискиот професор. Според неговите информации, сите Македонци кои се наоѓале во Бугарија и биле во состојба да ги издржат воените задачи,
се подготвувале да ја минат границата.7 Нивното воодушевување
било логично. По толку страдања и неуспеси сега им се укажувала шанса да си ги израмнат сметките со непријателот.
Воодушевувањето од мобилизацијата и од прогласувањето
на воената состојба не престанувало. Почетокот на воениот судир
со нападот на малото црногорско кралство на османлиската држава уште повеќе ја загреале воената атмосфера во Бугарија. Во софискиот весник България се појавила информација дека царот
потпишал манифест за војна со османлиската држава, со повик:
„На оружје, Бугари! Да го урнеме вековниот непријател и да направиме од Македонија огниште на цивилизацијата, на благососПаша Кашкилова, Балканските войни по страниците на българския печат
1912–1913, Марин Дринов, София, 1999, док. 1, с. 24.
3 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич... Писма 1896-1914, док.
147, с. 342.
4 П. Кашкилова, Балканските войни по страниците на българския печат
1912–1913, док. 2, с. 26–28.
5 Исто, док. 4, с. 30–31.
6 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914, док.
147, с. 342.
7 Исто.
2

За време на балканските и на Првата светска војна

123

тојбата и мирот“.8 На 5 октомври, царот Фердинанд објавил манифест до бугарскиот народ со кој ѝ била објавена војна на османлиската држава.9 Бугарската армија го нападнала јужниот сосед.
По почетокот на воените операции никој на Запад не очекувал дека балканските војски може да ја победат османлиската
армија. Бугарската војска однела големи воени победи кај Лозенград, Кирк Киласе и Луле Бургас.10 Европа била воодушевена од
овие војнички победи. Некои биле толку импресионирани од бугарската војска, па напишале: „ Армијата на Бугарија самата се покажа како една од најефикасните, ако не и најефикасна, од сите
помали европски армии. Персоналот е извонреден. По долгите
маршеви, мажите, кои најмногу ѝ припаѓаат на храбрата селанска
раса, не покажуваат знак на замор или неудобност. Од најнискиот
регрут до висок генерал, секој офицер и маж не оставал ниту еден
камен да не биде превртен со цел да се унапреди во воената вештина“.11 Овие комплименти не му биле непознати на воениот врв
на бугарската војска, а тоа во иднина негативно влијаело врз логичното расудување во тешките ситуации, особено во односите со
балканските сојузници.
Милетич со големо внимание ги следел воените операции
на балканските сојузници, и секако оние на бугарската армија. Самиот признал дека деновите му биле долги во постојаните исчекувања на резултатите од фронтовите, посебно поради цензурата која била присутна во неговата земја.12 Првата фаза од војната тој ја
минал во Софија. Професорот бил дел од доброволечки баталјон
кој, во тие моменти, останал во бугарската престолнина со задача
да ги извршува гарнизонските обврски на регуларните воени сили кои биле на фронтовите во Македонија и во Тракија.13 Милетич, иако сè уште не ги посетил линиите на фронтот, бил свесен за
тешките битки. Имено, неговата сопруга, синот и двете ќерки работеле во болницата на Военото училиште, каде што постојано
пристигнувале ранети војници од борбите со османлиските сили.14
Тоа секако влијаело на неговото расположение, а кон тоа треба да
П. Кашкилова, Балканските войни по страниците на българския печат
1912–1913, док. 5, с. 39.
9 Исто, док. 6, с. 40–41.
10 R. Hall, Civil-Military Conflict in Bulgaria during the Balkan Wars, p. 295.
11 Исто.
12 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914, док.
148, с. 344.
13 Исто, с. 345.
14 Исто.
8
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се додаде и фактот дека неговиот зет бил офицер во Бдинската дивизија.
Сепак, не било сè идеално меѓу балканските сојузници.
Војната која балканските држави ја започнале против Османлиската Империја, била објавена под изговор за ослободување на поробените браќа во султановата држава. Меѓутоа, уште од времето
кога Софија преговарала со Белград и со Атина за постигнување
воен сојуз, станало јасно дека под тепих останале многу нерешени прашања. Војничките победи на здружените балкански војски
наместо со протерувањето на Османлиите да ги решат проблемите
во регионот, тие отвориле нови прашања, поврзани со поделба на
веќе поранешните османлиски територии. Односите помеѓу сојузниците уште во текот на воените дејства против османлиската армија започнале да се заоструваат. Тука би споменал еден пример
колку поделбата на освоените територии влијаела врз меѓусебните
односи. Бугарија и Грција имале сојузен договор кој не предвидувал поделба на териториите пред започнување на воените дејства, туку секоја држава би ја задржала територијата која би ја освоила во текот на војната со Османлиската Империја. На самиот
почеток на војната, грчката влада испратила еден меморандум до
сојузниците, познат како меморандум Коромилас, според грчкиот
министер за надворешни работи. Според овој меморандум, кон
Грција би требало да се припојат териториите јужно од линијата
која почнувала од Места на исток од Кавала и одела до Боздаг,
планината Белас до Демир Капија од каде што оваа ќе се насочела
кон Крушево за да мине меѓу Преспанското и Охридското Езеро и
да заврши во Валона.15 Нормално, зад овој меморандум стоел Венизелос. Реакциите на Бугарите биле жестоки. Тие сметале дека
овој меморандум не може да биде основа за разграничување. Венизелос и тука се покажал многу умешен. Тој се сретнал со бугарскиот дипломатски претставник во Атина Хаџи-Мишев. Во негов
стил тој го уверувал својот бугарски собеседник дека двете страни
можат се спогодат околу територијата.16 Истовремено, грчкиот
претставник во бугарската престолнина го известил Гешов дека
Венизелос бил многу задоволен од согласноста на владата во Софија како база за поделба на територијата да биде земен бројот
на бугарското и на грчкото население кое ќе останело во рамките
Петър Абрашев, Дневник, Академично издателство Марин Дринов, София,
1995, с. 104.
16 П. Абрашев, Дневник, с. 108.
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на Бугарија и на Грција.17 На некој начин, на бугарската страна ѝ
било укажано дека најголемиот град и пристаниште во османлиска Македонија – Солун е главна цел на грчките воени активности.
Но, Солун бил посакуван од двете страни. Грчката војска успеала
да го заземе Солун, но и Софија не сакала да се откаже од најголемиот македонски град. Една помала бугарска воена единица
влегла во градот, најверојатно со цел да покаже дека и оваа земја
Солун го смета за дел од својата територија. Кога е во прашање кој
прв влегол во Солун, интересно е да се забележи мислењето на
грчкиот историчар Димитрис Михалопулос, кој смета дека една
чета на Јане Сандански кого што тој го нарекува борец за слобода
на Македонија, влегла во градот пред тоа да го сторат грчките воени единици.18 Тоа, сепак, нема да има голема улога во одредувањето на иднината на овој град. Грчко-бугарските сојузнички односи започнале да одат по надолна линија. Софија не можела да се
помири со можноста градот да ѝ припадне на Грција. Бугарскиот
политичар Стојан Данев, во еден разговор со Венизелос од декември 1912 година, на својот грчки соговорник му нагласил дека доколку преговарале пред војната, Бугарите никогаш немале да се
согласат на отстапување на Солун.19 Данев го кажал тоа што многумина во Софија го чувствувале. Самиот Милетич бил многу вознемирен и разочаран од грчкото освојување на Солун. Тој сметал дека Грците ги изиграле Бугарите околу овој град и „се плашам дека
пријателството ќе продолжи уште кратко време. Сè уште се надеваме дека ќе го изгладиме спорот со Грците“.20 Надежта на професорот за некакво изгладување на спорот со Грците околу Солун
била, можеби, наивна и секако, нереална. Доколку Грција сакала
јасна ситуација околу поделбата на османлиска Македонија, тогаш
Венизелос немало да инсистира договорот со Бугарија да не содржи дел кој би се однесувал на територијалната поделба на Македонија пред почетокот на воените дејства. Тука само би споменал
еден детаљ кој многу говори за интуицијата на Венизелос кога
била во прашање политика и дипломатијата, а е поврзана со Солун. На една седница на грчката влада, тој изјавил дека Бугарите
заборавиле оти грчката војска зајакнала и таа ќе го искористи
моментот за да освои голем дел од Македонија. Венизелос сметал
Исто, с. 110.
Dimitris Michalopoulos, “The Salonica Issue and the Balkan Wars“, Journal of
Balkan Research Institute, 1, (2012) 1, p. 60.
19 Петър Абрашев, Дневник, с.162.
20 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914, док.
148, с. 346.
17

18

126

Далибор Јовановски

дека Бугарите својата армија, во најголем дел, ќе ја насочат кон
Одрин и Марица, а Србите ќе се упатат кон Скопје.21 Затоа тој сметал дека неговата земја требало да се насочи кон Солун и Серез и
да ја искористи можноста, а поделбата би се случила врз база на
тоа што војските ќе го освоеле.22 Милетич ова не го знаел, но наскоро се упатил кон најголемиот град во неговата родна Македонија.
Во воените дејства, како дел од бугарската армија, свој придонес дале и студентите и наставниот кадар на Софискиот универзитет.23 Професорот со штипско потекло на 20 ноември заминал
за Солун. Тој, иако сметал дека во време на војна и, особено, со
присуство на грчки воени сили, во градот не можело да се живее
удобно, сепак, „со радост ја прифатив поканата да отидам таму и
да се информирам за положбата која сега таму постои“.24 Во Солун тој пристигнал на 3 декември 1912 година. Тој не бил воодушевен од тамошните состојби, гледајќи дека во градот имало далеку
повеќе грчки отколку бугарски војници. Какви биле неговите чувства додека бил во Солун, можеби, најдобро ни сведочи дел од едно негово писмо до Ватрослав Јагиќ, каде што софискиот професор напишал: „Би можел многу да ви раскажувам за сегашните
односи помеѓу нашите и Грците, а исто така и за Србите, кои како
и Грците окупирале бугарски области, но тоа не е лесно да се направи во писмо. За жал овие односи сега веќе не се ниту најмалку
пријателски и јас се сомневам дека ние ќе останеме сојузници. Лакомоста за туѓи земји и лаконските уверувања дека со борба и грубости Бугарите за 24 часа ќе се претворат во Грци или Срби – ете
тоа е кое ќе го упропасти нашиот сојуз. И сепак, сега засега трпиме
и се воздржуваме додека се постигне главната задача на оваа
војна“.25 Колку брзо Милетич го променил своето воодушевување
од сојузот со Србите и Грците во разочарување од него. Реално,
ниту една страна не влегува во некој договор или сојуз со некого
од чиста љубов или пак поради филантропија, туку поради интерес. Наивноста понекогаш носи голема болка.
Γεοργιος Βεντηρης, Η Ελλας του 1910-1920, τ. Α, Αθηναις, 1931, σ. 93.
Исто.
23 За време на двете балкански војни околу 50 студенти, двајца доценти, еден
асистент и неколку службеници на Софискиот универзитет го дале својот
живот по фронтовите (Д. Гоцев, Българските учени, с. 19).
24 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914, док.
149, с. 347.
25 Исто, с. 348.
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Милетич, во Солун, бил заедно со професорите Јордан
Иванов, Иван Георгов, Анастас Иширков, Александар Балабан и
др. Тука тие учествувале во редактирањето на весниците Бугарија,
Беломорец и Бугарин,26 во кои биле објавувани ставови што одговарале на службената бугарска политика во однос на балканските
прашања, вклучително и македонското. Милетич не бил активен
само на полето на подготвувањето весници, туку и во изработка
на еден мемоар на оние кои се сметале за ЦК ВМОРО.27 Овој мемоар бил пратен до бугарскиот цар. Во него, а тоа е и став на Милетич, било нагласено дека крајната цел на револуционерната
борба е ослободување на татковината.28 Во меморандумот остро се
напаѓа анулирањето на Санстефанскиот прелиминарен мировен
договор, бидејќи Македонија останала надвор од бугарските граници, но се нагласува дека Организацијата дејствувала за автономија на Македонија. Исто така се укажувало на активностите на
српските и грчките окупациони власти во Македонија.29 Во мемоарот било побарано бугарскиот цар со сите средства да избегне
распарчување на Македонија. Сличен мемоар бил пратен и до бугарскиот премиер Иван Гешов.30
Погоре повеќе пати напишав дека Милетич редовно му
испраќал писма на својот пријател Ватрослав Јагиќ, кого исклуД. Гоцев, Българските учени, с. 19.
Бугарскиот историчар Цочо Билјарски, врз основа на информација од весникот „Македонија“ од 16 јануари 1921 година, забележува дека овој мемоар
бил составен од страна на Милетич (Ц. Билярски, Пейо Яворов и Тодор
Александров. Приятели в живота и съратници во борбата, с. 70); Христо
Силјанов е попрецизен – „На проф. Милетич, војник во тоа време во Солун,
македонските водачи му наложуваат да состави Мемоар до Царот Фердинанд во однос на положбата на Бугарите во „ослободените“, од Србите и Грците, делови на Македонија“ (Христо Силяновъ, Дялото на проф. Милетичъ
за Македония, с. 35); Кога е во прашање кој бил авторот на овој меморандум, потврда дека во неговото составување учествувал и Милетич наоѓаме и
во спомените на Георги Кулишев, кој потврдува дека софискиот професор со
штипско потекло е еден од авторите на овој мемоар. Во неговите спомени наоѓаме и податок за однесувањето на бугарскиот цар кон овој Мемоар. Имено,
според Кулишев, царот Фердинанд бил бесен кога ја прочитал содржината на
овој мемоар. Најверојатно оваа реакција на бугарскиот монарх се должела
на сè уште присутното сојузништво со Србија и Грција (Георги Кулишев,
Спомени, Дневник, Документи, составители Никола Жежов, Мирјана Нинчовска, УКИМ – ФЗФ, Скопје, 2013, с. 36).
28 Ц. Билярски, Пейо Яворов и Тодор Александров. Приятели в живота и
съратници во борбата, с. 71.
29 Исто, с. 72.
30 Исто, с. 73–78.
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чително го почитувал и како човек и како научник. Затоа во писмата често изнесувал лични ставови по различни прашања, но и
од приватниот живот. Така, во споменатото писмо во кое Милетич
му го искажувал на Јагиќ своето разочарување од дејствувањето на
бугарските сојузници, тој исто така на хрватскиот славист му ги
опишал и своите впечатоци од патувањето кон Солун. Меѓу другото, Милетич напишал: Ги видов овие прекрасни земји каде што
често нема зима и каде што двапати во годината се сее и жнее, но
ги видов и опустошувањата на оваа ужасна војна – опустошените
села, очајните турски бегалци, а од очевидците се наслушав за
грозните нешта кои тие ги претрпеле во оваа војна. Турците биле
многу жестоки – без срце, какви што впрочем секогаш биле, имено затоа тие страшно настрадаа од нашите“.31 Писмото во кое Милетич му ги опишувал своите впечатоци од патувањето кон Солун
и глетките кои ги видел, вклучително и оние за настраданите
турски бегалци, не биле нешто невообичаено во една сурова војна
каков што бил секој воен судир, но сепак ова писмо му направило
голем проблем на Милетич. Во виенскиот весник Neue Freie Presse, на 28 јануари, се појавил еден текст во кој буквално бил даден
дел од писмото на Милетич до Јагиќ.32 Некои кругови во Софија го
добиле овој број од виенскиот дневен весник и тогаш се појавил
еден сериозен проблем за професорот. Имено, неколку бугарски
дневни весници го пренеле текстот во кој Милетич го препознал
своето писмо. Тоа, можеби, не би претставувало проблем за Љубомир, доколку некои негови пријатели не му пренеле дека цела
Софија вриела против него и се чудела како можел да напише дека Бугарите вршеле злосторства.33 На Милетич му била припишувана нетактичност, предавство, дека на германската страна ѝ
дал оружје со цел да ја клевети бугарската војска итн. Нормално,
на софискиот професор овие гласишта не можеле да му бидат
пријатни. Тој му пишал писмо на Јагиќ во кое го прашал дали
текстот во споменатиот виенски весник не бил напишан од него.
Исто така, Љубомир појаснил дека тој немал намера да ја критикува бугарската војска, туку да укаже на фактот дека Турците биле
толку лоши, што донекаде ја заслужиле одмаздата на христијаните.34 Овие зборови на Милетич, на некој начин, биле очекувани,
Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914, док.
149, с. 348.
32 Neue Freie Presse, Но. 17397, 28 januar 1913.
33 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич..., док. 150, с. 351.
34 Исто, с. 352.
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бидејќи и во моментот кога го пишувал ова писмо до својот пријател во Виена, во софискиот весник Народни права се појавил текст
со жестока критика кон него.35 Милетич сериозно ги сфатил обвинувањата кои биле изнесени кон него во софискиот печат. Тој се
распрашал како овие обвинувања минуваат кај политичарите во
Софија. Тогаш разбрал дека еден негов личен противник, за кој
тој мислел дека бил Георги Баласчев, пуштил во весникот България еден текст во кој оценил дека пишувачот на текстот во виенскиот весник не требало да брза да ги информира Германците за
своите непријатни впечатоци.36 За среќа на Милетич, неколку
примероци од Neue Freie Presse пристигнале во бугарската престолнина и биле прочитани од оние кои се заинтересирале за целата работа. Тие сметале дека во текстот нема ништо лошо што би ја
компромитирало бугарската војска. Затоа и Милетич решил да не
пишува писмо до виенскиот весник со цел да го демантира текстот, а и самиот забележал дека во спорниот текст не е споменато
неговото име.37 Така завршила оваа епизода, во која Милетич
стравувал дека може да остави црна трага врз неговото име.
Состојбите на теренот и односите меѓу сојузниците будно
биле следени од страна на македонските кругови во Софија. Бугарскиот дипломат Тома Карајовов, родум од Скопје, изнел идеја за
испраќање делегација во европските држави, составена од научници и општествени дејци, со цел да се информираат тамошните
влади и јавностa за настаните во Македонија и во Одринско.38 Најпогодни за таква мисија, според мислењето на Тодор Александров,
биле Милетич и Георгов.39 Кон крајот на јануари 1913 година било
решено првата делегација составена од Милетич и Георгов да замине за Русија и Западна Европа. Тие заминале на турнејата на
почетокот на март 1913 година.40
Милетич, како и порано, не бил случајно одбран за мисијата во Европа. Тој добро ја познавал состојбата во Македонија, како што забележавме ги посетил нејзините јужни делови кон крајот
Исто.
Исто, док. 151, с. 354.
37 Исто.
38 Ц. Билярски, Пейо Яворов и Тодор Александров. Приятели в живота и
съратници во борбата, с. 65.
39 Вътрешната Македоно-одринска революционна организация (1893–1919),
док. 364, с. 1043.
40 Ц. Билярски, Пейо Яворов и Тодор Александров. Приятели в живота и
съратници во борбата, с. 65.
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на 1912 година, а претпоставуваме дека бил во постојан контакт со
луѓе кои му давале корисни информации за тамошните состојби.
Инаку, тој сè повеќе бил разочаран од состојбите во Македонија и
односот на балканските сојузници на теренот. Милетич по враќањето од Македонија се сретнал со министерот Петар Абрашев. Во
нивниот разговор, професорот го информирал својот собеседник
за однесувањето на Србите, што според него било шовинистичко, а
на оние кои останале под српска управа им предвидел големи
тешкотии.41 Иако, првично се надевал дека Србија би можела да
покаже воздржаност, Милетич сè повеќе се разочарувал од српското однесување. Тој посебно бил погоден од написите во српските весници во кои се говорело против можноста Србија да ѝ ги
отстапи на Бугарија – Охрид, Битола, Прилеп, Велес итн. Според
Милетич, овие македонски градови требало да ѝ припаднат на
Бугарија, според српско-бугарскиот договор од 1912 година, но тука професорот прави една грешка, бидејќи, како што забележала и
бугарската историчарка Румјана Божилова, инаку истражувач на
неговото дело, во споменатиот договор нема јасни гаранции за Бугарија дека ќе ги добие овие македонски градови.42 Инаку, уште
по српското освојување на Битола, станало јасно дека Србија нема намера лесно да ги отстапи оние територии кои нејзината војска ги освоила со оружје. Во највлијателниот белградски дневен
весник Политика, во еден коментар по повод српската воена победа кај Битола, било нагласено дека Србија треба да го добие тоа
што го освоила со крв, а тоа требало да биде прифатено и од балканските сојузници.43 Милетич ова, најверојатно, го знаел, но тој
сметал дека само Србија може да спречи компромитација на Балканскиот сојуз и „ако Србија лојално ги исполни своите задолженија, никој повеќе нема да се радува од нас на понатамошното наше пријателство со неа“.44 Меѓутоа, како што времето минувало,
така можноста за радување од понатамошно пријателство со
Србија се намалувала.
Милетич и понатаму го искажувал своето разочарување од
однесувањето на Србите. Тој сметал дека војната со османлиската
држава започнала главно затоа што бугарскиот народ се согласил
П. Абрашев, Дневник, с. 171.
Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914, док.
154, с. 362–363, ф. 5 и ф. 12.
43 Политика, бр. 3165, 7 новембра 1912.
44 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914, док.
152, с. 356.
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да жртвува и мило и драго со надеж дека ќе се ослободи Македонија.45 Според него, токму оној дел од Македонија кој даде најголем број во борбата со Турците – Битолскиот округ бил окупиран
од страна на Србите. Милетич постепено разбирал дека Србите немаат намера да се повлечат од оние делови на Македонија кои биле под нивна контрола: „Досега се мислеше дека оваа окупација е
само привремена, бидејќи така било договорено, но Србите ни даваат до знаење дека не мислат да излезат оттаму“.46 Тој не бил задоволен од односот на српските власти кон тамошното население
кое припаѓало под црковна јурисдикција на Егзархијата, но и
чувствувал дека Србија и Грција започнале да се подготвуваат за
воен судир со Бугарија, со надеж дека нејзината војска е исцрпена од војната со османлиската држава.47 Мора да забележиме дека тука професорот не згрешил. Како што забележавме погоре,
Бугарија имала сојузен договор со Грција, кој не содржел членови за поделба на Македонија. Развојот на состојбите на теренот
постојано ги заострувале бугарско-грчките односи. Двете страни
го посакувале Солун и поголемиот дел од јужна Македонија. Од
војнички аспект, Бугарија едноставно била пресилна за Грција, а
нејзината непопустливост во однос на територијалните недоразбирања, во очите на Венизелос ја правеле Србија единствен сојузник.
Затоа морало да се оди на договор со Србија. Контактите започнале уште во време на одржување на Лондонската амбасадорска
конференција. Членот на грчката делегација на Лондонската
конференција, Николаос Политис, забележал дека Венизелос дејствува со Србите како да имаат склучено сојуз.48 Тогаш станало
очигледно приближувањето помеѓу двете страни. Првите преговори во насока на склучување сојузнички договор помеѓу Атина и
Белград ги започнале принцот Николаос и српскиот престолонаследник Александар Караѓорѓевиќ.49 Венизелос тогаш бил во
Лондон. На враќање го посетил и Белград, каде што се сретнал со
Пашиќ, со кого разговарал за прашања од заеднички интереси.50
Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914, док.
153, с. 358.
46 Исто.
47 Исто, док. 154, с. 361.
48 Далибор Јовановски, Цел и успех – Елефтериос Венизелос и Македонија во
Балканските војни, во: 100 години од Балканските војни, МАНУ, Скопје,
2013, с. 306.
49 Исто.
50 Исто.
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Преговорите со Србија довеле до прелиминарен протокол
кој бил потпишан на 22 април/5 мај 1913 година, но проблем за
конечен договор претставувало српското барања сојузот да се однесува и на можен австриски напад врз неа.51 Ова српско барање за
Грците претставувал голем проблем, но на сцена стапил Венизелос. На еден итен состанок на владата, на кој учествувал и кралот
Константинос, критскиот политичар ја одиграл главната улога во
убедувањето на останатите да го прифатат сојузот со Србите. Тој,
укажувајќи на опасноста по грчките интереси за Солун во можната војна со Бугарија, забележал дека е невозможно во тој момент
да дојде до војна на Австро-Унгарија со Србија, бидејќи тоа би водело до европска војна. Според него, Русија немало да ја остави
Србија сама, а зад Русија биле Франција и Англија. Така и Грција
би била во сојуз со нив.52 Тоа било решавачко да се убедат другите членови на владата и кралот. Кралот Константинос, кој го наследил својот убиен татко, одобрил да се потпише договорот со Србите и со делот кој се однесувал на Австрија.53 Венизелос повторно
успеал во својата намера. Опасноста од губење на Солун била пресудна, а вештиот премиер тоа добро го искористил. Венизелос
пратил телеграма до својот српски колега Никола Пашиќ, во која
побарал во Солун да биде пратен српскиот пратеник во Атина,
Бошковиќ.54 Многу брзо, на 5 мај 1913 година, бил потпишан
грчко-српскиот договор за сојуз.55 Кога е во прашање Грција и нејзината желба да заземе што поголем дел од Македонија, Милетич
забележал: „За Грција и не треба да се говори – таа е несловенска
држава којашто сака да земе колку што може поголем дел од Македонија и на која не можеме толку многу да ѝ се чудиме поради
тоа“.56
За Грција не било чудно да бара територија, но за претензиите на Србите во Македонија Милетич немал разбирање, како
што видовме и погоре. Милетич реагирал на еден напис во весникот Самоуправа, каде што било напишано дека Јагиќ заедно
со Нидерле, Драганов и Барбулеску докажале дека Македонците
Исто.
Исто.
53 Исто.
54 Исто, с. 307.
55 М. Миноски, Македонија во мултилатералните и билатералните на балканските држави 1860–1913, док. 42, с. 171–173.
56 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914, док.
154, с. 361.
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се Срби.57 Како реакција на ова пишување, но и говорот на српскиот славист Александар Белиќ, кој тврдел дека договорот со Бугарија не можел да биде исполнет, на 30 март БАН пратила една
декларација до словенските академии до словенските научни друштва во која се жалела на српското однесување кое е проткаено со
еден антибугарски дух во однос на Македонија.58 Засилувањето на
антибугарските чувства во Србија не било забележано само од бугарска страна. На почетокот на март 1913 година, во еден извештај
на германскиот амбасадор во Белград, било нагласено дека јавното мислење во Србија сè повеќе било огорчено спрема Бугарија
поради бугарските активности поврзани со Македонија.59
Додека Милетич се занимавал со тешкотиите кои се јавиле во односите меѓу балканските православни сојузници, неговиот
живот повторно го потресла една трагедија. Во рамките на бугарската војска која се борела околу Чаталџа, како нејзин офицер, бил
и неговиот единствен брат. Таму тој го загубил животот. Смртта на
брат му била голема и тешка загуба за професорот, кој морал да
мисли и на судбината на неговиот зет, кој исто така бил на фронтот.60
Милетич, најверојатно под влијание на настаните во Македонија, се ангажирал во промоција на бугарските интереси. Тој
кон средината на април 1913 година, повторно се навратил на идејата за посилна пропаганда во европските земји, со цел да се прикаже бугарската вистина или поглед за настаните на Балканот.
Тој бил еден од потписниците на писмото упатено до премиерот
Гешов, во кое се говорело за грчките и српските пропагандни активности, кои можеле да ги загрозат големите бугарски воени победи во војната со османлиската држава.61 Затоа потписниците на
писмото предлагале основање еден весник на француски јазик,
кој би излегувал во бугарската престолнина, создавање на еден
информационен уред, кој би бил во тесна врска со Бугарската телеграфска агенција, а од владата се барало: „да има посебни лица
во странство, кои би влегле во едно блиско општење со политичИсто.
Исто.
59 Σ. Ν. ∆ορδανας – Β. Καλογιρας, Η γερμανικη αυτοκρατορια και οι Βαλκανικοι
πολεμοι, ε. 6, σ. 230–232.
60 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914, док.
152, с. 355–356.
61 И. Илчев, Родината ми – права или не. Външнополитическата пропаганда
на балканските страни 1821–1923, с. 144.
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ките и публицистичките кругови, за да не се заборават важни
сведоштва од наш извор во европскиот печат, и така поуспешно да
се разобличи тенденциозноста на странските известувања на наша
штета“.62 Милетич не застанал на потпишување на едно писмо.
Предлозите во писмото до бугарскиот премиер требало да се операционализираат. Тој бил еден од иницијаторите за свикување
едно собрание на видни општествени дејци, на кое би се разговарало за начините како да ѝ се помогне на бугарската влада во тие
моменти.63 Тогаш било решено да се пристапи кон придобивање
на јавното мислење во европските земји и затоа собранието донело одлука за издавање на весникот L’echo de Bulgarie на француски јазик.64 Тоа значело реализација на идејата која била изложена во писмото на бугарските интелектуалци до Гешов, за основање
весник на француски јазик во Софија. Во редакцијата на овој весник, во почетокот влегле видни бугарски интелектуалци, како Милетич, Иван Георгов, Иван Шишманов, Григор Начович, Димитар
Мишев, Христо Силјанов, Велчо Велчев.65 Софискиот професор
бил автор на уште една идеја. Според Мурдаров, во овој период
Милетич бил иницијатор за создавањето на „Комитетот за изучување на бугарските земји“.66 Целта на овој Комитет била собирање материјали кои се однесувале на Добруџа, Поморавието и Македонија. Првиот број на весникот L’echo de Bulgarie излегол на
1/14 мај 1913 година. Милетич веќе во вториот број имал своја статија во овој весник. Таа се однесувала за науката и политиката на
српската држава, во која тој ги критикувал ставовите на српската
наука за кои сметал дека се на услуга на државната политика во
однос на Македонија.67
Македонската емиграција во Бугарија, чиј активен член
бил и професорот Милетич, на 15 април 1913 година преку Извршниот комитет на Македоно-одринските братства објавила една брошура за положбата на населението во Македонија по почетокот на Првата балканска војна. Во оваа брошура се говорело за
тешката положба на македонското население. За разлика од порано, кога причина за тешкиот живот на македонското население
Исто.
Христо Силяновъ, Дялото на проф. Милетичъ за Македония, с. 35.
64 Исто.
65 И. Илчев, Родината ми – права или не. Външнополитическата пропаганда
на балканските страни 1821–1923, с. 289.
66 В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 102.
67 Ст. Романски, Любомиръ Милетичъ, с. 157.
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била османлиската власт, според тоа што било напишано, сега тоа
биле српските и грчките окупаторски власти кои „од ослободители
и сојузници станаа негови мачители и тирани“.68 Најголемиот дел
од брошурата, всушност, бил полн со информации за односот на
српските и грчките власти кон локалното македонско население
во оние делови на Македонија кои биле под нивна власт. Авторите на брошурата сметале дека Србите и Грците лошо ја разбрале
својата задача како ослободители и водени од егоистични цели,
тие се одделиле од патот на избавители и спасители. Македонското население не можело да го трпи нивното однесување и затоа не
гледало друг пат освен да продолжи со ослободителната борба.69
Според авторите на оваа брошура, доколку европските дипломати
и балканските народи сакале постигнување траен мир, тогаш поделбата на Македонија би била лоша услуга за тој мир и завршиле: „Ние, здружените претставници од цела Македонија, сметаме за свој свет долг, откако ја констатиравме фактичката положба на нештата, да го привлечеме просветленото внимание на сите
заинтересирани фактори на Балканот и да предупредиме дека
сите вештачки политички комбинации неминовно ќе доведат до
немири и одново ќе го нарушат мирот“.70 Немаме податоци дали
Милетич учествувал во пишувањето на оваа брошура, но неговото учество, како дел од македонската емиграција во Бугарија, во
активностите кои биле поврзани со македонското прашање, остава можност тој да дал придонес во создавањето на оваа мала книшка.
Во времето кога Милетич ги обвинувал Србите за изигрување на договорот со Бугарија од февруари 1912 година, во српското собрание била одржана седница на која се обратил премиерот
Никола Пашиќ. Во својот говор тој се осврнал и на српско-бугарските односи и на прашањето на границата во Македонија. Српскиот премиер односите меѓу двете земји ги оценил како сојузнички. Кога било во прашање исполнување на сојузничкиот договор, српскиот премиер изјавил дека неговата земја докрај го исполнила истиот.71 Пашиќ нагласил дека било логично граничната линија во Македонија да претрпи измени, а причина за тоа е
губењето на српската главна придобивка во војната – излезот на
Јадранското Море. Србија, под притисок на Австро-Унгарија, моПоложението въ Македония, София, 1913, с. 3.
Исто, с. 30.
70 Исто, с. 31.
71 П. Кишкилова, Балканските войни, док. 104, с. 161.
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рала да се повлече од Албанија и од пристаништето Драч. Српскиот премиер, слично како и во белградскиот весник Политика, во
својот говор забележал: „при поделбата на освоените места, треба
да се земат предвид жртвите на Србија...“.72 Всушност, Пашиќ потврдил дека неговата влада немала намера да отстапи ниту педа од
освоените територии, без разлика на договорот со Бугарија. Тој
дури нагласил дека поделбата на освоените османлиски територии не можела да се направи „според принципот на националноста; македонското население било многу измешано и не составува етнографска единица“.73 Говорот на Пашиќ не бил случаен.
Овој истакнат српски политичар и премиер, во време на балканските војни, имал свои видувања за бугарско-српскиот договор за
сојуз од февруари 1912 година. Непосредно пред потпишувањето
на договорот, српскиот крал Петар I, на 26 февруари 1912 година,
ги повикал Никола Пашиќ, Милорад Драшковиќ и Мирослав Спалајковиќ, како политичари и генералите Степа Степановиќ и Радомир Путник со цел да бидат запознаени од страна на премиерот и
министер за надворешни работи Милован Миловановиќ со текстот на бугарско-српскиот договор за сојуз. Откако тој им го прочитал договорот, во дискусијата што следела Степановиќ и Путник
забележале дека границата на север не е повлечена од стратешко
гледиште и на тој начин на Бугарија ѝ бил отворен патот кон
Скопје.74 Пашиќ, исто така, зел учество во дискусијата. Според
неговото мислење, српската страна премногу попуштила и се откажала од територии кои тој ги сметал за српски, како Кривопаланечко и Кратовско. Тој сметал дека откако договорот бил напишан, Србија би се нашла во многу неповолна позиција пред Русија и Словените доколку не го потпише.75 Затоа тој сметал, кога веќе премиерот го прифатил договорот, за што бил и најодговорен,
тогаш останатите не требало да го отфрлат и, спротивно на својата волја, да го прифатат со убедување дека ќе можат, со текот на
времето, да се исправат грешките кои биле направени, посебно со
Крива Паланка и Кратово.76 Овие забелешки на Пашиќ ја најавиле
неговата политика во однос на Македонија и бугарско-српскиот
договор од 1912 година и затоа неговото однесување во текот на
Исто, с. 163.
Исто, с. 164.
74 Милош Јагодић, Белешки Николе Пашића о српско-бугарском уговору о савезу 10 марта 1912, Српске студије, књ.4, Београд, 2013, с. 341.
75 Исто.
76 Исто.
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војната и говорот во српското собрание биле логични и очекувани.
Секако, Милетич не знаел за ставовите на српскиот политичар, но
подоцна ќе стане негов жесток критичар.
На професорот му било судено често да оди на пат поврзан
со политиката и со националните проблеми. Милетич кон крајот
на јуни 1913 година, повторно, бил во руската престолнина. Таму,
меѓу другото, на 24 истиот месец, присуствувал и на едно заседание на Правничкото собрание, на кое се дискутирало на тема „Балканската војна и односот на руското општество спрема неа“.77 На
ова заседание учествувале и претставниците на македонската колонија во Санкт Петербург. Професорот Милетич зел учество на
овој собир, каде што ги изнел ставовите кои биле во насока на бугарските интереси. Така, според Блаже Ристовски, тој нагласил:
„Бугарија нема никогаш да се откаже од Македонија којашто ѝ е
родствена по населението и по идејата. И секој Македонец ќе
смета за свој долг да си го даде животот за обединувањето со Бугарија и образувањето Санстефанска Бугарија“.78 Неговите зборови биле во спротивност од оние на Димитрија Чуповски и на
Александар Везенков. Но, тоа и не било неочекувано, ако ги имаме предвид образованието, позицијата и претходното дејствување
на софискиот професор. Блаже Ристовски забележува дека во својот говор Димитрија Чуповски им забележал на Милетич и на Георгов „за тоа што тие на своите патувања по цела Европа и во настапите го уверуваа општественото мислење дека Македонците сакаат да се присоединат кон Бугарија, кога всушност ништо слично немало“.79 Професорот од Софија веќе имал искуство во доверените мисии на кои ги прикажувал и пропагирал бугарските позиции за Македонија. И сега, како и во минатото, Милетич се обидел да напише статија во која би се прикажале бугарските позиции. Така, во списанието Вестник мира во руската престолнина во
бројот 5, кој се однесувал на месеците мај и јуни 1913 година, тој ја
објавил статијата „Словени со несловени против Словени“,80 во
која најверојатно алудирал на српско–грчкото приближување
против Бугарија. Кога е во прашање посетата на Милетич на руската престолнина, интересно е едно видување на Христо СилјаБлаже Ристовски, Димитрија Чуповски и македонската национална свест,
Ѓурѓа, Скопје, 1996, с. 128.
78 Исто, с. 129.
79 Блаже Ристовски, Портрети и процеси, т. 3, Култура, Скопје, 1990, с. 162.
80 И. Илчев, Родината ми – права или не. Външнополитическата пропаганда
на балканските страни 1821–1923, с. 266, ф. 5.
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нов. Според него, бугарската влада се обратила кон Милетич, со
молба веднаш да замине за рускиот главен град. Тој таму имал задача да полемизира со присутните ставови на српските интелектуалци кои биле протнати во Санкт Петербург,81 и секако, биле во
спротивност со бугарските ставови.
На теренот во Македонија работите оделе во лош правец,
особено по интересите на обичниот човек. Еден од резултатите на
недоразбирањата помеѓу балканските сојузници, но и на неприфаќањето на новата состојба на теренот од страна на македонското
население, било Тиквешкото востание. Овој бунт започнал на 19
јуни 1913 година и траел до 26 јуни.82 Востанието било задушено
од страна на српските војски, кои жестоко се пресметале не само
со востаниците, туку и со неборечкото население.
Погоре напишавме дека пофалбите за успесите на бугарските војски во војната со османлиската држава му биле познати на
бугарскиот воен врв и тоа негативно влијаело на расудувањето. Бугарите, можеби, имале право кога им се лутеле на Србите и биле
незадоволни од грчкото однесување, но во политиката и во војната
најчесто правото и правдата не можат да се забележат, а уште помалку да се почувствуваат. Кога станало јасно дека руското посредништво во односите со Србија било единственото нешто што може да помогне во надминувањето на недоразбирањето помеѓу Софија и Белград, премиерот Данев, кој го заменил Гешов, се согласил да ја прифати медијацијата на Санкт Петербург.83 Данев се
подготвувал да замине за Русија преку пристаништето Варна. Токму во тие моменти генералот Савов, во ноќта помеѓу 16/29 и 17/30
јуни 1912, наредил напад на бугарските врз српските и грчките војски.84 Савов, како што пишува Хол, тврдел дека тоа е само политичка демонстрација со образовно значење,85 но тоа значело почеток на судир кој бил катастрофален за Бугарија. Данев го заменил
Савов, се обидел со помирувачки пораки да ги смири Белград и
Атина, но веќе било доцна – „сите балкански држави ја пречекаа
Христо Силяновъ, Дялото на проф. Милетичъ за Македония, с. 36.
Зоран Тодоровски, Борбата за создавање на автономна, независна и обединета македонска држава (1912–1941), Владо Поповски, Ванчо Ѓорѓиев, Зоран
Тодоровски, Виолета Ачкоска, Создавањето на современата македонска
држава, Македонска реч и Македоника литера, Скопје, 2014,с. 82.
83 R. Hall, Civil-Military Conflict in Bulgaria during the Balkan Wars, p. 299.
84 Исто.
85 Исто.
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со добредојде можноста да ги решат споровите со сила на оружјето“.86
Во текот на Втората балканска војна, Милетич заедно со
митрополитите Васил и Партениј, со поранешниот премиер А. Малинов, поранешните министри Генадиев, Тончев, Теодоров, Начович, професорот Киров и др., упатил еден протест, кој бил објавен
во некои европски весници. Во протестот се осудувало грчкото однесување во Солун по самиот почеток на војната, кое било наречено како вандализам без преседан во историјата.87 Тие изразиле
жалење од грчкото однесување и злосторства кои им наштетиле на
односите кои биле потребни за еден добар сојуз, кој бил неопходен
за слободата и цивилизацијата на балканските држави, а особено
за измаченото население на Македонија, чие страдање беше причина за ослободителната војна.88
Двете војни на Балканот биле проследени со жестокости
врз цивилното население, без разлика на неговата етничка и верска припадност. Меѓутоа, воените дејства не биле единствено поле
за судир. Докажувањето која страна сторила поголеми злосторства
и ѕверства, станало ново поле на судири и натпревар кој бил карактеристичен за воените години на Балканот. Во текот на јули
1913 година, ректорот на Атинскиот универзитет испратил едена
телеграма до универзитетите во светот во која имало сериозни обвинувања за злосторства извршени врз грчкото цивилно население од страна бугарската армија.89 Најверојатно во Атина не слушнале за случувањата во Кукуш и масакрот врз тамошното цивилно население извршен од страна на грчката војска, или, едноставно заборавиле на нив? Како и да е, војната за докажување на сопствената невиност започнала. Одговорот од бугарска страна дошол
многу брзо, а тоа било и очекувано. На 25 јули 1913 година, Академскиот совет на Софискиот универзитет одржал едно заседание
на кое било донесена одлука за испраќање телеграма до универзитетите во светот во која се отфрлале грчките тврдења.90 Активностите на професорите не завршиле тука. На 15 септември, Академскиот совет на Софискиот универзитет повторно се состанал и ги
разгледал обвинувањата за однесувањето на бугарската војска во
Македонија, изнесени во грчката брошура. Исто како и при разИсто, с. 300.
Les Temps, No. 19001, 12 juillet 1913.
88 Исто.
89 Д. Гоцев, Българските учени, с. 19.
90 Исто.
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гледувањето на писмото на атинскиот ректор, бугарските професори ги отфрлиле грчките тврдења. Тие усвоиле една резолуција, наменета за светот, во која изнеле факти спротивни на грчките тврдења, односно за теророт спроведен од страна на грчката војска
врз цивилите во Македонија.91 Всушност, оваа резолуција била најава за еден следен чекор, во кој активно учествувал Милетич. Овој
професор на Софискиот универзитет објавил една книга која се
однесувала на грчките злосторства во Македонија.92 Во книгата,
Милетич напишал обемен текст во кој ја објаснува целта на неговото дело. Според воведните зборови, мотивот за пишувањето на
книгата бил најден во тврдењата на ректорот на Атинскиот универзитет Теодорос Заимис, изнесени во брошурата „Бугарските
злосторства во Македонија – факти и документи“ која била објавена во грчката престолнина, во која биле изнесени големи невистини за дејствувањето на бугарската армија.93 Тој спори со напишаното од страната на Заимис и како спротивставување на тезите на
атинскиот ректор, софискиот професор изнесува сериозни обвинувања за сметка на грчката армија. Тука секако ги споменува масакрите извршени од страна на грчките војници врз недолжното цивилно население, како и палењата на градовите Кукуш и Струмица. Книгата изобилува со документи и искази на жртвите на
грчките војски, а сето тоа било поткрепено со голем број фотографии. Иако оваа книга не предизвикала промени на теренот, Милетич станал интересен за меѓународните набљудувачи на балканските, особено на македонските состојби. Неговата книга била земена како основа на одговор кој бил подготвуван од страна на поранешниот ректор на Софискиот универзитет, професорот Стефан
Киров, во име на бугарските универзитетски професори. Одговорот требало да биде придружен со еден додаток во кој бил вклучен голем дел од неговата книга.94 Интересно е да забележиме
дека примерок од оваа книга Милетич му испратил на својот колега и пријател Јагиќ во Виена. Последниов пред некои луѓе, меѓу кои бил и познатиот бугарски медијавист Златарски, забележал дека книгата на Милетич за грчките злосторства можела да
биде напишана и од новинар.95 Овие зборови го погодиле профеИсто, с. 20.
Dr. L. Miletich, Atrocite grecques en Macedoine pendant la guerre Greco –
bulgare, Impremerie de L’Etat, Sophia, 1913.
93 Исто, с. 3.
94 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич..., док. 155, с. 365.
95 Исто, док. 156, с. 368.
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сорот. Тој во писмо до својот пријател од Виена напишал дека не
е во право со својата забелешка и дека неговото дело е чисто историско, кое ќе остане како веродостоен извор за иднината.96 Милетич му објаснил на својот пријател зошто се нафатил да ја напише споменатата книга: „Немавме таков новинар кој би бил во состојба критички да собере материјал каков што е овој кој го содржи
мојата книга. Кога Грците, на чело со нивниот крал и со нивните
универзитетски професори, започнале да докажуваат дека Бугарите се варвари, кои извршиле такви нечовечки злосторства над Грците што не заслужуваат да се вбројуваат кон цивилизираните народи, тогаш за секој од нас, професорите, беше прашање на долг
да реагираме против овие големи грчки лаги. Јас се нафатив да соберам докази (дека всушност Грците постапувале варварски) и со
посредство на своите испитани методи за многу кратко време можев да соберам многу богат и сосем веродостоен материјал“.97
По поразот на Бугарија во Втората балканска војна и склучувањето на Букурешкиот мировен договор, во слушалната бр. 45
на Софискиот универзитет била одржана една средба на македонските емигранти, на која била разгледана новата состојба. Тогаш
било решено да се испрати една делегација од името на Македонија по европските престолнини со цел таа „да се залага за одвојување на Македонија од трите балкански држави во независна автономна област“.98 Според спомените на Димитар Мирчев, никој немал големи илузии дека делегацијата би успеала да обезбеди некаква поддршка во европските престолнини.99 За таа цел била побарана и финансиска поддршка од бугарската влада. На средбата
на една делегација на оние кои мислеле дека ја претставуваат
ВМОРО со министерот Генадиев, последниов се обидел да ги убеди гостите да се откажат од праќањето делегација, бидејќи сметал
оти таа нема да донесе никаков резултат. Според плановите биле
формирани две делегации, во кои влегле Љ. Милетич, Иван Георгов, Никола Милев, Григор Василев, Александар Балабанов, Димитар Михалчев и Тодор Павлов.100 Во една писмо на Тодор Александров до Григор Василев, ги откриваме точките по кои требало
Исто.
Исто.
98 Димитар Мирчев, Спомени, составил – Зоран Тодоровски, ДАРМ, Скопје,
2013, с. 203; Ц. Билярски, Пейо Яворов и Тодор Александров. Приятели в
живота и съратници во борбата, с. 114.
99 Исто.
100 Исто, с. 115.
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да настапат членовите на делегациите низ Европа. Тие требало да
агитираат за автономија на Македонија, чие население го гледале
како бугарско. Александров го прифатил мислењето на Матов дека
делегатите требало да говорат, пред европските влади, за жестокостите кои ги направиле грчките и српските сили врз цивилното
население. Исто така, според писмото, требало да се говори, особено во Франција, Велика Британија и Русија дека Македонците и со
ѓаволот ќе одат само да не останат под српска и грчка управа и
сл.101 Професорот на Софискиот универзитет, Милетич, во септември 1913 година заедно со неговите колеги Иван Георгов и Александар Балабанов, заминал за европските престолнини, со цел да
им го изложат на тамошните влади меморандумот на оние кои
мислеле дека ја претставуваат ВМОРО.102 За волја на вистината
треба да споменеме дека тројцата софиски професори ја спроведувале политиката која била во прилог на бугарските гледања на
настаните кои довеле до новата состојба на Балканот, а завршиле
со склучување на Букурешкиот мировен договор. Според нивните
гледишта, тие секаде биле примени со симпатии, но само во Виена нивната делегација добила уверување дека тамошната влада
ќе дејствува за ревизија на Букурешкиот договор.103 Во Виена бил
одржан еден митинг за поддршка на независноста на Македонија.104 Според едно писмо на професорот Георгов до Димитар
Мирчев, делегацијата во која учествувал и Милетич, успеала да
привлече одредено внимание околу ставот за самостојна македонска држава.105 Имајќи ги предвид австриските стравувања од српските аспирации кон Босна и Херцеговина, Војводина и други територии на двојната монархија, воопшто не зачудува поддршката
која тие ја добиле во Виена. Посетата на Милетич и на Георгов на
руската престолнина била забележана и од страна на тамошната
македонска колонија, предводена од Димитрија Чуповски. Последниов бил и главен уредник на весникот Македонски глас, кој
излегувал во Санкт Петербург. Токму во ова списание, низ чии
содржини се провлекувала идејата за македонска независност и за
посебноста на Македонците во однос на другите, може да најдеме
интересни видувања за посетата на софиските професори. Во бројот од 5 септември 1913 година, може да најдеме две статии посвеИсто.
Д. Гоцев, Българските учени, с. 21.
103 Исто.
104 Д. Мирчев, Спомени, с.204.
105 Исто, с. 208.
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тени на посетата на софиските професори. Во првата било забележано дека во руската престолнина пристигнала „бугарско-македонска делегација, која по порака на македонските бегалци, што се
наоѓаат во Бугарија, дојде да се застапува пред големите држави за
ревизија на Букурешкиот договор и за автономија на Македонија“.106 Авторот на статијата забележува дека оваа делегација
имала задача уште еднаш да ја демонстрира желбата на Бугарија,
повторно да го земе во свои раце македонското прашање, но исто
така, авторот на статијата во доаѓањето на делегацијата гледал
обид „макар и едностран, да се истапи во заштита на нашата татковина што страда...“.107 Втората статија, всушност, е пренесување
на разговорот на авторот со проф. Георгов околу целта на доаѓањето на делегацијата од Софија во руската престолнина, во која бил и
Милетич. Погледите на Георгов за правото на автономија на Македонија, претпоставуваме, ги делел и Милетич. Меѓутоа, тука мора да забележиме дека авторот на текстот, потпишан под псевдоним од Диоген, му упатил едно интересно прашање на Георгов,
кое можело да му биде поставено и на Љубомир Милетич – зошто
дури во тие моменти започнале „да војуваат за автономија?“.108
Одговорот на софискиот професор бил неопределен. Во текот на
понатамошниот разговор, Диоген добил одговор од кој извлекол
заклучок дека барањето и залагањето за автономија на Македонија, од страна на делегацијата од Софија, било пожелно само во
случај ако таа не можела да биде припоена кон Бугарија.109 По бугарскиот пораз во Втората балканска војна било повеќе од јасно
дека припојувањето на поголемиот дел од Македонија кон Бугарија е далеку од реално и можно. Заклучокот на Диоген бил логичен, но тука, без намера да ги браниме ставовите на софиската делегација, може да забележиме дека и ваквото нивно барање, кое
колку и да било изнудено од настаните, само водело кон зајакнување на македонскиот политички сепаратизам. Во руската престолнина делегацијата во која учествувал Милетич, според впечатоците на нејзините членови, наишла на симпатија и разбирање. Во
Руското министерство за надворешни работи, им било изјавено
дека Русија секогаш ја поддржувала и ќе ја поддржува можноста
Кавала да биде во рамките на бугарската држава.Дали оваа изјава, секако доколку е точно пренесена, била дадена со цел, колку
Македонскій голосъ, 5 сентября, 1913.
Исто.
108 Исто.
109 Исто.
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толку да се утешат гостите од Софија е големо прашање. Кавала,
според решенијата на Букурешкиот мировен договор, ѝ припаднала на Грција и на тој начин, како што ќе покаже и иднината, тоа
прашање е затворено.110 Кога е во прашање посетата на руската
престолнина и впечатоците од неа, мора да споменеме дека не сите гледале со симпатии кон софиската делегација, иако тие биле
мошне ретки. Георгов забележал дека само во весникот Новое
время има негативни статии за нивното доаѓање во руската престолнина.111 Нема зошто да не им веруваме на овие зборови на Георгов, имајќи ги предвид објавените статии во Македонски глас.
Група софиски професори ја посетиле и германската престолнина. И тука имале разговори во Министерството за надворешни работи каде што, без ракавици, им било укажано дека Германија ќе ја помогне нивната борба само доколку тие самите се борат за својата кауза.112 Овој одговор можеби не бил најпогоден за
нивните уши, но сепак бил отворен од едноставна причина. Никој нема да ти помогне ако самиот себе не си помогнеш.
По враќањето во бугарската престолнина, професорите
поднеле еден извештај за својата мисија во европските престолнини. Врз основа на нивниот извештај, ЦК ВМОРО кон крајот на
август 1913 година издал една директива во која се барало од сите
дејци во деловите на Македонија кои влегле во состав на Србија и
на Грција да пристапат кон активирање на организациската мрежа, со цел да се обнови воената активност.113 Во согласност со новата стратегија за дејствување на оние македонски кругови кои се
претставувале како продолжение на ВМОРО, се пристапило кон
подготовка на востание во Битолско, Охридско и Дебарско.114 Востанието започнало на почетокот на септември 1913 година и во него дошло до соработка со албанските чети. Слично како и Тиквешкото, и ова востание било задушено од страна на српските војски.
Воениот пораз силно ја потресол Бугарија и нејзиното општествено мислење. По правило, по секој воен пораз се барал виновникот за него. Така било и во Бугарија, каде што на разни соДимитър Гоцев, Националосвободителната борба на македонските българи по
време на I световна война 1914-1918, Македонски преглед, XVIII/3, София,
1995, с. 6.
111 Д. Мирчев, Спомени, с.208.
112 Д. Гоцев, Националосвободителната борба на македонските българи, с. 7.
113 Исто.
114 Зоран Тодоровски, Борбата за создавање на автономна, независна и обединета македонска држава (1912-1941), с. 86.
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бири се дискутирало за тоа што придонело да дојде до воената катастрофа. На 3 ноември 1913 година во Казиното во Софија бил одржан еден собир на кој се обратил бугарскиот министер за надворешни работи, битолчанецот Никола Генадиев. Тој во својот долг
говор забележал дека 16 јуни 1913 година не бил причина, туку
последица на една цела политика.115 Според неговото размислување, Бугарија не била доволно подготвена за војната во 1912 година. Генадиев во својот говор посочувал на многу недостатоци,
помеѓу кои бил и недостигот на медицински материјали и лекарства. Понатаму тој ја критикува политиката на бугарската влада
за преговорите со Османлиите околу Чаталџа и однесувањето по
примирјето, сметајќи дека грешките секојдневно станувале сè поголеми.116 Генадиев во завршните зборови рекол дека ниту на пријателот ниту пак на непријателот му ги посакува првите денови од
владеењето на кабинетот чијшто член бил тој. Според него, бугарскиот народ и војска го исполниле своето, но бугарската дипломатија не направила ништо и „не пропушти ниту една грешка да не
нанесе голема пакост и зло на Бугарија“.117 Всушност, зборовите на
министерот ги изразувале чувствата кои преовладувале во земјата
по катастрофата во меѓусојузничката војна. Може да претпоставиме дека чувствата на Милетич биле исти, а тоа се гледа и од
писмата кои тој му ги праќал на својот пријател Јагиќ.
Воениот пораз, очекувано, во Бугарија предизвикал револт
и незадоволство. Имајќи ја предвид улогата на бугарската армија
во победата на балканските сојузнички држави во текот на воениот судир со османлиската држава, може само да претпоставиме
колку тоа само ја зголемувало тагата и незадоволството. Пишувајќи на оваа тема, Јура Константинова забележала дека митот за забивање нож в грб и идејата за катастрофа на историските случувања „кај бугарскиот народ го изградуваат „комплексот на жртва...“.118 Според нејзините размислувања, надминувањето на тоа
чувство можело да се надмине само со замена на таа пропагандна
теорија со една историска дискусија. Во таа насока, Константинова ги користи зборовите на бугарскиот интелектуалец и дипломат Симеон Табаков, според кого Бугарите не требало да плачат
Рячь на др. Никола Генадиевъ, произнесена на 3 XI 1913 въ градското казино
въ София, Държавна печатница, София, 1913, с. 6.
116 Исто, с. 41.
117 Исто, с. 75.
118 Ю. Константинова, Българи и гърци в борба за османското наследство, с.
264.
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пред Европа и да ги напаѓаат клетите непријатели, туку требало
да се обвинуваат самите себеси и да ги поздрават своите соседи за
нивните успеси. Овие зборови на Табаков и размислувањата на
Константинова може да се применат и денес во нашиот регион,
каде што секој секому е виновен и каде што кај сите постои комплекс на жртва.
По завршувањето на Балканските војни, Милетич во зимата 1913/1914 година ги обиколувал новите територии во Тракија,
каде што се наоѓале бегалци од Македонија и од Источна Тракија.119 Тој одел од место во место и запишувал разни сведоштва за
страдањето на населението. Подоцна податоците кои ги добил ќе
ги објави во еден голем труд – „Уништувањето на тракиските Бугари во 1913 година“. Неговото истражување на положбата на новите бегалци од Македонија и Тракија, станало интересно за странскиот фактор кој се занимавал со последиците од Балканските
војни. Неговите истражувања на судбината и страдањата на бегалците, како и издавањето на книгата за грчкиот терор во Македонија, а подоцна и за страдањата на Бугарите во Тракија, го направиле интересен за членовите на Карнегиевата комисија, кои обилно ќе ги користат неговите материјали. Во книгата која тие ќе ја
објават во 1914 година кога станува збор за тоа што го правел и го
објавил софискиот професор, било напишано: „ Ние можеме во
додатокот да дадеме еден збир на голем број изјави земени од бегалците од страна на професорот Милетич од Софискиот универзитет (види Додаток Д, бр. 63). Иако не може да преземе сопствена одговорност за овој доказ, Комисијата има целосна доверба во
темелноста со која професорот Милетич ја извршил неговата задача“.120 Професорот со собирањето на доказите за злосторствата
во текот на војните успеал да стане неодминлива личност која морала да биде консултирана, иако забележавме погоре дека неговиот пријател Јагиќ го критикувал за новинарскиот пристап во книгата посветена на грчките злосторства во Македонија. Години подоцна, во еден негов говор по повод 70-годишнината од раѓањето
на рускиот научник Милјуков, кој патем бил и член на Карнегиевата комисија, Милетич рекол дека тој е одреден од бугарската
влада да ѝ помага на оваа комисија во нејзината работа.121
Христо Силяновъ, Дялото на проф. Милетичъ за Македония, с. 36.
Report of the International Commission to inquire into the Cause and Conduct of
the Balkan wars, Carnegie Endowment for International peace, Washington,
1914, p. 103.
121 Македония, бр. 732, 21 мартъ 1929.
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Страдањата на населението кои Милетич ги видел и ги забележал, само ја потврдиле бесмисленоста на воениот судир на
Балканот, кој наместо да ги реши проблемите што биле наталожени од лошата османлиска управа, ги усложнил. Какви биле целите
на Балканските војни и кои биле последиците од нив, можеби,
најдобро ни отсликува една изјава на шефот на британската дипломатија, Едвард Греј: „Војната започна како ’војна за ослободување’, таа стана војна за анексија, а заврши како војна на истребување".122 Подобра оцена не можела да биде дадена.
Поразот на Бугарија во Втората балканска војна и страдањата на населението во Македонија, но и во Тракија предизвикале
големо разочарување кај професорот. Тој, како и многумина во
земјата, постојано размислувал за тоа што се случило, а и бил под
импресија на секојдневното слушање на разговорите за поразот и
страдањата. Самиот сметал дека човек, во тие моменти напразно
бара некаков душевен мир. Сепак, тој, како што му пишувал на
својот пријател Јагиќ, настојувал да не ја заборави научната работа, а тоа му помагало да го надминува очајот.123 И не само тоа.
Тој морал да се грижи, заедно со сопругата, и за здравјето на ќерката која се разболела од вирус од кој заболело целото семејство.
Милетич, несомнено, пател од тоа што го гледал, а тоа биле маките на бегалците од Македонија и од Тракија. Наспроти неговата
куќа во Софија, во една стара зграда на поранешно училиште,
престојувале 150 бегалски семејства. Неговата сопруга, како што
самиот пишувал, им помагала на несреќните бегалци толку колку
што можела.124
Сепак, животот одел понатаму, раните останувале, некои
зараснувале порано, некои подоцна. Професорот забележал дека
и покрај сè животот во земјата полека се враќал во нормала, бидејќи економијата не настрадала премногу во војните, па затоа и
се забележувало големо оживување во сите пори на животот.125 Самиот тој сè повеќе се враќал во форма кога е во прашање науката и
не само тој: „И во науката повторно здраво се работи, дури и повеќе, отколку претходно – како секој да бара утеха и заборав во наL.L.Farrar, Jr., Aggression versus apathy: The limits of Nationalism during the
Balkan wars, 1912–1913, East European Quarterly, XXXVII, n. 3, Boulder,
september, 2003, p. 267.
123 Р. Божилова, Любомир Милетич до Ватрослав Јагич. Писма 1896–1914, док.
157, с. 369.
124 Исто, док. 158, с. 370.
125 Исто, с. 371.
122

За време на балканските и на Првата светска војна

149

учната работа. Поради многуте културни и научни друштва, чии
заседанија треба да ги посетам (бидејќи на повеќето од нив јас
сум претседател), времето ми е премногу зафатено и не успевам сè
што би сакал да завршам“.126 Тој планирал да замине на една поголема турнеја Петрич–Струмица–Мелник–Неврокоп–Мехомија, а
потоа да оди во Ортаќој, на Црното Море, па на Странџа Планина.
Целта на тоа патување му била да собере јазични, етнографски и
археолошки податоци, но и да ја истражи положбата на „новите
колонии на нашите Македонци, кои избегале од прогоните на
Србите, Грците и Турците“.127
Плановите за понатамошни научни истражувања, но и за
занимавање со истражување на бегалскиот живот, не значеле дека
професорот останал пасивен во активностите на македонската
емиграција во Бугарија, која, за жал, поради војните, била зголемена. Милетич бил еден од потписниците на заедничкото протесно писмо на македонското доброволство и на македоно-одринската организација во Бугарија кое било упатено на 11 мај 1914 година до Едвард Греј како претседавач на Лондонската мировна конференција, до претседателот на бугарската влада Васил Радославов и до амбасадорите на Големите сили во Софија поради разграбувањето на Македонија од страна на Србија и на Грција. Во ова
писмо се протестирало против решенијата на Букурешкиот мировен договор и поделбата на Македонија.128 Затоа, според потписниците на писмото, „Ние бараме за нашата земја – Македонија,
која ни припаѓа и за која сме решени на секакви жртви. И ние
настојчиво бараме од Европа и цивилизираниот свет - автономија за Македонија“.129 Во тие моменти кога барутот од војните сè
уште се чувствувал, барањето за корекција на Букурешкиот мировен договор и создавање на една автономна Македонија било невозможно. Милетич, кој бил потписник на ова писмо, една година порано барал присоединување на Македонија кон Бугарија, а
претходно се залагал за автономија. Неговото лутање помеѓу присоединувањето на родната земја кон Бугарија и автономијата на
Македонија продолжило и во периодот што следел.

Исто.
Исто.
128 Д-р Христо Татарчев. Спомени, документи, материали, с. 335-336.
129 Исто, с. 337.
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НОВА НАДЕЖ И ПОВТОРНО РАЗОЧАРУВАЊЕ:
ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА И ДЕЈСТВУВАЊЕТО НА МИЛЕТИЧ
Раните од војните на Балканот сè уште не биле заздравени, тагата за загубените била огромна, емоциите биле големи,
омразата не била намалена, а во регионот се подготвувал нов воен виор. Еден настан од 28 јуни 1914 година го променил текот на
историјата. Атентатот и убиството на австроунгарскиот престолонаследник Франц Фердинанд во Сараево довел до големо заострување на односите на Дунавската монархија со Србија. Ова заострување довело до објава војна од страна на Австро-Унгарија на Србија. Последнава на своја страна како сила заштитничка ја имала
единствената словенска и православна сила Русија, која ѝ објавила војна на Виена. Набрзо силите на Антантата – Франција и Велика Британија застанале зад својот сојузник, Русија, а Германија
зад Дунавската монархија. Европскиот воен театар бил отворен.
По започнувањето на Првата светска војна логично било да
се очекува дека во Бугарија со интерес ќе се следат настаните. По
поразот во Втората балканска војна, во Бугарија било силно расположението за враќање на сметките од војната. Немало поповолен
момент од започнувањето на Првата светска војна. Меѓутоа, државата не била целосно подготвена за влегување во нов воен конфликт без да биде сигурна во крајниот резултат и придобивките
од учеството во војната. Затоа и владата во Софија во првата година од, дотогаш, најголемиот воен конфликт во историјата не
брзала со одлука на чија страна ќе влезе во војната. Двете страни
во европскиот, кој набргу стана и светски воен конфликт ѝ нуделе на Бугарија територијални отстапки со цел оваа да влезе во
војна на страна на едниот или на другиот сојуз. Бугарија станала
уште поинтересна за двете страни по влегувањето на османлиската држава во војна на страна Централните сили. Цената на Софија пораснала, а и понудата на пазарот се зголемила. Така, Антантата ѝ понудила на Бугарија добивање на териториите до линијата Енос–Мидија, како што било предвидено со решенијата на
Лондонската мировна конференција.130 Целта на оваа понуда била
Бугарија да влезе во војна со Турција. Што се однесува до териториите во Македонија под српска и грчка управа, Антантата ѝ
предлагала на Бугарија да добие поголем дел од Македонија, но
тоа да се случи по завршување на војната кога Србија би се про130

Д. Гоцев, Националосвободителната борба на македонските българи, с. 10.
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ширила за сметка на Австро-Унгарија, а Грција за сметка на Турција во Мала Азија.131
За разлика од Антантата, Централните сили биле поконкретни. Берлин и Виена се ангажирале за корекција на бугарскотурската граница во корист на Бугарија. Бугарија, според ветувањата на Централните сили, требало да ја добие цела Македонија.132 Понудата на Германија и на Австро-Унгарија, очигледно,
била попримамлива за Бугарија, но Софија на почетокот од светскиот конфликт решила да остане неутрална.
Македонската емиграција во Бугарија со големо внимание
и интерес го следела развојот на ситуацијата по почетокот на Светската војна. Имајќи ја предвид судбината на македонското население во Балканските војни, интересот на емиграцијата не бил изненадувачки. Милетич, секако, бил заинтересиран за развојот на состојбите во регионот. На почетокот на август 1914 година, во Софија
била одржана една средба на која учествувале Љубомир Милетич,
Иван Георгов, Хр. Коцев, Христо Матов, полковникот Николов,
Тодор Александров, Александар Протогеров и др.133 На оваа средба се разговарало за прашањето која од двете завојувани страни да
добие поддршка од круговите кои се сметале за ВМОРО. Како што
забележал Мирчев во своите спомени дека тие учесниците на оваа
средба ниту имале факти, ниту некои информации, ниту можеле
да проценат која од страните можела да биде победник со цел да
ја одредат насоката на круговите кои се сметале дека се ВМОРО.134
Тоа што било од нивни интерес е судбината на Македонија, а поразот од 1913 година сè уште бил свеж. Затоа решението било сосема
очекувано – поддршка на земјите од Централните сили, но „тоа
решение не беше и не можеше да биде апсолутно. Тоа зависеше од
евентуалните измени на политиката на Западните сили спрема
Бугарија, според тоа, и во однос на македонското прашање“.135
Емиграцијата и оние кои се сметале дека ја претставуваат
ВМОРО на почетокот на 1915 година решиле да го проверат расположението во европските престолнини за евентуалното бугарско учество во војната. Во јануари ВМОРО испратил една петчлена делегација да ги посети европските престолнини. Во делегациИсто.
Исто, с. 11.
133 Д. Мирчев, Спомени, с.214.
134 Исто.
135 Исто.
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јата биле професорот Георгов, професорот Балабанов, д-р Петар
Кушев, охриѓанецот д-р Димитар Точков и секако Милетич.136 Тие
имале задача да го испитаат мислењето и ставот на владите на
двата завојувани сојуза во однос на решавањето на македонското
прашање. Во престолнините на Австро-Унгарија и на Германија,
делегацијата го слушнала ставот на домаќините дека македонскиот проблем во полза на Бугарија можел да се реши само со поддршка на Централните сили.137 Во престолнините на силите на Антантата – Санкт Петербург, Лондон и Париз, делегацијата добила
одговор дека територијата која би ѝ се отстапила на Бугарија би
била позната по завршување на војната, поточно откако Србија
би добила територија за сметка на Дунавската монархија, а Грција би се проширила во Мала Азија.138
Делегацијата се вратила во бугарската престолнина по завршување на својата задача. Милетич бил тој што го напишал извештајот за сознанијата која делегацијата ги добила за време на
европската турнеја.139 Извештајот бил потпишан од сите членови
на делегацијата. Тој бил пратен до ЦК ВМОРО. Организацијата, со
цел да го презентира, на 25 април 1915 година во салата бр. 8 на
Софискиот универзитет поканила над 60 претставници на македонското ослободително движење.140 Главна улога во презентирањето на извештајот на делегацијата пред собраните, ја имал Милетич, односно човекот кој го напишал. По неговото излагање, се
развила дискусија околу прашањето на чија страна требало да застане Бугарија во големиот европски конфликт. Милетич имал
став по ова прашање, кој бил и на Комисијата. Според него, најдобро било Бугарија да остане неутрална, но доколку требало да се
влезе во војна, тогаш не постоел друг избор освен страната на Централните сили.141 Очигледно, зборовите кои биле слушнати во
Виена и Берлин биле попривлечни за софиската делегација.
Тројцата видни професори на Софискиот универзитет –
Љубомир Милетич, Иван Георгов и Александар Балабанов на 12
март 1915 година испратиле една петиција во која се укажувало
на тешката позиција на, како што стоело во текстот, Бугарите во
делот на Македонија кој бил во рамките на грчката држава. Тие
Д. Гоцев, Националосвободителната борба на македонските българи, с. 11.
Исто.
138 Исто.
139 Исто.
140 Исто, с. 12.
141 Исто.
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укажувале на забраната на населението да говори на бугарски јазик. Според нив, грчкиот јазик се говорел само во официјалните
институции.142
Покрај во посетата на европските престолнини, Милетич
бил вклучен и во преговoрите на ВМОРО со Германците за заедничка соработка. Германската страна ја претставувал Лудвиг Розелиус, трговец, а македонската организација Милетич, Георгов, Д.
Точков и Владов.143 Според Кирил Прличев овие преговори се воделе во времето кога владите на Централните сили и оние на Антантата се обидувале да добијат предност на Балканот.144 Според
овој договор, било предвидено двете страни да не бидат непријателски расположени едни спрема други и, доколку е можно, заемно да се помагаат.145 Тука треба да споменеме дека на 24 мај 1915
Македония. История и политическа съдба, Знание, София, 1998, с. 81-82
(Тука би сакал да дадам една интересна информација. Неоспорен е фактот
дека на негрчкото население, особено на оние кои порано биле приврзаници на Бугарската егзархија, по Балканските војни, сè повеќе им била скратувана можноста да го користат мајчиниот јазик, односно македонскиот.
Тројцата професори во својата петиција пишувале дека населението говорi
бугарски јазик. Во тој период, претставниците на грчката држава ги набљудувалe состојбите во образовниот процес во деловите на Македонија кои
биле во нејзини рамки. Така, во 1916 година во Атина, под редакција на Манолис Тријандафилидис, била издадена една мала книшка во која се обработувале теми поврзани со образованието во делот од Македонија кој бил
во рамките на грчката држава. Како прилог во оваа книшка, извесен Тенис
Музос се осврнал и на тоа како се именува тамошното македонско население. Тој забележал дека оние кои Грците ги нарекувале Бугари, славофонски или бугарофонски Грци, самите себе се нарекувале Македонци, а јазикот кој го говореле „македонски“ (значи словенски) Μ. Τριανταφυλλιδη, Η
γλωσσα μας στα σχολεια της Μακεδονιας, Αθηναι, 1916, σ. 8) .
143 36 години във ВМРО. Спомени на Кирил Пърличев, Веда-мж, София, 1999, с.
107 (Германскиот историчар Штефан Требст забележал дека Германија успешно ја искористила ВМРО за убедување на Бугарија со цел оваа да влезе
во Првата светска војна на страната на Централните сили. Stefan Troebst,
IMRO + 100 + FYROM? The politics of Macedonian historiography in: James
Pettifer (ed.), The New Macedonian question, Palgrave Macmillan, London,
1999, p.68; спротивно на неговото мислење, Георги Баждаров во своите спомени забележал: „Јас сметам дека и без мислењето на нашите првенци –
Александров, Протогеров, Милетич, Матов, Татарчев, Георгов и Точков –
владата на Радославов–Тончев и царот Фердинанд ќе отидеа со Централните сили. Нашите само им дадоа извесна морална поткрепа, без која владата
немаше да мине. – Георги Баждаров, Моите Спомени, София, 1929 на www.
Promacedonia.org).
144 Исто.
145 Исто.
142
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година во бугарската престолнина Милетич се сретнал со Тодор
Александров, Александар Протогеров и Христо Матов, со кои се
согласил заедно да работат за да влезе Бугарија во војна на страната на Централните сили.146 Според Зоран Тодоровски, како резултат на проект-договорот со Германците, како поддршка биле префрлени 580 000 марки за вооружување на четите.147
Зборовите на Милетич како да имале некое предвидување.
Двата завојувани блока и понатаму ѝ нуделе на Бугарија понуди со
цел оваа да застане во војната на нивна страна. Така, на почетокот на август 1915 година, британската дипломатија ја информирала бугарската влада дека нејзините сили се подготвени да ја
окупираат Македонија, со цел Бугарија да биде сигурна дека „по
завршувањето на војната, териториите кои ѝ припаѓаат ќе ѝ бидат вратени, под услов да не се присоединува кон германскиот
блок“.148 Бугарскиот историчар Димитар Гоцев тврди дека од овој
предлог станало јасно оти Антантата не сакала на Бугарија да ѝ
биде дадена ниту т.н. беспорна зона во Македонија од договорот
меѓу Софија и Белград од февруари 1912 година.149 За разлика од
Антантата, Берлин и Виена имале поконкретни понуди до Софија.
Во Софија на 6 септември 1915 година бил склучен договор за
Пријателство и сојуз помеѓу Бугарија и Германија, кој предвидувал последнава да ѝ помогне на бугарската држава во случај на загрозување отстрана. За возврат, Бугарија се обврзала со сите свои
сили да дејствува против нејзината соседна држава, во случај таа
да ја нападне Германија.150 Моќното германско царство не граничело со ниту еден сосед на Бугарија. Многу јасно е дека членот два
се однесувал на Србија. Тоа го потврдува Тајниот договор меѓу
Бугарија и Германија за војна против Србија склучен истиот ден со
Договорот за пријателство и сојуз. Во членот еден од Тајниот договор, Германија ѝ гарантирала на Бугарија добивање и анексија на
територијата на Македонија која влегла во состав на српското
кралство со решенијата на Букурешкиот мировен договор.151 Во
∆ημητριος Χρ. Γολης, Το Μακεδονικο Επιστημονικο Ινστιτουτο της Σοφιας (19121947) ως οργανο του βουλγαρικου αναθεωρητισμου, ∆ιδακτορικη διατριβη, Αριστοτελειο Πανεπιστημοο, Θεσσαλονικη, 2004, σ. 156; Joseph Swire, Bulgarian
conspiracy, R. Hale, London, 1939, p. 133.
147 Зоран Тодоровски, Борбата за создавање..., с. 91.
148 Д. Гоцев, Националосвободителната борба на македонските българи, с. 12.
149 Исто.
150 Михајло Миноски, Македонија во меѓународните договори 1913-1940 т. 1,
ДАРМ, Скопје, 2006, док. 19, с. 130.
151 Исто, док.. 20, с. 131.
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овој договор било предвидено во случај Грција, без да биде предизвикана, да ги нападне Бугарија, нејзините сојузници или Турција, Германија се согласува Бугарија да ги анектира териториите
кои ги добила Грција со Букурешкиот договор.152 Истиот ден во
Софија била склучена Тајна спогодба меѓу Бугарија и Австро-Унгарија. Според одредбите на оваа спогодба Виена, исто како и
Берлин претходно, ѝ гарантира на Бугарија добивање и анексија
на територијата на Македонија која влегла во состав на српското
кралство со решенијата на Букурешкиот мировен договор.153 Исто
како и во бугарско-германската тајна спогодба, и во оваа Софија
добила согласност од Виена за анексија на териториите кои ѝ припаднале на Грција со решенијата на Букурешкиот мировен договор.154 Централните сили ѝ го дале на Бугарија тоа што таа го посакувала. Единственото што требало Бугарија да го направи е да ја
нападне Србија. Виена и Берлин одлично ја искористиле бугарската траума од Втората балканска војна и чувството на пониженост кај бугарскиот граѓанин наметнато со решенијата на Букурешкиот договор.
Склучените договори на Бугарија со Германија и со Австро-Унгарија биле доволен мотив владата во Софија да започне
со подготовки за војна со својата западна сосетка – Србија. Настаните се одвивале со голема брзина. На 23 септември во земјата била објавена општа мобилизација која успешно тече. Мотивот за
одмазда бил голем. Впрочем, тоа добро го знаеле во Берлин и Виена кога се согласиле на одредбите од тајните договори потпишани со Бугарија. Новата состојба, секако, не ѝ одговарала на Антантата. Владите на Русија, Велика Британија и Франција, преку
своите отправници на работите во Софија, ѝ упатиле ултиматум на
тамошната влада со барање да се откаже од сојузот со Централните сили, на што бугарскиот премиер Радославов одговорил дека
таков сојуз не постои.155 Сојузот постоел, а мобилизацијата само
го потврдила неговото постоење. Самиот премиер изјавил: „На
Бугарија не може да ѝ бидат негирани нејзините историски и етнографски права. Таа не може да постои без Македонија да има
пролеано толку многу крв“.156
Исто.
Исто, док. 21, с. 133.
154 Исто, с. 134.
155 Д. Гоцев, Националосвободителната борба на македонските българи, с. 13.
156 Richard C. Hall, Bulgaria in the First world war, The Historian, Phi Alpha Theta,
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Војната била неизбежна. Царот Фердинанд на 14 октомври
објавил манифест, со кој ѝ се објавува војна на соседна Србија.157
Одговорот од другата страна бил брз. Земјите на Антантата ги прекинале дипломатските односи со Бугарија. Објавувањето војна од
страна на Бугарија на нивната сојузничка Србија, значело и објавување војна од нивна страна на новиот сојузник на Централните
сили. Така, на 16 октомври 1915 година, Велика Британија и Франција ѝ објавиле војна на Бугарија, а три дни подоцна тоа го сторила и земјата која ја создаде Бугарија – Русија.158 Бојот започна.
Навлегувањето и подоцнежното освојување, од страна на
бугарската војска, на оние делови од регионот Македонија кои ѝ
припаднале на Србија, во согласност со Букурешкиот мировен договор, во игра го внело името на Милетич. Во рамките на бугарската војска дејствувала 11. македонска пешадиска дивизија, во која била Третата бригада командувана од полковникот Александар
Протогеров, под чија надлежност биле и чети на ВМОРО, каде
што имало и една административна секција.159 Во неа биле видни
личности како Христо Татарчев, Христо Матов, Тодор Александров, Петар Чаулев, професорите Љубомир Милетич и Иван Георгов и др. Која била целта на постоењето на една таква секција
во воени услови? Секцијата требало да ја организира административната власт во новите територии.160 Во рамките на оваа секција била создадена една комисија во која имало универзитетски
професори, учители и општествени дејци, со цел да ја проучи административната поделба на Македонија под османлиска и српска власт.161 Засега не располагаме со податок дали Милетич зел
активно учество во оваа Комисија и воопшто дали таа започнала
со работа. Но, Милетич не бил неактивен. Софискиот професор во
овој период заминал за германската престолнина, каде што останал еден период за да ги брани бугарските гледишта во однос на
состојбите на Балканот.
Во ноември 1915 година, професорот веќе бил во германската престолнина. Тој се сретнал со германскиот државен потсекретар Цимерман и со началникот Розенберг. Во разговорот со Цимерман биле разгледувани грчките претензии кон Битола, како
Д. Гоцев, Националосвободителната борба на македонските българи, с. 14.
Исто, с. 14.
159 Национално-освободителното движение на македонските и тракийските
българи 1878–1944, т. 3, с. 357.
160 Исто.
161 Исто.
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можна компензација за нивното учество во војна на страната на
Централните сили.162 Двајцата се согласиле дека уште тогаш требало јасно да им се стави до знаење на Грците дека не можат да ја
добијат Битола. Од Розенберг дознал дека тамошниот грчки дипломатски претставник често говорел за Битола. Германецот му
нагласил на Милетич дека би било добро, во тие моменти, да не го
покренува прашањето за Серез и за Кавала. Милетич се согласил
со него, нагласувајќи оти Бугарија ќе ги има предвид добрите
германски совети. Сепак, софискиот професор му предочил на својот соговорник дека во моментот кога Грција ќе добие големи територијални проширувања во Албанија, прашањето за отстапување на Серез и на Кавала на Бугарија самото по себе ќе се наметне.163 Милетич сметал дека од интерес на Грција е да се реши прашањето на овие два града, со што можел да настапи траен мир меѓу двете држави.
Во Берлин, Милетич со големо внимание ги следел операциите на бугарската војска против Србите во Македонија. Тој бил
воодушевен кога бугарските воени единици го зазеле Прилеп, очекувајќи дека Битола многу брзо ќе падне во нивни раце.164 Имало
и причина за желбата на Милетич за брзо заземање на Битола.
Професорот редовно го следел и германскиот печат. Во некои од
германските весници прочитал дека бугарските војски не брзаат
да ја заземат Битола, бидејќи таа ќе ѝ припадне на Грција, а со тоа
и бугарската окупација на градот би била привремена.165 Милетич се чудел зошто цензурата дозволувала појавување на вакви
текстови кога договорот на Бугарија со Германија, од септември
1915 година, гарантирал добивање на Битола. Случајно му се укажала можност својот став да му го искаже на уредникот на еден
влијателен германски весник, во кој се појавиле написи дека Битола ќе ѝ припадне на Грција. Во Берлин со одржала свечена средба
на Германското азиско друштво, на која присуствувале личности
од јавниот и политичкиот живот на земјата, како и дипломати.
Милетич се сретнал со уредникот на весникот Vossische Zeitung,
со кого започнал дискусија за написите во весникот околу Битола.166 На нивниот разговор им се придружил и бугарскиот пратеник во Берлин, Димитар Ризов, роден токму во Битола. УредЦ. Билярски, Архив Христо Матов, док. 421, с. 356.
Исто.
164 Исто.
165 Исто.
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никот на германскиот весник, откако ги ислушал нивните аргументи, особено за тоа дека Битола не ѝ била ветена на Грција, се
извинил за објавеното, ветувајќи дека повеќе нема да дозволи објавување на каква било информација по тоа прашање.167
Запознавањето и состанокот на Милетич со уредникот на
Vossische Zeitung се покажало како полезно за софискиот професор. Нему му се укажала можност да објави нешто во овој весник.
Тоа нема да биде поврзано со филологијата, туку со неговата преокупираност со Македонија. Милетич во овој весник објавил една
статија со наслов „Македонија секогаш била бугарска“.168 Тој бил
задоволен од укажаната можност, бидејќи, како што самиот го информирал Христо Матов, овој дневен лист бил најчитан германски
весник во тој момент.169 Објавениот текст на Милетич всушност
била содржина која тој заедно со Христо Матов ја подготвиле во
Софија непосредно пред неговото заминување за германската
престолнина.170 Кога е во прашање неговиот престој во Берлин,
може да заклучиме дека професорот во германската престолнина
работел на промоција и на заштита на бугарските интереси во
Македонија.
Во втората половина на 1915 година, поточно по влегувањето на Бугарија во Првата светска војна, во германското списание
Petermanns Mitteilungen била објавена картата на професорот
Иширков. Картата била наречена Das Bulgarentum односно бугарска етнографска територија.171 Картата на Иширков сепак не
била само негова. При нејзиното изработување тој имал помош
од неколку врвни бугарски научници. Иако Милетич бил познат
како добар познавач на македонските работи, на оваа карта за
прикажување на етнографските состојби во Македонија, според
бугарските видувања, се погрижил професорот Јордан Иванов.172
Сепак, софискиот професор со штипски корени не бил без придонес во оваа карта. Претходно забележавме дека по Балканските
војни тој ја посетил Тракија, каде што направил истражувања за
судбината на тамошното бугарско население. Во картата на ИширИсто.
Исто, док. 422, с. 358.
169 Исто.
170 Вътрешната Македоно-одринска революционна организация (1893–1919),
док.402, с. 1106.
171 H.R. Wilkinson, Maps and politics. A review of ethnographic cartography of
Macedonia, the University Press of Liverpool, 1951, p. 197.
172 Исто, с. 195.
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ков, делот од Милетич бил посветен токму на Тракија.173 На картата работел и професорот Цонев за областите по реката Морава и
реката Тимок, додека професорот Романски се погрижил за претставување на етнографските состојби во Добруџа. Оваа карта не
се појавила случајно и без потреба. Според Вилкинсон, кој ја објави познатата книга за политиката и картографијата за Македонија, картата на Иширков се појавила со мотив за поддршка на
плановите на бугарските политичари за иднината на нивната
држава,174 во случајов за идните нејзини граници, кои би требало
да бидат поголеми од оние што беа исцртани во Букурешт во 1913
година. Оваа карта не била единствената која била издадена во
однос на Македонија. Една година порано се појавила картата на
Николаидис, во која биле означени грчките територијални аспирации кон Северен Епир и Тракија.175 Тоа била единствената грчка
карта во воениот виор кој го зафатил светот во 1914 година. Професорот на Атинскиот универзитет Георгиос Сотиријадис во Лондон во 1918 година објавил една карта под наслов Елинизмот на
Блискиот Исток. На картата се дадени одредени етнолошки состојби на јужниот Балкан и во западните делови на Мала Азија.
Нормално, картата ги отсликува грчките видувања за состојбите.
Тоа, пак, не значело дека Сотиријадис прави некаков фалсификат,
или пак претерува. Најинтересно е прикажувањето на територијата на која било населено, според Сотиријадис, македонско-словенско население. Во делот на Македонија кој бил во состав на
грчкото кралство, ова население било присутно во регионите околу Лерин, Воден, Костур, малку посеверно од Солун, како и во околината на Серез. Интересно е да се забележи дека со бојата која
го означувала споменатото население е обоен најголемиот дел од
делот на Македонија, кој влегол во составот на бугарското царство. На оваа карта нема податоци за етнолошките состојби во
делот на Македонија под српска власт. Тоа е логично ако се има
предвид самиот наслов на картата. Исто така не треба да се изуми
дека Грција со Србија биле на иста страна во втората половина од
Првата светска војна, а со тоа и грчките погледи не биле насочени кон сојузничката територија.176 Оваа карта е многу значајна, не
Dimitar Rizoff, Die Bulgaren in ihren historischen, ethnographischen und
politischen grenzen, (Atlas mit 40 Landkarten), Berlin, 1917, s.53.
174 H.R. Wilkinson, Maps and politics. A review of ethnographic cartography of
Macedonia, p. 198.
175 Исто, с. 189–191.
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само затоа што е еден од ретките докази за грчкото признавање
на нашата посебност во тој период. Самиот автор, кој потекнувал
од Македонија, бил угледен универзитетски професор, човек од
доверба на тогашниот премиер Венизелос, поточно негов пријател, и личност која била ангажирана од страна на грчката влада за
да прибира докази за бугарското однесување во источна Македонија во време на Првата светска војна. Кога се пишува за картите
кои биле објавувани во текот на Првата светска војна, тука не може да ги избегнеме српските, кои исто така биле дел од картографската војна за Македонија. Така, првата српска карта која се однесувала на Македонија била онаа на Станоевиќ и Дероко, објавена
во 1915 година, каде што во поголемиот дел од регионот Македонија тамошното македонско население било прикажано како српско.177 Истата година се појавила и картата на Зупаниќ, во која македонското население на делот од Македонија, кое било во рамките на границите на Кралството Србија од 1913 година, било прикажано како српско. Во 1918 година се појавила и картата на професорот Цвииќ. На таа карта, белградскиот професор го означува постоењето на Македо-словенска група население.178 Сите овие карти, изработени од врвни научници, меѓу кои бил и Милетич, имале пред сè политичка и пропагандна цел, а во таков случај науката,
иако основа на нивната изработка, била на последното место по
значењето.
Милетич бил приврзаник на бугарско-германското зближување и пријателство. Тоа, најверојатно, се должело на бугарскиот пораз во Втората балканска војна, бидејќи во претходниот
период, како што можевме да забележиме, при мисијата со Георгов по европските престолнини во 1912 година, Берлин беше заобиколен. Исто така, во неговите погледи за македонското прашање од 1910 година, тој сметал дека Бугарија требало да се поврзе со
оној сојуз каде што била нејзината ослободителка – Русија, а тоа
сигурно не бил Сојузот на Централните сили каде што главна улога имала Германија, но војната од 1913 година и Букурешкиот
мировен договор си го направиле своето. Забележавме дека по
обиколката на европските престолнини, тој во својот извештај
предложил доколку Бугарија биде принудена да влезе во војна,
тогаш таа требало да им се придружи на Централните сили, што
впрочем и се случило. Тој бил член на Германско-бугарското
друштво кое било основано под претседателство на херцогот од
177
178
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Шлезвиг–Холштајн Ернст Гинтер и кое на почетокот на февруари 1916 година го одржало своето прво заседание токму во германскиот Рајхстаг.179 Имено, на 16 февруари 1916 година во Берлин било објавено формирањето на Германско-бугарското друштво. Оваа информација, преку весникот Народни права, веднаш
била пренесена и во Софија. Според написот во весникот, во новото друштво влегле и „софиските професори Милетич и Михајлов, а бугарскиот ополномошен министер во Берлин Д. Ризов е избран за почесен член на друштвото“.180 Според напишаното, Милетич бил избран во раководството на ова друштво. На едно од неговите заседанија на 25 март 1916 ковина, на кое присуствувал и
професорот од Софија, бил изгласан Уставот на овој институт.181
Во текот на мај 1916 година, неколку бугарски парламентарци ја
посетиле Германија, каде што им била укажана голема чест. Во текот на јуни, неколку германски пратеници ја посетиле Бугарија.
Домаќините го возвратиле гостопримството. Професорот бил еден
од тие кои им укажал чест на германските гости. На 27 јуни 1916
година, тој заедно со професорите Георгов, Шишманов и др. се
сретнал со германските гости.182 Милетич со Георгов и Тодор
Александров ги пречекал високите германски гости во Јунион Палас, каде што македонските братства организирале закуска.183 Најверојатно оваа чест која ја направиле македонските емигрантски
здруженија во Софија кон германските гости се должела на настаните во Македонија во текот на Првата светска војна.
Неколку месеци по заземањето на деловите од Македонија кои биле во составот на Кралството Србија, Штабот на бугарската војска решил да создаде една научно-разузнавачка експедиција од универзитетски професори.184 Оваа одлука имала своја
Стоян Райчевски, Българите в световните хроники 1912–1919,Народна култура, София, 2000 (http://web.narodnakultura.hit.bg/bvk_project/html/1rajchevski/rajchevski_1916.htm).
180 Цветана Тодорова, Елена Стателова, Към началната история на германскобъгарското дружество (1916-1918), в: Българско-германските отношения и
връски, т. 2, БАН, София, 1979, с. 171.
181 Стоян Райчевски, Българите в световните хроники 1912 -1919,Народна култура, София, 2000 (http://web.narodnakultura.hit.bg/bvk_project/html/1rajchevski/rajchevski_1916.htm
182 Victor Kuhne, Bulgaria. Self – revealed, Constable & Co., London, 1919, p. 107.
183 Пряпорец, 28 юни 1916, бр. 134, г. 18.
184 Петър Петров, Академик Любомир Милетич по време на Първата световна
война, Македонски преглед, Македонски преглед, година XIV, кн. 2, София,
1991, с. 90.
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претходница. Во време кога бугарските војски ја зазеле територијата на Поморавието и на Вардарска Македонија, со нив се движеле етнографите Костов и Стоилов, кои се грижеле спомениците за кои Бугарите биле заинтересирани да не бидат уништени.185
Во штабот на активната бугарската војска, бил изработен
и проект за мисијата во која требало да бидат вклучени врвните
научници. Главни цели на мисијата биле: 1. Да се истражуваат во
однос на географијата поважните и неистражените делови од новоосвоените земји; 2. Да се изучуваат дијалектот и етнографијата,
како на Бугарите, така и на другите елементи од населението во
Македонија (албанскиот, грчкиот влашкиот, турскиот) и земјите
на север. За Бугарите покрај јазикот и етнографијата требало да се
вршат и проучувања и од историско и државно-правно гледиште.
3. Да се проучат и економските односи во новоосвоените земји.186
За таа цел бил направен список од 12 видни интелектуалци кои
требало да замината на новите територии. Тоа биле професорот
Иширков, кој требало да ги проучува географските одлики, професорот Цонев кој требало да го проучува јазикот на населението
во Поморавието, Тимочкиот регион, како и во Македонија,187 секако тој јазик бил сметан за бугарски. Професорот Иванов требало да ги проучува старите црковни и книжевни споменици, а посебно и грчкото население во Македонија, додека познатиот професор Златарски требало да ја проучува Македонија низ вековите. Професорот Младенов требало да се занимава со Албанците во Македонија од јазична и етнографска точка, а Романски со
Власите во Македонија и во Неготин Краина. Арнаудов требало
да го проучува фолклорот во Македонија, Данаилов бил задолжен за проучување на економијата во Македонија и во деловите
од Србија под бугарска управа, додека професорот Попов требало
да се занимава со демографијата на новите земји. Гаџанов бил
задолжен за проучување на Турците, професорот Бончев за природните богатства на Македонија и заземените делови од Србија,
а археологот Филов за Македонија и новите земји од археолошка
гледна точка.188 Милетич не бил во оваа група, бидејќи во тие моменти не бил во Бугарија.
Исто, с. 89.
Петров П. Хр Научна експедиция в Македония и Поморавието 1916, Военноиздателски комплекс „Свети Георги Победоносец“, Университетско издателство „Свети Климент Охридски“ София, 1993, с. 16.
187 Исто.
188 Исто, с. 16–17.
185

186

За време на балканските и на Првата светска војна

163

Според планот, воените власти требало да го олеснат патувањето на членовите на експедицијата и да им дадат секаква потребна помош и заштита. Исто така војската требало да обезбеди и
финансиски средства за потребите на членовите на експедицијата.189
Првата средба за договор помеѓу членовите на експедицијата и воените власти била одржана на 1 јуни 1916 година во Министерството за војна во Софија. На средбата биле присутни сите
поканети професори. На неа генералот Жостов, кој бил задолжен
за спроведување на експедицијата, побарал од професорите да ги
изложат своите потреби, со цел конечно да се утврди мисијата и да
се почне со работа.190 Во текот на првата половина на јули 1916 година, биле завршени подготовките и експедицијата можела да
почне.
Професорот Милетич се вратил во Бугарија и веднаш бил
известен за мисијата. На 16 јули, генералот Жостов го информирал Милетич за експедицијата, укажувајќи му дека тој во првата
фаза не бил поканет поради отсуството од Бугарија. Меѓутоа, како што истакнал генералот, поради неговата научна дејност и големиот патриотизам, и нему му е предложено да земе учество во
експедицијата, со цел да ги проучува српското население, српското влијание врз Бугарите и резултатите од тоа.191 На Милетич не
му требало повеќе од еднаш да му се понуди. На 22 јули тој позитивно одговорил на предлогот на генералот Жостов. Професорот
сметал дека од голема важност за неговите проучувања е правењето фотографии за местата, спомениците, личностите и разните
групи. Затоа тој побарал со него да дојде фотографот од Министерството за просвета, Георги Трајчев.192 Барањето на Милетич било задоволено и тој заедно со фотографот бил во Македонија од 1
август до 15 септември 1916 година.193
Милетич по подолгиот престој во Македонија поднел извештај до воената команда, во кој ги изложил своите согледувања
за теренот.194 Насловот на извештајот е „Патешествие од МакедоИсто.
Исто, с. 23.
191 Исто, с. 31.
192 Исто, с. 32.
193 П. Петров, Академик Любомир Милетич по време на Първата световна
война, с. 90.
194 Любомир Милетич, Пътешествие из Македония, во: Петров П. Хр Научна
експедиция в Македония и Поморавието 1916, с 119.
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нија“, и бил напишан на 29 страници.195 Во воведот, Милетич кажува кои делови од Македонија ги имал посетено за време на
своето истражување. Самиот извештај го поделил на три дела.
Првиот дел носел наслов „Научни набљудувања“. Тука Милетич
дава полно информации за своите истражувања. Тој пишувал за
говорите на локалното население во Тетовско, Гостиварско,
Охридско, Скопско и Дебарско. Според него, тие биле дијалекти на
бугарскиот јазик. Милетич заедно со фотографот Георги Трајчев
ги посетил и манастирите во деловите од Македонија каде што
софискиот професор ги вршел истражувањата. Во овој дел од извештајот, Милетич говори за своите согледувања при посетата на
манастирот Свети Наум каде што, како пишувал, првпат била направена снимка на фреската на свети Климент заедно со свети Наум и свети Ангелариј. Тој известил дека во однос на илјадагодишнината на свети Климент, како што се изразил за бугарските споменици, дополнително ќе пишувал.196 Овде мислиме дека е добро
да забележиме оти Милетич бил претставник на Бугарската академија на науките во Охрид при прославата на денот на свети Климент во 1916 година.197 Слични истражувања Милетич направил
и во манастирите Свети Јован Бигорски во Дебарско и Света Богородица Пречиста во Кичевско. Во Кичевскиот и Поречкиот регион, софискиот професор се задржал и на проучување на влијанието на просрпските елементи во тие области. Според неговите
согледувања, „србоманството тука, и во делови од Поречието, е
резултат на надворешни влијанија, поради што тоа веќе е пред
исчезнување“.198 За разлика од Кичевско и од Поречието, во Крушево тој се заинтересирал за силата и целите на гркоманите. Милетич, со својот соработник во оваа научна мисија, ги посетил
Прилеп, Велес и Скопје. Во сите места тој ги проучувал населението и манастирите и црквите. Мошне интересен е неговиот запис
за Скопје и околината, кој го завршува со заклучокот дека проучувањето на скопските старини во иднина требало да биде една
од главните цели на бугарските специјалисти на кои ќе им треба
повеќе време за истражувањата.199
П. Петров, Академик Любомир Милетич по време на Първата световна
война, с. 90.
196 Л. Милетич, Пътешествие из Македония, во: Петров П. Хр Научна експедиция в Македония и Поморавието 1916, с. 120.
197 В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 95.
198 Л. Милетич, Пътешествие из Македония, во: Петров П. Хр. Научна експедиция в Македония и Поморавието 1916, с. 121.
199 Исто, с. 122.
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Вториот дел од неговиот извештај е насловен како „Денешната состојба на населението“. Тој тврди дека во своите контакти со локалното население во Западна Македонија, и покрај
сите премрежија, тоа го задржало бугарскиот дух, а националната идеја била силно изразена меѓу него.200 Продолжувајќи понатаму, Милетич се задржал и на границата кон Албанија, со барање во рамките на бугарската држава да биде вклучена и месноста
Гора населена, како што напишал, со Торбеши.
Пишувајќи за странските влијанија врз духот на локалното население, професорот забележал дека гркоманството ги губело позициите пред фактот дека Бугарија е сојузник на големата
Германија. Според неговите процени, дури и албанските гркомани во селата јужно од Галичица, кои биле под бугарска контрола,
ќе станеле бугарофили.201 Сепак, тој признал дека прогрчката
ориентација сè уште била силна кај крушевските Власи. Тој се осврнал и на српското влијание во Вардарскиот дел од Македонија.
Според неговите забелешки, како што видовме и погоре, србоманството ја загубило својата почва, особено помеѓу помладите.
Една од причините за таквиот развој на теренот била заминувањето на компромитираните личности, додека останатите се приспособувале на новата ситуација. Сепак, Милетич забележал дека
во некои градови, како Скопје и Битола, на пример, останале дел
од чиновниците и трговската колонија на поранешниот српски режим и затоа требало многу да се внимава на тие структури.202 Тука
мора да забележиме дека бугарската власт работела на следење на
оние граѓани кои во претходниот период биле блиски до српската
управа. За време на бугарското владеење со Битола, одредени влијателни граѓани кои немале симпатии за тогашните власти биле
интернирани од страна на новите власти. Меѓу нив биле Тодор
Христобулос, докторите Христидис, Дума, Аџари, Нака, потоа Петар Нечов, Александар Алтипармаков, Никола Стојчев и др.203
Овие познати личности биле дел од поголема група граѓани кои
биле интернирани во Бугарија.204
Исто.
Исто, с. 125.
202 Исто.
203 Глигор Тодоровски, Српски извори за историјата на македонскиот народ,
1913–1917, ИНИ Скопје, 1981,с. 362.
204 R.G.D.Laffan, The guardians of the gate. Historical lectures on the Serbs,
Clarendon Press, Oxford, 1918, p. 250.
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Бугарската управа со Вардарска Македонија не била многу
успешна. Во регионот владеела глад, а бугарската управа вршела
реквизиции за свои потреби, кои оделе на штета на населението.
Бугарскиот археолог и професор на Софискиот универзитет, Б.
Филов, бил дел од експедицијата во која учествувал и Милетич.
Врз база на тоа што го забележал, овој интелектуалец напишал дека бугарската администрација е целосно корумпирана.205 Милетич, во својот извештај, се осврнал на лошата позиција на населението и гладот кој владеел во Македонија. Според неговите согледувања, во голем дел од Македонија владеела стихијна глад.206
Сметал дека една од причините за гладот се воените дејства, прекинот на увозот на брашно преку Солун и на реквизицијата што ја
правеле војските.207 Тој забележал дека помошта во храна за населението во Македонија која требало да пристигне од Бугарија
ненадејно е стопирана, а тоа негативно влијаело на состојбата со
прехраната на жителите. Слично како и Филов, и Милетич бил
убеден дека помошта за населението во храна, поточно во
пченка, е искористувана од шпекулантите кои ја продавале пченката. Тоа, заклучил професорот, не можело да биде направено
без поддршка од властите.208 Овој негов заклучок доволно говори
за лошата политика на бугарските власти во Македонија. Оваа
негова констатација е уште позначајна, бидејќи е дел од негов извештај за истражувањата кои ги спровел во Македонија, а бил наменет до штабот на бугарската армија.
Последниот дел од извештајот на професорот бил насловен како „Албанците и албанското прашање“. Овој дел Милетич
го започнал со анализа на албанското ширење во Македонија за
време на османлиското владеење, кои било проследено со терор
и опасноста од него.209 Самиот забележал дека и за време на неговото присуство во Кичевско и Тетовско бил сведок на убиства
извршени од страна на Албанците, констатирајќи „ ние ќе имаме
за извесно време и свое ’албанско прашање’, додека ги смириме
нашите албански поданици“.210 Всушност, овој заклучок на МиBernard Lory, La ville Balkanissime. Bitola 1800-1918, Thèse pour l’Habilitation à
diriger la recherche, Universite de Paris I – Pantheon-Sorbonne, UFR d'histoire
p. 521.
206 Л. Милетич, Пътешествие из Македония, во: Петров П. Хр Научна експедиция в Македония и Поморавието 1916, с. 124.
207 Исто.
208 Исто, с. 127
209 Исто.
210 Исто.
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летич ни го дава одговорот зошто последниот дел од неговиот извештај за истражувањата во Македонија им бил посветен на Албанците. Интересно е да се забележи дека Милетич дава една добра анализа за албанските состојби и покажува нивно добро познавање, особено што добар дел од овој извештај се однесувал на територијата на новата албанска држава. Во целата анализа Милетич трагал по одговор на прашањето како Албанците да им бидат
корисни на бугарските интереси. Според неговото согледување,
Албанците од средна Албанија, кои тој ги нарекувал „Албанци
Османлии“, биле наклонети кон Бугарија. Затоа тој сметал „Ако ја
поддржиме таа народна маса во средна Албанија, по можност и со
пуштање на евтина храна – пченка, во оваа сегашна страшна криза ние нив потрајно ќе ги приврземе кон Бугарија“.211 Тој отворено пишувал за поткупливоста на беговите од средна Албанија кои
лесно, за одредени финансиски средства, ја менувале страната.
Милетич бил познат како научник кој многу истражувал и
пишувал. Тој исто така бил познат и како човек кој е ангажиран
во разни мисии околу македонското прашање. Забележавме дека
професорот во 1916 година повторно бил ангажиран околу македонското прашање, а исто така бил и на истражување во Македонија. Последниов ангажман му овозможил одблизу да се запознае
со македонските состојби и да врши теренски истражувања кои нема да ги користи само за потребите на бугарската војска која ја организирала научната експедиција, туку и за сопствени потреби.
Зафатеноста во текот на 1916 година не му овозможила на професорот да објави нешто позначајно од полето на науката. Сепак,
кон крајот на 1916 година, во весникот Родина кој излегувал во
Скопје, Љубомир објавил две статии. Едната била посветена на
Иван Гарванов, а втората на Даме Груев по повод 10 години од
неговото загинување.212 На крајот за оваа 1916 година треба да
споменеме дека професорот и академик Милетич бил претставник на БАН на чествувањето на празникот на свети Климент во
Охрид.213
Доаѓањето на Милетич во Македонија предизвикало силна емоција кај него. Тој имал намера да направи детално проучување на земјата во којашто се родил. Во текот на август 1916 година, во Прилеп, професорот се сретнал со својот колега од СоИсто, с. 135.
Сборникъ в честъ на проф. Л. Милетичъ за седемдесетгодишнинаната отъ
рождението му (1863-1933), с. XVIII.
213 В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 95.
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фискиот универзитет Романски. Последниов во текот на нивниот
разговор забележал дека Милетич со голема жар говори за неговите планови за проучување на Македонија по завршувањето на
војната.214 Престојот и истражувањата на Милетич во неговата
родна Македонија во текот на 1916 година поставуваат едно прашање. Имено, имајќи предвид дека професорот е филолог од светски рамки, секој би го поставил прашањето зошто тој својот престој не го искористил за подетално проучување на македонските
говори. Според неговиот колега и пријател Романски, проучувањата за македонските говори Милетич ги оставил за помирни
времиња.215
Во текот на 1916–1917 година, професорот Милетич бил
ангажиран од страна на македонските кругови во Софија да замине за Швајцарија со цел да дејствува помеѓу младите македонски емигранти.216 Тој ја посетил Женева, каде што дејствувал помеѓу тамошните македонски студенти. Милетич бил ангажиран за
организирање три академски здруженија со цел да дејствуваат
против грчката и српската пропаганда околу Македонија.217
Милетич, освен со истражување на новите територии како
што ги нарекувале освоените земји во Софија, активно учествувал и во дејствувањето на бугарските интелектуалци во правец на
заштита на државните интереси во светот. Една група истакнати
бугарски интелектуалци по заземањето на териториите од предвоеното Кралство Србија и окупацијата на делови од Кралството
Грција, започнале да разговараат околу начините на вклучувањето на познати научни, културни и уметнички дејци во заштита на
придобивките кои биле сметани како обединување на бугарските
земји. Тоа прашање, најверојатно, според Величко Георгиев, било разгледувано на почетокот на 1917 година во тесен круг истакнати бугарски интелектуалци – Иван Шишманов, Михаил Арнаудов, Александар Балабанов, Владимир Молов, Љубомир Милетич, Иван Георгов, Александар Цанков, Ангел Николов и др.218
Ст. Романски, Любомиръ Милетичъ, с. 85.
Ст. Романски, Проф. Л. Милетиъ и българската филология, Поменъ за проф.
Л. Милетичъ, София, 1938 с. 15.
216 Национално-освободителното движение на македонските и тракийските
българи 1878–1944, т. 3, с. 347.
217 Исто; Д. Гоцев, Националосвободителната борба на македонските българи, с.
19.
218 Величко Георгиев, Българската интелигенция и националната кауза в
Първата световна война. Сюзот на българските учени, писатели и ху214
215
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Тие сметале дека научниците, писателите и уметниците од завојуваните земји се сплотуваат за да го поткрепат делото на своите
народи и затоа бугарските интелектуалци не можеле да останат
настрана. Главна улога во организирањето на бугарските интелектуалци ја имал Иван Шишманов, кој работел и на пишување на
Уставот на друштвото, кое требало да биде формирано.
Додека во бугарската престолнина се работело на создавање на сојузот во кој би влегле највлијателните бугарски интелектуалци, Милетич кратко заминал во Германија за да присуствува
на првата сесија на Германско-бугарската асоцијација. Ова само
потврдува дека Милетич, во овој период, бил цврсто убеден дека
Бугарија единствена корист во воениот виор може да има од Германија.219
Кон средината на февруари 1917 година, бил готов Уставот
на здружението кое требало да се вика „ Сојуз на бугарските научници, писатели и уметници“. Една од целите на ова Здружение била сплотување на бугарските научници, писатели и уметници за
здружена просветна работа во Бугарија и во странство.220 Третата
цел на ова Здружение била да го запознае светот со Бугарија, да
ги толкува и да ги брани бугарските народни стремежи. Основачкото собрание на Здружението се одржало на 25 февруари во салата во Бугарската академија на науките во Софија. Еден од 44 основачи на ова Здружение бил и Љубомир Милетич.221 Тој бил избран и за втор негов потпретседател.222 Така започнува неговото
дејствување во Здружението. Оваа активност на видните бугарски интелектуалци се поклопила со едно писмо на ЦК ВМОРО од
16 март 1917 година, во кое се говорело за големата српска и
грчка пропаганда и се замолувале интелектуалците да изработат
една програма за противдејство и за заштита на националните
интереси.223
дожници (1917–1918) Македонски научен институт - София, 2000 (тука го
користиме електронското издание на книгата кое се наоѓа на сајтот www.
promacedonia.org).
219 V. Kuhne, Bulgaria. Self – revealed, p. 116.
220 В. Георгиев, Българската интелигенция и националната кауза в Първата
световна война.
221 Исто.
222 За претседател бил избран познатиот бугарски поет Иван Вазов, а за прв потпретседател бил избран Иван Шишманов.
223 Д. Гоцев, Националосвободителната борба на македонските българи, с. 19.
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Видни претставници на ова Здружение станале активни
членови на две други здруженија. Во ноември 1916 година во Софија било формирано „Друштвото за културни и стопански односи помеѓу Бугарија и Австро-Унгарија“. Целосното конституирање на оваа асоцијација малку се оддолжило. Откако формирањето на ова друштво било одобрено од Министерството за внатрешни работи, на 9 јуни 1917 година во Софија бил формиран и Управен одбор на Здружението, во кој влегле Љ. Милетич, како претседател, професорите Данаилов и Хр. Георгиев, како потпретседатели, професорот Милев, како секретар, како и К. Х. Калчев, Ал.
Станчев, С. Рингел, Вл. Молов, Хр. Чакалов, И. Плачков, Ал. Златанов и Таубер.224 За почесни членови на Здружението биле избрани: В. Радославов, грофот Тарновски и грофот Чернин. Еден
месец подоцна тој, заедно со својот пријател Иван Георгов, станал
и член на „Бугарското здружение за културно и стопанско зближување со Германија“. Во Софија, на 7 јули 1917 година, било создадено „Друштвото за културно и стопанско зближување со Германија“, кога се прифаќа Уставот на Здружението кој претходно бил
одобрен од Министерството за внатрешни работи.225 Слично, како и во случајот со Друштвото за соработка со Австро-Унгарија, и
во ова Здружение влегле видни бугарски јавни личности. Меѓу
нив бил и Милетич. Двете здруженија биле под покровителство
на владата на Радославов.226 Членувањето на Милетич во овие
две здруженија воопшто не било чудно. Тој своето образование го
завршил во Австро-Унгарија, а и самиот пред влегувањето на Бугарија во Првата светска војна, сметал дека неговата земја треба
да застане на страната на Централните сили.
Како што видовме погоре, една од целите на Сојузот на бугарските научници, писатели и уметници била толкување и бранење на бугарските народни стремежи. Затоа воопшто не чуди
што претставниците на ова Здружение на врвни бугарски интелектуалци побарале поддршка од премиерот Радославов. Раководството на ова здружение на 15 јули 1917 година формирало една делегација во состав: Иван Шишманов, Љубомир Милетич, Х.
Чакалов да го посетат премиерот, да му ги објаснат целите на
Здружението и да го информираат за решението за праќање деЦ. Тодорова, Е. Стателова, Към началната история на германско-бъгарското
дружество (1916–1918), с. 189.
225 Ц. Тодорова, Е. Стателова, Към началната история на германско-бъгарското
дружество (1916–1918), с. 189.
226 Исто.
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легати на Сојузот во странство.227 За време на средбата, тие добиле поддршка од претседателот на софиската влада.
Истиот ден кога била формирана делегацијата за посета на
бугарскиот премиер, била донесена и одлуката за праќање делегати на Здружението во неутралните и во сојузничките држави, со
цел да се запознаат тамошните влади, а и јавното мислење со бугарските ставови. Така, претседателот Иван Шишманов требало да
ги посети скандинавските земји, Милетич требало да замине за
Германија, Молов за Австро-Унгарија, а Милев за Швајцарија.228
Може да претпоставиме дека решението да се пратат делегати во
скандинавските земји и во Швајцарија било со цел оттаму бугарскиот став да допре до земјите на Антантата со кои Бугарија била
во војна, па и праќањето на делегати во тие земји било невозможно. Како и да е, Љубомир добил нова задача. Тој заминал за
Германија. Во Берлин се сретнал со познати германски личности,
меѓу кои и со Густав Стреземан, кој бил претседател на германско-бугарското друштво. Во германската престолнина бил одржан собир за Милетич на кој учествувале видни германски политички личности, претставници на германската влада и на армијата.229 Софискиот професор одржал едно излагање во кое ги
изнел своите видувања за повеќе прашања, меѓу кои и за Македонија. Тој за своите погледи и барања добил поддршка од Стреземан.230 За време на овој престој во сојузничката земја, Милети,
слично како и во 1915 година, објавил една статија во весникот
Vossische Zeitung која се однесувала на бугарските права врз Добруџа. Во оваа статија тој нагласил дека враќањето на Добруџа на
Бугарија било волја на целиот народ и оваа област никогаш повеќе не требало да им биде предадена на Романците.231 Професорот
во статијата не ја заборавил ниту Македонија. Според, него Бугарија имала право над Македонија и Моравската Долина.
Ангажирањето на Милетич во одбрана на бугарските ставови во текот на Првата светска војна, во што тој се конфронтирал со српските и грчките погледи за состојбите на Балканот, не
останале незабележани од српските интелектуалци кои го правеле истото што го правел и софискиот професор. Некои од нив во
своите книги посветени на бугарските аспирации кон МакедониИсто.
Исто.
229 Исто.
230 Исто.
231 Добруджа, бр. 44, 5 октомврий 1917.
227

228
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ја или пак оние кои се однесувале на споменатата област, во кои ги
изнесувале српските ставови, дале и свое мислење за Милетич. Тука ќе наведеме два примера. Во 1916 година, Балканикус објавил
една книга која се однесувала на Бугарија и нејзините ставови кон
Македонија. Тука тој дал примери на луѓе кои потекнувале од Македонија, а дале придонес за Србија и српската кауза. По малку зајадливо тој споменал дека и Бугарите имале свои Македонци, како
што бил филологот Љубомир Милетич, кој бил внук од брат на
Светозар Милетиќ, водач на Србите во Војводина и Унгарија.232 Тој
напишал дека неговиот татко бил српски наставник во Велес. Е,
токму синот на овој наставник заедно со професорот Георгов оделе
во Русија за да ги убедуваат домаќините дека Македонците биле
Бугари.233 Две години подоцна, кога пропагандната битка за Македонија се засилила и кога секоја од балканските држави кои ја поделиле Македонија во 1913 година сакала да докаже дека има поголемо историско право во однос на другите, се појавила една пропагандна книга на српскиот автор Тихомир Ѓорѓевиќ со едноставен наслов: „Македонија во која провејувале српските ставови за
минатото на овој регион“. И во оваа книга бил споменат Милетич
како еден од носителите на бугарската пропаганда во однос на
македонското прашање. Така, во оваа книга може да прочитаме:
„Во деновите пред Бугарската егзархија, во Велес како српски учител дошол Ѓорѓе Милетиќ, брат на Светозар Милетиќ, кој бил српски национален лидер во Унгарија. Тој бил во Македонија во време на борбата за еманципација од Грците. Како добар Србин, тој ја
поддржа борбата, но фрлен во неговата судбина, со оние, кои по
руски совет, се придружија на бугарското движење, тој станал бугарски водач во Македонија. Денеска неговиот син Љубомир Милетиќ (чие име и презиме се српски) е професор на Универзитетот во Софија и е еден од најогорчените србофоби“.234
Застапувањето на бугарските ставови подразбирало и издавање книги во кои би се докажувал бугарскиот карактер на Македонија, Тракија, Добруџа и Поморавието. Милетич имал значајна
улога во оваа активност, а имајќи го предвид неговото искуство
во науката, како и ставовите во правец на докажување на бугарскиот карактер, на пример, на Македонија, тој бил повеќе од потребен. Така, во зборникот посветен на Добруџа, Милетич бил заBalcanicus, La Bulgarie. Ses ambitions – sa trahison, Librairie Armand Colin,
Paris, 1916, p. 285.
233 Исто.
234 T.R. Georgevitch, Macedonia, London, New York, 1918, p. 152–153.
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должен за тема која би се однесувала на културната историја.235 Во
делот за кој тој бил задолжен, Милетич изнесува интересни моменти за поводот зошто седнал да го напише тој текст. Тој сметал
дека до пред неколку години Романците биле единствениот бугарски сосед со кој Бугарите не воделе војна. И уште нешто. Тој забележал дека порано не било невозможно поради заедничките интереси двете земји да влезат и во потесно политичко дружење.236
Милетич, најверојатно врз база на своите истражувања, сметал дека и покрај тоа што Романците биле сметани за туѓи на Бугарите,
поради нивното потекло, сепак тие имале културно и етнички
многу заедничко со Бугарите. Тој, на пример, споменал дека во романскиот јазик имало многу бугарски зборови.237 Меѓутоа, по Големата источна криза, работите се промениле. Романците започнале да се мислат дека се нација со висока култура, која можела да
игра прва улога во судбината на Балканот, заборавајќи на своето
скромно историско минато.238 Затоа тој решил накусо да даде еден
преглед во однос на културно-историското минато на романскиот
народ, со цел да станело појасно што биле Романците во минатото,
до каде се простирала нивната државна власт и што ѝ должат на
бугарската култура.239 Овој Зборник бил отпечатен во почетокот
на 1918 година, а статијата на Милетич, како составен дел од зборникот, била објавена под наслов „Бугарите и Романците во нивните културно-историски односи“. Всушност, оваа статија била дел
од истражувањата поврзани со бугарската експедиција во споменатата област во 1917 година. Инаку, Зборникот бил објавен во тираж од 15 000 примероци, од кои 10 000 биле на бугарски, 3 000
на француски и 2 000 на германски јазик.240
Како дел од своите активности, на 26 мај 1917 година, раководството на ова Здружение донело одлука за подготовка и издавање на книга чиј наслов требало да биде „Етнографска Бугарија“. Професорот Милетич требало да пишува за Бугарите во Тракија и во Унгарија.241 Милетич веќе ги имал проучувано банатскиВ. Георгиев, Българската интелигенция и националната кауза в Първата
световна война.
236 Петър Петров, Научна експедиция в Добруджа 1917, Университетско издателство Св. Климент Охридски, София, б.д., с. 107.
237 Исто.
238 Исто, с. 109.
239 Исто, с. 109–110.
240 В. Георгиев, Българската интелигенция и националната кауза в Първата
световна война.
241 Исто.
235
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те Бугари, а во Балканските војни вршел истражувања и во Тракија, паралелно со собирањето на податоците за страдањата на тамошното бугарско население во текот на Втората балканска војна.
За разлика од зборникот посветен на Добруџа, оваа книга нема да
биде издадена. Најверојатно во прашање биле финансиските средства.
Многу подобра судбина имала една книшка на Милетич.
Ова Здружение, како дел од своите активности, решило да објави
и една мала книшка за Македонија. Штипјанецот бил соодветен за
нејзино пишување. Пред крајот на Првата светска војна, Здружението на бугарските интелектуалци успеало да ја објави малата
книга на професорот Милетич под наслов „За Македонија. Културно-историски поглед (по повод 15 години од Илинденското востание)“.242 Оваа книшка не била голема по број на страници, а најверојатно тоа и не било целта. Таа имала 35 страници, на кои во
кратки црти биле опишани некои прашања што се однесувале на
историјата на регионот Македонија.243 Милетич регионот Македонија го опишува како бугарска област: „Оваа војна треба да заврши со обединување на Македонија со мајка Бугарија, чиишто стари традиции – јазик, карактер, обичаи, силен дух, кој се појавува и
беззаветно татковинско сакање и стремеж кон културен напредок
во сите насоки – се запазени и до ден денешен со полна чистота.
Македонија, како што била едно време и сега е, класична земја на
бугарштината“.244 На тој начин Милетич го дополнил својот придонес кон целите на Здружението во кое имал истакната улога. Тука треба да споменеме дека издавањето на оваа книшка на Милетич било помогнато од страна на Тодор Александров.245 Книгата
на професорот се појавила и на француски јазик со малку изменет
наслов. Имено, во француското издание, печатено во Софија, насловот на брошурата е „La Macedoine Bulgare“ или „Бугарска Македонија“.246 И во ова издание на француски јазик, во воедот е истакнато дека Македонија била бугарска земја, а Илинденското востание дека било бугарско.247
Исто.
Исто.
244 Исто.
245 Зоран Тодоровски, Тодор Александров, ДАРМ, Македонска литера, Скопје,
2014, с. 60.
246 Dr. L. Miletitch, La Macedoine Bulgare, Union des savants, gens de letters et
artistes Bulgares, Sofia, 1918.
247 Исто, с. 3–4.
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Милетич, кога е во прашање Илинденското востание, во
овој период објавил уште една работа која предизвикала интерес.
На 2 август 1918 година, во весникот Вестник на вестниците,
професорот го објавил протоколот на Тајниот конгрес на ВМОРО,
одржан во Солун од 2 до 4 јануари 1903 година, на кој било донесено решението за кревање востание во Македонија.248 Оваа постапка на софискиот професор, според Гребенаров, придонела некои спорови на учесниците на Солунскиот конгрес да се стивнат
„поради аргументот на силата, т.е. на изворот“.249
Колку бил влијателен Милетич во ова Здружение, најдобро
ни говори фактот што по заминувањето на Иван Шишманов на
функцијата бугарски претставник во Украина, неговото место
претседател на Сојузот на бугарски научници, писатели и уметници го зазел токму софискиот професор со штипски корени. Како
дел од активностите на Здружението на бугарските интелектуалци
во насока на докажување на бугарскиот карактер на Македонија
било и објавувањето на книгата на Симеон Радев250 Излегувањето
на оваа книга на француски јазик имала јасна цел.
Кога се пишува за дејноста на Љубомир Милетич на научен, општествен и политички план, најчесто се мисли за Македонија. Меѓутоа, погоре забележавме дека тој бил активен и по прашањето на припадноста на Добруџа. Како стручњак по ова прашање тој бил потребен на бугарската надворешна политика. Како
дел од Сојузот на Централните сили, Бугарија била учесник на
преговорите во Брест Литовск за постигнување мировен договор
со Русија. На 27 декември 1917 година, бугарскиот премиер и министер за надворешни работи Васил Радославов донел решение со
кое Љубомир Милетич, А. Иширков, Јордан Иванов и Никола Милев биле именувани за советници експерти во бугарската делегација, која имала налог да го потпише мировниот договор со Русија.251 Именувањето на Милетич за советник на бугарската делегација во Брест Литовск имало една предигра. Тодор Александров
во својот дневник забележал дека на 25 декември тој се сретнал со
бугарскиот премиер Радославов. На средбата премиерот му се пожалил дека преговорите во Брест Литовск се одвивале многу лоА. Гребенаров, Академик Любомир Милетич – летописец на македонското
освободително движение, с. 27–28.
249 Исто.
250 Simeon Radeff, La Macedoine et la renaissance bulgare au XIX siècle.
251 Ц. Билярски, Никола Милев. Дневници, спомени, пътеписи, писма, с. 237.
248

176

Далибор Јовановски

шо по бугарските интереси.252 Бугарскиот преговарач Попов барал
совети од Софија што да прави понатаму. На преговарачката маса
било прашањето за присоединување кон Бугарија на областите
кои тогаш биле контролирани од нејзината војска, како дел од Македонија, Добруџа и Поморавието. Следниот ден Александров
повторно се сретнал со бугарскиот премиер. Тогаш бил запознаен
со барањето на бугарскиот преговарач во Брест Литовск таму да
се испратат неколкумина професори кои би донеле материјали со
себе со кои се докажувало дека Македонија, Добруџа и Поморавието биле бугарски земји.253 Радославов го прашал Александров
кои лица би можеле да бидат пратени како поддршка на бугарската преговарачка делегација. Последниов, како што самиот вели во едно негово писмо до Христо Матов, ги препорачал „лицата
кои ги проучувале тие прашања – професорите Милетич, Милев,
Јордан Иванов и Иширков“.254 Така, Милетич станал дел од еден
процес кој, како што се покажало во иднина, имал големо влијание на историската сцена. Брест-Литовскиот мировен договор помеѓу Советска Русија од една и Германија, Австро-Унгарија, османлиската држава и Бугарија од друга страна бил склучен на 3 март
1918 година.
Учеството на професорот како советник на бугарската делегација во преговорите во Брест Литовск не значеле и крај на неговите ангажмани во бугарската дипломатија. Имено, Сојузот на
Централните сили во пролетта на 1918 година во Букурешт водел
преговори за мир со поразената Романија. Како дел од Сојузот на
Централните сили, свои преговарачи во романската престолнина
имала и Бугарија. Забележавме дека Милетич објавувал и дела
кои се однесуваат на областа Добруџа, која станала спорна помеѓу двете соседни земји, кои по судирот во Втората балканска, војувале една против друга и во Првата светска војна. За разлика од
советничката улога во Брест Литовск, во романската престолнина
професорот Милетич учествувал во преговорите со Романија и во
составувањето на Мировниот договор. Така, во преамбулата на
текстот од Мировниот договор помеѓу Централните сили, од една
страна и Романија, од друга страна, како дел од бугарските преговарачи предводени од Радославов, може да го прочитаме и името
Тодор Александров, Дневник и кореспонденция от Първата световна война
1915-1918 г., Съставители: Цочо Билярски и Тодор Петров, София, 1994, с.
34.
253 Ц. Билярски, Архив Христо Матов, док. 448, с. 381.
254 Исто.
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на Љубомир Милетич.255 Истото го забележуваме и кај потписниците на овој договор. Познавањето на Добруџанското прашање и
проблем му овозможило на професорот, роден во Штип, да стане
дел од еден меѓународен договор, кој набрзо ќе биде анулиран од
победничките сили на Антантата, но фактот дека тој бил дел од
составувањето и потпишувањето на договорот во Букурешт од 7
мај 1918 година, останува. Инаку со овој договор Бугарија ја враќа
под своја контрола територијата која ѝ била отстапена на Романија со договорот од Букурешт, ама од 10 август 1913 година.

Потпишување на Букурешкиот мировен договор на 7 мај 1918 година

Професорот Милетич, како што забележавме погоре, по
Втората балканска војна заминал за Тракија, каде што ги посетил
бугарските бегалци. Врз база на тоа што го видел, запишал, документирал и слушнал, тој во јуни 1915 година завршил со пишување на текстот, поточно книгата посветена на судбината на тракиските Бугари. Нејзиното објавување, сепак, почекало неколку
години. Книгата со наслов „Уништувањето на тракиските Бугари“
била објавена во 1918 година и во неа до детаљ ги опишал местата
во Тракија каде што имало Бугари и нивната судбина.256 Меѓутоа,
наскоро следело уште едно големо разочарување на професорот.
255

256

Texts, of the Roumanian „peace“ (with maps), Government printing office,
Washington, 1918, doc. 3, p. 8.
Любомир Милетичъ, Разорението на тракийските българи презъ 1913 година, София, 1918.

ПОМЕЃУ НАУКАТА И МАКЕДОНИЈА:
ДЕЈНОСТА НА ЉУБОМИР МИЛЕТИЧ
ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА
Во времето кога професорот објавувал брошури и статии
за Македонија со цел да покаже дека овој регион требал да ѝ припадне на Бугарија, на фронтот, токму во Македонија, се случил
настан кој довел до целосен пресврт. На 14 септември 1918 година
силите на Антантата, поточно француските и српските сили, извршиле силен напад на бугарските позиции на Македонскиот
фронт. Артилерискиот напад, всушност, бил само подготовка за
големиот напад на српските и француските сојузнички сили врз
бугарската одбрана. Кај Добро Поле во Пелагонија двете страни
воделе жестока тридневна битка, која завршила со пробив на бугарските позиции од страна на војските на Антантата.1 Бугарската
војска по битката кај Добро Поле била во целосен колапс и дезорганизирана. Одредени воени единици дури се побуниле, а во Радомир, Рајко Даскалов објавил паѓање на монархијата и ја прогласил Бугарија за република.2 Речиси истовремено со овие настани,
една бугарска делегација во Солун го потпишала примирјето со
силите на Антантата. Како дел од оваа делегација бил и ресенчанецот, инаку потписник на Букурешкиот мировен договор од 1913
година, Симеон Радев, чија судбина, изглед, била поврзана со бугарските воени порази.3 За разлика од 1913 година, примирјето во
Солун го потпишал еден друг ресенчанец – Андреј Љапчев, заедно
со генералот Луканов. Условите од ова примирје биле мошне
неповолни и тешки за Бугарија. Со членовите од Солунското примирје било предвидено неодложно повлекување на бугарските
војски од териториите на Србија и на Грција, целосна демобилизација на Бугарската армија, со исклучок на одредени единици,
предавање на оружјето на местата одредени од командата на Источната армија на Антантата, бугарските војници кои биле западно од Скопје и додадени кон 11. германска армија морале да го
Димитар Попов, Иван Божилов и др., Историја Бугарске, Clio, Београд, 2008,
с. 298.
2 Исто.
3 М. Миноски, Македонија во меѓународните договори, док. 27, с. 153, ф. 34.
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предадат оружјето, додека заробените војници на војските на Антантата веднаш требало да бидат ослободени од бугарско заробеништво. Германија и Австро-Унгарија имале рок од четири недели да ги повлечат воените единици од Бугарија.4
Воениот пораз, бунтот на војската, обидот Бугарија да биде
прогласена за република, неповолните услови од Солунското примирје, го стеснувале обрачот околу царот Фердинанд. Тој станал
свесен дека неговото останување на бугарскиот престол едноставно веќе не било можно. Па така, „со патетичниот манифест на 2
октомври била објавена абдикацијата на царот Фердинанд во корист на синот Борис III“.5 Така, неславно завршило тридецениското владеење на Фердинанд со Бугарија, владеење кое донело и
прогрес на државата, но и два големи воени порази кои и денес
предизвикуваат дискусии во земјата. Заминувањето на поранешниот цар било само најава на тоа што ја очекувало земјата – соочување со големиот воен пораз и прашањето на територијалниот интегритет. Белград, Атина и Букурешт имале свои сметки и побарувања. На земјата немало кој да ѝ помогне – Париз и Лондон, омилените дестинации на Милетич за македонското прашање, биле
престолнини на противнички држави, Санкт Петербург бил во
хаос, Берлин и Виена биле пред пораз. Цената за процената во
летото на 1915 година, која во септември 1918 година се покажала
за погрешна, била голема. Тоа што три години порано го мислеле
многумина во Софија како поволно за бугарските интереси, се покажало како катастрофално решение. Второ за пет години.
Поразот на Бугарија во Првата светска војна ја ставила тамошната македонска емиграција во мошне тешка положба. Македонската емиграција во Бугарија по Првата светска војна била
релативно бројна. Така, според Христо Зографов, оваа емиграција
броела 600 000 луѓе.6 Меѓу емигрантите се појавила тенденција за
избирање едно ново раководно тело кое би ги презело функциите
на некогашниот Извршен комитет.7 Милетич зел активно учество
во работата на македонските емигранти во Бугарија. Тоа и било
очекувано, имајќи ја предвид неговата посветеност и активност
околу македонското прашање. На 18 октомври 1918 година, во салата бр. 30 на Софискиот универзитет, бил одржан собир на исИсто, с. 152–153.
Д. Попов, И. Божилов и др., Историја Бугарске, с. 299.
6 Христо Зографов, Македония. Минало и нови борби, София, 1931, с. 261.
7 Александър Гребенаров, Легални и тайни организации на македонските бежанци в България 1918–1947, МНИ, София, 2006, с. 21.
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такнати македонски емигранти.8 Целта на иницијаторите на оваа
средба била избегнување на старите поделби и затоа на неа биле
поканети повеќе од 30 дејци на различни групи и идеологии, а меѓу присутните биле и Милетич, Тодор Александров, Иван Хаџиниколов, Александар Протогеров, Петар Ацев, Ѓорче Петров, Ефтим
Спространов, Кирил Прличев, Симеон Радев, Иван Георгов, Анастас Лозанчев и др.9 Групата која произлегла од опкружувањето на
покојниот Јане Сандански, позната како серчани, во која биле Димо Хаџи Димов, Таската Серски, Ст. Хаџиев, Александар Бујнов
одбила да присуствува на оваа средба.10 На некој начин нивното
одбивање да земат учество на овој состанок било логично, ако се
има предвид нивниот став за автономија на Македонија, кој бил
различен од погледите на голем број од поканетите дејци. На средбата, поканетите требало да разгледаат две прашања и да се обидат да дадат одговор на нив. Според замислата, двете основни прашања за дискусија биле: 1) Какви барања да претстават македонските Бугари; и 2) Кое тело да ги претстави тие барања на идната
мировна конференција.11
Два дни подоцна била одржана нова средба, на која било
решено идејата за присоединување на Македонија кон Бугарија да
биде основа на барањето.12 Исто така било решено кој да ја претстави таа идеја на Мировната конференција. Тоа требало да биде
идниот Извршен комитет на македонските братства.13
На 23 октомври, во салата бр. 8 на Софискиот универзитет,
била одржана средба на која се одбележала 25-годишнината од
создавањето на ВМОРО.14 Главен предавач на оваа средба бил Љубомир Милетич. Тој направил еден приказ на дејноста на ВМОРО,
во кој ги истакнал причините за борбите во Македонија. Професорот сметал дека борбата во Македонија и хероизмот кој таму бил
покажан биле ограбени од страна на Грција и Србија.15 Милетич
констатирал дека во моментите кои следеле по Илинденското
востание и по Балканските војни, се поставувало прашањето „дали сме оделе по вистинскиот пат“ и „дали жртвите не ни отишле
Исто, с. 22.
Исто.
10 Исто.
11 Исто, с. 23.
12 Исто.
13 Исто.
14. Д. Гоцев, Националосвободителната борба на македонските българи, с. 23.
15 Македония. История и политическа съдба, с. 70-71.
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напразно“.16 Според него, македонските Бугари било најважно да
не покажат некоја слабост и да извршат национално самоубиство,
откажувајќи се од својата борба за слобода.17 Тие можат, сметал
професорот, да изјават само дека ќе се борат за слободата на Македонија сè додека таму имало туѓо ропство.18 По говорот на Милетич, свои размислувања за состојбите во и околу Македонија изнеле Тодор Александров, Георги Баждаров, Симеон Радев, Петар Дрвингов и др., во кои било нагласено дека треба да биде обновено
вооруженото дејствување, доколку Антантата им даде делови од
Македонија на Грците и на Србите.19 Милетич на ова Заседание ги
повикал македонските дејци да заборават на партиските и личните разлики и амбиции, и во името на Македонија да го задржат
единството кое го покажале во времето на војната.20 Професорот
ова го изјавил, бидејќи сметал дека претстоела нова и потешка
борба за судбината на Македонија.
Активностите на македонската емиграција во Бугарија, во
кои учествувал и Милетич, продолжиле и во текот на ноември
1918 година. Главниот состанок на емигрантските здруженија, како по правило, се одржал во една од салите на Софискиот универзитет. Таму, на 22 ноември, започнал состанокот на 21 македонско братство и на македонската студентска група. На вториот ден
од Заседанието, односно на 24 ноември, било решено да се прифати резолуцијата која била поднесена од Симеон Радев и во која
стоело: „Делегатите на братствата, искажувајќи ја несомнената
волја на бугарското население во Македонија, му даваат целосен
мандат на Извршниот комитет21 да се раководи во својата дејност
од следниве две начела: 1. Неделивост на Македонија; и 2. Нејзино присоединување кон Бугарија“.22
Бугарија, според примирјето од Солун со кое едноставно
капитулирала, морала да се согласи на присуство на војските на
Д. Гоцев, Националосвободителната борба на македонските българи, с. 23.
Исто.
18 Исто,
19 А. Гребенаров, Легални и тайни организации на македонските бежанци в
България 1918–1947, с. 24.
20 Македония. История и политическа съдба, с. 71.
21 Извршниот комитет го сочинувале: Иван Каранџулов – претседател, потпретседатели биле: Божидар Татарчев, Димитар Михајлов, секретар – Никола
Стојанов, касиер – Георги Баждаров, советници – Тодор Павлов и Константин Станишев (А. Гребенаров, Легални и тайни организации на македонските бежанци в България 1918–1947, с. 29).
22 Исто, с. 28.
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Антантата на својата територија. Тоа сигурно не било пријатно ниту за властите, ниту за армијата, ниту за јавноста. Зимата 1918/1919
година била исклучително тешка за бугарското население. Земјата
била окупирана од војските на Антантата и целосно изолирана,
без право на контакти со светот.23 Во Софија, во тие тешки моменти за Бугарите, било свикано собрание на претставниците на позначајните културни организации на кое било решено да се обратат
пред француските окупациони војски, со цел да се укине блокадата за контакт со светот. Милетич заедно со Романски се сретнале
со францускиот генерал Форту, од кого барале олеснување на состојбата во која била Бугарија. Романски забележал дека Милетич
решително ја врши дадената задача.24
На почетокот на 1919 година, Милетич се ангажирал да запознае некои чешки кругови со ставовите и барањата на македонската емиграција во Бугарија. Во јануари 1919 година, тој преку
Јанко Сакзов, кој одел на еден социјалистички конгрес, пратил две
писма во Прага. Едното било адресирано до Карел Крамарж, а
другото до Нидерле, познат чешки славист. Во писмото до првиот,
Милетич го потсетува на неговиот текст од 1913 година, каде што
Крамарж напишал дека Бугарите не можеле да се откажат од своите сонародници во Македонија и, поради ситуацијата во која се
нашле, би можеле во еден иден конфликт да ги нападнат Србите
од тил. Милетич понатаму го потсетувал Крамарж дека Бугарија
била принудена од српското однесување во 1915 година да земе
учество во војната во спротивниот табор и така буквално се остварило неговото предвидување од 1913 година.25 Во писмото се апелирало до чешката страна за словенска солидарност по прашањето на Македонија во спорот со Србија. Милетич ова писмо го упатил до Крамарж, сеќавајќи се на неговата огромна популарност
во Бугарија, која ја стекнал за време на одржувањето на големиот
сесловенски конгрес во Софија пред Балканските војни. Меѓутоа,
на големо разочарување на Милетич, Крамарж не одговорил на
неговото писмо. Напротив, како што забележал професорот, чешкиот политичар станал еден од најголемите поборници за казнување на Бугарија поради војната. За разлика од него, Милетич
бил многу задоволен од однесувањето на професорот Нидерле.
Ст. Романски, Любомиръ Милетичъ, с. 160.
Исто.
25 Л. Милетич, Eduard Beneš, Slovanstvo a Slované za války a po válce (Problémy
slovanské politiky, Slov. Prehled, 3-4, 1925, s. 169-208), Македонски преглед ,
II/1, София, 1926, с. 123.
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Познатиот славист одговорил на писмото на Милетич, навистина
со задоцнување, на 11 јуни 1919 година. Нидерле го уверувал Милетич дека направил сè за да се заложи чешката делегација за бугарските ставови. Нидерле му напишал на професорот дека е уверен оти чешката делегација ги разбрала неговите аргументи и ќе
направи сè што е можно од нејзина страна, бидејќи „и во интерес
на нас, Чесите, е Југославија да нема зад грбот непростлив непријател“.26 Подоцна во една критика на статија на чехословачкиот државник Едуард Бенеш, Милетич забележал дека, по прашањето на Македонија, делегацијата во која Нидерле толку верувал,
имала повеќе разбирање за српските ставови.
Пред почетокот на Париската мировна конференција по прекинувањето на воените дејства во Првата светска војна, Милетич заедно
со Јордан Иванов и Н. Милев заминал за Париз и Лондон. Тројцата во
двете најважни европски престолнини во тој момент се сретнале со
извесен број интелектуалци и јавни
работници кои ги познавале состојбите на Балканот, особено македонското прашање. Таму тие побарале
од своите соговорници да се застапат кај француската и британската
влада за едно, според нив, праведно
решение на македонското прашање.27 Тројцата бугарски професори
Љубомир Милетич
сметале дека еден од начините за
праведно решение на македонскиот проблем било Македонија да
биде во рамките на бугарската држава, врз база на принципот на
националноста прокламиран од американскиот претседател Вудроу Вилсон. Вториот начин, логички доколку првиот се покажал
како неостварлив, било создавање на една посебна македонска
политичка единица под покровителство на Големите сили. Под
нивно влијание, Жорж Десбон и Леон Ламуш, кого Милетич многу го почитувал поради нивните ставови, им предале официјални
меморандуми на нивната влада.28
Исто, с. 123–124.
Д. Гоцев, Българските учени, с. 22.
28 ∆. Γολης, Το Μακεδονικο Επιστημονικο Ινστιτουτο της Σοφιας (1923–1947), σ. 162.
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Извршниот комитет, набрзо по неговото формирање, им
наложува на Георги Баждаров и на Димитар Михајлов да состават
еден Мемоар за да биде пратен до претседателот на Париската мировна конференција. Конечната форма на овој Мемоар била направена по неколку средби на кои присуствувале Љубомир Милетич, Тодор Александров, Александар Протогеров, Иван Георгов и
Симеон Радев.29 Учеството на Милетич во изработката на конечниот текст од овој Мемоар не претставува изненадување. Тој, како што можевме да забележиме, веќе имал искуство во пишувања
мемоари. Тој учествувал и во составувањето на Мемоарот на ВМРО. Мемоарот на Организацијата на 1 март 1919 година бил пратен
до претседавачот на Париската мировна конференција. На самиот
почеток од овој мемоар, логично, бил нагласен принципот на самоопределување на народите на американскиот претседател Вудроу Вилсон.30 Во мемоарот е даден и опис на борбата на Организацијата за слобода на Македонија, иако мора да забележиме дека македонското население во овој мемоар е означено како бугарско. Во мемоарот биле опишани и настаните поврзани со Балканските и Првата светска војна. Според составувачите на овој мемоар, македонското прашање било основа за балканските конфликти
и причина за несреќите во регионот.31 Затоа, со цел да бидат смирени состојбите на Балканот, таму требало да бидат применети
принципите на американскиот претседател. Организацијата бара
да ѝ биде дозволено на една нејзина делегација да ги изнесе аспирациите на локалното население кое не можело да ги искаже своите желби и, ако сака, Македонија да остане неподелена.32
Во овој период се појавил уште еден интересен текст кој по
содржина и цел бил различен од оној на Организацијата. Како
што забележал Зоран Тодоровски, „во редовите на македонските
емигрантски кругови се појавиле повеќе левоориентирани струи,
претендирајќи да станат предводници и главни претставници на
македонските барања на Париската мировна конференција“.33 Во
една од овие групи биле приврзаниците на Јане Сандански. Оваа
група, како што видовме погоре, наречена серчани, предводена
А. Гребенаров, Легални и тайни организации на македонските бежанци в
България 1918–1947, с. 30.
30 Вътрешната Македоно–одринска революционна организация (1893–1919),
док. 432, с. 1144.
31 Исто, с. 1148.
32 Исто, с. 1149.
33 З. Тодоровски, Тодор Александров, с. 88.
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од Димо Хаџи Димов, во октомври 1918 година објавила една Декларација за решавање на македонското прашање. Во неа било нагласено дека повторно се крева знамето на македонската автономија, проследено со барање за востановување на Македонија во
нејзините географски граници.34 Според напишаното во Декларацијата, Македонија требало да биде организирана според примерот на Швајцарија. Оваа Декларација била само почеток на една
активност на оваа група која ќе добие голем број почитувачи, поранешни членови на Македонската револуционерна организација.
Тие заедно со серчаните се соединиле во Привремено претставништво на обединетата бивша Внатрешна македонска револуционерна организација. На 9 март 1919 година испратила еден Апел
до македонскиот народ во кој се нагласува дека целото македонско
население, без разлика на народноста и религијата, имало цврста
желба за создавање на Македонија како самостојна политичка
единица на Балканот во нејзините природни граници во која сите
народи би имале еднакви права, без разлика на бројноста.35 Во
овој апел се барала меѓународна заштита на Македонија сè додека
таа не стане целосно способна за самостоен развој. Станува јасно
дека овој апел на претставниците на старата Македонска револуционерна организација бил во многу нешта различен од оној на
ВМРО. Привременото претставништво не се согласувало со дејствувањето на Извршниот комитет на македонските братства. Тоа
неминовно можело да доведе и до поголеми недоразбирања. Затоа
бил направен напор за нивно обединување.36 За разлика од крајот
на 1902 година кога Милетич бил дел од обидот за помирување
на двата врховни комитета и МРО, сега немаме податоци за тоа
дали имал некаква улога во овој процес.
Меморандумите на македонските кругови од Софија не биле единствената акција преземена од страна на емиграцијата. Тука
ќе споменеме дека и други македонски политички организации и
групи од Европа испраќале барања за решавање на македонското
прашање во полза на населението во Македонија. Така, во
Швајцарија голема активност покажал Генералниот совет на македонските друштва. Во оваа насока, активност покажало и Друштвото за одбрана на правата на Македонците од Лозана. Исто таДокументи за борбата на македонскиот народ за самостојност и за национална држава, УКИМ, Скопје, 1981, док. 387, с. 597.
35 Исто, док. 394, с. 607.
36 Види повеќе кај З. Тодоровски, Тодор Александров, с. 90-92.
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ка и македонската емиграција во Романија не покажала пасивност.37 Тамошната емиграција во јули 1919 година испратила едно
барање до Лојд Џорџ за самостојна Македонија.38 Македонските
емигранти во Цариград, како и оние во САД, побарале од Големите сили создавање на самостојна македонска држава.39 Сите овие
апели, без разлика од кого биле составувани и под какво влијание
биле нивните составувачи, покажуваат дека огромен дел од македонската емиграција веќе била заморена од разните пропаганди и
барала формирање самостојна македонска држава. Меѓутоа, сепак,
во целиот овој напор вложен од страна на македонските емигранти кои покажале голем степен на патриотизам, недостасувала една
алка, а таа била, можеби и најважната – единствено раководство.
Американските претставници на Мировната конференција во
француската престолнина забележале: „Македонското прашање,
некогаш главниот политички проблем на Блискиот Исток, мина
во една целосно нова фаза. Ниту од Грција ниту од Србија се очекува да се откажат од македонската територија во прилог на можна идна Македонија. Македонците се без лидери со реални способности, а хетерогениот карактер на населението прави невозможно за нив, да имаат, или да изразат, едно заедничко јавно
мислење“.40 Овие зборови на американскиот дипломат можат да
послужат како опомена за идните генерации Македонци.
Активноста на Милетич во Швајцарија во текот на Првата
светска војна имала и свое продолжение по завршувањето на
Првата светска војна. Имено, Љубомир, според бугарските историчари, се ангажирал да му помогне на Генералниот совет на македонските здруженија со седиште во Лозана, да го издава списанието Македонска независност.41 Во ова списание била застапувана
За активностите на македонската емиграција во Швајцарија. види кај: Христо
Андонов Полјански, Велика Британија и македонското прашање на Париската мировна конференција во 1919 година, Архив на Македонија,
Скопје, 1973, с. 22-25.
38 Исто, с. 26.
39 Михајло Миноски, Соединетите Американски Држави и Македонија 1869–
1919, Архив на Македонија, Скопје, 1994, с. 102–105.
40 Edward Mandell House, Charles Seymour, (ed.),What really happend in Paris. The
story of the Peace conference 1918 - 1919, Charles Scribner's sons, New York,
1921, p. 170.
41 Во Генералниот совет на Македонските здруженија влегле: д-р Петар Здравев
од Охрид, д-р Димитар Несторов од Струга, д-р Анастас Коцарев од Охрид,
Благој Бојаџиев од Лерин, Спиро Китинчев од Скопје и др. (Национално-освободителното движение на македонските и тракийските българи 1878–
1944, т. 3, с. 347).
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идејата за создавање независна македонска држава на Балканот
под протекторат на некоја од Големите сили. Тука мора да забележиме дека македонскиот историчар Љубен Лапе во книгата во
која се обработува темата поврзана со македонската емиграција
во Швајцарија, нејзиното организирање и издавањето на весникот L'independence Macedonienne, не споменува никакво дејствување на Милетич во наведениот период.42
Професорот, покрај сите активности поврзани со македонската емиграција околу претстојната мировна конференција, не
заборавил нешто да објави, а и тоа, на некој начин, било поврзано
со состојбите во регионот по завршувањето на Големата војна. Милетич бил ангажиран во издавањето книга, поточно албум кој се
однесувал на Македонија. Во мај 1919 година во Софија се појавил
еден албум под наслов Македонија во слики. Милетич го напишал
предговорот за овој албум, а преку него ја дознаваме и целта на неговото печатење. Во воведот, напишан од софискиот професор,
може да прочитаме дека Македонија е населена со мнозинско бугарско население, а Македонците биле најкултурно бугарско
племе.43 Според тоа што го напишал Милетич, Македонците имале развиено бугарско чувство и биле нераздвоен дел од бугарскиот народ. За да покаже дека Македонија уште од средниот век била бугарска земја, Милетич напишал: „Пред сè треба да се истакне епохалниот факт – преводот на Светото писмо во IX век од
двајцата браќа апостоли Кирил и Методиј на едно бугарско-македонско наречје, кое сега служи како основа за историското изучување на сите словенски јазици и кој во науката се нарекува старобугарски јазик. На истите Свети браќа им се припишува и пронаоѓањето на двете словенски азбуки – глаголската и кирилската.
Така Македонија уште од IX век беше станала лулка на старобугарската писменост“.44 Милетич дава краток приказ на одредени
историски настани во Македонија низ бугарска призма за нив. Албумот со слики посветен на Македонија имал јасна цел. Георги
Баждаров во своите спомени, во однос на книгата Македонија во
слики, тврди дека добар дел од текстовите под сликите во оваа
книга-албум биле напишани од него.45
Љубен Лапе, Македонската интелигенција во Швајцарија во времето на
Париската мировна конференција, МАНУ, Скопје, 2010, с. 9–41.
43 Македония в образи, Комитет за изучаване на българските земи, София, 1919,
с. V.
44 Македония в образи, с. VI.
45 Г. Баждаров, Спомени, (www.promacedonia.org).
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Милетич и Милев, како претставници на Извршниот комитет на македонските братства во Бугарија, го посетиле Рим каде што се сретнале со претставници на тамошното министерство
за надворешни работи и со членови на генералштабот на италијанската армија.46 Посетата на италијанската престолнина на
двајцата македонски делегати не била случајна. Имено, во март
1919 година, тројца истакнати членови на ЦК ВМРО – Тодор Александров, Александар Протогеров и Петар Чаулев се сретнале со
италијанскиот дипломатски претставник во Софија. Во тоа време,
иако Италија и Србија биле сојузници во Првата светска војна, новата држава Кралство на Србите, Хрватите и Словенците, имала
територијални спорови со Италија. Челниците на ВМРО сметале
дека Италија може да ѝ помогне на Организацијата во насока на
создавање автономна Македонија.47 Двајцата постигнале договор
со италијанската страна со цел: „Да се поведе комитска акција во
српска Македонија за да се оневозможи брзо консолидирање на
Југославија и да се поведе борба во Бугарија за соборување на владата на Стамболиски“.48 Милетич и Милев добиле уверување од
италијанската страна дека акцијата во делот на Македонија, кој
бил во состав на Кралството на СХС, материјално ќе биде поткрепена од страна на Рим, а италијанската дипломатија ќе се ангажирала кај Големите сили за решавање на прашањето на Македонија.49 Според Голис, овие активности за договор со Италијанците
биле потпомогнати од Крум Чапрашиков и проиталијански ориентираниот висок офицер на бугарската армија, Иван В’лков.50
Одредени кругови на македонската емиграција во Бугарија, како што забележавме, како едно од можните решенија за
македонското прашање барале Македонија да се припои кон Бугарија. Меѓутоа, и тука доаѓа до промена на ставот. Во октомври 1919
година, како резултат на притисокот на македонските емигрантски братства во Бугарија, Извршниот комитет ги променил своите погледи и се приклучил кон барањето „еднодушно да се работи
за самостојна Македонија“ и за „неразделна автономна Македонија“, односно дека „македонското прашање може единствено да
се реши со автономија“.51 Без разлика дали оваа промена на ставот
З. Тодоровски, Тодор Александров, с. 106.
Исто, с. 105.
48 Исто.
49 Исто.
50 ∆. Χρ. Γολης, Το Μακεδονικο Επιστημονικο..., σ. 163.
51 Зоран Тодоровски, Борбата за создавање на автономна, независна и обединета македонска држава (1912–1941), с. 99.
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била само едно преодно и тактичко решение во неможност Македонија да се припои кон Бугарија, овој нов став, во иднина, ќе води кон барање за една целосно независна и обединета македонска
држава. Тој став ќе го застапуваат и оние кои сметале дека Македонците се посебни во однос на другите балкански народи, посебно на бугарскиот, како и оние кои сметале дека Македонците се
Бугари.
Името на Љубомир Милетич било поврзано се дејствувањето на ВМРО на Тодор Александров. Оваа Организација по завршувањето на војната извесен период се воздржувала од воени
акции. Меѓутоа, кон крајот на 1919 година, во бугарската престолнина било одржано тајно советување на дејците на оваа организација по кое било пратено едно окружно писмо во кое било изложено што треба да се прави со цел да бидат обновени активностите на Организацијата. Меѓу другото, било истакнато: „Имајќи ја
предвид огромната српска и грчка антибугарска пропаганда во
странство, кон ЦК ВМРО се создава специјален оддел за пропаганда и одбрана на каузата во Македонија. Во него влегуваат проф. Љ.
Милетич, проф. Ив. Георгов, К. Прличев, Г. Баждаров, Г. Кулишев
и др.“.52 Професорот во иднина покажал завидна активност на полето на пропагирање на активностите на Организацијата.
Покрај со политички активности поврзани со македонското прашање, Милетич им помагал и на македонските студенти во
Софија. Во март 1920 година, македонските студенти во Софија го
формирале здружението „Вардар“, чиј претседател бил Иван Михајлов.53 Ова Здружение започнало да го издава списанието Зборник Илинден. Ова студентско здружение создало голема библиотека. Еден од заслужните за пополнувањето на библиотеката бил
Љубомир Милетич. Тој на оваа библиотека ѝ подарил поголем
број книги.54
Во овој период Милетич контактирал со одредени претставници на дипломатскиот кор во бугарската престолнина. Најверојатно тоа било дел од дадената улога за пропагирање на целите на ВМРО. Така кон крајот на март 1920 година тој заедно со
професорот Никола Милев ги посетиле италијанското и австриското дипломатско претставништво во Софија. Во името на Организацијата тие врачиле една тајна петиција до владите на навеМакедония. История и политическа съдба, с. 89.
А. Гребенаров, Легални и тайни организации на македонските бежанци в
България 1918–1947, с. 74.
54 Исто.
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дените земји.55 Во петицијата било истакнато дека Парискиот
мир ги засегнал интересите на нивните народи и затоа тие можеле да ја разберат трагичната судбина на Македонија. ВМРО апелирало до владите на Италија и на Австрија да ја поткрепат борбата за автономија на Македонија. Организацијата во петицијата
навестила почеток на вооружена борба, доколку не бидат наложени одредбите од договорот кои се однесувале на правата на малцинствата.56 Кон средината на април, двете влади одговориле на
оваа тајна петиција. Во нивните одговори се поздравува ВМРО за
нејзината готовност да продолжи со борбата за извојување на малцинските права и за едно идно поправедно решение на македонското прашање. Овој одговор не треба да зачудува, ако се има
предвид италијанскиот однос кон Кралството на Србите, Хрватите и Словенците во овој период, кој бил под силно влијание на
нерасчистените гранични и други проблеми.
Целата интелектуална елита во Бугарија била насочена кон
резултатите од Париската мировна конференција кои не биле поволни за бугарските интереси. Македонската емиграција, исто
така, покажала голем интерес за Мировната конференција. Во
очај од неповолните вести кои пристигнале од француската престолнина, претставниците на македонската емиграција разгледувале разни опции за понатамошно дејствување. Во тие моменти
во Западна Европа бил создаден еден Сојуз за демократска контрола, чија цел била уништување на тајната дипломатија, народна контрола врз надворешната политика, ревизија на сите договори склучени на Париската мировна конференција, територијалните промени да настанат само по консултирање на заинтересираното население и др.57 Претседателот на Извршниот комитет
Каранџулов свикал едно собрание на кое учествувале видни универзитетски професори, претставници на црквата, народни претставници, како и членови на емиграцијата од Македонија, Тракија и Добруџа. На ова Заседание било решено во Бугарија да биде
формиран клон на споменатата организација со име Бугарска лига за самоопределување на народите. На третиот состанок на оваа
лига биле истакнати нејзините цели: 1. Ревизија на Париските
мировни договори; 2. Самоопределување на народите; и 3. Лигата на народите да биде еднаква за сите народи и за победничките
Македония. История и политическа съдба, с. 93.
Исто.
57 А. Гребенаров, Легални и тайни организации на македонските бежанци в
България 1918–1947, с. 75.
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и за поразените и за неутралните.58 Оваа лига имала Управен одбор во кој членувал и Љубомир Милетич, заедно со неговиот колега Иван Георгов, Тодор Павлов, Димитар Мишев, Димитар Михалчев и др. Ова Здружение, очекувано, започнало со активности со
кои се протестирало против грчката окупација на Тракија.59 Исто
така биле испраќани апели за почитување на правата на населението во Македонија, Добруџа и Тракија. Меѓутоа, увидувајќи дека
Големите сили немале намера да ги променат своите одлуки и да
се заложат за нешто што било спротивно на тоа што го решиле
претходно, членовите на оваа лига се обесхрабриле и наскоро таа
престанала да постои.60
Името на професорот Милетич најчесто се врзува за Македонија. Меѓутоа, како што видовме и претходно, професорот не
помал интерес покажувал и за Тракија и за Добруџа. Бугарија, поради поразите во Втората балканска и Првата светска војна, загубила делови од Тракија. Со одлуките на Париската мировна конференција Бугарија, повторно, загубила територија. Имено, со договорот склучен во Неј, на 27 ноември 1919 година, помеѓу силитепобеднички во Првата светска војна и поразената Бугарија, последнава требало на Грција да ѝ го отстапи Тракискиот брег, а на
новата држава Кралството на СХС неколку града, меѓу кои била и
Струмица.61 Во Неј, Бугарија со Грција склучила и конвенција за
размена на малцинствата.62 Договорот овозможил еден вид етничко чистење со огромни последици. Од Тракија пристигнал нов
бран на бегалци, кои заедно со оние од Македонија само го засилувале чувството на поразеност и неправда која им била нанесена
на Бугарите. Милетич покажал активност и во правец на тракиското прашање, едно од неколкуте, кои ги мачело Бугарите. Тие не
можеле да се помират со новата состојба и губењето на тракискиот
брег. Во земјата биле одржувани митинзи на кои било изразувано
незадоволство од решавањето на прашањето на Тракија. Во бугарската престолнина на 6 мај 1920 година бил одржан еден голем
митинг на кој се протестирало против решението за Тракија. Десет дена подоцна, во организација на научните кругови, во Софија бил одржан нов митинг кој се однесувал на Тракија. На овој
Добруджанско знаме, бр. 25, 15 май 1920.
А. Гребенаров, Легални и тайни организации на македонските бежанци в
България 1918–1947, с. 75.
60 Исто.
61 М. Миноски, Македонија во меѓународните договори, т. 1, док. 32, с. 176–177.
62 Исто, док. 33, с. 184–188.
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митинг говореле професорите Милетич, Иширков, Милев и Михалчев. Професорот Милетич во својот говор нагласил: „Откако ни
ги зедоа Македонија и Добруџа, сега со решението од Сан Ремо сакаат да нè лишат од Тракија – од земјата, врз која значителен дел
од нашиот народ има неотуѓиво право и која ни го отвора излезот
кон Белото Море. Со ова, веќе, неправдата кон нас ги минува сите
граници и затоа, и покрај кажаното, ние не ја губиме сета надеж
дека кројачите на нашата судбина, таму на запад, со тек на време
ќе се опаметат. Затоа, очекувајќи да се подобрат состојбите, сметаме дека е наш долг, на ова собрание од името на здружената бугарска интелигенција да му напоменеме на светот за бугарските суштински права врз Тракија“.63 На митингот била донесена резолуција во која се барало од бугарската влада да обезбеди автономија на Тракија под протекторат на силите на Антантата.64
Владата на Стамболиски, сакајќи да изврши големи промени во бугарското општество, започнала да влегува во конфронтација и со професорите од Софискиот универзитет. Најчесто владите, како по правило, ги сметаат универзитетските професори како свои противници или послушници. Токму поради таквите размислувања, владите влегувале и влегуваат во судир со професорскиот кадар, во кој често губат. Судирот од 1907 година на Софискиот универзитет и на Милетич, како професор на него, со државата не бил последен. Милетич во 1921 година по вторпат станал
ректор на највисоката образовна установа во Царството Бугарија.
Најверојатно не ни размислувал дека во вториот мандат ќе се соочи со еден голем предизвик наметнат од страна на државата. На
денот кога Милетич станал ректор, свечен говор одржал проректорот на Универзитетот, професорот Попов, кој отворено ја критикувал владината политика кон Универзитетот.65 Неговиот говор предизвикал големо внимание кај присутните, но и во јавноста. Сепак тоа нема да влијае на однесувањето на владата и на
просветното министерство. Владата на Александар Стамболиски
по доаѓањето на власт во мај 1920 година започнала со промени
во бугарскиот економски, политички, образовен и социјален живот. Сепак, овие промени доведувале до конфликт со видни претставници на академската заедница кои не се согласувале со одреСт. Романски, Любомиръ Милетичъ, с. 160–161.
Bulletin periodique de la presse Bulgare, N. 35, 21 avril-21 mai 1920, 8 juin 1920,
p. 3.
65 М. Арнаудовъ, История на Софийския университетъ Св. Климентъ Охридски 1888–1938, с. 422.
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дени потези на софиската влада. Во таа насока било и дејствувањето на министерот за народно образование Стојан Омарчевски. Тој
пензионирал еден универзитетски професор, затворил три катедри, ги зголемил студентските такси, сакал да донесе нов закон за
народна просвета, како и нов правилник за Универзитетот, притоа
без да го земе предвид мислењето на Академскиот совет.66 На оваа
постапка на бугарската влада се спротивставил ректорот на Софискиот универзитет, Милетич. Тој сметал дека Министерството си
дозволувало да дејствува спротивно на педагошките и научни
принципи од кои се раководело универзитетското образование.67
Мошне интересна била првата средба помеѓу ректорот Милетич и
министерот Омарчевски. Последниов побарал од ректорот од составот на Академскиот совет да ги исклучи оние професори кои
имаат одговорни места во политичките организации, во превод да
бидат исклучени од управата на Софискиот универзитет. Омарчевски, исто така, побарал од Милетич на еден заобиколен начин, откако ќе им го соопштел законот, да побара од нив да го напуштат
Универзитетот. Тоа се однесувало на професорите Петар Абрашев,
Стојан Данев, Владимир Молов, Георги Данаилов и Јосиф Фаденхехт.68 Милетич и усно и писмено го одбил барањето на министерот.69 Омарчевски очигледно заборавил дека ректорот веќе имал
слично искуство со бугарските власти во 1907 година. Доколку не
заборавел, тогаш веројатно поинаку би го составил барањето, или
воопшто не би се осмелил тоа да го стори.
Горенаведените дејства на министерот Омарчевски, како и
на владата на Стамболиски, биле само увертира во тоа што следувало. Во јуни 1921 година од страна на владата била наложена
правописна реформа, која воопшто не била разгледана во научните средини. Токму оваа реформа била причина за еден инцидент помеѓу Љубомир Милетич и министерот Омарчевски. Милетич, кој тогаш бил ректор на Софискиот универзитет, објавил некролог за починат професор, кој бил напишан по стариот правопис.70 Тоа било причина министерот за образование да го казни
ректорот со дел од неговата плата, а исто така испратил и службеНадя Живкова, Усмиряване на разума. Преустройството на Българската
академия на науките 1944–1953, Гутенберг, София, 2006, с. 51.
67 В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 88.
68 Училищен преглед, г. XXI, април 1922, София, с. 174–175.
69 Исто.
70 Н. Живкова, Усмиряване на разума. Преустройството на Българската академия на науките 1944–1953, с. 51.
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ници кои ги запечатиле универзитетските каси. Според објаснувањето на министерот, казната за Милетич се должела на фактот
што Ректорот не побарал согласност од Министерството за објавување на некрологот според стариот правопис.71 Според размислувањето на Омарчевски, ректорот немал објаснување зошто го објавил некрологот на стариот правопис. Милетич не му останал должен на Омарчевски во однос на казната која министерот му ја определил. Со потегот на министерот за образование била нарушена универзитетската автономија – по вторпат од основањето на
Софискиот универзитет.72 Ректорот не бил сам, а тоа ја засилувала и неговата позиција. На своја страна ја имал универзитетската
заедница и Академскиот совет. Министерот за просвета започнал
да добива протесни писма од страна на Универзитетот. Така во
првото од тие протесни писма, потпишано од ректорот Милетич,
јасно било ставено до знаење дека Академскиот совет го смета односот на министерот кон Ректорот за многу штетен за целиот универзитет.73 Играта и битката помеѓу Универзитетот, предводен од
Милетич и министерот Омарчевски започнала со сета жестокост.
Академскиот совет на Софискиот универзитет испратил неколку
писма и мемоари до Омарчевски во кои го критикувал министерот за неговиот начин на општење и однос кон Универзитетот. Во
март 1922 година, универзитетската управа и БАН решаваат да
продолжат со печатење на своите изданија според стариот правопис. Тоа го продлабочува конфликтот со владата која вовела финансиски ограничувања.74 Милетич нема да попушти во однос на
правописот. Постапките на владата предизвикале реакција на бугарската јавност. Во земјата бил формиран Граѓански комитет за
заштита на Универзитетот, кој организирал протести против однесувањето на владата.75 На еден од тие протести, Милетич имал водечка улога и го водел митингот.76 Министерот се нашол во непријатна состојба, особено што ова било следено со голема возбуда
од страна на бугарската јавност. Затоа Омарчевски се решил да
одговори со еден свој мемоар. Целото недоразбирање, особено
поради односот на министерот кон Универзитетот, довел до една
Училищен преглед, г. XXI, с. 158.
Ст. Романски, Любомиръ Милетичъ, с. 127.
73 М. Арнаудовъ, История на Софийския университетъ Св. Климентъ Охридски 1888-1938, с. 424.
74 Исто, с, 53.
75 Исто.
76 В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 108.
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непријатна ситуација. Имено, за разлика од 1907 година кога
државата привремено го затворила Софискиот универзитет, во април 1922 година тоа го направил самиот Универзитет како реакција на владината политика.77 Во тој период Милетич во софискиот
весник Прјапорец објавил еден текст во кој ги изнел своите ставови во однос на прашањето на правописот. Во текстот тој забележал дека прашањето на правописот било општествено прашање. Според него помеѓу општествените и политичките прашања границата била многу тесна и тоа можело да се забележи кај
прашањето за правописот.78 Професорот заклучил дека во последните триесетина години многу бугарски писатели и интелектуалци не се сообразувале со тогашниот правопис, што на некој начин претставувало доказ дека правописот е навика од многу конзервативна природа и токму затоа не треба да се игра со неговата
реформа, колку таа и да се гледа лесно прифатлива од теориски
аспект.79 Постапката на универзитетското раководство не можела
да остане без соодветна реакција на надлежното министерство.
Омарчевски на релативно остар начин го обвинил универзитетското раководство за неодговорност. Милетич на ова обвинување
одговорил со иста мера. Имено, тој во писмо целосната одговорност за состојбите во кои се нашол Универзитетот ја лоцирал кај
самиот министер.80 Уште повеќе со цел да се потврди единството
на Универзитетот во спорот со министерот, на 12 јуни 1922 година
ректорот Милетич, заедно со деканите на факултетите Арнаудов,
Караогланов, Мичајков, Алексиев и Молов, пратил писмо-објаснување за универзитетскиот проблем, кое било објавено во бугарските весници.81 Во писмото биле изложени проблемите кои Универзитетот ги имал со владата, со заклучок дека заради интересите на академската заедница и Универзитетот воопшто ќе се опстане на решението за привремено затворање на високообразовната установа во Софија. Крајот на судирот се наѕирал. Таквото
дејствување донело одредени резултати. Владата на Стамболиски
се повлекла од своите намери, а самиот министер Омарчевски
бил пратен во дипломатска служба во Бразил.82 Многу познато
М. Арнаудовъ, История на Софийския университетъ..., с. 457–459.
Пряпорец, бр. 103, 11 май 1922.
79 М. Арнаудовъ, История на Софийския университетъ..., с. 457–459.
80 Исто, с. 459.
81 Исто, с. 460–462.
82 Н. Живкова, Усмиряване на разума. Преустройството на Българската
академия на науките 1944–1953, с.53.
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решение во балканското минато, а за жал и во сегашноста. На 16
август 1922 година, ректорот Милетич и в.д. министерот за просвета Коста Томов, инаку министер за војна, бил потпишан протокол
со кој биле надминати проблемите и недоразбирањата. Кога е во
прашање самиот Милетич, во точката 2 од протоколот било назначено дека се укинува наложената дисциплинска казна на ректорот.83 Штипјанецот добил уште една битка за автономијата на Софискиот универзитет. Тој покажал дека кога се во прашања интересите на научната фела, тогаш место за компромис нема. Милетич за својата победа во битката со владата на Стамболиски добил честитка и од Тодор Александров, а тоа предизвикало задоволство кај софискиот професор.84 Борбата за зачувување на автономијата на Универзитетот од страна на Милетич не била борба за личен престиж. Таа борба од негова страна била сфатена како напад на власта врз бугарската интелигенција воопшто и нејзе
ѝ давал „симболично значење на борбата на светлината со темнината“.85
Проблемот со бугарската влада не му пречел на Милетич
поактивно да се вклучи во протестите во однос на тракиското прашање. Демонстрациите кои биле одржувани во Софија поради губењето на дел од Тракија не завршиле во 1920 година. Грчко-турскиот воен судир овозможил во Бугарија да постојат размислувања дека тој можел да се искористи за исправање на тоа што Бугарите го сметале за неправда. Во бугарската престолнина на 5 февруари 1922 година бил одржан голем митинг, кој бил раководен од
професорот Милетич. На митингот говореле поранешниот премиер Гешов, потоа Молов, генералот Луков. По традиција, секој митинг завршувал со донесување резолуција во која биле истакнувани барањата на демонстрантите. Во резолуцијата било истакнато
дека откинувањето на тракискиот брег од Бугарија, на земјата ѝ
предизвикувало економски проблеми.86 На тој начин било јасно
повторен ставот дека овој брег требало да се врати во рамките на
бугарската држава. Во резолуцијата било побарано од владите на
Англија, Франција и Италија, при носењето на решенијата во одМ. Арнаудовъ, История на Софийския университетъ Св. Климентъ Охридски 1888-1938.
84 Иванъ Михайловъ, Спомени, II, Освободителната борба 1919–1924, Louvain,
1965, с. 192.
85 Ст. Романски, Любомиръ Милетичъ, с. 144.
86 Bulletin periodique de la presse Bulgare, N. 52, 29 janvier – 18 mars 1922, 17 Mars
1922, p. 2
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нос на конфликтот меѓу Грција и Турција, да бидат земени предвид интересите на Бугарија и легитимните права на бугарскиот
народ.
На страниците на списанието Македонија, кое излегувало
во бугарската престолнина, во 1922 година Милетич објавил една
статија во која ги прикажал мислењата на највидните слависти за
јазикот на Македонците. Може да забележиме дека професорот во
оваа статија, на некој начин, ги поставил основите на тоа што ќе го
пишува низ страниците на списанието Македонски преглед, кое ќе
започне да излегува неколку години подоцна во Софија, како орган на Македонскиот научен институт. Објавувањето на оваа статија не било случајно. Имено, на самиот почеток Милетич забележал дека при повторното потпаѓање на Македонија под српска и
грчка власт, како и обидите на владите во Белград и Атина да ги
применат клаузулите за малцинствата од мировните договори, со
цел да се прикрие, како што тој сметал, бугарската народност на
словенското население во Македонија, не било излишно да се истакнат мислењата на најпознатите слависти во однос на јазикот
на Македонците.87 Постоела и уште една причина за оваа статија
на видниот софиски славист и професор. Тој забележал дека Србите настојувале пред западната јавност да прикажат дека Македонците се чувствувале и се нарекувале Бугари како последица на
силното влијание на бугарската културна пропаганда која била
поддржана од Егзархијата. Милетич го споменува Цвииќ и неговото тврдење дека словенското население во Македонија немало јасно развиена народносна свест и не се чувствувало како српско или
бугарско, туку едноставно како македонски Словени. Ова споменување на српскиот географ и етнограф нема да биде последно
од страна на софискиот професор. Според Милетич, за ова искривување на вистината, посебно, за јазикот на македонските Словени, решавачки збор во давањето одговор имала славистичката
наука.88 Според него, славистите се произнесле дека јазикот на македонското словенско население бил бугарски. Затоа, кога народносното сознание на Македонците, според софискиот професор,
било бугарско, а јазикот бугарски, тогаш на освојувачите на Македонија, кои не сакале да ги исполнат обврските кон малцинствата,
не им останувало ништо друго освен да се потпрат на правото на
насилство, сè додека правото на вистината не избледи. Како потПроф. Л. Милетичъ, Мнянието на най-виднитя слависти за езика на македонцитя, Македония, 4, София, 1922, с. 13.
88 Исто.
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крепа на своите тези, во оваа статија, Милетич се повикал на пишувањата на видни слависти како што биле Ватрослав Јагиќ,
Франц Миклошич, В. Облак, Мартин Хатала, Флорински, Лавров,
Державин, Селиштев, Нидерле.89 Ваквите негови ставови тој ќе ги
промовира и во иднина. Тука би сакале да забележиме дека претседателот на Националниот комитет на македонските емигрантски друштва во Бугарија побарал во април 1922 година во бугарските весници наместо терминот Бугари од Македонија или македонски Бугари да се користи Македонски Словени затоа што
тоа било желба на сите кои биле за независна Македонија.90
Новата 1923 година била многу бурна за Милетич, а и за
Бугарија воопшто. Политичката состојба во земјата сè повеќе се затегнувала. А во тоа биле инволвирани и македонската емиграција
и ВМРО. Во февруари 1923 година, владата на Стамболиски решила да преземе мерки против ВМРО со цел да ги спречи активностите на Организацијата кои би можеле да ги нарушат односите
на Бугарија со Кралството на СХС.91 Како одговор на оваа политика на владата во Софија, на почетокот на март, Тодор Александров, во името на ЦК ВМРО, му упатил смртна закана на бугарскиот министер за внатрешни работи Рајко Даскалов со обвинување
дека заедно со Стамболиски и А. Димитров сакале да ја остават
Македонија вечно под туѓо ропство.92 Тука би сакале да споменеме
дека во истиот период во Ниш се воделе разговори помеѓу претставници на владите во Софија и во Белград со цел да склучат некаков договор кој би ги релаксирал односите меѓу двете соседни
држави. Во текот на разговорите, секако, се споменувало и македонското прашање и дејствувањето на ВМРО. Бугарскиот претставник Нојков тврдел дека неговата влада не ги поддржувала
акциите на ВМРО и дури и самата презела мерки за да ги спречи.
Нојков се осврнал и на прашањето кое ги оптоварувало односите
меѓу Софија и Белград. Во протоколите од Нишката средба можеме да прочитаме: „Македонското прашање има своја историја, што
не треба да се пренебрегнува. Тој, од името на бугарската делегација, истакна дека сите мерки што се препорачуваат за заштита
на границата, би биле само палијативни и нема да го искоренат
злото. Да се побара првичната причина за македонското движење.
Исто, с. 13–14.
Државен Архив на Република Македонија (ДАРМ), фонд: Македонски национален комитет (МНК), кутија 4, 1.471.44/75–76.
91 З. Тодоровски, Тодор Александров, с. 209.
92 Исто.
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Тоа движење постоело и во минатото, и покрај тоа што во минатото било помагано од некои бугарски влади, вистинската негова сила секогаш била во Македонија. Денес бугарската влада со ништо
не ја помага македонската акција, таа македонска кауза не ја прави своја кауза. Според тоа, со право би можеле да кажеме дека и
денес тоа движење црпи сила од Македонија; затоа, за негово елиминирање е потребно двете страни да преземат мерки“.93 На 17
март 1923 година двете земји ја потпишале Нишката спогодба.94
Овој договор предизвикал незадоволство во Бугарија. ВМРО, од
своја страна, ѝ објавил војна на владата на Стамболиски.95 Всушност, македонските кругови во Бугарија биле погодени од некои
изјави на Стамболиски. Одредени изјави на бугарскиот премиер
дадени за српски весници не можеле да не предизвикаат негативни реакции кај македонските емигрантски кругови во Бугарија и
кај ВМРО. Така, во весникот Радничке новине била пренесена една изјава на бугарскиот премиер, која била мошне вознемирувачка за македонската емиграција: „Што се однесува до македонствујушчите, тие се поголема тежина за нас... Ние се бориме енергично
против нив, но ништо особено не можеме, зошто нивниот штаб е
во вашата држава. Фатете ги и сте го решиле тоа прашање. Ние
не ја сакаме Македонија. Нека ви е алал. Само земете ги Македонците, коишто ни дојдоа до гуша и направете, ако можете, од
нив чесни и мирни граѓани“.96 Оваа изјава предизвикала остра
реакција кај македонската емиграција во Бугарија, и особено кај
ВМРО.97 Стамболиски, можеби, оваа изјава ја дал под влијание
на двата големи воени порази на неговата земја во Втората балканска и Првата светска војна токму поради Македонија, а можеби сакал да ја импресионира јавноста во соседната земја. Како и
да е, оваа негова изјава98 ја дополнила и онака полната чаша. РеМ. Миноски, Македонија во меѓународните договори, док. 42, с. 250–251.
З. Тодоровски, Тодор Александров, с. 209.
95 Исто, с. 210.
96 Никола Жежов, Македонското прашање во југословенско-бугарските односи
(1918–1941), Филозофски факултет, Скопје, 2008, с. 31.
97 Исто.
98 Според некои информации изјавата на Стамболиски, која се однесувала на
Македонија, дадена за српскиот весник, не била прва. Имено, во еден разговор со претставникот на Кралството на СХС во Софија Ракиќ дал слична изјава. Според извештајот на југословенскиот дипломат, Стамболиски изјавил: „Нека ви е алал Македонија. Сето зло ни дојде од неа, а и вам веќе ви
го даде комунизмот и нема да застане само на тоа. Кога патував по Европа,
јас им говорев на државниците: кога Србија би ни ја дала Македонија, и вие
Големите сили да ни ја гарантирате, јас би рекол: на чест нека ви е Македо93
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акцијата на македонските кругови наскоро пристигнала. Односите меѓу софиската влада и македонската организација крајно се заостриле. Затоа воопшто не чуди фактот што ВМРО им дала поддршка на заговорниците кои ја собориле владата на Стамболиски
во ноќта меѓу 8 и 9 јуни 1923 година, иако, според Зоран Тодоровски, не зела директно учество во државниот удар.99
По превратот во Бугарија од 9 јуни 1923 година, некои од
превратниците го предложиле Милетич за премиер на владата.
Меѓутоа, професорот категорично го одбил предлогот со изјавата:
„Милетич министер-претседател – значи војна со Србија. А војна
никако не треба да има“.100 Може да претпоставиме дека понудата
до Милетич да застане на чело на бугарската влада по превратот
не била случајна, ако се има предвид неговиот судир со Владата на
Земјоделскиот сојуз во претходниот период. Сепак, некои податоци говорат дека оваа идеја не била нова. Ванчо Михајлов, во своите спомени, забележал: „ Еден од познатите бугарски новинари101, чекајќи го Тодор102 во мојата соба, на следниов начин ја даде
својата оцена за професорот: „ Ако Бугарија има нужда од цврста
рака, јас го посочувам професорот Милетич. Упорен, директен, со
јасни идеи. При тоа со голема култура, со авторитет помеѓу нашето општество и во странство“.103
Судирот на Милетич со владата на Стамболиски ја покажала и неговата политичка ориентација. Како човек на ВМРО, тој заедно со Тодор Александров, Георги Баждаров, Кирил Прличев и
Иван Георгов, непосредно по јунскиот преврат, учествувал во доверливите разговори со Александар Малинов, Ст. Костурков, Андреј Љапчев и др., кои имале за цел создавање на коалиционен
блок на политички партии со цел да биде создадена нова влада.104 Оваа активност имала позитивни резултати.
нија. Не ја сакам. Не ви мислам лошо, а уште помалку да влегувате во каква
било војна, но би сакал да завојувате само за да ви докажам дека би останал
пријателски неутрален и со прст не би мрднал за Македонија. Каква Македонија! Кој сè уште може за неа да говори?“ (Иван Ристић, Политика споразумевања у време неразумевања. Рад Александра Стамболијског на југословенско-бугарском зближењу 1919–1923, Теме, г. XXXVI, бр. 3, Ниш, 2012, с.
1041).
99 З. Тодоровски, Тодор Александров, с.212–213.
100 Б. Яновски, Любомир Милетич – учен и общественик, с. 17.
101 Михајлов не го дава името на новинарот.
102 Александров.
103 Иванъ Михайловъ, Спомени, Младини, I, Selci Umbro, 1958, с. 178.
104 А. Гребенаров, Легални и тайни организации..., с. 141.
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Промената на владата во Софија, повторно го направила
актуелно прашањето на правописот на бугарскиот јазик. Веднаш
по насилната смена на Стамболиски, како по даден знак, во Бугарија започнало повторно да се печати на стариот, т.н. Иванчовски
правопис.105 Новиот министер за просвета Александар Цанков
формирал една комисија на чело со професорот Милетич со задача да се произнесе по прашањето на правописот, кое очигледно
веќе станало многу важно за бугарското општество. Комисијата,
по одредени анализи, препорачала да се зачува стариот правопис, бидејќи со него биле навикнати и бугарските писатели и самото општество.106
Милетич, и покрај целиот ангажман околу македонското,
но и тракиското прашање, наоѓал време да се занимава и со тоа
што му била основна работа - науката. Тој во септември 1921 година заминал за Свиштов, каде што конечно успеал да го препише целиот ракопис на еден важен текст на источниот дијалект на
бугарскиот јазик.107 Тој текст, како што и самиот Милетич напишал од негова страна, уште отпорано бил наречен Свиштовски дамаскин. По завршувањето со преписот, професорот, во 1923 година, го објавил во списанието Български старини, кое порано
било орган на Археографската комисија, а потоа станало дел од
изданијата на БАН, каде што Милетич бил академик и, како што
видовме, еден од основачите на оваа институција.
Љубомир Милетич и неговата дејност за и околу Македонија се поврзувале и со создавањето и работата на Македонскиот
научен институт во Софија. Штипското добротворно братство, по
иницијатива на неговите истакнати членови Спиро Константинов
и Дијаманди Николов, свикало општо собрание на македонската
интелигенција, кое се одржало на Софискиот универзитет во сала
бр. 45.108 За време на дискусиите на ова собрание, Спиро Константинов дал идеја за формирање Македонски научен институт.109
Ст. Романски, Любомиръ Милетичъ, с. 127.
Исто.
107 Л. Милетичъ, Свищовски дамаскинъ. Новобългарски паметникъ отъ XVIII
вякъ, Български старини, кн. VII, София, 1923, с. 2.
108 Бележки по основането на Македонския наученъ институтъ. Македонски
преглед, бр. 1 кн. 1, София, 1924, с. 156.
109 Исто (според бугарските историчари Стојан Германов и Александар Гребенаров идејата за формирање на Македонскиот научен институт никнала во
1913 година – Стоян Германов, Александър Гребенаров, Документи за дейноста на Македонския научен институт – София (1913-1990), Македонски
преглед, 18/2, София, 1995, с. 109).
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Тогаш одржал говор, во кој ја објаснил својата некогашна идеја за
создавање на оваа институција. Првичната замисла за овој Институт била тој да биде организација на бегалците, која би ја бранела
бугарската кауза во Македонија преку културни средства.110 Бугарскиот историчар Александар Гребенаров, пишувајќи за овој
состанок, забележал дека Милетич не се согласувал со идејата на
Константинов. Според него, противењето на Милетич придонело
да се јави забуна помеѓу присутните на состанокот, бидејќи било
распространето мислењето дека предлогот бил претходно одобрен
од страна на ВМРО и Тодор Александров.111 Сепак, и покрај ова
двоумење, на состанокот било решено да се одобри идејата за создавање на Институтот. По предлогот на Константинов, се развила
дискусија од која произлегло решение за создавање на Институтот, а исто така бил избран Привремен управен совет, составен од
12 члена.112 Основната функција на Привремениот совет била да ја
подготви неопходната документација за создавање и регистрирање на Институтот, во рамки на времето од два месеца.113
По решението за создавање на Македонскиот научен институт, според Димитар Гоцев, на 20 ноември во Софија била одржана средба на Тодор Александров со Милетич, Милев, Георгов и
други интелектуалци. Тогаш било разгледано прашањето за туѓинските пропаганди. На средбата било решено да се продолжи
со практичните подготовки за создавање на Македонскиот научен институт кој би бил тесно поврзан со Бугарската академија на
науките.114 Исто така, според гледиштето на Гоцев, на средбата било оценето дека проектираниот институт со научни средства требало да им се спротивставува на тврдењата на Атина и на Белград
Александър Гребенаров, Македонският научен институт (1923–2008). Документален запис, Гутенберг, София 2009, с. 15.
111 Анализирајќи ги расположливите материјали, Гребенаров дошол до заклучок
дека првичното откажување на ВМРО да ја поткрепи заложбата на Константинов се должела на две работи. Првата била заканата на Белград дека ќе
испрател воени единици на бугарска територија, доколку не престанат изјавите на македонските дејци. Втората причина била тајните преговори на
Организацијата со Советскиот Сојуз за материјална и морална помош, а тоа
барало откажување од дотогашната идеологија околу македонското прашање (А. Гребенаров, Македонският научен институт (1923–2008), с. 16).
112 Членови на советот биле: М. Арнаудов, Јордан Бадев, Георги Баждаров,
Александар Балабанов, Иван Георгов, Данаил Крапчев, Спиро Константинов, Никола Милев, Љубомир Милетич, Д. Николов, Васил Пасков и А. Стоилов (Бележки по основането на Македонския наученъ институтъ, с. 157).
113 А. Гребенаров, Македонският научен институт (1923–2008), с. 17.
114 Македония. История и политическа съдба, с. 207.
110
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во однос на Македонија. Во однос на финансиските средства било
предвидено, првично, тие да бидат добивани од Софискиот универзитет и од БАН.115 Ова размислување имало некоја логика, ако
се има предвид дека добар дел од оние кои работеле на формирањето на Македонскиот научен институт биле професори на Универзитетот и членови на Академијата. Околу овој состанок, постои и друго размислување. Треба да споменеме дека Гребенаров
не го дели мислењето на Димитар Гоцев дека на 20 ноември 1923
година била одржана средбата помеѓу дејците на ВМРО и оние
кои работеле на создавање на Македонскиот научен институт.116
Комисијата која требало да го изработи Уставот на новата
институција била предводена од Милетич.117 Во текот на разговорите и дискусиите околу создавањето на новата македонска научна формација во Бугарија, била прифатена сугестијата на Никола
Ризов да се создаде едена научна институција наместо организација со културни цели.118 Привремениот совет за датум на Основачкото собрание на Македонскиот научен институт го одредил
21 декември 1923 година.119
Поканите за присуство на Основачкото собрание на Македонскиот научен институт, кои биле упатени до видни македонски
интелектуалци, предизвикувале силни емоции. Ефтим Спространов, во својот дневник запишал дека бил многу среќен кога Дијаманди Колев, на 20 декември 1923 година, му ја донел поканата за
присуство на Основачкото собрание.120 Според него, самата идеја
да се основа овој Институт била прекрасна. Тој, во целиот занес,
сметал дека „Ние ќе бидеме Македонска академија на науките во
Софија“.121
Идејата на Штипското добротворно братство за основање
на Македонскиот научен институт конечно била реализиран на
21 декември 1923 година. Тогаш во универзитетската сала бр. 10,
Исто, с. 207–208.
А. Гребенаров, Македонският научен институт (1923–2008), с. 15–16, ф. 3.
117 Гребенаров пишува дека за членови на Комисијата биле одредени Милетич,
А. Балабанов, Г. Баждаров, С. Константинов, Н. Ризов и Вл. Ковачов. Подоцна, под притисок на Баждаров, Ризов и Ковачов ја напуштиле Комисијата (А. Гребенаров, Македонският научен институт (1923-2008), с. 17, ф.
6).
118 А. Гребенаров, Македонският научен институт (1923–2008), с. 17.
119 Исто, с. 18.
120 А. Гребенаров, Македонският научен институт (1923–2008), док. 1, с. 65.
121 Исто.
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во 18 часот, било одржано Основачкото собрание за формирање на
Институтот.122 На Основачкото собрание присуствувале 52 професори, научници и писатели, како и јавни работници.123 Тогаш Спиро Константинов дал извештај пред присутните за подготвителната работа околу основањето на Институтот. На Собранието бил
одобрен Уставот на Институтот. Тогаш бил избран и Управен совет, во кој влегле членовите од Привремениот управен совет, а за
прв претседател бил избран велешанецот проф. Иван Георгов.124
Во однос на Собранието на кое бил формиран Македонскиот научен институт, треба да забележиме една интересна информација. Ефтим Спространов во својот дневник запишал дека на
Основачкото собрание од поканетите 51 присуствувале 24 лица.125
Милетич, според ова известување, не бил присутен на почетокот
од Основачкото собрание. Прв говорел А. Балабанов, кој сметал
дека треба да се почне со работа без да се чекаат оние кои не биле
присутни.126 По него говорел Спиро Константинов, кој накратко
го објаснил тоа што било напишано во поканите. Широка дискусија предизвикал професорот Јордан Иванов, кој се задржал на
членот 1 од Проект-уставот, со забелешка дека тој може да предизвика незадоволство и напади од страна на Србите.127 Иванов,
исто така, забележал дека тешко може да се најдат материјали за
истражување, бидејќи „Македонија, која треба да се изучува, е
затворена за нас“.128 Ова негово излагање ги предизвикало некои
од присутните да земат збор. К. Николов го поддржал излагањеС. Германов, А. Гребенаров, Документи за дейноста на Македонския научен
институт, с. 112.
123 Македония. История и политическа съдба, с. 208.
124 С. Германов, А. Гребенаров, Документи за дейноста на Македонския научен
институт, с. 112.
125 На основачкото собрание, според Дневникот на Спространов, присуствувале:
М. Арнаудов, г. Баждаров, А. Балабанов, В. Булов, И. Георгов, Д. Жостов, Б.
Зографов, Ј. Иванов, Т. Карајовов, П. Киселинчев, С. Константинов, Г. Кулишев, В. Кусев, Т. Михајлов, Н. Мушмов, Д. Николов, К. Николов, Г. Палашев,
Е. Спространов, А. Станишев, К. Станишев, А.П. Стоилов, Т Стрезов и Т. Трајанов. На Собранието не присуствувале: Ј. Бадев, С. Баџов, Г. Баласчев, Д.
Влахов, И. Каранџулов, Д. Крапчев, А. Љапчев, Н. Милев, Љ. Милетич, Д.
Мишајков, П. Мрмев, Т. Павлов, В. Пасков, А. Протич, К. Прличев, С. Радев,
С. Развигоров, В. Руменов, К. Сарафов, Х. Силјанов, С. Симеонов, И. Снегаров,
К. Влканов Стојанов, Н. Стојанов, Н. Томалевски, П. Чилев и А. Јаранов (А.
Гребенаров, Македонският научен институт (1923–2008), док. 3, с. 67).
126 Исто, с. 68.
127 Исто.
128 Исто.
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то на Иванов, со забелешка дека не треба ѝ да се прават непријатности на софиската влада. Баждаров, Стоилов, Кулишев и Спространов го поддржале Николов, а со тоа и забелешките на професорот Иванов. За збор повторно се јавил Балабанов, кој објаснил дека и размислувањата кои биле разменети и Комисијата за состав
на Уставот биле во насока да се одговори на задачата и целта за
која се работело и затоа било избрано скромното име Научен
институт за да не се излегува со силни имиња и на крај ништо да
не се направи.129 Откако дискусијата завршила, се преминало на
натамошните чекори кон основање на Македонскиот научен институт.
На Основачкото собрание, Проект-уставот бил прифатен
без никакви измени, исто како и листата на Управниот совет. Изборот на листата на Управниот совет предизвикала изненадување
кај некои од присутните, кои прашувале која е нуждата да се дојде на ова собрание со готова листа.130 Како и да е, прашањата биле излишни, а Управниот совет бил избран.
Македонскиот научен институт дејноста ја темел врз база
на сопствениот Устав, кој бил дело и на професорот Милетич. 131
Уставот имал 14 члена преку, кои може да ја забележиме целта и
идната дејност на овој Институт. Така, според членот 1 на овој
Устав, Македонскиот научен институт имал за цел: „а) да помага
во проучувањето на историјата, етнографијата, географијата и
стопанскиот живот на Македонија; б) да собира историски материјали за ослободителните борби на македонските Бугари и да
подготви една системска и подробна историја за тие борби; в) да
издава едно научно-литературно списание, како и други трудови,
со оглед на целите кои се посочени во точките а и б“.132 Со овој
член, всушност, биле одредени и дејноста и целите на дејствувањето на Македонскиот научен институт и на неговите членови,
кои во огромен дел имале македонско потекло, но бугарско национално чувство.
Македонскиот научен институт на 21 декември 1923 година започнал со својата работа. Емоциите искажани на Основачкото собрание биле присутни и по неговото завршување. Евтим
Спространов, кој како што видовме бил многу возбуден кога ја доИсто.
Исто, док. 3, с. 69.
131 Илюстрация Илинден, год. 9 кн. 6, София, 1937, с. 5.
132 Бележки по основането на Македонския наученъ институтъ, с. 157.
129
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бил поканата за присуство на Основачкото собрание, во својот
Дневник, по неговото завршување забележал: „Се стави почеток
на едно големо дело. Институтот нека зајакне и да се развива и да
се пренесе во слободна и независна Македонија, каде што ќе прерасне во академија на науките за гордост и слава на македонскиот Бугарин. Амин“.133 Колку било значајно основањето на Македонскиот научен институт за тамошната емиграција, покажува
следниов пример. Во книгата Македонија – минати и нови
борби, авторот Зографов се осврнал и на споменатата институција. Според него, Македонија со своето минато била мошне интересна за проучување и „бидејќи во Македонија сега не постои
апсолутно никаква можност за слободно научно проучување –
македонските научници работат во странство. Најмногу од нив,
природно, се во Бугарија. Тие се организирале и создале една македонска академија на науките наречена Македонски научен институт“.134

Уставот на Македонскиот научен институт
133
134

А. Гребенаров, Македонският научен институт (1923–2008), док. 3, с. 69.
Х. Зографов, Македония. Минало и нови борби, с. 270.
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Покрај активностите поврзани со Македонија и македонското прашање, Милетич во текот на школската 1923/1924 година
не заборавил и на своите професорски обврски. Во текот на учебната година тој, на одредено време, заминал за Полска и Чехословачка. Милетич по неколку седмици минал во тамошните универзитетски центри како што биле Лавов, Краков, Варшава, Познањ и
Прага, каде што се сретнал со своите колеги, со кои разменил мислења по различни теми.135 Најверојатно отсуството на професорот
од Бугарија придонело тој да не присуствува на основачкото собрание на Македонскиот научен институт.
Велешанецот Иван Георгов, како прв претседател на Македонскиот научен институт, се ангажирал да го популаризира новиот институт во Бугарија и во странство. Еден месец по основањето
на МНИ, Георгов испратил писмо до познати претставници на науката во Западна Европа. Во него Георгов ги објаснил причините
за создавањето на МНИ, а тие биле лошата позиција на, како што
напишал, Бугарите во Вардарска и Егејска Македонија, како и
непрекинатата пропаганда на Белград и Атина, која ја фалсификувала вистината за македонското прашање.136 Георгов многу брзо добил поздравни писма од Едвард Бојл, Густав Вајганд, Леон
Ламуш, Жорж Десбон и др. Треба да се спомене дека нивните статии во иднина ќе бидат дел од списанието Македонски преглед,
кое било предвидено да биде издавано од страна на МНИ.
Оваа активност на првиот претседател на Македонскиот
научен институт и пријател на Милетич некако се поклопува со
еден текст на Георги Кулишев околу прашањето што треба да прави емиграцијата со цел да се реши македонското прашање. Во
текстот, објавен во списанието Македонија, Кулишев, меѓу другото, напишал: „Нејзината главна задача е да го држи македонското прашање отворено пред јавното мислење во Европа и Америка и да се грижи да го наметне вниманието и кај дипломатските
канцеларии. За тоа таа има на располагање еден комплекс од разни средства и кои сите треба да се користат во рамките на можностите: потурнување на белешки и статии во пријателски настроени
весници, основање специјални периодични изданија насочени да
ја пропагираат македонската кауза, подготвување на брошури и
книги, правење на митинзи и предавања, поттикнување да се
формираат македонски комитети, барем во најглавните центри на
135
136

Ст. Романски, Любомиръ Милетичъ, с. 95.
А. Гребенаров, Македонският научен институт (1923–2008), с. 19.
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европската политика, во кои ќе влезат странци пријатели на Македонија, одржување врски со хуманитарни и слободољубиви сојузи,
испраќање делегации во Европа и создавање постојани претставништва, изготвување и праќање меморандуми, повици и молби
до европските влади, парламенти, до Лигата на народите итн.“.137
Кулишев бил еден од основачите на Македонскиот научен институт.
Многу брзо по создавањето на Институтот дошло и до првата средба меѓу неговото раководство и раководството на ВМРО.
На оваа средба, одржана на 17 јануари 1924 година, било решено
првично Македонскиот научен институт да издаде неколку брошури на странски јазици со цел да се спротивстават на српските и
грчките тврдења.138 Така, набрзо биле објавени книгите „Српските
и грчките ѕверства на Бугарите во Македонија по 1912 г.“ од Иван
Георгов, и „Македонското прашање – вчера и денес“ од Георги
Баждаров.139 Соработката меѓу Македонскиот институт и ВМРО
станал постојана.
Во пролетта на 1924 година, професорот бил во италијанската престолнина. Милетич за време на својот престој во Рим во
мај 1924 година, каде што вршел истражувања, се ангажирал за
првото чествување на денот на сесловенските просветители св. Кирил и Методиј. Бугарскиот историчар Светлозар Елдров смета дека токму софискиот професор, кој бил и претседател на БАН, ја
дал идејата за прослава на празникот поврзан со солунските
браќа. Тој дал иницијатива за создавање еден „Комитет за уредување на празнувањето на бугарскиот национален празник Св. Св.
Кирил и Методиј во Рим“.140 Во подготовките на прославата се
вклучила и бугарската амбасада во италијанската престолнина.
Комитетот ја поканил бугарската колонија во Рим да земе учество
во поклонувањето пред гробот на 24 мај. Празнувањето продолжило и на 25 мај, кога во хотелот „Мажестик“, бугарската амбасада
направила официјален прием по повод празникот. На приемот
дошле италијански парламентарци и интелектуалци. Професорот Милетич, со својот свечен говор, бил дел од овој прием.141
Г. Кулишев, Ролята на македонската емиграция, Македония г. 1, кн. 3, София,
мартъ, 1922, с. 4.
138 Македония. История и политическа съдба, с. 208.
139 Исто.
140 Светлозар Елдъров, България и Ватикан 1944–1989. Дипломатически, църковни и други взаимоотношения, Логис, София, 2002, с. 93.
141 Исто.
137
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Професорот бил многу близок со структурите на ВМРО, а
истовремено не ги поддржувал социјалистичките идеи. Но, понекогаш организацијата која ја поддржуваш и за која дејствуваш,
поради сопствениот интерес или за каузата е принудена да дејствува и да се обиде да соработува и со страни кои идеолошки не ѝ се
блиски. ВМРО стапила во контакти со СССР и започнала со преговори. Овие преговори завршиле со потпишување на неколку документи во април и во мај 1924 година – декларација, протокол за
обединување на македонското револуционерно движење и др.142
Во овие документи и особено во Манифестот од 6 мај 1924 година
може да се забележи новата ориентација на ВМРО за обединување
на македонските револуционерни сили за „ослободување и обединување на раскинатите делови на Македонија во една наполно независна и самостојна политичка единица во нејзините природни,
географски и етнографски граници“.143
Милетич, како дел од оние кои биле задолжени за пропагандата на организацијата, но и, најверојатно поради своето искуство, понекогаш го придружувал Тодор Александров во неговите
патувања во странство. Така, Александров заедно со Милетич заминале на мисија во Лондон, каде што се сретнале со претставници на британската влада за да ги запознаат со своите ставови во
однос на македонското прашање.144
Наскоро, професорот ќе остане без личноста која ја почитувал. На 31 август 1924 година бил убиен Тодор Александров. Милетич добро го познавал и соработувал со Александров. Можеме да
претпоставиме дека убиството на Тодор го погодило професорот.
Според Ванчо Михајлов, професорот бил многу потресен од веста
за убиството на Александров и во негово присуство изјавил: „Нема да згасне ослободителното дело, ниту пак ќе се расклати тоа
што е изградено од Тодор, зошто тоа е во целосна согласност со народните стремежи... Младината нека оди по стапките на Тодор“.145
По убиството на Тодор Александров, според бугарските историчари, Ванчо Михајлов веднаш посакал да дознае дали оние
европски влади кои наводно имале симпатии кон Организацијата се подготвени да ја поддржат нејзината борба во Вардарска и
Зоран Тодоровски, Борбата за создавање на автономна, независна и обединета македонска држава (1912–1941), с. 106.
143 Исто.
144 Македония. История и политическа съдба, с. 126.
145 Иван Михайлов, Спомени, т. III, 1967, с. 52.
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Егејска Македонија. Тој ги замолил Милетич и Карајовов да заминат на една европска турнеја и да го проверат тоа што го интересирало. Двајцата во ноември 1924 година ги посетиле Виена, Будимпешта, Рим, Берлин и Лондон, каде што имале средби со владини
претставници.146 Тие ги информирале домаќините за новите состојби во Организацијата по убиството на Александров и застанувањето на Михајлов на нејзино чело. Двајцата пратеници побарале и апелирале кај домаќините за поголема поддршка со цел да
биде извршен притисок врз Белград и Атина во однос на малцинските права на населението во Вардарска и Егејска Македонија.147
По враќањето во бугарската престолнина, Милетич и Карајовов го
информирале Михајлов дека нивната мисија била успешна, најверојатно сметајќи на дипломатските одговори на домаќините кои
барањата на Организацијата ги оцениле како праведни.148 Најверојатно, во интерес на Михајлов, била можноста тој да го преземе
раководењето со Организацијата. Во таа насока, интересно е видувањето на Зоран Тодоровски: „По убиството на Тодор Александров, раководството на ВМРО го презема Иван Михајлов, опкружен
со неговите соработници, Кирил Дрангов, Јордан Ѓурков, Страхил
Развигоров, Јордан Чкатров, Иван Караџов, Владимир Курте, Георги Настев и др. Противречностите со А. Протогеров за преземање
на раководната улога во Организацијата траеле до јуни 1928 година, кога А. Протогеров беше убиен од приврзаниците на И.
Михајлов, обвинет како главен виновник за убиството на Александров“.149
Позицијата на македонското население во Грција, особено
по потпишувањето на договорот за размена населението помеѓу
Кралството Грција и новата кемалистичка Турција, станувала сè
понеподнослива. Во Бугарија доаѓале бегалци од Грција, посебно
од деловите на Македонија, кои биле во состав на таа држава.
Македонската емиграција во Бугарија со голема загриженост ги
следела овие состојби. Нејзините највидни претставници одржувале состаноци, со цел да се најде некакво решение за проблемот, а
уште повеќе да се алармира јавноста за маките на бегалците и македонското население во Грција. Видна улога во тие активности
имал Националниот комитет на македонските емигрантски здруженија. На еден состанок, кој бил организиран од Националниот
Македония. История и политическа съдба, с. 163.
Исто.
148 Исто.
149 З. Тодоровски, Тодор Александров, с. 297.
146
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комитет, бил и Милетич. Тој таму бил сметан за „македонски општественик“.150 На состанокот била разгледана политиката на Грција кон малцинствата. Тогаш било заклучено дека Грција ќе го
истера „целото наше население од јужна Македонија“151 и затоа
требало да се дејствува пред Народното собрание и пред владата
во Софија.
На почетокот на јануари 1925 година бил формиран Сојузот на македонските студентски друштва во странство со седиште
во Виена. Целта на овој сојуз била да ги обедини македонските
студенти во Европа. Исто така било предвидено да се издаде една
серија со наслов „Библиотека за Македонија во културен и научен
поглед“.152 Во рамките на овој план, во март и април 1925 година,
Студентскиот сојуз започнал со издавање на првата серија зборници под наслов „Про Македонија“. Во третиот зборник од оваа серија, во кој биле претставени Даме Груев, Пере Тошев, Христо Матов, Борис Сарафов, Трајко Китанчев, биле вклучени и „белешки
за револуционерните дејци од проф. Љ. Милетич...“.153 Тука може
да забележиме дека ова издание некако се поклопува со почетокот на издавањето на Македонски преглед, но и на едицијата од
Македонскиот научен институт посветена на спомените на македонските револуционерни дејци. Според Зоран Тодоровски, кој
ги проучувал документите на ВМРО, овој Сојуз на македонските
студентски друштва во странство, бил формиран на иницијатива
на раководството на споменатата македонска организација, а основањето било помогнато од страна Македонското студентско
друштво „Вардар“ од Софија.154
Македонското прашање ги бранувало односите на Балканот некогаш повеќе, некогаш помалку. Еден од терените каде што
доаѓало до израз различното гледање на состојбите во Македонија
и позицијата на македонското население биле и заседанијата на
Друштвото на народите. Македонските емигрантски кругови во
Софија, посебно Националниот комитет на братствата во 1925 година биле силно вознемирени од извештајот на Молони за сосДАРМ, фонд: МНК, кутија 6/1, Отчет за дейноста на Националния Комитетъ
пред годишния редовенъ конгресъ на Македонските братства свикан за 14,
15 и 16 февруарий 1925, с. 8.
151 Исто.
152 Димитър Гоцев, Младежките национално-освободителни организации на
македонските българи 1919–1941, БАН, София, 1988, с. 91.
153 Исто, с. 102.
154 Зоран Тодоровски, ВМРО 1924–1934, РОБЗ, Скопје, 1997, с. 85.
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тојбите во Вардарскиот дел на Македонија, кој бил изнесен во
Брисел на сесијата на Меѓународниот сојуз на здруженијата за Лигата на народите.155 Извештајот од страна на македонската емиграција во Бугарија бил сметан како просрпски, нереален и несоодветен на состојбите на теренот. Во него, меѓу другото, може да
забележиме дека Молони во својот извештај забележал дека населението во Македонија „кое одвај има сознание за себеси, се гледа
влечено кон себе од двете страни, кои употребувале и изгледа уште употребуваат најкрајни средства за да го асимилираат. На еден
уште свеж датум, процесот на побугарување се наоѓаше во полн
ек; денес процесот кој гледа да го преобрати или поврати населението во српско, го зазело местото на претходната политика. Ова
несреќно население жестоко страдало низ вековите од страсните
стремежи на двете држави. Тоа не се гледа признато како малцинство ниту од едната, ниту од другата страна и следствено е исклучено од секаква можност од закрила на Лигата на народите; и
тоа е доведено дотаму сè повеќе да прибегнува кон разбојништво.
Оние кои, за да се одбранат, не станале обични крадци, во повеќе
случаи се бегалци и речиси исклучително заминувале за Бугарија. Фактот дека тие побарале засолниште во Бугарија, не е можеби толку значаен, ако земеме предвид дека истото тоа население пред извесно време побара засолниште во Србија, бегајќи од
бугарското угнетување“.156
Како реакција на извештајот, Националниот комитет го
ополномоштува Милетич на годишната конференција на Меѓународниот сојуз да прочита еден мемоар за положбата на населението во Македонија и да ги отфрли тврдењата на Молони.157 Тој го
пренел Мемоарот на македонската емиграција во Бугарија, во кој
биле изнесени погледи спротивни на извештајот на Молони.158
Конференцијата го отфрлила извештајот на Молони и решила да
го проучи малцинското прашање во Македонија. Милетич на
Конференцијата во Варшава бил избран за член на Комисијата за
Костадин Палешутски, Македонското освободително движение 1924–1934,
Акедемично издателство „ Проф. Марин Дринов“, София, 1998, с. 111.
156 Ив. А. Георговъ Днешното положение въ Македония подъ сръбска и гръцка
власт и Обьществото на народите, МНИ. София, 1925, с. 50–51.
157 ДАРМ, фонд: МНК, кутија 6/1, 1.471.6.14/54; Костадин Палешутски, Македонското освободително движение 1924–1934, с. 111.
158 Текстот на Мемоарот може да се види кај: Ив. А. Георговъ Днешното положение въ Македония подъ сръбска и гръцка власт и Обьществото на народите, с. 56–87.
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малцинства на Меѓународниот сојуз на здруженијата за Лигата
на народите.159
Во септември 1925 година, Националниот комитет решил
во Друштвото на народите да ги испрати професорите Љубомир
Милетич160 и Иван Георгов. Двајцата првин заминале за Лозана,
каде што требало да учествуваат на состанок на Комисијата за
малцинства на Меѓународниот сојуз на здруженијата за Лигата на
народите. Таму требало да се одговори на прашањето за националната припадност на македонските Словени поставено од страна на
професорот Милетич на Конференцијата во Варшава.161 Од Лозана, двајцата софиски професори заминале за Женева. Тие се обиделе да присуствуваат на состанокот на Комитетот за малцинствата кој се одржал во овој град од 14 до 16 октомври 1925 година, но
не им било дозволено да учествуваат на него. Причината за тоа
била најдена со објаснување дека двајцата не биле овластени ниту од Македонија, ниту од македонските бегалци во Бугарија.162
Поточно, според Палешутски, Милетич и Георгов не биле пуштени да земат учество не септемвриската сесија на Лигата на народите под претекст дека немале полномоштво од Македонија, туку
од македонската емиграција во Бугарија163 Обидот на професорите од Софија да земат учество на состанокот во Женева бил будно
следен од српска страна. За нивната активност може да прочитаме и во белградска Политика, каде што нејзиниот известувач напишал: „Софискиот професор Милетич, внук на Светозар Милетиќ, и Георгиев164, се обидоа во два наврата да се појават како претставници на македонската група во редовите на Конференцијата,
но нивните барања два пати се одбиени. Тие денес, потајно, ја разделија брошурата која се вика „Мемоар за состојбата на бугарскиДАРМ, фонд: МНК, кутија 6/2, Отчет за дейноста на Националния Комитетъ
пред годишния редовенъ конгресъ на Македонските братства свикан за 31
януарий1 и 2 февруарий 1925, с. 7.
160 Милетич бил назначен да ги застапува интересите на македонската емиграција во Бугарија со полномошно писмо од 1 октомври 1925 година (ДАРМ,
фонд: МНК, кутија 6/1, 1. 471.6.17/68).
161 ДАРМ, фонд: МНК, кутија 6/2, Отчет за дейноста на Националния Комитетъ
пред годишния редовенъ конгресъ на Македонските братства свикан за 31
януарий, 1 и 2 февруарий 1925, с. 7.
162 ∆. Χρ. Γολης, Το Μακεδονικο Επιστημονικο Ινστιτουτο της Σοφιας (19123-1947),
σ. 168.
163 Костадин Палешутски, Македонското освободително движение 1924–1934,
с. 111.
164 Се мисли на Георгов.
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те малцинства во српска и грчка Македонија“, а која главно е вперена против нас, со цел да се измами јавното мислење дека Македонија била и сè уште е бугарска“.165 Брошурата кои тие ја поделиле во Женева, била напишана од страна на претседателот на Националниот комитет, кукушанецот Константин Станишев. Во неа се
дадени, накратко, податоци за македонското минато, за етничката припадност на населението и за позицијата на македонското
население, кое било сметано за бугарско, во рамките на кралството на СХС и на Грција.166 Милетич и Георгов, личности кои имале
големо искуство од разни мисии поврзани со македонското прашање, не останале без одговор на забраната да земат учество на
конференцијата во Женева. Двајцата жестоко протестирале на
таквото решение. Тие испратиле протесно писмо, во кое ја објаснувале позицијата на македонското население во Кралството на
СХС. Според нив, ова население било под притисок и можело да
испрати свои претставници во Лигата на народите.167 Нивното
присуство во Женева не било залудно. Таму двајцата софиски професори оствариле бројни контакти со европски општествени и научни дејци, запознавајќи ги со своите ставови околу Македонија.
Поради нивната активност во 1925 година поврзана со Лигата на
народите, македонската емиграција во Бугарија им изразила голема благодарност.168
Милетич и во оваа 1925 година не останал без да објави
нешто за Македонија. Како што видовме, една од целите на Македонскиот научен институт беше објавување книги, статии и брошури, во кои би се кажувала вистината за Македонија, онака како што ја замислувале членовите на оваа Институција. Во рамките на издавачката дејност на Институтот, била формирана и Македонска библиотека. Првата книга во рамките на таа библиотека била онаа на Љубомир Милетич со наслов „Македонија и македонските Бугари“. Како и во онаа негова мала брошура посветена на Македонија, објавена во 1918 година, Милетич нагласува дека оваа област, поради географската позиција, и во минатото била
Политика, 16 октобар 1925.
Memoir on the situation of the Bulgarian minority in Greek and Serbian
Macedonia, National Committee of the Union of the Macedonian emigrant
organizations in Bulgaria, Sofia, 1925.
167 ДАРМ, фонд: МНК, кутија 6/2, Отчет за дейноста на Националния Комитетъ
пред годишния редовенъ конгресъ на Македонските братства свикан за 31
януарий, 1 и 2 февруарий 1925, с. 8.
168 Исто.
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важен трговски и културен центар на Балканот, а и во иднина ќе
има исто така големо значење.169 Според напишаното, авторот
сметал: „За Бугарија посебно Македонија, поради своето население и во минатото и сега претставува јатката на западната половина на општобугарската татковина. Без Македонија, бугарскиот национален напредок никако не е осигурен... Бугарија и Македонија отсекогаш си припаѓале една на друга, страдале во национален
и културен поглед една за друга, секога стремејќи се и кон политичко обединување“.170 Со ова Милетич повторно покажува какви
се неговите погледи за Македонија. Неоспорно е дека тој дејствувал за Македонија, го промовирал македонското име, но тоа го
поврзувал со Бугарија.
Во 1925 година умрел познатиот бугарски политичар и научник Иван Евстатиев Гешов, кој бил и претседател на БАН. Наскоро, Милетич, кој бил потпретседател на Бугарската академија,
го зазел местото на Гешов. Новата должност не претставувала само некаква чест и привилегија, туку барала голема одговорност и
ангажирање за решавање на проблемите кои ја погодувале Бугарската академија. Тука ќе дадеме еден пример. Во 1926 година,
Управниот совет на БАН донел решение за проширување на зградата на Академијата. Меѓутоа, тоа не било лесно да се изведе поради финансиските состојби. Бугарската влада во април истата
година донела решение за давање еден заем од 5 000 000 лева за
проширување на зградата на БАН.171 Овој заем сепак не бил доволен за завршување на зградата. Затоа Милетич, како претседател
на БАН, презел чекори со цел да се надмине проблемот кој се појавил. Тој се сретнал со премиерот Љапчев. Како резултат на оваа
средба, бугарската влада обезбедила дополнителен заем од три
милиони лева.172 Овој дополнителен заем, сепак, нема да ги реши
сите проблеми околу проширувањето на зградата на БАН.
Професорот Милетич продолжил со своите активности на
политички план во странство. Тој учествувал на Заседанието на
Унијата на Друштвото на народите. Во текот на 1926 година, професорот објавил две брошури. Во првата ги напишал своите впечатоци од неговото учество во работата на конгресот на Унијата
Л. Милетич, Македония и македонскитя Българи. Културно–исторически
погледъ, МНИ, София, 1925, с. 5.
170 Исто, с. 6.
171 Цветана Величкова, Научен архив на БАН, Информационен бюлетин на
БАН, бр. 8(91), г. 10, Софијя, 2005, с. 12.
172 Исто.
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на Лигата на народите, кој се одржал во Лондон и во Аберсвејт.
Втората брошура е поврзана со првата и во неа Милетич дава свои
оцени за некои говори на заседанијата на Лигата на народите одржани во Лозана во 1925, и во Лондон во 1926 година.173 Унијата за
Лигата на народите од 25 до 28 јуни 1926 година одржала состанок
во британската престолнина, кој продолжил од 29 јуни до 4 јули во
Аберсвејт, западна Англија, каде што било отворено општото собрание. На ова собрание, учество зеле 20 делегации со вкупно 120
делегати.174 Бугарската делегација уште од самиот почеток на заседанието започнала да говори за правата на македонското население во соседните земји, секако нарекувајќи го македонски Бугари. Како дел од својата активност, делегацијата, во чиј состав
бил и професорот, на присутните делегации им ја поделила брошурата, печатена на француски јазик, со наслов „Македонија под
српско владеење и правата на малцинствата“.175 Делењето на оваа
брошура било одговор на дејствувањето на делегацијата на Кралството на СХС, која делела една друга брошура со наслов „Јужна
Србија по 1918 година“, во која се тврдело дека во нивната држава
не може да има малцинства, односно дека македонското население е српско, како што во бугарската брошура било бугарско. Можеби олеснителна околност за распространување на бугарската
брошура било и отсуството на делегација на Кралството на СХС.
На ова заседание, според тоа што ни го соопштува Милетич, најголемо внимание привлекло излагањето на францускиот
филозоф и професор Рујсен, кој настапил со реферат на тема
„Малцинствата во Бугарија, Романија и Југославија“. Милетич со
внимание го ислушал излагањето на Рујсен и имал одредени забелешки на неговиот настап. Првин му забележал дека тој не може да биде компетентен и да се произнесе по прашањата, бидејќи
не го познавал јазикот на населението. Французинот ја прифатил
оваа забелешка на софискиот професор и се согласил дека можеби се излажал во некои негови впечатоци. Милетич понатаму заЛ. Милетич, Македонскиятъ въпросъ въ Конгреса на Унията за Обществото
на народитя, Македонски преглед, II/4, София, 1926, с. 149.
174 На ова Заседание биле присутни претставници од Велика Британија, Ирска,
Германија, Јапонија, Полска, Швајцарија, Чехословачка, Холандија, Италија, Унгарија, Белгија, САД, Шпанија, Грција, Австрија, Романија, Шведска, Кина и Бугарија, во чија делегација бил и Милетич, како и од Лигата на
народите. (Л. Милетич, Македонскиятъ въпросъ въ Конгреса на Унията за
Обществото на народитя, Национален комитетъ на съюза на македонскитя емигрантски организации въ България, София, 1926, с. 3).
175 Исто, с. 5.
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бележал дека заклучоците на Рујсен се многу колебливи, односно
тие се во правец сите да бидат задоволни, и оние кои се жалеле и
оние кои потиснувале.176 Во извештајот на францускиот интелектуалец и влијателен член на Унијата за Лигата на народите, софискиот професор нашол уште многу нешта кои не му се допаѓале или не сакал да ги прифати, бидејќи ги сметал за нелогични и
неточни. Професорот не можел да прифати тези на Французинот
кои оделе во прилог на една теорија на бразилскиот политичар
Мело Франко која била изнесена на заседанијата на Лигата на народите. Имено, според Франко, сметал дека малцинствата требало
да се претопат во мнозинството.177 Понатаму, Милетич отворено
не се согласувал со тезата на Рујсен дека македонското прашање е
само политичко.178 Милетич, исто така не можел да прифати како
Рујсен известува за припадноста на населението, а уште помалку
можел да ја прифати неговата пофалба кон властите на Кралството на СХС за подобрување на условите за живот во Вардарска
Македонија. Всушност, целата критика на Милетич кон извештајот на Рујсен, на некој начин, произлегува од незадоволството на
софискиот професор од овој извештај на Рујсен, направен по неговата посета на Македонија. Овој негов извештај многу се разликувал од оној кој Рујсен го презентирал една година порано во Лозана.179 Сосема подруг бил ставот на Милетич кон извештајот на
Бове и предлогот кој тој го дал во однос на правата на малцинстваИсто, с. 8.
Исто, с. 17.
178 Исто, с. 21.
179 Милетич забележал дека во извештајот кој Рујсен го презентирал во Лозана
во 1925 година, иако навистина многу внимателно, сепак словенското население во Македонија го поврзал со Бугарите (исто, с. 6). Дел од извештајот
на Рујсен, може да го прочитаме во неделното списание The Nation, во кој
тој навистина македонското население во Вардарска Македонија срамежливо го поврзува со Бугарите, но повеќе ги употребува термините Македонски Словени, Словени во Македонија итн. При крајот, тој забележал: „Наша должност е да го забележиме фактот дека до Комитетот не пристигна никаква поплака, директно, од словенскиот елемент од Македонија кој живее во
регионот. Поплаките, меморандумите и документите единствено доаѓаа од
емигрантите, поголемиот дел се бегалци во Бугарија, и природно е што Србите би ја негирале вредноста на таквото сведоштво... Од друга страна, бројот на бегалците е прилично голем и тешко е ним да им се припишат исклучиво политичките и револуционерните мотиви. Поголемиот дел од тие бегалци изгледа се обични селани, кои не посакуваат ништо повеќе од тоа да се
вратат во својата татковина...“, (The Slav in Macedonia, The Nation, No. 3165,
march 3, 1926, p. 242).
176
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та. Немало причина зборовите на Бове да не бидат прифатливи за
софискиот професор, кога во нив се укажувало на тешката позиција на населението во Македонија.180 Во однос на предложената резолуција од страна на Бове, било истакнато дека не може да се очекува малцинствата да бидат лојални кон државата, доколку тие се
угнетувани. Исто така во неа било нагласено дека различноста на
граѓаните во една држава, по народност, јазик, вера или култура
не е неспоиво со лојалноста на граѓаните кон државата, ниту пак е
природно тоа да го компромитира нејзиното единство, а постоењето на малцинствата требало да се смета како една вредност на
државата која треба да овозможи услови за опстанок и за развој.181
Како резултат на неговиот говор и предложената резолуција, на
ова собрание во Аберсвејт, бил направен и еден Правилник за заштита на малцинствата, кој бил препорачан да биде прифатен од
Лигата на народите, и во кој се предвидувала и можноста Хашкиот
суд да посредува во определени случаи на поплаки од малцинствата.
Втората брошура на професорот, во издание на Националниот комитет, била објавена француски јазик, а по обем за двапати ја надминувала првата, која била печатена на бугарски јазик.
Насловот и на двете брошури бил ист: „Македонското прашање на
Конгресот на Унијата на Лигата на народите“. Сепак, како што
споменавме, двете брошури биле различни по бројот на страниците, како и по јазикот. Тоа што втората брошура била објавена на
француски јазик ја покажува и целта – таа била наменета за меѓународната јавност. Во оваа брошура Милетич прави споредба на
тоа што Рујсен го изложил во Лозана и тоа што го изложил во
Лондон,182 каде што Љубомир учествувал во својство на делегат од
Бугарија и можел да го слушне извештајот. Милетич добил полномоштво од страна на Националниот комитет да учествува на заседанијата за кои ги напишал брошурите.183
Името на српскиот политичар Никола Пашиќ сигурно не
било многу омилено и популарно во Бугарија и во тамошните македонски емигрантски кругови. Причините се познати, улогата
Л. Милетич, Македонскиятъ въпросъ въ Конгреса на Унията за Обществото на народитя, с. 28.
181 Исто, с. 27.
182 Л. Милетич, Македонскиятъ въпросъ въ Конгреса на Унията за Обществото
на народитя, Македонски преглед, II/4,, с. 149–150.
183 Костадин Палешутски, Македонското освободително движение 1924-1934,
с. 112.
180
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на српскиот политичар во текот на Балканските и Првата светска
војна, како и неговото однесување по македонското прашање во
повоениот период. Кога се говори за Пашиќ и за Бугарите, треба
да се спомене и еден момент од животот на овој политичар. Тој
бил лидер на Радикалната партија во текот на 80-тите години на
XIX век. Тогаш дошол во судир со српскиот крал Милан Обреновиќ. По т.н. Тимочка буна, за чие организирање биле обвинети
првенците на Радикалната партија, Пашиќ морал да ја напушти
земјата, со цел да го избегне физичкото ликвидирање. Човекот кој
станал еден од најнепопуларните личности во Бугарија во периодот по Балканските војни, токму во оваа држава го нашол засолништето и спасот од физичката ликвидација. Меѓутоа, политиката и благодарноста не одат заедно. Пашиќ умира на почетокот од
1927 година. Во тој период починал и познатиот српски географ
Јован Цвииќ. И двајцата биле личности кои се нашле на критиката на Љубомир Милетич. Тој нема да го пропушти ни моментот на
нивната смрт, а да не напише уште некоја критика за нивното дејствување. Во весникот Македонија, кој излегувал во Софија како
орган на македонската емиграција, Милетич напишал воведен коментар за двајцата Срби, чии имиња предизвикувале нервоза во
Бугарија. Тука ќе се задржам само на делот кој се однесува на Пашиќ. Професорот Милетич својот коментар по повод нивната смрт
го започнал со констатацијата дека нивното заминување од овој
свет било повод во земјата да се говори и пишува за личности чии
имиња се поврзани со тажните спомени на народните идеали.184
За Милетич, и Пашиќ и Цвииќ биле олицетворение на српскиот
шовинизам кој правел сè за да ја симне Бугарија и да ја издигне
Србија. Милетич го споменува фактот за бегството на Пашиќ во
Бугарија, каде што ја дочекал и српско-бугарската војна од 1885
година. Тој напишал дека Пашиќ наместо да биде поумерен спрема бугарските стремежи, српскиот политичар брзо се претворил
во ревносен исполнител на една завојувачка политика во однос
на Македонија. Пашиќ во очите на Милетич бил политичарот кој
придонел за меѓусојузничката војна. Според него, српскиот политичар кон Бугарија се покажал во лошо светло и во Неј, нанесувајќи ѝ штета и на неговата држава. Милетич сметал дека Пашиќ
ја оставил својата земја во лоши односи со соседите и оставил едно тешко наследство полно со гревови. За да ја засили својата
констатација, тој ја користи оцената на Јаша Продановиќ за Пашиќ според која последниот немал ниту скрупула, ниту принци184
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пи и единственото нешто што му било доволно била власта која ја
сакал најмногу од сè.185 Пашиќ успеал во политиката благодарение
на среќата и итрината, но неговото име било фатално за историјата на јужнословенството. Оваа статија на софискиот професор ни
ги открива чувствата на голем дел од бугарските интелектуалци
кон една личност која во 1912 година била многу популарна во Бугарија, но по војните меѓу двете соседни земји во периодот од 1913
до 1918 година, станала синоним за националните неправди и шовинизам.
Статијата посветена на Пашиќ и Цвииќ по повод нивната
смрт не била последна во весникот Македонија во текот на февруари 1927 година, напишана од страна на Милетич. Осум денови по
објавувањето на статијата посветена на Пашиќ и Цвииќ, софискиот професор објавил уште еден критички текст кој се однесувал на
пишувањата во српскиот печат и тврдењето на еден руски славист
околу јазикот на браќата Кирил и Методиј. Милетич, во препознатлив стил, забележал дека во Белград знаеле да ја изопачуваат
науката во политички цели. Во таа насока тој го споменува примерот со новоизбраниот член на Српската академија на науките и
уметностите, професорот по словенска филологија на Белградскиот универзитет и поранешен професор на Универзитетот во Харков, С. М. Кулбакин. Тој докажувал дека старословенскиот јазик на
браќата Кирил и Методиј ѝ припаѓал на српско-хрватската јазична
област.186 Според пишувањата на белградскиот печат, Кулбакин
бил најголем познавач на црквенословенскиот јазик и успеал да ги
отфрли бугарските тези дека тој јазик е старобугарски. Милетич
сметал дека српските новинари намерно ги извртеле зборовите на
рускиот професор и нов српски академик. Во прилог на тоа, тој
приложил два примера на текстови на Кулбакин од 1907 и 1911 година, во кои тој пишувал спротивно од тоа што сега го објавувале
белградските весници.187 Милетич забележал дека го познава русИсто.
Македония, бр. 102, 15 февруари 1927.
187 Во овој текст, Милетич имал доста силен аргумент кога изразил сомневања
во информациите од Белград. Имено, како што споменавме погоре, професорот бил член на Археографската комисија која била формирана од страна
на бугарското министерство за народна просвета во 1906 година, со цел во
Бугарски старини да објавува материјали кои биле од интерес за тамошната наука. Еден од материјалите кои биле планирани за печатење и бил издаден во 1907 година во третиот том од Бугарски старини бил Охридскиот
ракопис на Апостолот, токму од Кулбакин (Български старини, кн. 1,
Държавна печатница, София, 1907).
185
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киот славист и оти со него водел кореспонденција околу научните
прашања. Затоа тој допуштал дека е можно Кулбакин, како емигрант, човек кој добил југословенско државјанство, човек кој станал
нов редовен член на САНУ, да напише нешто за да им угоди на
своите слушатели, но не можел да прифати дека Русинот би се откажал од тоа што го пишувал порано. Уште повеќе, Милетич бил
уверен дека Русинот никогаш самиот себеси не би се прогласил за
најголем познавач на старословенскиот јазик, како што пишувале српските весници.188
Милетич бил познат славист кој се интересирал за старословенскиот јазик, а тоа било поврзано и со делото на сесловенските просветители св. Кирил и Методиј. Во таа насока тој на денот на
сесловенските просветители – 24 мај, објавил еден напис со наслов „Нашата народна гордост“, во кој го нагласил значењето на
делото на свети Кирил и Методиј. Интересно, професорот во овој
текст побарал од црковните великодостојници да не брзаат со замена на црковнословенскиот со народниот јазик во литургијата –
„Ако немаат почит кон традицијата, тогаш барем да се замислат за
верата“.189 Оваа негова статија во однос на користењето на современиот бугарски јазик во литургиите во црквите на Бугарската
православна црква не бил последен. Тој повторно на тоа прашање се навратил на страниците на весникот на емиграцијата во Бугарија – Македонија. Професорот повторно се изјаснил за практиката во литургијата да се воведе современиот наместо црковнословенскиот јазик. Според неговото размислување, целта која ја имале оние кои се обиделе литургијата да ја изведуваат на современ
бугарски, а не на црковнословенски јазик можела да биде изведена на друг начин: „преку живата проповед во и надвор од црквата
преку популарно религиозно четиво – на прво место текстот на
Светото писмо, преведен на новобугарски јазик“.190
Професорот, како што забележавме погоре, го помогнал
македонското студентско здружение „Вардар“ во Софија. Ова здружение повремено организирало предавања на кои би се вршела
пропаганда за борбата во Македонија. Така, во периодот од 5 до
12 јуни 1927 година, во Софија во предавалните на тамошниот
Универзитет ова здружение организирало јавни предавања. На
отворањето на оваа сесија предавања присуствувал и ректорот на
Македония, бр. 102, 15 февруари 1927.
Вестникъ на вестниците, бр.35, 24 май 1927.
190 Македония, бр.369, 2 януари 1928.
188
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Софискиот универзитет, како и голем број од академскиот кадар
на највисоката високообразовна институција во тогашна Бугарија.
Професорот Милетич бил незаобиколен дел од предавањата. Тој
своето предавање го посветил на уништувањето на Кукуш од
страна на грчката војска во 1913 година.191 Тој бил навистина компетентен за ова предавање, имајќи ја предвид неговата книшка
која се однесувала на грчките злосторства во Македонија, издадена во 1913 година, како и на учеството во Карнегиевата комисија,
напишана врз основа на сведоштвата кои ги собрал на теренот.
Тој бил познат по своите остри критики упатувани кон оние
со кои не се согласувал. Тоа го правел во научните списанија, а
особено во списанието Македонски преглед. Меѓутоа, тој неретко
знаел критика да објави и во дневниот печат. Најчесто критиките
се однесувале на пишувањата кои биле спротивни на неговите
размислувања. Омилени му биле српските тези за Македонија.
Кон крајот на октомври тој повторно се појавил на насловната
страница на весникот Македонија, испровоциран од едно пишување на српскиот весник Самоуправа во октомври 1927 година во
однос на националната свестс на населението во Вардарска Македонија. Имено, во бројот од 25 октомври, во споменатиот весник било наведено дека словенското население во Македонија ѝ
припаѓало на истата гранка на која ѝ припаѓал српскиот народ.
Исто така, составувачот на статијата навел дека немало критериуми според кои би се определила таа маса, а при некоја друга историска судбина тоа население можело да стане и бугарско и хрватско, па дури и руско, доколку живеело некаде околу Волга.192 Овие
тврдења во српскиот весник се нашле на остра критика на Милетич, кој сметал дека седум словенски народи историски го оформиле својот народносен карактер. На Балканот можело да има само Бугари и Србо-Хрвати, бидејќи Словенците имале повеќе западни особини. За него било возможно делови на некои од народите, заради посебните историски услови, да се чувствуваат различно од своите еднородци, како што бил примерот на Хрватите
со Србите, Словаците со Чесите или пак на Украинците, кои тој ги
нарекува Малоруси, со Русите.193 Во однос на пишувањето во Самоуправа за населението во Македонија, софискиот професор
сметал дека теоријата која ја прочитал во весникот, едноставно,
Д. Гоцев, Младежките национално-освободителни организации на македонските българи, с. 169.
192 Македония, бр. 317, 31 октомври 1927.
193 Исто.
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била апсурдна. Тој ја обвинил српската страна дека според нејзините размислувања државната власт ја определувала и етничката
припадност, па така Србите кои би биле под бугарска власт би станале Бугари, последниве кои биле под српска власт би станале
Срби, а Полјаците кои биле под чешка власт би станале Чеси. Милетич сметал дека начинот на кој српската власт управува со Македонците предизвикува големи штети кои белградските управувачи не сакале да ги разберат и да ги видат. Според него тие биле
непоправливи, што бил и насловот на неговата статија.
Случувањата во делот од Македонија, кој бил во рамките на
Кралството на СХС, предизвикувале големо внимание и реакции
во Бугарија, особено помеѓу бројната македонска емиграција. Апсењето на македонските студенти во Скопје во 1927 година, кои
биле членови на Македонската младинска тајна револуционерна
организација, како и почетокот на нивното судење, предизвикале
голема вознемиреност помеѓу македонската емиграција во Бугарија. Тамошните весници постојано известувале за случувањата
со судењето на младите студенти во Скопје. Во Софија биле донесени неколку резолуции, со кои се барало ослободување на студентите. Во оваа активност се вклучиле и професорите на Софискиот
универзитет, институцијата каде што работел Милетич, кој бил
еден од најпознатите професори. На 1 октомври 1927 година, било
одржано Општо собрание на Софискиот универзитет, на кое било
решено: „1. Протестираат против дејствата на српската власт во
Македонија, која под разни неразумни предлози ги апси и ги подлегнува на страшни измачувања студентите-Македонци од бугарска националност, кои живеат во Македонија и учат во југословенските училишта, чијашто единствена вина, изгледа, е што ја манифестираат својата народност; 2. апелираат кон југословенското
јавно мислење и пред сè кон професорскиот кадар на југословенските универзитети, да им го свртат вниманието на своите управници кон овој бесчовечен начин на однесување кон несреќните
студенти-Македонци...; 3. апелираат кон јавното мислење на сите
просветени држави и пред сè кон универзитетските професори, да
го кренат својот глас против начинот на кој српските власти постапуваат со населението во Македонија, посебно со нејзината
академска младина и да побараат да се воведе елементарен ред на
правото во оваа несреќна област; 4. апелира кон Друштвото на народите да го исполни својот врвен долг на покровител на малцинствата, и да го земе под своја закрила бугарското население
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во Македонија“.194 Може да претпоставиме дека Милетич бил
вклучен во организирањето на ова собрание и во составувањето и
усвојувањето на барањето пратено од овој собир до Софискиот
универзитет.
Професорот повторно објавил статија во весникот Македонија, со идентичен наслов како оној од октомври 1927 години –
„Непоправливи“. Тема повторно биле српските гледишта кон населението во Вардарска Македонија, Повод за неговата нова статија во весникот Македонија било издавањето на брошурата Bulgares et Iougoslaves од страна на Југословенското здружение за Лигата на народите. За Милетич не постела дилема дека целта на брошурата била да се деградира движењето кое, во последно време,
успевало да ја интернационализира положбата на македонското
население во соседната држава.195 Според неговото мислење, оваа
брошура ги повторувала старите српски тези и во неа немало никаков морал. Напразни биле обидите на оваа брошура сите оние
дела во кои се кажувала вистината, според Милетич, за македонското прашање да ги именува како памфлети, а борците за македонска слобода да ги нарекува бандити. Во понатамошниот дел од
текстот, професорот како контра-аргумент на напишаното во југословенската брошура користи материјал кој оди во насока на
докажување на бугарскиот карактер на Македонија и на Македонците. На крајот, тој заклучува дека напразно во брошурата се
говорело за голем напредок во Вардарска Македонија на сите полиња, кога, според неговото мислење, фактот дека таму владее голема морална и материјална мизерија, станал познат и во странство.196
Поставувањето на македонското прашање пред разните меѓународни асоцијации или групации веќе било дел од дејноста на
Милетич. На 30 септември 1928 година, во чехословачката престолнина Прага било отворено заседанието на една поткомисија
која имала задача, дадена од страна на меѓународниот сојуз за Лигата на народите, да се занимава со правата на малцинствата во соседните држави на Бугарија. На ова заседание учествувал и професорот Милетич. Тука тој се судрил со претставникот на Кралството
на Србите, Хрватите и Словенците, Ибровац. Професорот сметал
Коста Църнушанов, Принос към историята на македонската младежка
тайна революционна организация, МНИ, София, 1996, с. 139–140.
195 Македония, бр. 443, 2 априлъ 1928.
196 Исто.
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дека извор на злото во Македонија е лошата и обесправена позиција на тамошното население.197
Софискиот професор во текот на дваесеттите години од минатиот век бил признат авторитет во славистиката. Неговите дела
биле цитирани и користени низ светот. Некои институции во Европа сакале да му укажат чест за неговата научна работа. Така,
Римскиот институт за Источна Европа во втората половина на
1928 решил да го прогласи Милетич за свој почесен член.198
Големата ангажираност на професорот околу Македонија
понекогаш го правела личност која не би можела да помогне во
подобрувањето на односите со соседното Кралство на СХС. Бугарскиот премиер Андреј Љапчев, во јануари 1928 година, разговарал со чехословачкиот амбасадор во Софија околу можностите од
подобрување на односите помеѓу неговата земја и Кралството на
СХС. Според неговото мислење, не можело да се очекува подобрување на односите со Белград „сè додека трае македонскиот терор... за да не изгледа дека атентатите имале успех...“199 Сепак, тој
сметал дека може да се преговара со соседната земја. Така во разговорот се допрела и темата кој од бугарска страна би можел да
преговара со Белград. Бугарскиот премиер споменал неколку личности кои би можеле да преговараат – Љ. Милетич, Крапчев, К.
Станишев, но чехословачкиот дипломат во својот извештај до
Прага сметал дека тие личности не се најпогодните „бидејќи се
многу македонски ангажирани“.200 Името на Милетич не било
случајно споменато од страна Љапчев. Софискиот професор не
само што бил активен кога е во прашање Македонија, туку, како
што видовме, во минатото бил ангажиран да врши разни мисии
поврзани со македонскиот проблем. Исто така, треба да ја имаме
предвид и неговата научна репутација во странство.
Милетич постојано некаде патувал, а поводите биле различни – наука или активности поврзани со македонското прашање. На почетокот на март 1929 година Милетич заминал за
француската престолнина. Имало и причина за тоа. Таму се подготвувала прослава по повод седумдесет години од раѓањето на
рускиот професор и научник Милјуков, кој бил еден од познаваМакедония, бр. 604, 15 октомврий 1928.
Македония, бр. 628, 14 ноемврий 1928.
199 Новица Велјановски, Јан Рихлик, Чехословачки дипломатски документи за
Македонија 1919–1933, т. 1, ДАРМ, Скопје, 2006, док. 31, с. 152.
200 Исто.
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чите на македонското прашање. Љубомир од името на Македонскиот научен институт требало да го поздрави јубилејот, а на славеникот од името на Софискиот универзитет да му ја врачи титулата почесен доктор на науки.201 Тоа било благодарноста до рускиот професор за неговото пишување во однос на Македонија. Милетич тоа го нагласил во својот говор, проследен со овации од присутните по повод решението на Софискиот универзитет за доделување на титулата почесен доктор на науки на Милјуков.202 Софискиот професор бил воодушевен од атмосферата која владеела во
француската престолнина за време на прославата во чест на рускиот научник. Интересно е да се забележи дека и Бугарското собрание на некој начин се приклучило кон прославата, преку давање една скромна парична сума за Милјуков. 203Колку бил важен
овој настан за македонската емиграција во Бугарија, покажува и
фактот што говорот на Милетич во француската престолнина, по
повод јубилејот на Милјуков, бил во целост објавен во органот на
емиграцијата – весникот Македонија.204 Професорот и во списанието на Македонскиот научен институт – Македонски преглед
му посветил една статија на Милјуков по повод 70 години од неговото раѓање.205 Сето тоа говори колку Милетич го почитувал
рускиот научник.
Македонската емиграција во Бугарија ја користела секоја
можност да протестира пред Друштвото на народите за однесувањето на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците (од 1929 година, Кралство Југославија) и на Кралството Грција кон оние делови од Македонија кои биле во нивни состав и тамошното население. Во 1929 година биле одржани неколку заседанија на Друштвото на народите, и тоа во март во Брисел, во јуни во Хаг и во октомври во Прага. Милетич во оваа 1929 година, како човек со големо искуство во мисиите од претходниот период, бил дел од овие
активности. Така, за заседанието на Друштвото на народите во
Брисел, Милетич бил пратен од страна на Националниот комитет,
со задача да работи на добивање малцински статус на оние кои
живеат во Југославија и во Грција.206 Југословенската делегација,
Македония, бр. 716, 2 мартъ 1929.
Македония, бр. 718, 5 мартъ 1929.
203 Л. Милетич, П. Н. Милюков и България (по случай на седъмдесетгодишнината на Милюков), Македонски преглед, V/1, София, 1929, с. 122.
204 Македония, бр. 732, 21 мартъ 1929.
205 Л. Милетич, П. Н. Милюков и България, с. 121–128.
206 А. Гребенаров, Легални и тайни организации на македонските бежанци в
България 1918–1947, с. 225.
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секако, се спротивставила на ова барање. За заседанието во Прага,
Милетич заедно со Константин Станишев, добиле брошура на Националниот комитет во која имало многу историски, етнографски
и статистички податоци, со цел да се покаже бугарскиот карактер
на населението во Македонија.207 Постојаните протести, апели
меморандуми, обраќања на Националниот комитет на македонските братства до Големите сили не родиле плод за да се разгледа
позицијата на македонското население. Палешутски забележал
дека Лигата на народите не презела ништо во однос на барањата
под претекст дека „овие протести не произлегувале од месното население, туку од емиграцијата и дека се исценирани од нелегалната терористичка ВМРО“.208 Тука некаде завршува и постојаната активност на Милетич во правец на поставување, поточно, обидите
да се постави македонското прашање на заседанијата на Лигата
на народите.
Милетич еден дел од своето образование стекнал во Прага,
престолнината на Чехословачката Република. Во 1929 година таму
бил одржан Првиот филолошки славистички конгрес на кој учествувал и тогаш големиот бугарски славист роден во Штип. Никој
не може да му оспори на Милетич дека бил вревен научник. Меѓутоа, понекогаш личната нетрпеливост влијаела врз искажувањето
ставови кои немале врска со науката. Учеството на Конгресот и тамошниот настап на Милетич дал простор за напад врз него и тоа
на тема каде што тој никогаш не би можел да биде обвинет дека ги
запоставувал бугарските интереси. Во списанието Родна реч, Стефан Младенов, бугарски лингвист и ученик на Милетич, за својот
поранешен професор и колега направил една критика на неговите
трудови во која го обвинувал дека изнесувал неточни тврдења.
Понатаму во оваа критика Младенов напишал: „Нема да се говори за неговото (Милетичевото) недостојно молчење во 1929 година на конгресот на словенските филолози во Прага, каде што господинот Милетич не излезе да ја поддржи мислата дека јазикот
на св. Св. Кирил и Методиј е старобугарски“.209
На споменатиот конгрес во чехословачката престолнина
бил формиран меѓународен комитет за општословенски атлас,
кој бил составен од комисии за одделните словенски јазици. ТакИсто, с. 218.
Костадин Палешутски, Македонското освободително движение 1924–1934,
с. 228.
209 Ганчо Ценов, Кроватова България и покърстването на българите, Хелиопол, 2004, с. 27–28.
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ва комисија била формирана и од бугарска страна и во неа влегле
професорот Милетич, како нејзин претседател, К. Мирчев, како
секретар, Стојан Романски и Ив. Леков како членови.210 Според
Стојков, оваа комисија не добила поддршка од страна на БАН и
од бугарската влада и затоа таа не пристапила кон работа и составување програма за собирање материјали.211
Во оваа 1929 година Милетич објавил еден зборник со документи кои се однесувале на српските и грчките дејства против
населението во Македонија, кое тој го сметал за бугарско, во време
на Балканските војни во 1912 и 1913 година. Милетич сметал дека
војната помеѓу балканските сојузници е настан од огромна важност поради последиците врз понатамошните односи помеѓу балканските народи, а посебно помеѓу двата словенски соседи – Бугарите и Србите.212 За него оваа војна имала тешки последици за
Бугарите, бидејќи таа ѝ нанела сериозен удар на идејата за политичко обединување на бугарскиот народ, а исто така, придонела за
преориентација на надворешната политика на земјата што имало
решавачко значење за политичката иднина. Професорот сметал
дека станало јасно кој стои зад заладувањето на односите помеѓу
сојузниците. Затоа објавувањето на изворите ќе помогнело да се
разјасни историската вистина. Во таа насока, пишувал Милетич,
било и ова негово издание со документи кои го разоткривале непријателското однесување на сојузниците кон, како што вели тој,
бугарското население во оние делови на Македонија кои биле под
нивна окупација.213 Документите биле оригинални и тие потекнувале од времето пред да избие војната помеѓу сојузниците или веднаш по нејзиното избувнување. Милетич вели дека документите
кои ги публикувал во оваа негова книга ги добивал истовремено
кога тие биле испраќани и до други места. Тој сметал дека оние
кои ја победиле Бугарија во Втората балканска војна навремено се
погрижиле вината за започнување на воениот судир да го префрлат врз неа, кога таа била поразена и понижена, ниту можела да
одговори на тоа, ниту пак некој ја слушал.214 Професорот во предСт. Стойков, Българска диалектология, акад. Изд. Марин Дринов, фототипно издание, София, 2002, с. 386.
211 Исто, с. 387.
212 Л. Милетич, Документи за противобългарскитя действия на сръбскитя и
гръцкитя власти въ Македония презъ 1912–1913, Печатница Глушковъ, София, 1929, III.
213 Исто.
214 Исто, IV.
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говорот потсетува на двете свои книги кои ги објавил во 1913 и во
1918 година, и кои се однесувале за грчките жестокости во Македонија, како и за уништувањето на тракиските Бугари. Според тоа
што Милетич го напишал во предговорот, може да забележиме дека тој со својата нова книга сакал да покаже дека Бугарија не била
таа која ја испровоцирала војната или пак била виновна за неа. Тој
вината за заладувањето на односите меѓу балканските сојузници ја
лоцира кај српската и грчката страна: „Од нашите документи се
гледа дека противбугарските дејства на сојузниците во Македонија
се воделе според определен систем, како во однос на објектот на
прогонувањето, така и по применетите методи“.215 Професорот ја
поврзува судбината на населението во Македонија во годините
на војните од 1912-1913 година со онаа во 1929 година. Овој заклучок, на некој начин, се поклопува со неговите активности во однос на Македонија во текот на дваесеттите години од минатиот
век, посебно во Унијата на Лигата на народите. Самата книга содржела 58 документи за однесувањето на српските и грчките окупациони власти во Македонија. Поголемиот број од документите се
однесувал на српскиот режим во деловите од Македонија кои биле под контрола на Белград по Првата балканска војна. Оваа книга веднаш предизвикала интерес кај македонската емиграција во
Бугарија. Во весникот Македонија на 10 август 1929 година, Велко
Думев направил еден коментар за оваа нова книга на професорот.216 Професорот во списанието Македонски преглед дал краток
опис на својата нова книга. Тука, исто така, објаснувал која била
причината за објавувањето на истата. Имено, според него, прашањето за одговорноста за почнувањето на меѓусојузничката војна во јуни 1913 година не било доволно научно истражувано, бидејќи несреќите кои ја снашле бугарската држава не дале можност
да се посвети внимание на тоа прашање.217 Милетич не можел да
се согласи со фрлањето на вината за почетокот на Меѓусојуничката војна врз Бугарија. Тоа може да го забележиме и во оваа информација за излегувањето на неговата книга. Тој како причина за заострувањето на односите помеѓу Бугарија и нејзините сојузници –
Грција и Србија, го истакнува нечовечкото однесување на грчките
и српските власти во Македонија кон населението, кое тој го смета
Исто, VI.
Македония, бр. 848, 10 августъ 1929.
217 Л. Милетич, Документи за противобългарскитя действия на сръбскитя и
гръцкитя власти въ Македония презъ 1912-1913, Македонски преглед,
V/3,София, 1929, с. 136.
215

216

Помеѓу науката и Македонија

231

за бугарско. Токму тоа, според професорот, било причината која
довела до судир за кој бил потребен само еден повод.218 Малку е
необично авторот сам да пишува за својата книга, но имајќи ја
предвид важноста на списанието Македонски преглед, уредничката позиција на Милетич, а и потребата од промовирање на книгата, оваа постапка не била толку чудна. Книгата, покрај текстот
кој бил напишан од Думев за неа, наскоро започнала да има поширока промоција помеѓу македонската емиграција. Така, во весникот Македонија, орган на македонската емиграција во Бугарија,
започнале да излегуваат делови од оваа книга на Милетич.
По Првата светска војна станало традиција да бидат одржувани конгреси што се однесувале на јазикот, културата, етнографијата и географијата на словенските народи. Првиот конгрес на
словенската етнографија и географија бил одржан во чехословачката престолнина Прага во 1924, а вториот во Полска во 1927 година. На овие конгреси учествувале и бугарски научници. Третиот
конгрес на словенската географија и етнографија требало да се одржи во Југославија. Домаќините решиле Конгресот да биде подвижен и по Белград сесиите да се одржат во Скопје, Сараево, Сплит, Љубљана и Загреб.219 Токму решението еден дел од Конгресот да биде одржан во Скопје, направило проблем. Имено, бугарските учесници одбиле да дојдат на Конгресот. Тие поднеле и една декларација до учесниците на Третиот словенски конгрес за
етнографија и географија. Во неа било нагласено дека учеството
на еден научен конгрес подразбира слобода на научната мисла по
сите прашања. Тие сметале дека не е можно нивно учество во
земја со која тие спореле по етнографијата на Македонија, чие
население, според нивното видување, е бугарско, а тоа е негирано
од страна на земјата-домаќин, односно таму не постоеле основни
услови за слободно научно искажување. Затоа на бугарските научници им било неудобно да учествуваат на Третиот конгрес.
Декларацијата била потпишана на 25 април 1930 година и на неа
својот потпис го ставиле врвни бугарски научници, како Милетич, Романски, Иширков, Бончев, Петков и др.220
Според Гребенаров, доаѓањето на Милетич на чело на
МНИ значело и засилување на активностите на Институтот. Негови први помошници станале Никола Стојанов, потпретседател,
Исто, с. 137.
Блъгарскитя учени и Югославия, Македонски преглед, VI/1, София, 1930, с.
151.
220 Исто, с. 152.
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Александар Станишев, потпретседател, Спиро Константинов, секретар и Дијаманди Николов, касиер, а во дејноста на Институтот
поактивно се вклучиле и познати професори и научници од Софискиот универзитет, БАН, Ликовната академија, Етнографскиот
и археолошкиот музеј, Духовната семинарија.221 На шестото годишно собрание на МНИ, одржано на 15 јуни 1930 година, покрај
изборот на Милетич за претседател на Македонскиот институт,
бил избран и нов Управен совет, во кој влегле: Милетич, Ал. Станишев, Н. Стојанов, К. Станишев, С. Константинов, В. Руменов, И.
Снегаров, Н. Благоев, Д. Николов, С. Матов и Х. Силјанов.222
Зградата на Македонскиот научен институт во Софија била голем проблем за Милетич. Тој не бил целосно задоволен од
напредокот на Македонскиот научен институт во Софија. Имено,
професорот сметал дека целосен успех ќе биде постигнат кога Институтот ќе има свој сопствен дом. Според еден негов пријател и
колега од Софискиот универзитет: „ Тој знаеше колку се попречува
животот на една научна и просветна установа, која е лишена од
сопствени простории... Проф. Милетич веруваше дека домот на
Македонскиот научен институт ќе стане народен дом за македонската емиграција, нејзино културно огниште и симбол на нејзиното духовно единство“.223 Милетич се нафатил на забрзување на
изградбата на Македонскиот културен дом, кој бил предвиден да
се изгради и во Уставот на МНИ. Уште од самиот почеток на дејствувањето на овој Институт, неговиот Извршен совет се нафатил
да издејствува од Софиската општина да добие едно место, како
подарок, за изградба на предвидениот културен дом.224 За да се
постигне таа цел, Извршниот комитет на МНИ на 14 март 1927 година го замолил Софискиот општински совет да донесе решение
за подарување на едно општинско место на аголот на улиците
Пиротска и Ломска (подоцна Џорџ Вашингтон).225 Кон крајот на
ноември 1927 година, Софиската општина решила да подари општинско земјиште со големина од 1448,40 квадратни метри за изградба на Македонскиот културен дом во бугарската престолнина.
Во меѓувреме се јавиле одредени проблеми околу парцелата, кои
биле надминати.226 Потоа, на почетокот на 1930 година, бил објаА. Гребенаров, Македонският научен институт (1923–2008), с. 23.
Македония, бр. 1098, 16 юний 1930.
223 Ив. Снягаров, Проф. Милетичъ като народенъ деецъ, с. 51
224 А. Гребенаров, Македонският научен институт (1923–2008), док. 13, с. 92.
225 Исто, с. 93.
226 Исто, с. 94–96.
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вен конкурс за изработка на Проект-план за изградба на Македонскиот културен дом. Конкурсната комисија ја сочинувале Љубомир Милетич, Константин Станишев, Спиро Константинов, Христо Станишев и Владимир Весов.227 На Конкурсот првата награда ја
добило архитектонското биро на Јордан Јорданов и Сава Овшаров. Темелите на зградата на Македонскиот културен дом биле поставени, симболично, на 2 август 1930 година.228 Тоа бил голем
ден за членовите на МНИ и за македонската емиграција и почеток на еден повеќегодишен градежен потфат проследен со проблеми.
Професорот, мора да забележиме, им посветувал големо
внимание и чест на оние кои се ангажирале за Македонија според
неговите гледишта. Французинот Десбон бил познајник на Милетич и застапник на бугарските гледишта за македонското прашање. Тој во октомври 1930 година ја посетил Софија. На 5 октомври Македонскиот национален комитет организирал голема вечера во негова чест, на која биле присутни голем број гости. Милетич, на вечерата, одржал поздравен говор во името на Македонскиот научен институт.229 Професорот и академик го искажал задоволството што можел да го поздрави ценетиот гостин од
Франција. Милетич се осврнал на целите на МНИ, притоа споменувајќи го Десбон како еден од оние кои со својата работа беспристрасно ја кажувале вистината за македонското прашање.230
Затоа, истакнал претседателот на МНИ, името на гостинот засекогаш ќе блеска како еден од најголемите заштитници на каузата.
Милетич го информирал Десбон дека е донесена одлука да го
прогласи за почесен член на МНИ.231 Во истата година Милетич
во списанието Македонски преглед напишал позитивна критика
за една книга на францускиот интелектуалец.
Сојузот на македонските студентски здруженија во странство, на почетокот на 1931 година, започнал со издавање на едно
списание со наслов La Jeune Macedoine (Млада Македонија) во
кое требало да бидат издавани статии насочени кон запознавање
на европската јавност со состојбите во Македонија. Во првиот
број на ова списание била објавена една постара статија на професорот Милетич за мислењата на славистите за јазикот на МаИсто, с. 98.
Исто.
229 И. Михайлов, Спомени, т. III, с. 667.
230 Македония, бр. 1191, 6 октомврий 1930.
231 Исто.
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кедонците. Милетич направил еден приказ на првиот број на ова
ново списание. Тој им посакал среќа на младите студенти во нивната работа со списанието кое, како што признава, го пречекал со
големо задоволство.232 Професорот не застанал тука. Во првиот
број на списанието Устремъ, кое било орган на македонската
емиграција во бугарскиот град Бургас, објавил една статија со
мошне силен наслов „Македонската родољубива идеја треба да се
култивира“.233 Според него, за да се дојде до ослободување на Македонија таа идеја постојано требало да се шири, да се објаснува
и култивира.
Кон крајот на 1931 и почетокот на 1932 година во Бугарија
се појавиле неколку интересни размислувања за бугарско-југословенските односи и за прашањето за интегрална Југославија, во која би била вклучена и бугарската држава. Тука ќе ја споменеме статијата на Д. Михалчев, објавена во списанието Философски преглед. Според него, било утопија да се говори и да се размислува за
можноста од Бугарите и Србите да се прави еден народ, односно да
се создаде југословенска нација, но сосема е друго прашањето за
една интегрална Југославија од Јадранското до Црното Море.234
Таа Југославија, според Михалчев, би ги решила сите политички,
економски и национални противречности и ќе донесела мир. Овие
негови ставови не можеле да не предизвикаат реакции во Бугарија. Еден од оние кои реагирале на размислувањата на Михалчев
за единствена Југославија, бил професорот Милетич. Професорот
на страниците на весникот на македонската емиграција Македонија, ја објавил статијата „Условот без кој не може“, која претставувала една остра критика на ставовите на Михалчев.235 Милетич
се согласил со ставот на Михалчев дека пред да се оствари една
обединета Југославија било неопходно да им се даде правото на
македонското население, кое во Бугарија било сметано за бугарско, да го користи својот јазик и да ја зачува својата народност.
Меѓутоа, Милетич воопшто не се согласувал со ставот на Михалчев дека Вардарска Долина треба да остане во рамките на ЈугосЛ. Милетич, La Jeune Macedoine. Revue mensuelle. Organ de l’Union des
associations d’etudiants macedoniens a l’etranger, Македонски преглед, VI/3,
София, 1931, с. 163.
233 Професоръ Л. Милетичъ, Македонската родолюбива идея треба да се култивира, Устремъ, бр. 1, Бургасъ, 1931, с. 2–3.
234 Костадин Палешутски, Македонското освободително движение 1924–1934,
с. 256.
235 Македония, 4 юлий 1932.
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лавија, со цел последнава да не западне во поголеми економски
проблеми, бидејќи сметал дека Србија повеќе била ориентирана
кон Дунав отколку кон Егејот. Според неговите размислувања, Југославија ги имала Црна Гора, Далмација, Хрватска и Словенија,
па така потребата за Македонија како нејзин составен дел била
уште помала. Тој го завршува овој свој текст со заклучокот дека
пред да се разговара и дејствува за една цела Југославија, требало
да се исполни еден разумен услов, без кој не се можело – „по
принципот на народносното самоопределување да се вратат правата на сите измамени и потиснати народи во денешна Југославија“.236 Михалчев не ги прифатил критиките на оние кои не се
согласувале со неговите погледи, а меѓу нив бил и Милетич. Според неговите размислувања, „Србија немала да им даде права на
македонските Бугари, сè додека Бугарија е надвор од Југославија.
Кога Југославија ќе созрее за спогодба, таа ќе ги даде бараните
правдини од Бугарија само со едно тесно обврзување на двете држави...“.237
Целата полемика помеѓу бугарските интелектуалци околу
прашањето за една поголема југословенска заедница или можноста за некаква југословенска нација и асимилација на македонското население била следена и од дипломатскиот кор во Софија.
Британскиот амбасадор во бугарската престолнина Ватерлоу ова
прашање му го поставил и на истакнатиот бугарски дипломат и
интелектуалец Симеон Радев. Овој му одговорил дека населението во југословенскиот дел од Македонија нема основни човекови
права, ниту пак очекува дека тамошните состојби ќе се подобрат.
Во овој разговор помеѓу двајцата дипломати постои еден мошне
интересен дел, кој на некој начин бил предизвикан од дебатата во
Бугарија. Радев, човекот кој својот живот го посвети на бугарската
кауза, дипломатот кој го потпиша Букурешкиот договор, во еден
момент на искреност изнел одредени размислувања кои се мошне интересни. Во својот извештај до Форин офисот, британскиот
дипломат забележал: „Господинот Радев премина на објаснување
дека македонското чувство за националност не е чувство за бугарска националност. Тој го зема случајот, особено со помладата
генерација, за аспирациите за автономија“.238
Исто.
К. Палешутски, Македонското освободително движение 1924–1934, с. 268.
238 Симона Герасимова Јовановска, Британската дипломатија и македонското прашање 1918–1934, магистерска работа, Филозофски факултет, УКИМ,
Скопје, 2005, с. 283.
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Во 1932 година, членовите на МНИ се зафатиле со еден
проект, кој бил во рамките на целите на работата на овој Институт. Тој проект се однесувал на печатење на една карта на Македонија. Затоа Милетич се обратил до Географскиот институт при
Бугарското министерство за војна. Во писмото, професорот нагласил дека МНИ отпорано имал намера да објави една карта на
Македонија каква што дотогаш не била издадена, а се чувствува
потреба од такво нешто.239 Всушност, Милетич побарал од Географскиот институт да помогне во печатењето на картата која би
била според новите српски и грчки воени карти и според новата
карта на Пиринскиот дел од Македонија. Географскиот институт
помогнал во изработката на картата и следната 1933 година бил
објавен трудот на Јаранов со наслов „Карта на Македонија во нејзините географски граници во размер 1:300 000“.240 Тука треба да
се забележи дека ова печатење на карта на Македонија во нејзините природни граници имало повод. Имено, во Југославија и во Грција биле издадени карти кои се однесувале на Македонија. Поточно, во Југославија била објавена карта која се однесувала на делот од Македонија кој бил во нејзините рамки, а во Грција картата се однесувала на Егејска Македонија и на Тракија. Српската
карта го привлекла вниманието на географот А. Иширков, кој
направил еден опис и критика за неа. Во критиката интересен е
делот кој се однесува употребените имиња не само во српската,
туку и во грчката карта. Според Иширков: „кога ќе ја споредиме
новата српска карта со новите грчки карти на јужна Македонија
и Западна Тракија, ќе забележиме дека Србите не ги промениле
имињата на населените места во Македонија, како што тоа го направиле Грците во чиишто карти со мака може да се ориентираме;
толку многу ги промениле имињата, и тоа не само на селата, туку и
на градовите“.241 Иширков во критиката позитивно ја оценува оваа
српска карта. Најверојатно, издавањето на овие две карти, како
што кажав погоре, му дало повод на Македонскиот научен институт да ја објави картата на Македонија. Милетич истата 1933 година ја презентирал книшката со картата на Јаранов на страниците на списанието Македонски преглед. Професорот сметал дека постои голема потреба да се објави една ваква карта на целоА. Гребенаров, Македонският научен институт (1923–2008), док. 16, с.
104.
240 Исто, с. 105, ф. 4.
241 А. Иширков, Новата сръбска карта на Македония подъ сръбска властъ, Македонски преглед, VI/1, София, 1930, с. 129.
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купна Македонија со правилни топоними на населените места,
поради нивните промени, кои се случувале како последица на
Балканските војни.242 Тој е задоволен од картата и воопшто како
изгледа книшката, сметајќи дека Македонскиот научен институт
требало да биде горд со ова издание. Милетич, слично како и
Иширков, кој пишувал за српската карта, се осврнал на топонимијата која била користена во картата на Јаранов. Тој забележал дека
во картата на бугарскиот географ, кога е во прашање Егејскиот дел
од Македонија, имињата на населените места биле напишани така како што биле пред да им бидат сменети имињата и според него „Грција сега за да го избрише словенскиот и воопшто негрчкиот карактер на населението во Македонија, наредила да се преименуваат на грчки, имињата на населените места“.243
Илинденското востание претставувало света работа за голем дел од македонските емигранти во Бугарија. Добар дел од нив,
токму по задушувањето на Востанието ја напуштиле родната Македонија и заминале во емиграција во Бугарија. Споменот кон ова
Востание бил силен меѓу македонските емигранти. Во есента 1932
година претставниците на Илинденската организација во Бугарија испратиле покана до 26 познати бугарски интелектуалци за една средба, која требало да се одржи на 24 ноември, со цел да се
разменат мислења за јубилеен зборник, кој би бил посветен на
30-годишнината од Илинденското востание.244 Поканата која била упатена до видните бугарски интелектуалци била прифатена
само од седуммина од нив, и тоа: Љубомир Милетич, Иван Снегаров, Стилијан Чилингиров, Тома Карајовов, Симеон Ефтимов,
Петар Глушков и Константин Петканов.245 Тие, заедно со членовите на раководното тело на Организацијата, ги разгледале плаЛ. Милетич, Нова географична карта на Македония въ две издания. Карта на
Македония въ географичнитея и граници въ мярка 1:300 000 от Д. Ярановъ, Македонски преглед, VIII/4, София, 1933, с. 152.
243 Исто, с. 153–154.
244 Покани биле упатени до: Љубомир Милетич, Георги Генов, Иван Георгов,
Атанас Иширков, Атанас Јаранов, Михаил Арнаудов, Иван Снегаров, Александар Балабанов, Гаврил Кацаров, Стефан Младенов, Јордан Захариев,
Антон Страшимиров, Стилијан Чилингиров, Георги Кондов, Васил Думев,
Козма Георгиев, Тома Карајовов, Димитар Талев, Симеон Ефтимов, Петар
Глушков, Иван Орманџиев, Константин Петканов, Дамјан Калфов, Михаил
Балџиев, Георги Хаџиатанасов и Христо Караманџуков (А. Гребенаров, Легални и тайни организации на македонските бежанци в България 1918–
1947, с. 247, ф. 111).
245 Исто, с. 248.
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нот, формата и содржината на проектираниот зборник. На 30 ноември 1932 година бил одржан нов состанок, на кој било решено
зборникот да биде насловен како „Јубилејна книга по повод 30-годишнината на Илинденското востание“.246 Милетич, според проектираното, требало да биде еден од авторите на делот кој се однесувал на етнографските состојби во Македонија, што претставувал
дел од Првата глава на проектираниот зборник.247 Меѓутоа, овој
Зборник не бил објавен. Бугарскиот историчар Александар Гребенаров, пишувајќи на оваа тема, забележал дека овој Зборник не
бил објавен поради недоволните финансиски средства и краткиот период за негово пишување.248
Може да забележиме дека 1932 година била мошне успешна за Милетич кога е во прашање неговото научно дело. Кон средината на 1932 година, Универзитетот во Братислава го прогласил
професорот Милетич за свој почесен доктор на науки.249 Ова решение на Братиславскиот универзитет позитивно било оценето од
страна на македонските емигрантски кругови во Бугарија. Честа
направена од страна на Братиславскиот универзитет била само
уште една потврда за заслугите на Милетич за славистиката.
Професорот не пропуштал да напише некој збор за минатото на македонското револуционерно движење, за неговите
дејци, но и за настаните кои биле поврзани со него. На почетокот
на 1933 година, Милетич во списанието на Илинденската организација – Илустрација Илинден се осврнал на 25-годишнината од
убиствата на Борис Сарафов и на Иван Гарванов, две личности
кои му ги изложиле своите сеќавања за периодот кој остави голема трага во македонската историја. Во една емотивна статија, тој
оценил дека имињата на двајцата покојници трајно ќе блеснат во
сè уште незавршената македонска епопеја.250 Кога се говори за
Сарафов и Гарванов и нивната смрт, неизбежен е и Јане Сандански. Во статијата посветена на двајцата дејци, кога е во прашање
Пиринскиот цар, Милетич напишал: „А во тоа време, серската
група на Сандански се изјасни особено непријателски против секакво влијание однадвор – од Кнежеството, и како го обвинуваше
Исто.
Исто.
248 Исто, с. 250.
249 Н. Велјановски, Ј. Рихлик, Чехословачки дипломатски документи за Македонија 1919–1933, док. 59, с. 285.
250 Л. Милетич, Борисъ Сарафовъ и Иванъ Гарвановъ, Илюстрация Илинденъ,
Януарий 1933, книга 3 (43), София, 1933, с. 1.
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главно Сарафов, а покрај него и Гарванов, дека кроеле опасни планови за македонското дело и решила да посегне по двајцата македонски дејци“.251
Новата 1933 година била многу значајна за професорот поради повеќе настани. Македонската емиграција во Бугарија во
февруари 1933 година одржала голем собир во Горна Џумаја. На
овој собир, кој започнал на 12 февруари 1933 година, имало претставници на многу македонски емигрантски асоцијации. Таму биле присутни претставниците на Македонскиот национален комитет, раководното тело на илинденските организации, на Македонскиот женски сојуз, на Македонскиот младински сојуз, на Сојузот
на македонските студентски друштва, на Македонскиот научен
институт и на македонската парламентарна група во Бугарското
собрание.252 На овој голем собор била донесена декларација во која, меѓу другото, било нагласено: „Соборот од името на сите организации, претставени на него, земајќи ги предвид несносливите
страдања на македонското население под ропство и постојаниот
и опасен антагонизам кој владее помеѓу балканските народи,
смета дека е неопходно да потцрта пред светот – дека единственото правилно решение на македонското прашање, како и најосновен услов за надминување на непријателствата и недовербата помеѓу балканските народи, е одделувањето на Македонија, која денес е поделена помеѓу три држави: Југославија, Грција и Бугарија, во една посебна самостојна политичка единица во своите
природни географски граници“.253 Каде бил Милетич во сето ова?
Според сегашните сознанија, тој не присуствувал на овој голем македонски собор. Меѓутоа, тоа не значело дека нема да заземе став
по однос на решението да се бара независност на Македонија како единствено можно решение на македонското прашање. Димитар Тјулеков во една своја книга забележал дека „Идејата за ’независна народна управа во природните граници на Македонија’ е
морално поддржана и од 43 видни претставници на бугарската наука, уметност и литература, родени и поврзани со Македонија. Тие
се обратиле до своите колеги низ светот, со молба при ревизијата
на ’мировните договори да не се занемарува праведната кауза на
Македонија’.“254 Повикот е потпишан од проф. д-р Љ. Милетич,
Исто, с. 3.
Македония, бр. 1895, 13 февруарий 1933.
253 Исто.
254 Димитър Тюлеков, Обречено родолюбие. ВМРО в Пиринско 1919–1934, Университетско издателство Неофит Рилски, Благоевград, 2001.
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проф. д-р Ив. Георгов, проф. д-р М. Арнаудов, проф. д-р Ал. Балабанов, П. Дрвингов, Д. Талев, д-р П. Џидров, Н. Мушмов, Ст. Македонски и др. Ова е интересен момент. Милетич пред Балканските војни се залагал за создавање една автономна Македонија, како единствен начин за зачувување на нејзината целост. За време
на големиот воен период од 1912 до 1918 година и по него, тој се
залагал за присоединување на Македонија кон Бугарија, а автономијата ја гледал само како можност доколку првата опција не
била можна. Во 1933 година, професорот повторно се навратил
на идејата за македонска државна посебност.
Кога е во прашање декларацијата за создавање независна
македонска држава од собирот на Македонските емигрантски
здруженија во Бугарија, треба да напоменеме дека не сите ја прифатиле оваа нивна одлука. Така, во весникот на ВМРО (обединета)
Македонско дело, од 25 февруари 1933 година, може да забележиме коментар за собирот во Горна Џумаја и за одлуките кои биле донесени на него. Авторот на статијата сметал дека целата организација и самиот тек на овој собир на македонската емиграција
бил во режија на Иван Михајлов за негови лични потреби. Во однос на декларацијата за независна македонска држава, во Македонско дело може да прочитаме силна критика: „Во истата декларација на ВМРО (михајловистичка) се зборува и за „самостојна
македонска држава“, за „слободна и независна Македонија“. Врховистичките весници и целиот бугарски „патриотски“ печат кренаа голем шум околу таа „нова“ парола и „новата“ цел, што си ја
поставиле Македонците. Што ново во суштина се случило? Вистинското македонско национал-револуционерно движење од времето на Гоце Делчев, Сандански, Димо Х. Димов и до ден-денес
нема друга парола, освен слободна и независна Македонија. Таа
парола не е нова и за врховистичката мафија во Софија. Од војната наваму таа скока на јаже и се објавуваше час за автономија, час
за независна Македонија, час за југословенска федерација и потоа повторно за автономија и др. и др. Во однос на говорните пароли, сред врховистичката мафија секогаш владеела вавилонска
збрка. За неа таа никогаш не постоела. За неа тие никогаш немале ниту мангар вредност, зашто и под „автономија“ и под „независна Македонија“ таа сфаќала само присоединување на Македонија кон „мајката татковина“, само нејзино заграбување од бугар-
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ските империјалисти, на кои таа им служи со кучешка верност“.255
Со решението на Горноџумајскиот собор не се согласила и
ВМРО (протогеровистичка). Оваа организација забележала дека
не исклучува ниту една можност за решавање на македонското
прашање, но, како што навела, ја прифаќа идејата за создавање југословенска федеративна држава во која Македонија би била федерална единица.256
Интересен коментар по повод декларацијата на македонската емиграција во Бугарија за создавање независна Македонија
имал и југословенскиот дипломатски претставник во бугарската
престолнина Вукчевиќ. Тој сметал дека зад идејата за формирање
независна Македонија не стоел Ванчо Михајлов туку бугарскиот
цар Борис, кој бил подготвен да го отстапи Пиринскиот дел од
Македонија кон независната македонска држава.257 Бугарскиот
монарх оваа отстапка би ја направил со надеж дека во иднина
Македонија би станала дел од Бугарија.258
Милетич, како интелектуалец и научник, во тоа време бил
еден од најголемите во Бугарија на полето на филологијата. Очекувано било нему, при даден повод, тамошното општество да му
искаже почит. Тоа и се случило по повод јубилејот – 70 години од
неговото раѓање. Во 1933 година, во издание на Македонскиот научен институт, бил објавен зборник посветен на професорот и академик Милетич. Во предговорот на зборникот, Ст. Романски забележал дека „чествувањето на седумдесетгодишнината од раѓањето
на професорот од Софискиот универзитет Љубомир Милетич е истовремено чествување на полувековниот напредок на бугарската
родна наука во лицето на нејзиниот највиден претставник, во чијшто живот се одразени судбините на бугарскиот род од турското
ропство и првите десетлетија на слободен живот, а во неговото
научно дело - усилбите на бугарската наука за изучување на највредното што еден народ поседува - јазикот“.259 Зборовите на Романски кажуваат колкаво било значењето на Милетич во јавниот
Иван Катарџиев, Македонската национално-политичка мисла меѓу двете
светски војни, Култура, Скопје, 1991, с. 317.
256 К. Палешутски, Македонското освободително движение 1924–1934, с. 300301.
257 Н. Жежов, Македонското прашање, с. 280.
258 Исто.
259 Сборникъ в честъ на проф. Л. Милетичъ за седендесетгодишнинаната отъ
рождението му (1863–1933), с. VI.
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и научниот живот на Бугарија, а исто така колку тој бил ценет како славист дома. Тој бил ценет и надвор, а големиот број статии –
преку 60, напишани во негова чест од страна на видни слависти не
само од Бугарија, туку и од СССР, Финска, Полска, Чехословачка,
Франција, Австрија, Унгарија, Југославија, Германија, Холандија и
Италија покажувале колку тој, како научник, бил значаен за славистиката и филологијата воопшто. Милетич, како што забележуваме, уживал голема почит од страна на европските слависти.
Тука би споменале дека тој бил почесен доктор на науки на универзитетите во Братислава и во Харков.260 Милетич бил дописен
член на руската, полската и југословенската академија на науките,
на Унгарското и Чешкото етнографско друштво, на Рускиот археолошки институт во Истанбул, на научното здружение „Шевченко“
во Лвов итн.261 Интересен е еден момент за овој зборник. Стојан
Романски, кој бил и составувач на Зборникот и пријател на Милетич, сакал во неговиот предговор да напише некој збор за потеклото на професорот и за значењето на неговото семејство за Србите. Меѓутоа, Милетич го воздржал од намерата со зборовите: „
Не сакам додека сум жив да се дразнат Србите. Знаеш какво значење има за нив мојот чичко Светозар“.262
Објавувањето на овој Зборник било само еден дел од чествувањето направено во Софија по повод 70 години од раѓањето на
Љубомир Милетич. Весникот Македонија, кој излегувал во бугарскиот главен град како орган на тамошната македонска емиграција, му го посветил изданието од 23 декември 1933 година на
професорот и академик Милетич. На насловната страница на
овој дневен весник кој не бил без влијание во бугарското општество, биле објавени неколку фотографии на Милетич од различен
временски период, заедно со негова биографија. По повод чествувањето, во весникот бил објавен и еден коментар за неговото дело
кој завршил со следниве зборови: „... ние го поздравуваме по повод утрешното чествување и му посакуваме уште долги години
плодна дејност за да го дочека денот кога и слободна Македонија
ќе му ја поднесе својата благодарност“.263 Во бројот кој бил посветен на софискиот професор, своја статија во поглед на делото на
Милетич напишал и Христо Силјанов, кој го глорифицира трудот
В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 10.
Исто.
262 Ст. Романски, Проф. Л. Милетиъ и българската филология, Поменъ за проф.
Л. Милетичъ, София, 1938, с. 6.
263 Македония, бр. 2152, 23 декемврий 1933.
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и дејствувањето на славеникот.264 Кирил Мирчев, пак, се осврнал
на научното дело на професорот Милетич, заклучувајќи дека чествувањето за познатиот научник било празник за бугарската наука
и за славистиката воопшто, а и за Македонија.265 Тоа не било сè.
На 24 декември 1933 година, значи неколку дена пред неговиот
роденден, во Софија со голем прием бил прославена 70-годишнината од раѓањето на Милетич. Во големата сала на БАН, чиј
претседател бил славеникот, со одржала свечена академија по
повод неговото раѓање. Колку Милетич бил значаен за бугарското општество, во тој момент, сведочи и присуството на значајни
личности. Помеѓу присутните биле принцот Кирил, брат на бугарскиот цар Борис III, премиерот Никола Мушанов, митрополитот Неофит и други видни личности од јавниот, политичкиот,
културниот и образовниот живот во Бугарија, како и гости од
странство.266 Свечената академија ја отворил Никола Стојанов, кој
му дал збор на Ст. Романски. Тој се осврнал на научното дело на
Милетич. Други говорници во чест на Милетич биле Иван Пеев
Плачков и Христо Силјанов. За време на свечената академија,
главниот секретар во Министерството за просвета Филип Манолов
соопштил дека царот Борис III го одликувал професорот и академик Милетич со највисокиот орден за наука и уметност.267 Покрај
тоа, биле прочитани и телеграми од многу европски универзитети, академии, научни друштва, професори во кои бил честитан
јубилејот на професорот. Секако, ниту ВМРО не го заборавила јубилејот. Професорот Романски го прочитал поздравното писмо
од Организацијата. Вечерта била одржана вечера, на која имало
повеќе од 200 гости.268 Некои студенти и професори го посетиле
Милетич во чест на неговиот јубилеј и притоа воделе неформален разговор, во кој професорот се осврнал на некои моменти од
неговиот живот.269 Во тие моменти, професорот кажал една вистина, која можеби дејствувала обесхрабрувачки за младите, но
била реална: „Да се занимаваш сега со наука треба или да си богат или да си идеалист подготвен да мизеруваш“.270 Посетата саИсто.
Исто.
266 Македония, бр. 2153, 25 декемврий 1933.
267 Исто.
268 Исто.
269 Ив. Генадиевъ, Един часъ при професоръ Милетичъ, Литературенъ гласъ,
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ма по себе говори колкаво било влијанието на Милетич во бугарскиот јавен, образовен, културен и општествен живот, како и меѓу
тамошната македонска емиграција.
Потсетувањето на неговиот јубилеј не останало само во рамките на Бугарија. Во француското списание Echos de Orient се појавил текст во кој се говорело за јубилејот на софискиот професор.271
Одбележувањето на јубилејот по повод 70 години од раѓањето на Милетич продолжило и на почетокот на 1934 година. Во
органот на Илинденската организација Илустрација Илинден, во
бројот за месец јануари, се појавила мала статија напишана од
Христо Шалдев, која била посветена на Милетич. Насловната
страница на списанието била со ликот на професорот. Шалдев,
освен запознавањето на читателите со одбележувањето на јубилејот на свеченоста која била одржана во бугарската престолнина по
тој повод, запишал: „Илинденците од своја страна имаат и специјални причини да ја изразат својата почит и уважувањето кон значајниот јубилеј на професорот Милетич, кој паралелно со своите
чисто научни истражувања за словенската филологија и македонското прашање, по Илинденското востание, кога во Софија пристигнуваат илјадници бегалци и видни македонски дејци, раководители на ослободителното движење и на Илинденското востание,
тој е единствениот наш научник кој ги запиша спомените на овие
дејци и во редица објавени книги му ги претстави на идниот историчар суровите материјали за пишување на историјата на македонското ослободително движење.. И тоа што уште е важно е дека
тој – како и сите илинденци – верува во благопријатниот крај на
ослободителното движење, бидејќи народ кој ги родил Кирил и
Методиј, Климент Охридски, Паисиј Хилендарски, браќата Миладиновци и други, кој премногу придонел за општата човекова култура – овој народ има право на слободно постоење на овој божји
свет. Илинденците му посакуваат на г. проф. д-р Л. Милетич
здравје и долг живот за да дочека да ја види својата сакана татковина слободна“.272 На некој начин овие зборови на Шалдев претставувале сатисфакција за софискиот професор околу неговата
активност со собирањето и објавувањето на спомените на македонските револуционерни дејци од илинденскиот период.
A.P. Pechayre, Histoire et literature Slave, Echos d’Orient, t. 35, n. 184, Paris 1936,
p. 442–452.
272 Хр. Шалдевъ, Единъ именитъ юбиляръ. Проф. Д-р Л. Милетичъ, Илюстрация Илинденъ, кн. 3 (53), София, 1934, с. 2.
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Во првиот број на новото илустрирано списание за наука,
уметност и општествен живот Завети, кое почнало да излегува во
Софија, професорот Јоцов напишал кратка статија посветена на
Милетич во чест на 70 години од неговото раѓање. Според Јоцов,
да се чествува еден научник значело да му се даде почит на мирен бесшумен труд, а кај Милетич можело да се види дека во него
се одразувала една од најсилните и крупни фигури на бугарскиот
духовен живот по ослободувањето.273 Јоцов забележал дека Милетич, кој бил секогаш воздржан и трезвен со јасна политичка и општествена мисла, докажал дека еден филолог не можел да се занимава само со еровите, никогаш не ја предаде својата научна
свест.274 Честа која му била направена на Милетич со оваа мала
статија посветена на неговиот 70-ти роденден била огромна, а тоа
бил и доказ на неговото влијание во бугарската наука.
Годината, која следела по онаа во која професорот наполнил 7о години од својот животен век, требало да биде поволна за
него, барем така навестувале прославите и чествувањата по повод
неговиот јубилеј. Меѓутоа, понекогаш разни фактори влијаат врз
подруг развој на настаните и на животот. Во Бугарија во текот на
1933 и во почетокот на 1934 година политичката состојба не била
многу поволна. Неколку години порано, во 1927 година, била формирана организацијата „Звено“ од страна на интелектуалци како
Димо Казасов, офицери како Кимон Георгиев и Дамјан Велчев.275
Во оваа Организација учествувале луѓе кои му се спротивставувале
на ВМРО, а од друга страна не ги поддржувале ниту комунистите.
Според некои мислења, одредени членови на „Звено“ посакувале
Бугарија да ја видат како република.276 Тоа сепак нема да биде
пречка наскоро приврзаниците на „Звено“ да соработуваат со бугарскиот цар Борис III. Следејќи ја состојбата во земјата, но и надворешнополитичката ситуација, членовите на „Звено“ размислувале како да дејствуваат. Така, на 27 ноември во Софија, се одржал Конгрес на овој таен воен сојуз, каде што под влијание на
политичкиот секретар Дамјан Велчев било решено за вмешување
во управувањето со земјата, преку воен преврат, доколку внатрешната состојба продолжи да се влошува.277 Состојбите во БугаБорис Йоцовъ, Проф. Л. Милетичъ, Завети, бр. 1, яануари, София, 1934, с. 8.
Исто.
275 Frederick B. Chary, The History of Bulgaria, The Greenwood histories of the
modern nations, ABC-CLIO, LLC, Santa Barbara, 2011, p. 76.
276 Исто, с. 77.
277 Е. Стателова, С. Грънчаров, История на Нова България 1878-1944, том 3, с.
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рија продолжиле да се влошуваат. На надворешно-политички
план, ситуацијата исто така, не била поволна. Во грчката престолнина Атина, на 9 февруари 1934 година, бил потпишан договор за
сојуз помеѓу Југославија, Грција, Турција и Романија, со кој договорните држави гарантирале безбедност на своите балкански
граници.278 Може само да погодиме која држава во регионот би
ги загрозувала границите на договорните страни од Атина. Бугарскиот цар се обидувал да ја извади својата земја од изолацијата. Југославија ја сметал за земја која би можела да помогне во
таа негова намера. За нешто помалку од половина година, заклучно со неговата посета на Белград на 4 март 1934 година, Борис
четири пати се сретнал со југословенскиот крал Александар. На
последната средба, според Михајло Миноски, двата монарха начелно се договориле Бугарија да нема територијални претензии
кон Југославија, да ја обезбедува границата од упадите на четите
на ВМРО на југословенска територија и да работи на забрана и на
растурање на оваа организација.279 Развојот на состојбите во Бугарија одел во прилог на барањата на Белград. На 15 мај владата
на Мушанов поднела оставка и земјата била управувана од кабинет во оставка.280 Тоа било сигнал воениот сојуз „Звено“ да преземе чекори во насока на исполнување на решението од Конгресот
во ноември 1933 година. На 17 мај било решено, под паролата
„Сабја“, да биде преземена власта во земјата. Два дни подоцна во
целата земја тивко и без пролевање крв била преземена власта во
земјата.281 Новата власт на чело со Кимон Георгиев започнала да
прави чекори за кои сметала дека ќе доведат до стабилизирање
на земјата. Во таа насока, на 14 јуни 1934 година, бил донесен Закон со кој биле забранети политичките партии.282 На удар се нашла и јавната администрација, па така многу брзо биле пензионирани 6 000 државни службеници. На удар се нашла и ВМРО. Владата на Кимон Георгиев донела Закон за заштита на сигурноста на
државата, со кој биле забранети сите организации или групи кои
поттикнувале „на активност и акции против странска држава или
кои за таа цел извршувале или подготвувале да извршат престапи, насилства, оружени или невооружени терористички акМ. Миноски, Македонија и Бугарија, с. 155.
Исто.
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ции“.283 Повеќе од јасно е дека овој закон првенствено бил наменет за ВМРО. Во услови кога на власт била структура предводена
од „Звено“, тогаш за ВМРО повеќе немало место во Бугарија. Организацијата била и пречка за подобрување на односите со Белград, а тоа ѝ било потребно на Софија. ВМРО, без да даде отпор,
била растурена, а Ванчо Михајлов побегнал.
Образованието, каде што работел и професорот, било дел
од промените кои ги правела новата власт во Бугарија. Својот ангажман на Универзитетот, Милетич го завршил во 1934 година.
Тогаш, со една владина наредба за буџетот, му било наложено поради возраста да замине во пензија.284 Според Романски, тоа било направено спротивно на Законот за Универзитетот.285 Така,
Милетич на 15 септември 1934 година заминал во пензија.286 Најверојатно тоа тешко му паднало. Во таа насока се интересни следниве забелешки на двајца негови колеги. Стојан Романски забележал: „Тој требаше да ја напушти универзитетската катедра токму тогаш, кога можеше при подобри услови, а следствено на тоа и
со поголемо воодушевување, да ја предава суштината на своето
долгогодишно искуство“.287 Штипјанецот Александар Балабанов,
неколку години подоцна, на истата тема забележал: „Крајно смешно ми изгледаше дека токму на Милетич по силата на некаква
напредната возраст му се одзема правото да работи на Универзитетот, еден вид му се забрани да живее. А, како гласеше решението, ’му се дозволуваше’ кога сака да работи на Словенскиот семинар... ’Му се дозволуваше’ – срам ми е дека му се дозволуваше на
еден создавач да го гледа тоа што го создал“.288 Оваа забелешка на
Балабанов фрла и други можни причини за неговото пензионирање, освен поодминатите години, но во овој момент би се воздржале од шпекулации при немање доволен број аргументи за
нивна потврда. Како и да е, тој заминал во пензија, но интересно
е што неговите предавања продолжиле да се користат од страна
на студентите, и во четириесеттите години на ХХ век, бидејќи неговото место долго време останало непополнето.289 Сепак, тој бил
филолог од светски рамки.
М. Миноски, Македонија и Бугарија, с. 156.
В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 90.
285 Ст. Романски, Любомиръ Милетичъ, с. 88.
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288 Исто.
289 Исто.
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Годината кога Милетич бил
пратен во пензија била проследена со
понатамошно приближување во односите помеѓу Софија и Белград. Во
таа насока не било чудно што во весниците се појавувале и написи кои говореле за блискоста на двата народа,
за заедничкото потекло и сл., но и
текстови кои имале спротивен став.
Во еден таков напис, во Југославија,
било споменато и името на професорот. Во весникот Народна одбрана се
појавила статија на извесен Божидар
Томиќ. Во текстот Томиќ го нарекол
професорот бугарски ултранационалист, а неговата бугарска свест ја поврАлександар Балабанов
зал со образованието кое Милетич го
стекнал, прашувајќи дали многумина
од припадниците на македонското движење кои живееле во Бугарија не можеле да бидат исти со Јован Бабунски, Глигор Соколовиќ, Јован Довезански или Анѓелко Крстиќ?290 Всушност, авторот
на текстот сакал да каже дека во подруги околности и со друго
образование некои би имале и поразлична национална свест. Тоа
не било непознато во светот, посебно на Балканот и во Македонија како негов дел. Зошто Милетич е споменат во овој текст не е
тешко да се погоди.
Пензионирањето на Милетич најверојатно му паднало
тешко, но тој продолжил со своите активности поврзани со Македонскиот научен институт. Како што видовме, МНИ работел според Уставот кој бил донесен на Основачкото собрание на 21 декември 1923 година.
Во 1935 година бил донесен нов Устав на МНИ. Текстот на
новиот Устав е речиси ист со првиот, при што поголема промена се
забележува во чл. 4. Тука биле додадени две алинеи. Во првата додадена алинеја било напишано дека МНИ се претседава од претседателот, или од еден од потпретседателите и секретарот. Втората
алинеја се однесувала на фирмата на институтот - „Македонски
научен институт“, како и на тоа кој се потпишувал – претседателот или еден од двата потпретседатели и секретарот, или од две
290

Bulletin periodique de la presse yougoslave du 16 fevrier au 20 avril 1934, N. 112,
30 avril 2 mai 1934, Paris, 1934, p. 8.
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други лица кои биле членови на Управниот совет, специјално овластени за тоа од самиот Совет.291
Во 1936 година се појавила последната поголема студија на
Милетич која се однесувала на текст поврзан со Александар Македонски. Поточно тоа бил препис на еден средновековен роман за
Александар Македонски, кој бил подготвен и преведен во 1810 година од страна на извесен Павел Хаџиски Банку Хаџи Кирјаков.292 Професорот во предговорот објаснува зошто решил да ја
објави оваа книга, поточно ракопис. Во предговорот има еден интересен детаљ. Објаснувајќи дека бугарската Александрија од 1810
година бил непознат текст, тој забележал: „ И кај Бугарите отсекогаш, под силно влијание на грчката литература, предметот на
Александријата претставувал посебна атрактивност, уште повеќе
што во неа се говори за Македонија и за Македонците, па во Бугарија имало доста распространети бугарски ракописи за Александријата. Тие биле популарни, и тоа не само поради тоа што, сами
по себе како што се вели, биле забавен романтичен расказ, туку и
затоа што кај нас порано слабо се правела разлика помеѓу Македонците Бугари и древните Македонци на Александар Велики“.293
Професорот Милетич, како претседател на МНИ несомнено бил свесен за финансиските можности на Институтот. Изградбата на Македонскиот културен дом во бугарската престолнина
малку се пролонгирала. Љубомир, чија цел било да заврши со градењето на идното седиште на МНИ, иако во поодминати години,
покажувал силна желба и енергија да се заврши со градењето. На
28 март 1936 година МНИ испратил повик за собирање средства за
завршување на изградбата на Македонскиот културен дом во кој,
покрај објаснувањата на значењето да се заврши со изградбата на
Домот, било објавено дека Институтот ќе земе заем, во вредност
од 5 000 000 лева, кој требало да биде вратен во рок од десет години.294 Домот наскоро бил завршен. За несреќа на Милетич, тој
А. Гребенаров, Македонският научен институт (1923-2008), док. 20, с. 111.
Интересно е да се забележи дека на втората страница од ракописот, како што
нè известува Милетич, бил залепен еден лист на кој стоело дека ракописот
бил преведен од молдовлашки на македонско-бугарски јазик од Павел Хаџи
Кирјаков. Исто така на следната страница, меѓу другото, било напишано дека
Господ бил многу гневен кон земските цареви и за да ги казни „ја избра Господ Бог Македонија поради славата своја“. (Л. Милетич, Една българска
александрия отъ 1810 год., Български старини, книга XIII, София, 1936, с.
48).
293 Исто, с. 6.
294 А. Гребенаров, Македонският научен институт..., док. 24, с. 119–122.
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нема да го дочека осветувањето на Македонскиот културен дом,
кое се случило на 23 јануари 1938 година, неколку месеци по неговата смрт. На објавата за осветување на Македонскиот културен
дом од 23 јануари 1938 година, стоело и неговото име обележано
со крст, исто како и името на Спиро Константинов, човекот кој бил
еден од оние кои ја дале идејата за основање на МНИ.295 Од судбината не се бега.
Годините кои професорот веќе ги носел на себе, не дозволувале активности и напори кои тој ги правел. Според Христо Станишев, на 3 мај професорот се разболел. Тој неколку пати го посетувал Милетич во неговиот дом и разговарал со болниот Љубомир.
Гледајќи дека Милетич полека закрепнува, Станишев дури поверувал дека наскоро Љубомир повторно ќе биде истиот.296 Меѓутоа,
судбината сакала подруг тек. На 30 јуни на Милетич повторно му
се влошила здравствената состојба. На 1 јуни 1937 година згаснал
животот на професорот Љубомир Милетич.
Веста за смртта на поранешниот ректор на Софискиот универзитет и тогашен претседател на Бугарската академија на науките и на Македонскиот научен институт предизвикала големо внимание во Бугарија. Значењето на Милетич за бугарското општество и за тамошната македонска емиграција може да го забележиме во бројните некролози и статии по повод неговата смрт. Повеќе
од 60 текстови во Бугарија биле посветени на неговата смрт. Авторите на некои од написите по повод неговата смрт го возвишувале неговото дело и значење за земјата. Така, Ст. Романски во
текстот по повод смртта на професорот, го споредувал Милетич со
Иван Вазов.297 Славистиката, како наука, според тогашните гледишта загубила голем истра жувач и научник. Романскиот славист
Василе Христу забележал дека не постоело дело на туѓи слависти
кои не го цитирале Милетич.298 Тука треба да забележиме дека и
во хрватскиот весник Обзор имало текстови посветени на Милетич. Исто така Андре Мазон во Revues des etudes Slaves објавил
некролог посветен на професорот, во кој се осврнал на делото на
Милетич, нагласувајќи го неговиот придонес за науката.299
Исто, док. 32, с. 139–140.
Христо Станишев, Спомени за професоръ д-ръ Любомиръ Милетичъ, с. 8.
297 Ст. Романски, Ив. Вазовъ и Л. Милетичъ, Литературенъ гласъ 359, 16. 6 1937.
298 Василе Христу, Проф. Милетичъ и ромънските слависти, Литературенъ
гласъ, бр. 359, 16. 6 1937.
299 Andre Mazon, Necrologis, Revues des etudes Slave, tome 17 fascicles 3-3, Paris,
1937, p. 302-305.
295
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Милетич бил закопан во Софија. Интересен е еден момент
од погребот на професорот Милетич. Ванчо Михајлов во своите
спомени се осврнал и на закопот на професорот. Според неговите
информации, полициските сили од сите страни ја опколиле погребната поворка. На гробиштата имало млади луѓе, кои биле тепани од полицијата, а сето тоа се случувало, според размислувањата
на Михајлов, погребот да не биде искористен за манифестација која би била спротивна на политиката на зближување помеѓу Бугарија и Југославија.300 Дури и да било така како што напишал Михајлов, погребот на професорот сигурно немало да ги наруши односите меѓу двете соседни земји.
МИЛЕТИЧ И СПОМЕНИТЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ РЕВОЛУЦИОНЕРИ
Професорот останал запаметен како човек кој ги собрал и
објавил спомените на повеќемина учесници во македонското ослободително движење. Идејата за собирање и објавување на овие
спомени, најверојатно, била поттикната од состојбите во Македонија, но и од потребата да се забележи споменот на директниот
учесник во настаните кои имаа огромен одек не само на Балканот,
туку и пошироко. Имајќи го предвид интелектуалниот капацитет
на Милетич, но и неговиот голем интерес за македонските проблеми, воопшто не чуди зошто дошол на идеја да ги собере спомените на револуционерите. Поразот на востаниците и задушувањето на Илинденското востание предизвикало големи страдања кај
локалното македонско население. Многумина ги напуштиле реоните кои биле опфатени со Востанието. Во Софија, по востаничкиот пораз, заминале многумина истакнати дејци и раководители на
ВМОРО.301 Нивното присуство овозможило една позитивна работа. Кон крајот на 1903 и во почетокот на 1904 година, Милетич
започнал да ги собира спомените на македонските револуционери. Еден од основоположниците на современата македонска историографија, Љубен Лапе, пишувајќи за Милетич и за спомените
на Ѓорче Петров, забележал: „Како познат филолог за бугарската
јазична проблематика, Милетич по однос на Македонија и нејзиниот народ се покажал како педантен спроводник на идеите на големобугарската буржоазија и дворот, застапувајќи се во сите свои
дела по македонската проблематика за ’бугарскиот карактер’ на
300
301

И. Михайлов, Спомени, т. IV, с. 931.
Д. Гоцев, Българските учени, с. 17.
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Македонија. Меѓутоа, негова несомнена заслуга е што самоиницијативно дошол на среќната идеја да ги запише и објави спомените
на редица творци и учесници во македонското националноослободително движење, посебно на врвните учесници во Тајната македонско-одринска револуционерна организација (ТМОРО) и по тој
начин да зачува од заборавот маса непознати податоци за ова
движење и за Организацијата, како и за нивните водачи“.302 Лапе
е во право за заслугата на професорот Милетич околу собирањето и објавувањето на спомените. Овие спомени, колку и да се субјективни или пак променети во содржина пред нивното објавување, ни даваат обемен материјал за настаните поврзани со Организацијата чија дејност, со сите талкања низ премрежијата на Балканот, овозможи создавање на политичкиот сепаратизам на Македонија во однос на другите, а тоа беше предуслов и за развој на
националната свест кај Македонецот. Самиот Милетич во предговорот на спомените на револуционерот Славејко Арсов, пишува
зошто се нафатил на запишување и објавување на спомените: „Кон
средината на октомври беше сè готово – Востанието беше во крв
задушено, а река бегалци, меѓу нив и повидни учесници и раководители на Востанието, веќе течеше кон Бугарија. Тогаш првпат
видов многумина од војводите кои учествуваа во Востанието, и со
секнат здив го слушав нивното раскажување, што се случувало и
колку се страдало, колкав хероизам покажале простите македонски селани и нивната челад. Си мислев дека настаните за кои сите тогаш си споменуваа до најситните детали, за кусо време ќе се
заборават, дека главните дејци – раководителите на Востанието,
кои најдобро знаеја да ги објаснат тие настани, се смртни луѓе, дотолку повеќе што многумина од нив изјавуваа дека штом ќе помине зимата, пак ќе одат во Македонија за да умрат за делото. Тогаш
решив да спасам за историјата, колку што се може, со запишување
на сеќавањата на повидните револуционери кои се наоѓаа во Софија во текот на зимата 1903–1904 година – сè што се сеќаваа како
учесници во македонското ослободително движење“.303 Милетич
успеал да запише спомени на 26 учесници на македонското револуционерно и ослободително движење.304 Инаку, професорот во
сите спомени дава предговор, некогаш пообемен, некогаш многу
краток, во кој наведува „кратки биографски податоци за личносЉ. Лапе, Ѓорче Петров. Спомени. Кореспонденција, с. 9.
Исто, с. 10; Спомени – С. Арсов, П. Кљашев, Л. Џеров, Г. П. Христов, А. Андреев, Г. Папанчев, Л. Димитров, Култура, Скопје, 1997, с. 34.
304 Љ. Лапе, Ѓорче Петров. Спомени. Кореспонденција, с. 10.
302
303
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тите чиишто спомени ги запишувал, за времето на нивното запишување и карактеристиката на самата личност што му ги изнесувала своите сеќавања“.305 Токму предговорот кон спомените ни кажува што Милетич мислел и чувствувал за своите соговорници и
затоа, иако се мал дел од книгите кои тој ги објавувал, тие се интересни за темата што ја обработуваме.
Првите спомени кои биле објавени од страна на софискиот
професор биле оние од Славејко Арсов. За разлика од некои други
спомени, во овие Милетич многу малку пишува за своите импресии од ресенскиот војвода за време на Илинденското востание. За
него, Славејко бил многу симпатичен, навидум тивок и деликатен човек.306 Според запишаното од Милетич, тој со ресенскиот
војвода прв пат се сретнал на 9 декември 1903 година, по што следеле уште десет средби до последната, која била на 24 февруари
1904 година. На тие средби, Арсов му ги кажал своите сеќавања за
настаните во Македонија кои Милетич нам ни ги пренел.

Спомените на
Славејко Арсов

Во 1927 година Милетич ја подготвил и ја објавил книгата која ги содржи сеќавањата на Дамјан Груев, Борис
Сарафов и Иван Гарванов. Милетич сметал дека времето од загинувањето на
Груев било доволно за да се објават неговите спомени. За него Даме претставувал прв вдахновител и генијален организатор на македонската ослободителна
борба.307 За него, основачот на Македонската револуционерна организација од
Смилево, бил вистински апостол, кој успеал да им внесе силна верба на народните маси во праведноста на нивните
копнеж и на тој начин да ги подготви за
херојските подвизи.

Колку бил Груев популарен помеѓу македонските селани,
сметал Милетич, покажува фактот што тие и по поразот на Илинденското востание, го прифаќале и го криеле од турските власти.
Исто.
Въстаничкото движение въ югозападна Македония (до 1904 год.). По спомени на Славейко Арсовъ, МНИ, София, 1925, с. 6.
307 Спомени на Дамянъ Груевъ, Борис Сарафовъ Иванъ Гарвановъ, МНИ, София, 1927, с. 3.
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Останувањето на Груев во Македонија по илинденскиот пораз, за
професорот се должело на намерата на Груев да го крепи и теши
сопствениот народ во несреќата.308
Груев во есента на 1904 година дошол во Софија. Тоа било
можност Милетич да се сретне со него и да му понуди да ги запише неговите сеќавања. Груев прифатил и останал на тоа што го ветил. Така, на 18 јануари 1905 година се одржала првата средба помеѓу нив, на која смилевскиот револуционер започнал да ги изнесува своите сеќавања. Милетич вели дека во разговорите успеале
да стигнат до крајот на Илинденското востание. Тука прекинале, а
Даме наскоро го посетил и му рекол дека мора итно да замине за
Македонија.309
Даме Груев, според запишаното од професорот, бил многу
краток во своите кажувања за одделните настани, сметајќи дека
доколку раскажува нашироко, тогаш работата би се одолжила, а и
самиот не ги помнел сите детали.310 Груев премногу преживеал за
да помни ситни детали.
За разлика од Груев кој останал во Македонија со цел да
го теши и куражи народот по илинденскиот пораз, доколку тоа
воопшто било можно или пак лесно, еден друг учесник во Востанието заминал за Софија со востаничкото знаме. Тоа бил Борис
Сарафов. И тој, како и Груев, му ветил на професорот дека ќе му ги
пренесе своите сеќавања за македонските револуционерни борби.
Нивната прва средба се одржала на 23 јануари 1905 година. Сарафов, според пишувањето на Милетич, на нивните средби и разговори бил отворен и му рекол дека сака да му раскаже сè што смета дека е важно.311 Милетич признава дека бил воодушевен од начинот на кој неговиот собеседник раскажувал, та дури повремено
се насладувал од неговите раскажувања.
Професорот сметал дека за Сарафов можело да има различни мислења, па затоа можеби спомените би помогнале да се
надминат некои предрасуди за него, кои според запишувачот на
спомените се должеле на неговиот авантуристички дух. За Милетич, слабата страна на Сарафов била неговата навика бескрупулозно да дејствува по принципот целта ги оправдува средствата.312
Исто, с. 4.
Исто, с. 5.
310 Исто.
311 Исто, с. 31.
312 Исто, с. 32.
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Тоа не го менува ставот на Милетич дека Сарафов бил патриот и
честољубец. За него, офицерот на бугарската војска и поранешен
претседател на Врховниот македонски комитет бил силна и необична личност.
Третата личност во оваа книга со спомени бил Иван Гарванов, но мислењето на Милетич за него ќе го оставиме за подоцна.
Кога се говори за Сарафов, не може да се одмине пиринскиот војвода Јане Сандански. Милетич, иако во 1907 година сметал дека
неговите приврзаници треба да се обесат поради убиството на Сарафов и Гарванов, во 1927 година објавил книга со спомени на неколку македонски револуционерни дејци, меѓу кои бил и Сандански. Милетич го запознал пиринскиот војвода по задушувањето
на Илинденското востание. Нивната дружба за запишување на
спомените на Сандански започнала на 14 јануари 1904 година и
двајцата се сретнале, како што известува Милетич, неколку пати
за да бидат запишани спомените на Сандански.313 За запишувачот
на спомените, слично како и кај Сарафов, и кај пиринскиот војвода можело да се забележи дека дејствувал во услови според
принципот целта ги оправдува средствата. Милетич забележува
дека Сандански пред да ја зароби или киднапира американската
мисионерка Елен Стон, побарал дозвола од повисоките инстанци.
Тој забележал дека Сандански целиот план во однос на Стон го извршил со посебен такт, трпение и решителност.314 Во однос на
прашањето на Востанието, професорот забележува дека Јане, кој
бил жесток противник на едно друго врховистичко востание за
кое се агитирало, останал изненаден од решението во Солун за
започнување на востаничките активности. Затоа, според Милетич, Сандански незадоволен од ова решение, земал мало учество
во него. Професорот пишува дека Јане влегол во остар судир со
врховистите, но се чувствувал разочаран и од Организацијата. Тој
не го криел своето разочарување по Востанието од Револуционерната организација и поради тоа, како што забележува професорот,
тој се залагал за нејзино реформирање врз подемократски основи.
За разлика од порано, во предговорот на спомените на Сандански
не може да најдеме осуда од страна на Милетич. Напротив: „некои
од неговите подоцнежни постапки ќе се објаснат и со силните, авДвижението отсамъ Вардара и борбата съ върховиститя. По спомени на
Яне Сандански, Черно Пяевь, Сава Миахйловъ, Хр. Куслевъ, Иван Анастасовъ Гърчето, Петъръ Хр. Юруруковъ и Никола Пушкаровъ, МНИ, София,
1927, с. 8.
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тократски инстинкти на овој револуционер оригинален по својата решителност и упорност, што по случаен стек не се издигнал
до тоа да игра главна заповедничка улога во Серскиот реон. Според правилото дека човекот расте заедно со своите повисоки задачи, така и Сандански постепено се покажува во својот вистински
лик, дури допрва за време на вториот период на неговата револуционерна дејност му паѓа сам да решава важни и тешки задачи“.315
Токму оваа последна реченица на Милетич била сфатена како негова согласност за тоа што го правел Сандански и затоа ќе биде
критикуван.
Спомените на Ѓорче Петров кои Милетич ги објавил во
1917 година се исклучително важен извор за историјата на македонското ослободително движење во Илинденскиот период. Интересно е да се спомене дека спомените на Ѓорче биле објавени на
208 страници и претставуваат најобемни сеќавања на еден македонски револуционер кои биле објавени од страна на софискиот
професор, но како што забележал професорот Лапе: „за жал, тие
ги опфаќаат биографските податоци од животот на Ѓорче Петров
и неговото учество во македонското националноослободително
движење само до август 1904 година“.316
На почетокот од предговорот кон спомените на Ѓорче Петров, Милетич го оценил прилепчанецот како необично силна и
оригинална личност.317 Според неговите зборови, иако Ѓорче повеќе од времето поминал во Бугарија, како задграничен претставник на Организацијата, сепак неговата дејност достигнувала до
Македонија. Токму неговата дејност на многумина им пречела или
не им се допаѓала: „И не напразно беше создадено мислењето за
него дека тој е главниот spiritus regens во повеќето важни, таинствени потфати за делото на револуцијата“.318 За Милетич, Ѓорче многу рано започнал да се смета за вешт дипломат со таинствени потфати... И една друга карактерна црта кај Ѓорче која правеше
впечаток – неговата пословична упорност во исполнувањето на
дадената цел, при што не секогаш се правел избор на средствата
за да се постигне целта“.319 Професорот забележал дека основаната догма на Ѓорче во однос на Македонската револуционерна орИсто, с. 9–10.
Љ. Лапе, Ѓорче Петров. Спомени. Кореспонденција, с. 11.
317 Спомени на Гьорчо Петровъ, Материяли за историята на македонското освободително движение, кн. VIII, МНИ, София, 1927, IX.
318 Исто.
319 Исто, X.
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ганизација била запазување на самостојноста и независноста од
влијанијата на надворешните фактори, и поради тоа Милетич смета дека тој не секогаш се покажувал како реален политичар. Поради својата фанатична приврзаност кон независноста на Организацијата и чувањето од вмешување во нејзините работи од страна на
Врховниот комитет и посебно од страна на бугарските влади, Ѓорче бил сметан за македонски сепаратист.320 Од друга страна, читајќи го предговорот на Милетич, може да забележиме дека професорот во еден дел од него смета дека кај Ѓорче постело едно големо
его и самиот себеси се преценувал.321 Поради некои квалификации
изречени од страна на софискиот професор за прилепскиот револуционер, професорот Лапе забележал дека Милетич имал тенденција да го омаловажи и оцрни Ѓорче.322 Професорот Лапе не
бил единствениот македонски научник кој му забележува на Милетич во однос на некои негови констатации за Ѓорче Петров.
Така, Гане Тодоровски во едно негово дело напишал: „Љубомир
Милетич цинично забележува во предговорот на Ѓорчевите „Спомени“, во 1927 година дека... Се разбира, резонот на Милетич е супер-врховистички и единствено можел да се восхити само Симеон
Радев, кој по четириесет години ќе се обиде да го парафразира својот претходник“.323 Кога е во прашање функционирањето на Организацијата, Милетич забележал, врз база на тоа што му го изнел
Ѓорче кога му ги кажувал своите сеќавања, дека овој се залагал за
поголема демократизација на Македонската револуционерна организација, сметајќи дека нејзините неуспеси се должеле на нејзината централизација. Интересно е да се забележи дека, за разлика
од другите спомени, Милетич при крајот на предговорот кон спомените на Ѓорче напишал дека неговата личност допрва праведно
ќе биде оценувана, откако ќе бидат публикувани повеќе податоци

Милетич забележал дека Ѓорче во спомените енергично протестирал против
таквото криво разбирање на неговите вистински родољубиви побуди (исто,
XI). Македонскиот историчар Љубен Лапе, коментирајќи ја оваа забелешка
на Милетич, напишал: „Очевидна е намерата на Милетич да фалсификува
дека Ѓорче правел само впечаток на „сепаратист“, а всушност не требало да
се смета за таков, зашто божем и тој самиот протестирал во своите спомени,
без да укаже по каков повод и на кое место во спомените“. (Љ. Лапе, Ѓорче
Петров. Спомени. Кореспонденција, с. 13).
321 Спомени на Гьорчо Петровъ, XI.
322 Љ. Лапе, Ѓорче Петров. Спомени. Кореспонденција, с. 12.
323 Гане Тодоровски, Трактати за сонцељубивите, Култура, Скопје, 1974, с.
208.
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од првиот период на македонското ослободително движење.324 Сепак, тој забележал дека Ѓорче се трудел да биде објективен колку
што можел тоа да го прави една личност како него. Професорот ги
запишал сеќавањата на Ѓорче на 23 средби кои се одржале меѓу
нив двајцата од 29 мај до 30 јуни 1908 година. Несомнено, Ѓорче
бил еден од најголемите дејци на македонската револуционерна
организација и можеби затоа и неговите спомени биле и најголеми по број на страници, иако во нив, како што забележавме погоре, бил опфатен периодот до 1904 година, поточно до август истата година. Токму затоа, тука ќе го цитирам професорот Лапе:
„Навистина е голема загуба за историјата на македонското националноослободително движење што Милетич не успеал да го забележи дополнително периодот од 1904 година наваму и учеството
на Ѓорче Петров во него, бидејќи ни тој период не е помалку важен и интересен од претходниот“.325
Пандо Кљашев бил еден од оние дејци кои зеле значајно
учество во Илинденското востание. Тој, како и многумина, по поразот, заминал во бугарската престолнина. Таму се сретнал со професорот. Кљашев на Милетич му оставил силен впечаток, не само
со изгледот, туку и со начинот на размислување, интелигенцијата,
скромноста.326 Пандо се согласил со предлогот на професорот да
му ги раскаже своите сеќавања, по традиција, на средби во неговиот дом. Милетич бил восхитен од Кљашев поради „својот свеж
ум; одговарајќи на прашањата, прецизно соопшти многу дати,
имиња, описи на ситни случки, биографски податоци за разни,
второстепени личности, четници и сл., како што ќе забележи читателот во спомените“. 327 Милетич, не ги крие емоциите кон Кљашев – од него излегувала меланхолична добрина. За професорот,
Кљашев имал силни патриотски чувства и голема верба во македонското народно дело.328
Како што видовме погоре, атентатите што ги извршиле во
Солун младите македонски анархисти во април 1903 година, оставиле силен впечаток кај професорот. Имајќи ја предвид неговата
заинтересираност да собере што е можно повеќе материјал за македонското ослободително движење, може само да претпоставиСпомени на Гьорчо Петровъ, XIII.
Лапе, Ѓорче Петров. Спомени. Кореспонденција, с. 11.
326 Пандо Кљашев во: Спомени- Спомени – С. Арсов, П. Кљашев, Л. Џеров, Г. П.
Христов, А. Андреев, Г. Папанчев, Л. Димитров, с. 149.
327 Исто.
328 Исто.
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ме колкава била заинтересираноста на професорот да добие барем
некаква информација за атентатите од директните преживеани
учесници. За негова среќа, Младотурската револуција овозможила
амнестија со која двајца преживеани атентатори се вратиле во Македонија од заточението во последниот османлиски посед во Африка – Либија. Тоа биле Павел Шатев и Ѓорѓи Богданов.
Павел Шатев во текот на ноември 1908 година ја посетил
Софија, со цел да ја однесе мајка му на лекување. Така, се укажала
можност за средба на Милетич со сведокот и учесник во Солунските атентати. На 6 ноември 1908 година, била одржана првата средба помеѓу Милетич и Шатев во домот на професорот.329 Според тоа
што може да го прочитаме, Шатев му оставил силен и позитивен
впечаток на Милетич со својата трезвеност и интелигенција. Запишувачот на спомените забележал дека младиот кратовец добро го
владее францускиот јазик, а и покрај страдањата – многу читал. За
разлика од другите спомени, Милетич престанал да ги запишува
сеќавањата на Шатев, откако овој му кажал дека во текот на заробеништвото во Либија правел сопствени белешки за доживувањата.330 Тоа не можело да не предизвика интерес кај софискиот
професор. Шатев не бил затворен за споделување на тоа што го напишал. Тој му го покажал својот дневник на Милетич. Откако го
прочитал тоа што било напишано од кратовецот, професорот го
посоветувал Шатев да ги надополни своите забелешки со постојната литература. Шатев тоа го прифатил и во 1910 година ја објавил својата книга Заточението во Сахара – Фезан.331 Така, спомените што Милетич ги објавил за Шатев се разликуваат во однос на
другите, затоа што во нив професорот го објавува и тоа што кратовецот го објавил, но со одредени скратувања.332 Милетич, видовме
дека бил импресиониран од Шатев, но исто така и од останатите
гемиџии, кои не можел да ги запознае. Тој, исто така, им се восхитувал на преживеаните кои завршиле во африканската пустина.
Според неговите зборови „нивната горчлива судба воопшто ја
симболизира судбата на измачената и окрвавена Македонија по
Востанието, која со стегнато срце поднесе неискажливи маки, без
да падне со духот, горда во својата свест за правичноста на народното дело“.333 Во однос на останатите гемиџии, Милетич не дава
П. Шатев, Солунскиот атентат и заточението во Фезан, с., 18.
Исто, с. 19.
331 Исто.
332 Исто, с. 19–20.
333 Исто, с. 20.
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свои видувања, туку ги користи мислите на Ст. Симеонов, кој во
1921 година во Софија ја објавил брошурата „Солунскиот заговор“
и во неа се произнел за младите македонски анархисти, секако со
позитивни квалификации.334
Милетич, како дел од Помирувачката комисија која работела на смирување помеѓу двата Врховни комитета и Македонската
револуционерна организација, во текот на обидите за приближување на ставовите, имал можност да се сретне и со Сава Михајлов,
еден од доверливите луѓе на Гоце Делчев. Професорот тоа го забележал во предговорот кон спомените на Михајлов: „На Собранието наместо Делчев се појави Сава Михајлов. Не познавајќи ги
подробно претходните случки, кој тој ги беше преживеал, во судирите со луѓето од Врховниот комитет, тогаш не можев добро да
ги проценам неговите мотиви, поради кои Михајлов крајно недоверливо се однесуваше спрема претставниците на спротивната
страна, меѓу кои беше и тогаш пензионираниот генерал Цончев.
Добро го помнам спокојното, но импресивно држење на Михајлов
и големото значење кое, на секој негов збор, го даваа претставниците. И кога на крај на Заседанието некако се дојде до една спогодба и се состави помирувачкиот протокол, кој требаше да се потпише следниот ден од претставниците на двете страни, Сава Михајлов изјави дека тој ја прифаќа постигнатата спогодба, но е уверен
дека другата страна нема да го исполни тоа. Тој имаше право –
следниот ден Цончев и неговите другари се одрекоа од спогодбата
и откажаа да го потпишат протоколот...“.335 Дали импресиите од
овој настан влијаеле врз ставот на Милетич за Михајлов, може само да претпоставуваме, но останува фактот дека професорот имал
позитивно мислење за македонскиот револуционер. За него Михајлов бил човек кој се одликува со голема писменост и решителност во своето однесување и дејствување.336
Читателот може лесно да забележи дека професорот во дел
од своите спомени дал многу краток предговор за одредени македонски револуционерни дејци. Таков бил случајот со предговорот
кон спомените на Лука Џеров, Ѓорѓи Поп Христов, Ангел Андреев,
Георги Попанчев и Лазар Димитров. Тука, за разлика од спомените на Груев, Сарафов, Сандански, Петров или Шатев, многу малку
може да забележиме како ги доживувал Милетич своите соговорници. Така, во предговорот за Георги Поп Христов, Милетич го
Исто, с. 20–28.
Движението отсамъ Вардара и борбата съ върховиститя, с. 78–79.
336 Исто, с. 77.
334
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оценил својот соговорник како скромен човек, но забележал дека
поради немање време кратко се задржувал на деталите, а тие биле
мошне важни за него.337 Во предговорот за спомените на Лука Џеров, дадени се кратки податоци, со една позитивна оцена дека активноста на споменатиот придонела за успешно развивање на револуционерното дело во Демирхисарско.338 Во предговорот кон
спомените на Лазар Димитров, покрај забелешката дека се работи
за негов поранешен студент, Милетич забележал дека неговиот соговорник изнел интересна теза за заложбата на Гарванов за кревање Востание. Имено, според Димитров, Гарванов во својата заложба за кревање Востание „работел во договор со влијателни лица од
егзархиската средина во Цариград. Ставовите на Димитров не се
доволно поткрепени со факти, па ова интересно прашање треба
внимателно да се расветли“.339 Кон оваа група може да го додадеме
и Христо Куслев: „интелигентно момче, кое ја завршило солунската гимназија и поранешен народен учител, е еден од првите кои ме
посветија во работите на Внатрешната...“.340 Интересно е да се забележи дека во овој вовед професорот признава дека бил изненаден од податоците кои му ги кажал Куслев, особено за жестоките
казни кои биле применувани кон лесните жени кои не ја почитувале наредбата на Организацијата да немаат односи со Турците.341
Кога, пак, е во прашање Илинденското востание, Милетич забележал дека неговиот соговорник, кој дејствувал во Струмичко, не кажувал многу детали, бидејќи и тој сметал дека Востанието било избрзано.
Гарванов, исто како и Сарафов бил ликвидиран по налог на
Сандански. Во предговорот кон спомените на Гарванов, професорот забележал дека овој случајно дошол во македонските средини,
како учител по физика и математика во Солунската гимназија.342
Меѓутоа, набрзо се вклучил во македонското движење. Милетич го
опишува како огнен патриот и честољубив. Сеќавањата на Гарванов, професорот започнал да ги запишува во мај 1905 година, но
Георги Поп Христов во: Спомени – Спомени – С. Арсов, П. Кљашев, Л. Џеров, Г. П. Христов, А. Андреев, Г. Папанчев, Л. Димитров, с. 287.
338 Лука Џеров во: Спомени – Спомени – С. Арсов, П. Кљашев, Л. Џеров, Г. П.
Христов, А. Андреев, Г. Папанчев, Л. Димитров, с. 263.
339 Лазар Димитров во: Спомени – Спомени – С. Арсов, П. Кљашев, Л. Џеров,
Г.П. Христов, А. Андреев, Г. Папанчев, Л. Димитров, с. 355.
340 Движението отсамъ Вардара и борбата съ върховиститя, с. 101.
341 Исто.
342 Спомени на Дамянъ Груевъ, Борис Сарафовъ Иванъ Гарвановъ, с. 103.
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како што забележал Милетич, не ги завршиле, зашто Иван, по едно известување, заминал и понатамошните контакти биле прекинати. За разлика, на пример од Сарафов, Гарванов во своите искажувања пред професорот, сметал дека е излишно да се задржува
на случувањата во Македонија за кои подробно се пишувало во бугарскиот печат.343 Својот предговор, слично како и во статијата објавена во Илустрација Илинден по повод 25-годишнината од
убиството на Сарафов и на Гарванов, Милетич го привршува со
спомнување на причината за нивното убиство: „Внатрешните
дејци од крилото на Сандански, тогаш, особено непријателски беа
настроени кон Борис Сарафов, а исто така и против Гарванов, сомневајќи се во нив за кроежи кои се штетни за македонското дело.
Затоа и Гарванов, заедно со Сарафов, стана на двојното убиство
на 10 декември 1907 година“.344
Спомените на Гарванов се интересни и од еден друг аспект.
Имено, тој заедно со уште неколкумина кои му ги кажале своите
сеќавања на софискиот професор, биле родени во Бугарија. Едем
од нив бил и Христо Чернопеев. За Милетич, Чернопеев, несомнено, бил голема личност. Тој, според професорот, се здобил со големо име, особено што „нему му падна да го изнесе првиот по значење крвав судир со турската војска кај село Бајалци (на 4 февруари 1901 г.)...“.345 Иако, Милетич него го гледал како голема личност, тој сепак забележал дека Чернопеев го потрошил поголемиот дел од времето во крвави судири со врховистите. Професорот,
според тоа што го напишал во предговорот кон спомените на Чернопеев, сметал дека тој бил човек кому поумните и поитрите од
него можеле да му влијаат, иако тој дејствувал без да биде раководен од личните амбиции.346 Во таа насока, Милетич забележал:
„Се гледаше дека Чернопеев, иако немакедонец, се посветил во
службата за ослободувањето на Македонија, не од лична амбиција
да се прочуе со подвизи во тогаш опасното револуционерно поле,
туку поради силно патриотско чувство...“.347
Никола Пушкаров, како и Гарванов и Чернопеев, бил роден во Бугарија. За Милетич, Пушкаров бил заслужен со својата
агитација што спречил, во Скопскиот реон, можно продолжување
на активностите на Врховистите по завршувањето на ГорноџумајИсто, с. 107.
Исто, с. 108.
345 Движението отсамъ Вардара и борбата съ върховистите. с. 49.
346 Исто, с. 51.
347 Исто, с. 50.
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ската акција во 1902 година и на тој начин биле спречени турски
репресалии врз невооруженото население.348 Всушност, овој деец,
добар дел од својата активност насочи кон судир со Врховистите.
Професорот сметал дека Пушкаров бил изненаден од решението
за Востание во 1903 година и поради тоа во Скопскиот реон дејствувањето било ограничено на организирање помали чети „колку
за евентуална заштита на населението од башибозукот“.349 За Петар Јуруков, Милетич дава мал предговор во споредба со оние на
Гарванов и Чернопеев, но во него напишал: „Иако не беше родум
од Македонија, Јуруков толку се сродил со македонското ослободително дело, што и по несреќниот крај на Востанието сакаше да
продолжи да работи во Македонија, за каде, ми се чини, повторно замина и повеќе не се врати“.350
Во Македонската револуционерна организација и нејзината борба за автономија се истакнал и еден Грк по националност
роден во Македонија, во градот Мелник. Тоа бил Иван Анастасов
Грчето. Тоа било интересно и за Милетич, кој запишал: „Во спомените на Иван Анастасов Грчето, родум од Мелник, особен интерес
привлекува необичниот факт дека еден младинец по народност
Грк толку се сродува со ослободителната македонска идеја и поднесува големи душевни и физички страдања само затоа што бил
осомничен од луѓето од Организацијата, со кои работи за делото,
дека бил шпион и, покрај сè, и кога го убиваат брат му, под истото,
без никаква основа, сомнение, кој со него тргнал како четник, пак
останува верен на Организацијата до крајот на Востанието. Оттаму, Иван Анастасов е редок пример на благороден карактер и
заслужува голема почит од наша страна“.351 Овие зборови на професорот доволно говорат за неговото мислење за Ивана Анастасов
Грчето.
На крајот ги оставив спомените на Татарчев, поточно мислењето на професорот за еден од основачите на Македонската револуционерна организација. Има и причина за тоа, а одговорот ни
го дава запишувачот на сеќавањата на револуционерите. Предговорот кон спомените на д-р Татарчев е многу краток во однос на
некои други кои Милетич ги напишал во книгите каде што се сеќавањата на македонските револуционери. Професорот забележал дека при формирањето на Македонската револуционерна орИсто, с. 177.
Исто.
350 Исто, с. 155.
351 Исто, с. 131.
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ганизација, многу значајна улога му припаднала на Татарчев.352
Професорот, според сопственото признание, сметал дека „е од особено значење празнината во моите записи поради немањето спомени од д-р Христо Татарчев, во времето кога се поставувала основата на ВО под негово претседателство“.353 Затоа тој се обидел да
стапи во контакт со еден од основачите на Организацијата за да ги
запише и неговите спомени. Конечно, во јануари 1917 година,
двајцата се сретнале и Милетич запишал мал дел од сеќавањата на
докторот. За жал, поради обврските на Татарчев, спомените останале недовршени.
Спомените на Татарчев и на Герџиков биле и последните
кои биле редактирани и објавени од страна на Милетич. Во предговорот кон овие спомени професорот забележал дека „со оваа
книга се завршува обнародувањето на материјалите за македонското ослободително движење, коишто ги бев запишал според усното раскажување на дејците, што се отпечатени во девет книги.
Тие ќе се дополнуваат и поправаат со нови спомени на сè уште живи дејци, кон кои Македонскиот научен институт веќе испрати покани да го запишат тоа што помнат од својата дејност по македонското прашање“.354
Запишувањето и објавувањето на спомените на македонските револуционери несомнено била тешка работа. За одговорноста само може да претпоставиме. Илузорно е да се мисли дека
сите што професорот сакал да ги седне за да му ги кажат своите сеќавања за настаните во Македонија кои доведоа до Илинденското
востание би можеле да бидат запишани. За некого, можеби, желбата на Милетич за запишување на спомените и не била баш
прифатлива идеја. Битолчанецот Анастас Лозанчев, во своите спомени за Илинденското востание, ни дава интересни податоци.
Според неговите записи, тој во бугарската престолнина пристигнал кон крајот на октомври 1904 година. Како што забележува
„Проф. Милетич ги имаше веќе напишано „спомените“ на многу
војводи и други дејци, и при една средба ми предложи да ги публикува и моите спомени. Јас не му одговорив ништо, но поканата
не ја прифатив. Бев болен, растроен, со заслабнати нерви и воопшто, не ми беше пријатно да се занимавам со таква работа“.355 ПоВъ Македония и Одринско – Спомени на Михаилъ Герджиковъ. Първиятъ
комитетъ на ВМРО..., МНИ, София, 1928, с. 91.
353 Исто.
354 Исто.
355 Анастас Лозанчев, Илинденското востание, Култура, Скопје, 2003, с. 11.
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доцна Лозанчев ќе почне да се занимава со своите спомени. Исто
така, во предговорот од спомените за Даме Груев, Милетич ни дава информација дека првично еден од највидните македонски револуционери Пере Тошев прифатил да му ги раскаже спомените,
за потоа да замине без да му се јави на професорот и на тој начин
не се исполни ветеното.356
Интересно е да се спомене, кога е во прашање објавувањето
на спомените на македонските револуционери, дека Иван Михајлов во 1927 година предложил финансиска помош за Македонскиот научен институт со цел да не биде запрена понатамошната работа на објавување на спомените.357 За разлика од него, еден друг
деец на ВМРО имал спротивно мислење за излегувањето на спомените на македонските револуционери. Александар Протогеров испратил едно писмо до задграничното претставништво на ВМРО и
до самиот запишувач на спомените Милетич. Според Протогеров,
сите биле убедени дека печатењето на спомените, собрани од Милетич, од страна на Македонскиот научен институт ќе биде многу
корисно. Меѓутоа, во нив имало многу невистини и субјективизам,
сметал Протогеров.358 Како пример, го посочил неговиот земјак,
Петар Чаулев, за кого тврдел дека не ја говори вистината. Протогеров во ова писмо отворено го поставил прашањето дали е вистинското време за печатење на спомените. Меѓутоа, внимателното
читање на писмото не води и до заклучок дека Протогеров, најверојатно, бил погоден од некои воведни забелешки на професорот
Милетич. Така, тој забележал: „Господинот Милетич во својот
предговор говори како Сандански постепено растел и стигнал да
разрешува важни и мачни задачи?! А многу добро се знаеше каква
беше културата на Сандански и како и со какви задачи можеше да
се нагрбува“.359 Милетич ,забележавме во моментите кога Гарванов и Сарафов беа убиени во Софија, сметал дека луѓето на Сандански требало да бидат обесени, но тоа не значело дека тој немал одредена почит кон познатиот пирински војвода. Како и да е,
не можело да се очекува сите да бидат задоволни од објавувањето
на спомените на македонските револуционери. Во нив сигурно
имало субјективност и неточни работи, но најверојатно имало и
Спомени на Дамянъ Груевъ, Борис Сарафовъ Иванъ Гарвановъ, с. 5.
Александър Гребенаров, Бележки на членовете на ЦК на ВМРО за Македонския научен институт през 1927 година, Македонски преглед, XX, кн. 4, София, 1997, с. 123.
358 Исто, с. 131.
359 Исто, с. 132.
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некои работи кои биле непријатни за тогашните современици.
Анастас Лозанчев, пак, имал критика од друг вид за спомените
кои ги објавил Милетич. Иако, како што забележавме, самиот вели дека го одбил професорот за понудата да му ги публикува спомените, а и не сакал да се занимава со таква работа, тој сепак започнал да се занимава токму со своите спомени. Во нивниот вовед, меѓу другото запишал: „Пред извесно време седнав и напишав: За спомените на проф. Милетич, од војводи и други дејци,
како и за други изданија, кои ги третираат прашањата на ВМОРО,
поправки, извадоци, критики и размислувања. Од Анастас Лозанчев“.360 Во таа негова критика тој се осврнал на 8 книги спомени
кои ги објавил софискиот професор. Очигледно, објавените спомени биле провокација за битолчанецот, а и имало зошто. Лозанчев се решил да ги напише спомените, бидејќи заклучил, откако
ги прочитал, дека по Цончев и Сарафов, тој бил најнапаѓаниот во
нив.361 За жал, тој морал сам да се занимава со сите, иако имал
понуда, која, како што самиот вели, не ја прифатил.
На крајот, кога е во прашање Милетич и неговата улога во
собирањето и објавувањето на спомените на македонските револуционерни дејци, повторно како и на почетокот ќе го искористам
мислењето на професорот Лапе: „До која мера, пак, вршел интервенции во самиот текст на раскажувачите на спомените, не сме во
состојба да констатираме, освен во случаи кога самите раскажувачи објавиле свои верзии на спомените или делови од нив, што не е
толку чест случај, или кога објавените архивски документи дозволува тоа да се констатира, што е уште поголема реткост“.362 Милетич во предговорот на спомените од Славејко Арсов нагласил
дека се трудел целосно да го почитува јазикот на раскажувачите
и дека неговите запишувања имале речиси целосно карактер на
оригиналот на нивните автори.363 Токму овие негови зборови некако се надополнуваат со зборовите на професорот Лапе околу автентичноста на спомените кои ги запишал и објавил софискиот
професор со штипски корени. Сомнежите веќе постојат. Македонскиот историчар Ванчо Ѓорѓиев, кој ја истражува дејноста на Македонската револуционерна организација, во една негова статија
посветена на Дамјан Груев, се осврнува и на Милетич и на спомените од споменатиот македонски револуционер. Ѓорѓиев забелеА. Лозанчев, Илинденското востание, с. 11.
Исто.
362 Љ. Лапе, Ѓорче Петров. Спомени. Кореспонденција, с. 10.
363 Љ. Лапе, Ѓорче Петров. Спомени. Кореспонденција, с. 11.
360
361
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жува дека спомените на Дамјан Груев, забележани од софискиот
професор, биле објавени во две варијанти.364 Двата текста значајно
се разликувале, а одредени делови воопшто не постоеле во другата
варијанта. Затоа овој македонски историчар смета дека текстовите
на спомените на македонските револуционери, кои биле редактирани од Милетич, треба да се користат со резерва.365 Во преведените и објавени спомени на Павел Шатев на македонски јазик
под редакција на Гане Тодоровски, во една фуснота може да се
прочита дека Милетич стоел зад интервенциите во текстовите на
делата на Шатев.366 Во македонската историографија постојат и
други размислувања околу можноста Милетич да интервенирал во
текстовите и да ги променил. Иван Катарџиев во својот предговор
кој се однесувал на книгата со спомените на Иван Хаџи Николов,
Даме Груев, Борис Сарафов, Јане Сандански, Михаил Герџиков и
Христо Татарчев, напишал: „ На адреса на Милетич се упатувани
доста забелешки за „фризирање“ на спомените. Конкретен доказ
за тоа, на авторот на овие редови не му е познат. Од своја страна,
спомените на Татарчев и на Герџиков се објавени во време на нивниот живот. Колку што е познато, тие не упатија ниту една забелешка на нивните кажувања запишани и објавени од Милетич“.367
Самиот Милетич во однос на спомените на македонските револуционери признал дека некои работи ги премолчел, односно не ги
отпечатил. Така, во еден негов разговор со Димитар Мирчев, професорот изјавил: „Господине Мирчев, вие имате стар обичај да
потхранувате раздори во ослободителното дело. Се сеќавате дека
сакавте да го убивате Дамјан Груев во Солун. Јас намерно го премолчев тој факт во спомените на големите дејци кои се запишани
од мене – за да не им посочувам на поколенијата таков срамен
план...“.368 Може да заклучиме дека Милетич вршел интервенции
во спомените, но мора да забележиме, исто така без намера да го
браниме или критикуваме, дека собирањето и запишувањето на
спомените на македонските револуционери од негова страна,
претставува голем придонес за македонската револуционерна и
Ванчо Ѓорѓиев, Нови моменти од животот и дејноста на Дамјан Груев, Дамјан Груев (1871–1906). Сто години од неговата смрт (1906–2006), Скопје,
2007, с. 32.
365 Исто, с. 33.
366 П. Шатев, Солунскиот атентат и заточението во Фезан, с. 12.
367 Спомени – Иван Хаџи Николов, Даме Груев, Борис Сарафов, Јане Сандански, Михаил Герџиков и Христо Татарчев, Култура, 1995, с. 23.
368 И. Михайлов, Спомени, т. IV, 1973, с. 265.
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ослободителна борба. Запишувањето на спомените на македонските револуционери и нивното објавување од страна на професорот не останал залуден напор и труд. Македонските кругови во
Бугарија, уште од самиот почеток, овие спо0мени ги сметале за посакувана литература. Така, Михаил Сматракалев, еден од најистакнатите членови на Македонскиот литературен кружок во Софија, во еден список на работни обврски, забележал: „6. Да се
прочитаат сите книги од Милетич „Спомени“.369 Нема да згрешиме доколку кажеме дека тој ја поставил основата за понатамошно
проучување на македонското ослободително движење од крајот на
XIX и почетокот на XX век. Тоа движење ја почна борбата за автономија на Македонија, која прерасна во борба за независност и
посебност на Македонците во однос на соседите.
МИЛЕТИЧ И МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ
НИЗ СТРАНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД
Една од задачите која била поставена пред членовите на
МНИ, било издавањето на едно списание во кое би биле објавувани статии што се однесувале на Македонија. Самото име, кое било
одбрано за новото списание Македонски преглед, покажувало какви теми би биле објавувани во него. Сепак, за издавање на списанието биле потребни финансиски средства. Управниот совет на
МНИ, во кој бил и Милетич, на 15 февруари 1924 година упатил
покана за претплата до заинтересираните во која се објаснувале
целите на Институтот и затоа, „за остварување на целите на Македонскиот научен институт, исклучително смета на пожртвуваноста
на Македонците и оние кои сочувствуваат со нивното свето дело.
Управниот совет, пристапувајќи кон првиот свој потфат - издавање на научно-литературното списание Македонски преглед – го
поканува секој Македонец и родољубив Бугарин да се запише за
претплата, како и да притекне на помош, во зависност од своите
средства за постигнување на другите цели на Институтот“.370 Претплатата на Македонски преглед изнесувала 200 лева, кои можеле
веднаш да бидат уплатени или пак на две рати.371 Меѓутоа, целта
на издавањето на ова списание не била само да се запознае бугарВасил Тоциновски, Македонскиот литературен кружок, Софија 1938–1941,
Документи, АМ, Скопје, 1995, док. 19, с. 104.
370 А. Гребенаров, Македонският научен институт (1923–2008), док. 6, с. 74.
371 Исто.
369
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ската јавност со ставовите на научниците околу Македонија, туку
тоа да биде дистрибуирано надвор од границите на Бугарија. Затоа
неколку месеци по првата покана за претплата на Македонски
преглед, претседателот на МНИ Иван Георгов упатил покана за собирање почесна претплата за ова списание. Во поканата, Георгов,
меѓу другото, напишал: „...Македонскиот научен институт, кој си
постави за задача да работи за сестрано проучување на Македонија... За да се постигне таа цел, треба да се осветлува, особено
странскиот свет сестрано и со научно средство, во однос на македонскиот проблем. Таа задача има да ја исполни, меѓу другото,
печатениот орган на Институтот – Македонски преглед...“.372 Според Георгов, списанието ќе требало како подарок да се испраќа до
странски институти и личности кои требало добро да бидат запознаени во поглед на Македонија, нејзината историја, етнографија,
стопанскиот живот и културните состојби во неа. За да може таа
идеја да се оствари, односно да добие финансиски средства, Извршниот совет на МНИ решил да ги подели претплатниците на
обични, кои би плаќале по 200 лева годишно, и на почесни, кои
би плаќале по 1 000 лева годишно, кои би добивале луксузно печатено списание со своерачни потписи на членовите на Советот.373
Така започнува еден процес на финансирање на списанието. Секако, претплатата не била единствениот приход со кој се печател
Македонски преглед. Во Бугарија, меѓу македонската емиграција,
списанието Македонски преглед се доживувало „како еден проектор кој ја распрскуваше вештачката темнина над Македонија и го
откриваше, пред очите на странските учени, вистинскиот лик на
нејзиното благородно и јуначко, но многу несреќно население“.374
Тука би сакале да споменеме дека Националниот комитет на македонските емигрантски друштва во Бугарија бил еден од помагателите на МНИ и неговите изданија. Во таа насока, во 1926 година,
овој комитет му дал на МНИ 200 000 лева.375
Името на Љубомир Милетич е нераздвојно поврзано со научното списание Македонски преглед, кое било издавано од страна
на Македонскиот научен институт во Софија. Во ова списание биле објавувани статии на највидните бугарски интелектуалци и научници, како Петар Мутафчиев, Иван Снегаров, Стојан Романски,
Иван Пенаков, Атанас Иширков, Димитар Јаранов, Иван Дујчев,
Исто, док. 7, с. 75.
Исто, с. 75–76.
374 Ив. Снягаров, Проф. Милетичъ като народенъ деецъ, с. 50.
375 ДАРМ, фонд: МНК, кутија 6/1, 1.471.6.26/832–837.
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но и на руски научници кои работеле на теми поврзани со македонското прашање – Селиштев, Державин и Илинскиј.376 Ние тука
ќе се задржиме на оние статии и, пред се, рецензии на професорот
кои биле поврзани со македонското прашање. Милетич како главен уредник на ова списание се појавува од третиот број во првата
година на издавање т.е. од 1925 година. На тоа место останал сè до
својата смрт на 1 јуни 1937 година.377 Темите кои Милетич го обработувал во ова списание биле најразлични. Професорот во списанието објавил 32 студии и статии и околу 130 рецензии и критики.378 Сепак, иследувачот на неговите пишувања во Македонски
преглед, Коста Црнушанов, напишал дека професорот со научни
аргументи пишувал во рецензиите, „особено за ненаучните пишувања на српските и странските научници“, како на пример Белиќ,
Џериќ, Цвииќ, Ивковиќ, Тихомир Ѓорѓевиќ, Германецот Вендел,
Русинот Јастребов, Французите Лондар, Периго и др. Тоа го поттикна нашиот интерес околу овие рецензии, но и неговите статии
во списанието Македонски преглед.379 Всушност, преку нив ги забележуваме и неговите погледи и ставови за Македонија, и етничката припадност на тамошното население. Како што забележал
Стојан Германов, неговиот интерес бил насочен кон Тракија, Македонија и Добруџа, а особено кон втората која, поради редица историски околности, имала трагична судбина.380
Во 1924 година, во француското научно списание Revue des
Etudes Slave се појавила една статија на А. Вајан која се однесувала
на говорите во селата Нивица и Турија. Авторот користел писма на
заробени Македонци од страна на француските сили. Писмата биле пишувани со грчки букви, бидејќи „грчката цензура ги запирала сите писма напишани со кирилица и му ги враќала на испраќачот со една бела картичка со белешка – пишувајте грчки“.381
А. Гребенаров, Легални и тайни организации на македонските бежанци в
България 1918–1947, с. 261.
377 Коста Църнушанов, Академик Любомир Милетич и списание „Македонски
преглед“, Македонски преглед, XIV, кн. 2, София, 1991, с. 79.
378 Македония. История и политическа съдба, с. 210.
379 Освен погоре цитираната статија на Црнушанов, која се однесува на пишувањата на Милетич во списанието Македонски преглед, интересни се и гледиштата на бугарскиот историчар Стојан Германов околу погледите на Милетич за странските автори.
380 Стоян Германов, Чуждестраната литература за Македония в рецензиите на
Любомир Милетич, Македонски преглед, XIV, кн. 2, София, 1991, с. 81.
381 Л. Милетич, Les Parles de Nivica et de Turija (Macedoine occidentale). Par A.
Vaillant (вж. Revue des Etudes Slave, t.IV, s. 53-66, Paris, 1924), Македонски
преглед, I/2, София, 1925, с. 143.
376
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Според Милетич, кој направил рецензија на оваа статија, тоа значело дека треба да се пишува со грчки букви, бидејќи Грците одамна биле навикнати да го трпат σλαυομικτον ιδωμα, само писмото да
е грчко. Според софискиот професор, авторот добро направил што
се послужил со материјал кој исклучувал секакви сомневања дека
тој имал чисто бугарски карактер. Меѓутоа, и оваа статија на Вајан, според погледите на Милетич, имала мал недостаток. Имено,
„авторот внимателно избегнува изречно да го истакне бугарскиот
карактер на разгледуваните говори од него, и се служи со широкото по значење именување „slave“. Тој оди дотаму што објаснувајќи ги турските зборови (арчлак, шуќур) ги посочува, за споредба, истите зборови само кај Бошњаците и Србите, иако не се
општо употребувани по цела Македонија и Бугарија“.382
Споредувајќи ја критиката на текстот на Вајан за македонските говори со онаа која Милетич ја направил за Селиштев кој
во 1918 година објавил една книга за македонските дијалекти во
Казан, може да забележиме големи разлики, во поглед на позитивните зборови употребени за рускиот славист. Тоа може да го забележиме уште од самиот вовед на рецензијата која Милетич ја
направил за книгата на рускиот славист. Софискиот професор и
академик сметал дека му должи на Селиштев големо признание за
неговиот сериозен труд посветен на македонските наречја кој
претставува еден значаен чекор „за да се здобиеме со една систематична западнобугарска дијалектологија на поширока основа,
каква што засега недостасува“.383 Самата рецензија и критика го
дава одговорот зошто Милетич сметал дека му должи едно признание на рускиот славист. Накратко добиваме еден преглед кога
Селиштев се запознал со Македонија и македонските дијалекти,
а тоа било во 1914 година, кога како студент на Казанскиот универзитет го посетил Тетово и регионот. Милетич во критиката напишал дека и покрај секундарните разлики кои ги одликувале бугарските говори, во кои тој редовно ги сместувал и македонските, по
целата територија од истокот до западот кај албанските граници,
старобугарското единство било евидентно. Затоа, сметал Милетич, Селиштев без никакво сомнежи ги сметал македонските говори за бугарски, а за да го потврди тоа – ни дава еден цитат од
книгата на рускиот славист во кој било напишано: „Македонија е
лулка на бугарската преродба. Оттука произлегувале раните пре382
383

Исто, с. 146.
Л. Милетич, А. М. Селищев, Очерки по македонской діалектолоіи, Казань,
1918, Македонски преглед, I/4, София, 1925, с. 96.
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родбеници на бугарскиот народ. Таму биле напишани првите книги на ’припростиот’ некнижевен јазик во полза на народот. Повторно таму, во бугарската печатница во Солун биле печатени некои од тие книги. Во македонските манастири: Слепче, Трескавец, Кичевскиот (Пречиста), Дебарскиот (Св. Јован), Лесновскиот
и некои други, и во време на турското ропство словенската писменост не била прекината, и покрај угнетувањето од страна на Турците и фанариотите и разбојништвото на Арнаутите“.384 Како доказ за припадноста на македонските говори кон бугарските со тезата дека единството на народниот дух се јавува во единството на
јазикот, Милетич навел дека Селиштев набројал 32 јазични карактерни особини кои се еднакво својствени на говорите во Македонија и на говорите во југозападна и источна Бугарија.385
За разлика од пофалните зборови упатени кон Селиштев,
Милетич не штедел остри зборови кога пишувал за делата на српскиот географ и етнограф Јован Цвииќ и на германскиот политичар и интелектуалец Херман Вендел. Неговите критики упатени
кон овие двајца можат да бидат тема за една цела посебна студија,
во која тие би биле детаљно анализирани и би биле барани причините за нив. Тука немаме простор за таква анализа, но не можеме да ги одминеме. Јован Цвииќ го предизвикал интересот и
бесот на бугарската наука уште во првата деценија на ХХ век. Причина за тоа биле неговите пишувања за словенското население во
Македонија и објавените карти, на кои била прикажана етнографската структура на населението во тогаш сè уште османлиска Македонија. Јован Цвииќ во 1906 година, објавил една карта, каде
што за првпат од страна на некој балкански научник на картите се
забележува постоење на посебно словенско население во османлиска Македонија кое не било ниту српско, ниту бугарско. Овој
српски интелектуалец и на картата од 1909 година забележува постоење на македонско-словенско население, и тоа во три групи- 1.
Македо-словени, 2. Македоно-словени под грчко влијание, и 3.
муслимани Македо-словени. Цвииќ и кон крајот на Првата светска војна објавил уште една етнолошка карта на Балканот. На
оваа карта, исто како и на претходните, тој ги навел и Словеномакедонците како дел од Југословените, заедно со Бугарите и
Србо-хрватите. На картата во северозападниот дел на Македонија преовладува српското население, што е дел од неговата теза за
постоење Срби во Македонија и пред Балканските војни. Во таа
384
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насока овој податок не бил никакво изненадување, особено во време кога се очекувала и српската победа во Првата светска војна.
Секако, покрај Срби, во Македонија биле наведени и Грците кои го
заземале најјужниот дел од овој регион, потоа Турците, а во некои
делови на Македонија во самата близина на границата со Бугарија Цвииќ забележал и бугарско население. Меѓутоа, остава впечаток постоењето на споменатото Словено-македонско население.
На картата од 1918 година, српскиот научник забележал дека ова
население е присутно во најголемиот дел од географскиот регион
Македонија. На север до Велес, на запад до Охрид на исток до реката Струма, а на југ до Егејското Море и Солун. Тоа што Цвииќ
го забележал за време на своите истражувања во Македонија и го
ставил на картите, но и во своите книги, не значи истовремено и
признавање на македонската посебност од страна на српските
официјални политички кругови. Самиот Цвииќ за македонското
население говорел како за аморфна маса.
Тезите и картите на Цвииќ биле интересни за европската и
особено за балканската наука, што историјата и етнологијата ги
користеле за докажување на правото врз одредена територија, во
случајов Македонија. На пример, бугарскиот научник Иширков
жестоко ги критикувал тезите на Цвииќ, со забелешка дека словенското население во Македонија било бугарско, а во времето
пред создавањето на бугарската држава најголемите бугарски националисти биле од Македонија. Значи, Милетич не бил осамен
во своите критики кон тезите на Цвииќ. Силната критика на софискиот професор кон српскиот научник била предизвикана од
објавувањето на еден поголем труд на Цвииќ во четири тома, што
всушност бил збир од негови говори и статии. Овие томови биле
печатени во периодот од 1921 до 1923 година. Милетич во воведниот дел од критиката забележал дека овој материјал на Цвииќ
не бил непознат за него, а неговото внимание било привлечено од
главните статии „во кои се засега македонското етнографско прашање“.386 Милетич сметал дека критиките упатени кон тезите на
Цвииќ покажувале дека тие не само што биле тенденциозни, туку
и научно неиздржливи. Според погледите на софискиот професор,
теориите на Цвииќ можеле да бидат поделени во три главни
правци: 1. се докажува дека Македонија била толку изолирана од
Бугарија и од Тракија и затоа не можела со нив да образува
држава, додека со Србија, поради директната врска, таа требало
386
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да образува една државна целина; 2. Цвииќ, иако според Милетич
бил географ, мачно се обидувал како лаик, со сета смелост, да убедува дека македонските Словени биле лишени од секакво национално сознание и следствено претставувале една „неоформена“
или „флотантна“ маса. Милетич забележал дека српскиот научник
сметал оти името Бугарин, кое се користело во Македонија, не требало да се зема сериозно и тоа датирало од поново време; 3. врз основа на првите две становишта, Цвииќ сметал дека немало основа
на Србија да ѝ се спори правото да владее со Македонија.387
Во однос на првиот став на српскиот географ, Милетич во
својата критика забележал дека и самиот Цвииќ признал оти Шар
Планина претставува најзначајната преграда меѓу Македонија и
Стара Србија, и малку зајадливо напишал: „и навистина, имајќи ја
предвид еднородноста на словенскиот етнички елемент во Бугарија, Македонија и Тракија би било чудно ако недостасувале природни комуникации помеѓу нив, зошто како инаку би се објаснувало во таков случај, меѓу другото, и одржувањето на државнополитички врски на Бугарија со Македонија низ вековите“.388
Милетич забележал дека со освојувањето на Моравската Долина,
која тој ја нарекува, како и многумина други – Бугарска Морава,
Србија добила можност да се развива кон север, но и тоа не ја задоволило. Коментирајќи го Цвииќевото објаснување за антигеографската неопходност при цртањето на границите, како и забелешката на српскиот научник дека принципот на природните граници чинел само постојано бил контролиран од етно - географскиот принцип, Милетич забележал дека во таков случај бугарштината на Македонските Словени за Србија би била една голема
пречка, но за Цвииќ тоа не било страшно, зашто „за народноста
на тие Словени, како што веќе се кажа, тој си има стокмено своја
теорија“.389
Во критиката кон Цвииќ, Милетич, пак, нагласил дека јазикот претставувал народносен белег, а славистиката востановила
дека преку македонските дијалекти тамошните Словени припаѓале кон бугарската народност. За бугарскиот академик овој факт
бил несоборлив, но српскиот научник, според неговото мислење,
направил вистинска диверзија во поглед на населението во Македонија. Имено, Цвииќ сметал дека јужно од Скопје па сè до Солун се простирала област во која словенското население, кое тој
Исто, с. 124–125.
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го нарекол Македонски Словени, немало цврста национална
свест, па според принципот кому што ќе му се падне, тоа по народност ќе станело српско или бугарско. Според софискиот професор, колку и да изгледала плитка теоријата на Цвииќ за Македонските Словени, таа не била негова оригинална рожба. И очекувано, творецот на таа идеја бил Стојан Новаковиќ. Милетич остро го критикува Цвииќ зошто за да ја докаже својата теорија нашол за нужно да пишува дека лично се убедил оти кај населението во Македонија не постои сеќавање за средновековното бугарско влијание, и во тој контекст би требало, бидејќи Србија подоцна го наметнала своето владеење врз средновековна Македонија,
да има повеќе сеќавања во народната памет за тој период. Како
контрааргумент, Милетич забележал дека Цвииќ не нуди ништо
што би потврдило дека кај народот постои некаково сеќавање, освен познатите архитектонски, црковни и манастирски споменици од 14 век.390
Изнесената мисла на српскиот научник, при еден престој
на Сетон Вотсон во Белград, дека принципот на самоопределување на народите и народносните групи е најдоброто решение за
проблемите и тоа можело да биде направено преку етнографски
податоци, доколку тие биле објективно востановени или пак преку
плебисцит, му дала уште една можност на Милетич во неговата
критика на делата на Цвииќ. Во критиката тој напишал: „...и народното самоопределување врз основа на етнографскиот принцип, дури и преку плебисцит, но истовремено и антигеографскиот принцип во името на животните економски интереси! На Македонците не им се дозволи плебисцит, нивната етнографска особеност им се негира, иако постои преку историски факти признати од науката“.391
Последниот дел од критиката на Милетич за собраните статии и говори на Цвииќ започнува со чудење како српскиот научник се осмелил од прва рака да ги прогласи за заблудени, дилетанти и агенти на туѓи пропаганди, а етнографските карти да ги смета
за погрешни, додека статистичките податоци за фалсификувани.
За него не било прифатливо Цвииќ да го критикува Нидерле дека не е критичен.392 Истото се однесувало и за критиките на Цвииќ кон Луј Леже. Цинично е споменат Вендел како еден од оние
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кои според Цвииќ заслужувале да бидат споменати поради нивната критика кон бугарските ставови.
Милетич во оваа критика не штедел зборови за да го нарече Цвииќ бескрупулозен кога се во прашања интересите на српската државна завојувачка политика. Тој посебно му забележува
на српскиот научник за неговото однесување во времето на Балканските војни. Цвииќ првично, според Милетич, објавил една
брошура во однос на српско-бугарскиот сојузен договор, во која
детално ја цитирал границата во која била и неоспорната бугарска зона, за да објави по неколку дена ново издание на истата
брошура во кое истиот дел бил испуштен, а првото издание било
конфискувано од страна на српската влада.393 Софискиот професор во критиката напишал дека собраните статии и говори на Цвииќ на едно место му направиле лоша услуга на самиот автор, бидејќи не биле бугарските научници единствените кои би негодувале. Тој зајадливо му забележува на српскиот учен за користењето на зборот флотантна маса за означување на македонското население, кое Милетич секако го сметал за бугарско, со забелешка
дека тоа, под влијание на „византиската и западната култура, повисоко стоело отколку шумадиските Срби“. Милетич особено му
забележал на Цвииќ што, како што напишал, му секундирал на
грчкиот професор Неоклис Казазис, во оцрнувањето на Бугарите.394 Професорот сметал дека Цвииќ покажал храбро негирање
393
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читањето на неговите статии и книги забележуваме дека Казазис на неколку места споменува дека во Македонија постои и славомакедонски народ
кој не бил ист со бугарскиот. Така во своите предавања за грчкото право на
Македонија, одржани во 1903 година, кои истата година биле и објавени,
Неоклис Казазис говорејќи за јазиците кои се зборувале во османлиска Македонија забележал дека постои и славомакедонски идиом кој не бил бугарски (Νεοκλους Καζαζη, Η Μακεδονια και τα ελληνικα δικαια, εν Αθηνησιν, 1903,
σ. 7).
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на цврстите факти востановени од славистиката, како и од науката, каде што тој припаѓал – географијата. Самиот сметал дека
„не може човек кој навикнал да прави научни истражувања и научни заклучоци по еден строг метод на науката во една научна
област да се израмни со најобичните дилетанти во друга научна
област, престојувајќи во неа, макар и како љубител“.395 Всушност,
Милетич го обвинува Цвииќа за дилетантизам во науката, поткрепувајќи го своето тврдење дека Србинот користел премногу туѓи
зборови, кои биле неразбирливи за неговите читатели, и покрај
тоа што српско-хрватскиот јазик имал свои целосно обработени
изрази.
Обемната критика на делата на Цвииќ, софискиот професор и академик ја завршил со цитирање токму на српскиот научник од една негова статија за корушкиот плебисцит во која тој, меѓу другото, напишал: „Народите, кои во минатото многу загубиле
од својот национален посед, стануваат лакоми грабливци, кои на
ништо не внимаваат, доколку можат да присвојат, макар и туѓа
земја, иако тоа ним и на целата држава во иднина ќе им создава
најголеми незгоди“.396 Јасно е на која земја мислел Милетич, цитирајќи го Цвииќ. Самиот факт што Милетич на собраните статии
и говори на Цвииќ им посветил 19 страници критика, ни покажува
колку сериозно ги доживувал аргументите на српскиот научник,
без разлика што го обвинувал за дилетантизам.
Критиката на Милетич кон Цвииќ не завршила тука. Во
1924 година, во чехословачката престолнина Прага, бил објавен
дел од томовите на Цвииќ кои претходно биле издадени во Белград. Тоа било доволно во истата 1925 година, повторно во Македонски преглед, Милетич да се занимава, накратко, со српскиот
географ, но и со рецензентот на книгата преведена и објавена во
Прага. Милетич во новата критика на Цвииќ, забележал дека во
еден од претходните броеви на Македонски преглед несоборливо
ја докажал пристрасноста со која Цвииќ ја претставувал македонската реалност. Според неговото мислење, извртувањата на вистината кои ги правел српскиот интелектуалец ѝ нанесувале голема штета на идејата за словенска поврзаност, тие го засилувале
непријателството помеѓу двата соседни и братски народи.397 МиЛ. Милетич, Јован Цвијић, Говори и чланци, с. 141.
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летич констатирал дека тоа извртување на вистината се појавило
и во изданието во Чехословачка. Тука треба да забележиме дека
Милетич во оваа рецензија паралелно со критиката кон Цвииќ,
која веќе ни е позната, спори и со рецензентот Х. Рипка. За него е
чудно објаснувањето на преведувачот на статиите на Цвииќ, кој
патем бил и автор на изборот, а во чехословачкото издание тие се
однесувале исклучиво за Македонија. Имено Хроник во предговорот кон ова издание забележал дека требало да се слушне и
другата страна, бидејќи кај Чесите повеќе биле присутни пробугарските ставови. За Милетич бил неприфатлив ставот на рецензентот Рипка, кој нагласил дека чешкиот читател ќе се запознае
со еден објективен поглед, каков што го имал Цвииќ. Рипка, не
само што го сметал, како што нè известува Милетич, српскиот научник за објективен, туку и заклучил дека Цвииќ со право истакнувал оти македонското прашање не може да се решава само од
народносна гледна точка, туку и од географска и економска.398 Кога кон ова ќе се додаде и поддршката на Рипка на теориите на
Цвииќ за народноста на македонското население, тогаш може да
претпоставиме каква била реакцијата на Милетич. Затоа не треба
да изненадува неговото чудење како било можно да биде објавена една таква критика за Цвииќ.
Критиките објавени во Македонски преглед од страна на
Милетич за сметка на пишувањата на Јован Цвииќ се пренеле и во
дневниот печат во Бугарија. Српскиот географ починал во јануари
1927 година. Претходно споменавме дека Милетич во истата статија во весникот Македонија се осврнал на смртта на Пашиќ и на
Цвииќ. Тука ќе го соопштиме тоа што Милетич го напишал за српскиот географ во истата статија. Професорот и академик сметал
дека Цвииќ го ставил своето име на услуга на политиката и така
му дал на насилничкото грабање на Македонија едно научно оправдување. Милетич повторно се осврнал на тезите на Цвииќ за
населението во Македонија и неговата национална свест, како и
за картата која српскиот научник ја објавил во 1913 година по истото прашање, но тука признал дека бугарската страна не ги разбрала навреме далекосежните последици од неговите видувања и
теории.399

398
399

Исто.
Македония, бр. 97 од 7 февруари 1927 (тука треба да споменеме дека во 1907
година бугарскиот научник Ататанас Иширков објавил една книшка како
одговор на тезите на Цвииќ, види: А. Иширковъ, Приносъ към етногра-
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Црвушанов, како што погоре забележавме, пишувал за
критиките на Милетич кон оние кои се занимавале со македонското прашање и со Македонија воопшто. Тој особено се осврнал
на критиката на Милетич за пишувањата на Херман Вендел, заклучувајќи дека критиката на Милетич била силна и „ги соборила
без остаток сите извртувања на српскиот агент“,400 т.е. на Вендел.
Меѓутоа, тоа не било првпат Вендел да биде критикуван за своите
ставови. Тој уште во текот на Првата светска војна со некои свои
ставови за македонското прашање предизвикал остра реакција на
поранешниот секретар на Бугарската егзархија Димитар Мишев.
Во 1918 година тој дебатирал со Димитар Ризов и Светозар Томиќ
за Македонија и Македонците. Херман Вендел една година подоцна ја објавил книгата „Македонија и мирот“, во која го изнел
својот став за посебноста на Македонците во однос на Србите и на
Бугарите, иако сметал дека под влијание на образованието можеле
да се претопат во првите или во вторите. Според него, најдоброто
решение за македонското прашање било создавање еден општобалкански сојуз, во кој сите балкански народи можеле да ги развиваат своите особености. Кога го споменавме битолчанецот Димитар Ризов, треба да забележиме дека тој во 1917 година имал дуел
со германскиот пратеник Вендел. Ризов, кој бил бугарски пратеник во германската престолнина, во еден берлински дневен лист
му одговорил на Вендел за неговите искажувања во поглед на Македонија и тамошното население.401
Во 1922 година Вендел објавил книга со наслов „Von Marburg bis Mоnastir“, во која ги напишал своите впечатоци од патувањето низ териториите на новото Кралство на Србите, Хрватите и
Словенците. Ова негово дело го предизвикал интересот на многумина во регионот и на оние кои се занимавале со балканските
проблеми. Секако, Вендел не можел да не биде интересен за Љубомир Милетич, кој во овој период следел буквално сè што било
пишувано за Македонија и македонското прашање. Тој со големо
внимание ја прочитал книгата на Германецот. Логично, најголемо
внимание кај Милетич предизвикал делот на книгата на Вендел
кој се однесувал на Македонија, поточно за делот од Македонија
кој бил во состав на Кралството на СХС. Книгата на Вендел била
фията на македонскитя славяни. Отговоръ на проф. д-ръ Јован Цвијић,
София, 1907).
400 К. Църнушанов, Академик Любомир Милетич и списание „Македонски преглед“.
401 Пряпорец,23 юлий 1917.
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предмет на сериозна критика на софискиот професор објавена во
списанието Македонски преглед. Милетич забележал дека Вендел
уште пред да ја посети Македонија, во текот на своето патување,
имал јасен поглед во однос на тамошното население, кој бил во насока на пропагандата на Белград.402 Затоа би се очекувало, како
последица на патувањето, тој да го измени своето мислење. Меѓутоа, забележал критичарот, како што можело да се очекува, Вендел по својот престој во Македонија, не само што не ги променил
своите ставови, туку и ги зацврстил со убедувањата од тоа што го
видел. Според напишаното на професорот, Вендел користел разигран јазик со фрази кои содржеле пресилен хумор, а тоа било
направено за да се прикрие празнотијата на мислата и тенденциозноста на главната идеја.403 Милетич му забележал на Вендел дека тој требало да раскаже нешто повеќе за Македонија, која по
вторпат била освоена од Србите. За рецензентот, авторот на книгата малку го владеел српскиот јазик, а тоа се забележувало од не
баш малиот број погрешно употребени српски зборови од страна
на Вендел.
Милетич во критиката строго му забележува на германскиот автор за малиот простор што тој им го посветил на Скопје и на
Велес, родниот град на неговата мајка, за кој може да претпоставуваме дека бил емотивно врзан. Истото професорот го забележува и за градот Прилеп.404
Главната критика на Милетич за оваа книга на Вендел се
однесувала на тоа како германскиот автор ја претставил националноста на македонското население, кое во очите на професорот секогаш било бугарско. За Вендел, Словените во Македонија се нарекувале Македонци и тие биле нешто помеѓу Србите и Бугарите.
Професорот на оваа констатација на авторот забележал дека по
славната историја на, како што ги нарекува, македонските Бугари
кои 40 години воделе борба која својата кулминација ја имала во
Илинденското востание, кое Милетич во критиката го нарекол
Битолско, дури ниту еден Гопчевиќ не би се осмелил, доколку
бил жив, да направи еден таков фалсификат.405 За поткрепа на
својата критика и несогласување со Вендел, Милетич го користи
и Бреилсфорд и неговата книга за Македонија, каде што АнглиЛ. Милетич, Hermann Wendel, Von Marburg bis Monastir, Frankfurt a M. 1922,
Македонски преглед, I/5-6, София, 1925, с. 190.
403 Исто, с. 191.
404 Исто, с. 192–193.
405 Исто, с. 194–195.
402
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чанецот македонското ослободително движење го нарекол бугарско.406
Милетич во својата критика за оваа книга на Вендел во детали дава делови од неа. За волја на вистината, тој не ги крие оние
парчиња во кои се споменува националноста на македонското население како различна од бугарската, но забележливо е дека тоа го
вознемирувало. Тоа е воочливо во делот од критиката кога се споменува разговорот кој Вендел го имал во Ресен со група деца, каде
што на прашањето Што сте вие?, некои од децата одговориле Македонци,407 или пак за разговорот на Германецот со еден млад
битолски интелектуалец кој му говорел за македонска народност,
за создавање една автономна Македонија со едно регионално собрание во Скопје.408 Меѓутоа, неприфатливо за Милетич било тврдењето на Вендел дека Охридската архиепископија никогаш во национална смисла не била бугарска.409 Професорот во продолжение на својата критика дава уште многу детали од книгата на
Вендел. Каква била оцената на Милетич за оваа книга, најдобро
ни говори крајот на критиката: „Се потрудив во оваа рецензија
верно да го претставам, според книгата ’Од Марбург до Битола’,
новиот Гопчевиќ во германски облик... Не светлина, туку магла и
темнина спушти врз Македонија оваа книга, таа ќе го постигне
токму спротивното – националната омраза, која за жал сега ги
разјадува двата братски народи – бугарскиот и српскиот, да продолжи“.410
Горната критика кон Вендел не била и последна. Напротив. Во истиот број на Македонски преглед Милетич објавил уште
една подолга критика за една друга книга на германскиот интелектуалец. Вендел во 1925 година ја објавил книгата „Der Kampf
Бреилсфорд, во својата книга за Македонија, го поставува прашањето дали
Македонците се Бугари или Срби? Одговорот кој се обидува да го даде, е
мошне интересен. Според неговите размислувања, тие одвај да можат да
бидат Срби или Бугари, а македонскиот дијалект не бил ниту српски, ниту
бугарски, иако е поблизок до последниов (H. N. Brailsford, Macedonia. Its
races and their future, London, 1906, p. 101). Интересно е, исто така, да се забележи дека Бреилсфорд кога пишува за Самуил, иако го става како трет
цар, најверојатно мислејќи на два претходни бугарски цареви, забележал
дека неговата држава дефинитивно била македонска, а Охрид имал голем
удел во чувствата на македонските Словени (р. 96).
407 Hermann Wendel, Von Marburg bis Monastir, Frankfurt a M., 1922, с. 92.
408 Исто, с. 99.
409 Л. Милетич, Hermann Wendel, Von Marburg bis Monastir, с. 197.
410 Исто, с. 199–200.
406
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der Südslaven um Freiheit und Einheit“. Ова негово дело минало низ
критичкото перо на софискиот професор, кој својата критика ја започнал со следниве зборови: „Во последно време Герман Вендел
многу се распиша, ете повторно го издаде погоре споменатото ново дело, најобемно досега... Предмет на делото, се разбира, не може да биде ништо друго освен Југославија“.411 Тука ќе се задржиме на делот од критиката кој се однесува на Македонија. Кога се
осврнува на делот од оваа книга кој се однесува на дејноста на Бугарската егзархија и работата на училиштата на бугарски јазик во
Македонија, Милетич го обвинува Вендел дека ја искривувал историјата, повторувајќи ги српските подметнувања, бидејќи во Македонија и пред создавањето на Бугарското кнежество постоеле
училишта на бугарски јазик.412 Тој не можел да се согласи со тврдењето на Вендел дека виновна за бугарско-српските недоразбирања била Русија, која со Санстефанскиот мировен договор ги
нафрлила Бугарите кон Македонија. Милетич го критикува авторот за неговиот став дека по склучувањето на српско-австроунгарскиот договор во 1881 година, Македонија станала не само идна
српска земја, туку и австриска сфера на влијание. Тој се прашува
како можел Вендел да пишува дека браќата Миладиновци во
Охридско и Битолско собирале „бугарски“ народни песни, а „истовремено дури до Охрид живеело југословенско население кое
немало национално чувство и едноставно се нарекувало христијани!“.413 Професорот се осврнал и на еден интересен поглед на
Вендел во однос на македонското словенско население, како што
го нарекувал. Имено, Германецот сметал дека напразно се докажувало дека македонските Словени биле Бугари или Срби, дека професорите напразно ги боеле картите со цел да покажат дека македонските Словени биле Бугари или Срби, бидејќи македонските Словени не биле ниту едното ниту другото, туку биле соединувачка врска помеѓу Србите и Бугарите.414 Според неговото размислување, македонскиот дијалект имал сличности и со српскиот и со бугарскиот јазик. Милетич жестоко го напаѓа Вендел за
неговите оцени околу јазикот.
Во критиката на ова дело на Вендел, Милетич забележал
дека авторот не криел оти главната причина за Втората балканЛ. Милетич, Der Kampf der Südslaven um Freiheit und Einheit, Frankfurt am M.,
1925, Македонски преглед, I/5-6, София, 1925, с. 203.
412 Исто, с. 208.
413 Исто, с. 211–212.
414 Исто, с. 212.
411
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ска војна била поделбата на Македонија, но и во однос на оваа
војна тој ја клеветел бугарската страна, бидејќи сакал вината за
воениот судир да го префрли на Австрија и преку неа да стигне до
Бугарија.415 Според критиката на Милетич, Вендел ги премолчел
српските барања на бугарска сметка, а исто така му забележува дека избегнувал да говори за српско-бугарскиот договор од 1912 година, како и за решението на Србија да го задржи делот од Македонија. За Милетич било неприфатливо зошто авторот дури при
крајот забележал дека во Македонија српската управа била тешка
за тамошното население. Исто така во критиката се поставува
прашањето зошто Вендел пишувал дека Македонците со насилство постепено би се развиле во Срби, а не пишувал дека тоа било
одродување.416
Во книгата Вендел ја споменал и Македонската револуционерна организација, нејзината девиза Македонија на Македонците, Илинденското востание и последиците од нив. Во тој контекст,
Вендел ги споменал и српските чети и нивното дејствување од
1904 година па натаму, прикажувајќи го истото како борба против
Турција. Милетич не го делел неговото мислење. Според неговите
зборови, српските чети не се бореле со Турците и затоа не можеле
да дадат жртви во таа борба.
Вендел во својата книга се осврнал и на прашањето дали во
Бугарија имало личности и политичари кои се залагале за јужнословенско обединување или за поблизок сојуз со Србија. Тој цитирал некој говор на бугарскиот политичар Стамболиски во кој тој
наводно на дофрлањата дека не бил Бугарин, туку Србин, одговорил дека тој не е ниту едното, ниту другото, туку Југословен. На
ова, Милетич забележал дека и овој пример на Вендел бил неприфатлив, бидејќи во Бугарија не постоел политичар кој би се заложил за еден сојуз со Србија во моменти кога се правело целосно политичко обезличување на бугарскиот народ.417 За Милетич,
залагањата на Вендел за јужнословенско единство во кое би имало место и за Бугарите биле во полза на српските амбиции. Тој
сметал дека тогашното југословенско обединување не било онакво за какво што работел Јосип Јурај Штросмаер, ниту личело на
идејата на Људевит Гај, во која немало никакво потиснување на
кој и да е од јужнословенските народи за сметка на друг. Милетич се чудел зошто Вендел ги споменувал само примерите каде
Исто, с, 213.
Исто, с. 215.
417 Исто, с. 219.
415
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што се говорело дека Србите, Хрватите и Словенците биле еден
народ, а не ги споменувал оние во кои се покажувало дека Словенците и Хрватите не сакале поради една и единствена Југославија да ја жртвуваат својата народност.418 Милетич заклучил дека
и во Бугарија таа идеја не се сфаќала поинаку од еден вид федеративна држава во која, според него, и Бугарите и во Македонија би
го зеле своето место, а „идејата на која Вендел е проповедник, би
можела да се оствари само преку насилство и само така можела да
се одржува“.419 Но, тука не завршувале критиките на Милетич
кон Германецот.
„Значителната редица книги со кои од големата војна наваму германскиот бивш социјалист Херман Вендел со особена
ревност ја проповеда големосрпската идеја за хегемонија на Балканот се зголеми за уште една книга под наслов „Од јужнословенскиот свет (Aus der Welt der Südlaven)“.420 Со овие зборови Милетич ја започнал критиката на најновата книга на Вендел посветена
на јужнословенските работи. Книгата, всушност, била збирка на
статии кои, во претходниот период, биле објавени од страна на
Вендел во разни германски весници и списанија. Темите биле
различни од политичките партии во Кралството на СХС до прашања поврзани со Македонија. Милетич сметал дека токму со
разновидноста на темите во оваа книга умешно се прикривала
главната нејзина тенденција, а таа била пропаганда за да се заблуди надворешниот свет.421 Милетич жестоко ја критикува смелоста
на Вендел да пишува дека целта на книгата била да се запознае
германската јавност со јужнословенските работи. Според него,
Германците биле културен народ кому најмалку може да му се
препише дека не го познава словенството и тој не бил лишен од
добри дела кои се однесувале на јужнословенството. Меѓутоа,
сметал Милетич, целта на Вендел била нештата да се знаеле во
едно друго светло, кое ја фаворизирало српската за сметка на
другите јужнословенски народности. Милетич, споменувајќи ги
своите критики кон Вендел упатени преку страниците на Македонски преглед, заклучува дека германскиот автор и покрај толку
изобличувања на негова сметка, се осмелувал и во оваа книга да
објавува статии полни со невистини. Критичарот тука ја спомеИсто, с. 220.
Исто.
420 Л. Милетич, Hermann Wendel, Aus der Welt der Südslaven, Berlin, 1926, Македонски преглед, III/1, София, 1927, с. 148.
421 Исто, с. 149.
418
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нал и се задржал на статијата од Вендел со наслов „Makedonien“,
објавена во 1923 година во која, според Милетич, биле содржани
само беспричински изопачувања на реалноста, во духот на шовинизмот на белградскиот печат, а Македонија била насликана во
една невистинита слика.422 За него било неприфатливо дека македонското револуционерно движење се родило како последица на
еден нерешен аграрен проблем кој тежел врз македонскиот безимотен селанец принуден да ѝ робува на турската господарска
класа, а тоа било причината за бунтувањето, но не и некакви поткопани национални права. Тој ја критикува и теоријата на Вендел дека до 1860 година целокупното христијанско население во
Македонија, без разлика на јазикот и на потеклото, било една
единствена целина, врзано преку верата и раководено од Грци и
погрчени попови. Токму од 1860 година, според Вендел, започнало да се прави разлика на Словени од Грци, а понатаму пропагандата ги раздвоила македонските Словени на Бугари и на Срби.
Милетич прашува зошто Вендел не кажува зошто ја избрал токму
1860 година за почеток на поделбите, и зошто го премолчувал
фактот дека патријаршистите и порано и тогаш биле сметани за
„бугарогласни“ Грци.423 Тој повторно се навратил на пишувањето
на Вендел за националната свест на македонското население и дејноста на пропагандите. Според неговите размислувања, тоа било
намерно искривување на фактите. Вендел, сметал Милетич, и покрај сите спротивни докази на неговите тези, тој продолжувал со
својата пропаганда за која било излишна секаква критика.424 Но,
сепак тој продолжил со критиката на текстот на Германецот. За
него спорно било тврдењето на Вендел дека Македонија била
земја со неписмено население, предочувајќи дека пред Балканските војни таму имало густа мрежа на училишта на бугарски јазик, па дури и заклучил дека Македонија споредбено не била населена со понеписмено население од Србија. Милетич исто така го
критикува начинот на кој Вендел, во споменатата статијата која
била дел од книгата посветена на јужнословенските работи, пишувал за дејствувањето на четите на ВМРО, прашањето за автономија, па и независност на Македонија, каде што Германецот имал
разбирање за српските стравови дека самата автономија би била
прв чекор кон присоединувањето кон Бугарија.425 Тука треба да
Исто, с. 149–150.
Исто, с. 150.
424 Исто, с. 151.
425 Исто, с. 153.
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споменеме дека овој начин на размислување бил присутен во аргументите на грчките и српските политичари пред Балканските
војни, кога се спротивставувале на можноста или размислувањата
Македонија да стане автономна единка во рамките на османлиската држава. Тие своите аргументи ги црпеле од случајот на присоединувањето на автономната област Источна Румелија кон кнежеството Бугарија во септември 1885 година. Софискиот професор не
го прифаќал размислувањето на Германецот дека македонското
прашање ќе исчезне во моментот на „влегувањето на четвртото
јужнословенско племе - Бугарите, во српско-хрватско-словенечката заедница“.426 За Милетич, Вендел и тука си ја огрешувал душата по македонското прашање.
Критиките кон Вендел не биле упатувани само од Милетич, или претходно од Ризов. Со ставовите на германскиот интелектуалец не се согласувале и некои други структури. Тој во германскиот весник Frankfurter Zeitung објавил статија која предизвикала реакција на пробугарски ориентираниот Сојуз на македонски студентски здруженија во странство. Во весникот Македонија,
кој излегувал во Софија, најдовме податоци за оваа реакција на
Сојузот на македонските студенти. Како и Милетич, и тие реагирале на гледиштата на Вендел за македонското словенско население, за односот на Србија кон Македонија и др. Студентите побарале од него да не распространува тези со кои се маскира вистинската положба во Македонија.427 Сојузот не останал само на овој
текст. Тој во Виена во 1927 година објавил една брошура со наслов „Die Makedonische Frage. Eine Antwort an Hermann Wendel“.
Кон брошурата била прикачена и статијата на Милетич „Мислењето на видни слависти за јазикот на Македонците“, која била објавена во списанието Македонија во април 1922 година.428 Имајќи
ги предвид силните критики кои Милетич ги напишал за делата
на Вендел, не треба да нè изненадува потегот на Студентскиот сојуз за печатење на една објавена статија на професорот како дел од
одговорот кон германскиот интелектуалец. На крајот, зошто Милетич бил толку жесток во критиките кон овој германски интелектуалец? Вендел го критикувал списанието Petermanns Mitteilungen затоа што ја објавило мапата на бугарските професори за
просторот кој го населувале Бугарите на Балканот пред војните од
1912–1913 година, а како што видовме Милетич бил еден од оние
Исто, с. 154.
Македония, бр. 92, 1 февруари 1927.
428 Македония, бр. 154, 16 април 1927.
426
427
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кои му помагале на Иширков. Освен различните погледи кон Македонија и тамошните етнографски состојби, не би исклучиле дека
Милетич остро го критикувал Вендел и поради неговиот став кон
споменатата карта.
Напишавме дека критиките на Милетич упатени преку
пишаниот збор на сметка на тезите на Јован Цвииќ и Херман
Вендел можат да бидат посебен труд. Милетич не можел да се
согласи со нивните аргументи за националната свест на населението во Македонија, кое тој го сметал за бугарско. Ако кај Цвииќ
може да бараме политика во неговите тези, кај Вендел сепак има и
логика. Тој го забележал постепеното, но незапирливо изразување
на посебноста на Македонците во однос на соседните народи, не
само во однос на Бугарите со кои биле најблиски. Милетич тоа не
можел да го прифати, а дали го гледал тоа, не можеме да го
тврдиме. Неговото неприфаќање на нешто што станувало реалност е комплексно прашање. Тој, роден во Македонија, сепак по
татко бил Бугарин, според едни, или Србин, според други, со корени во Банат. Љубомир имал бугарско образование и светоглед на
македонското прашање, како и многумина други, кои имале македонско потекло. Тој бил бугарски научник, славист, професор, академик. Позицијата во општеството исто така имала влијание на
неговото расудување. Тој имал став, кој денес, колку да не ни се допаѓа, јавно го искажувал и го пропагирал. Не би сакал да шпекулирам дали тој доколку не починел пред создавањето на современата
македонска држава, би го променил своето размислување во однос на постоењето на Македонците.
Сепак, Херман Вендел не бил единствениот германски автор чии дела биле подложни на рецензија на професорот Милетич. Еден од оние кои биле подложени на рецензија бил и Леонард Шулце Јена, кој во 1927 година објавил една книга за Македонија. За разлика од делата на Вендел кои биле жестоко критикувани од страна на професорот, книгата на Јена била позитивно
оценета од негова страна. Несомнено, напишаното во оваа книга
повеќе одело во насока на погледите кои ги имал Милетич за Македонија, тамошното население и македонското прашање воопшто. Стојан Германов, дури, смета дека Милетич направил опширна рецензија за книгата на Леонард Шулце Јена со цел да ги отфрли тврдењата на српските научници за населението во Македонија.429 Навистина, рецензијата на Милетич за книгата на Леонард
Шулце Јена е мошне обемна. Самиот почеток на критиката за
429

С. Германов, Чуждестраната литература, с. 83.
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книгата на Јена најавува дека таа ќе биде позитивна: „ Тукушто излезеното дело ’Македонија’ од д-р Леонард Шулце Јена, професор
по географија на Марбуршкиот универзитет е многу значаен придонес кон научната географска и етнографска литература која се
однесува на Македонија, за што на авторот му должиме искрено
признание... проф. Шулце, во искрената желба да биде крајно објективен и благодарение на својот научен метод, успеал да ја долови вистината и да ја искаже директно и јасно, така и во однос на
етнографијата на Македонија неговото дело се јавува како важен,
неоспорен документ, излезен од перото на виден претставник на
германската наука“.430 Милетич признава дека со голема радост ја
пресретнал оваа книга и затоа брзал да даде одѕив за неа под влијание на прочитаното. Кога ќе се прочита критиката на Милетич,
веднаш се разбира зошто професорот брзал таа да ја објави.
Имено, според Милетич, германскиот научник се интересирал во
однос на потеклото на големата маса на словенското население во
Македонија, како и неговиот јазик. Шулце Јена сметал, а тоа Милетич го истакнува во својата критика, дека по првата половина на
XIII век бил извршен премин од старословенскиот јазик на Кирил
и Методиј кон среднобугарскиот јазик, а потоа и кон новобугарскиот и „Потоа, според целосно правилното сфаќање на авторот,
јазичниот развој во Бугарија и словенска Македонија, во главни
црти, се развива еднакво“.431 Милетич понатаму во својата критика
дава примери од книгата на Шулце Јена во кои се покажува бугарскиот карактер на словенското население во Македонија. Таков е
оној за населението во Скопско и Велешко, каде што Шулце направил и една етнографска карта. Милетич критиката ја завршува
со оцена дека книгата на Шулце Јена се разликувала од другите
слични дела за Македонија.
„Важен пропуст би бил направен, доколку тука не би го одбележал, макар и малку доцна, капиталниот труд во однос на Македонија на професорот Франц Долфајн...“.432 Интересно е да се забележи дека книгата на Долфајн за Македонија повеќе обработува
теми поврзани со флората и фауната и тоа Милетич во почетокот
на својата критика за оваа книга го забележува. Така, се поставува
Л. Милетич, Dr. Leonhard Schulze Jena, Makedonien. Landschafts und
Kulturbulder, Verlag voin Gustav Fischer in Jena, 1927, Македонски преглед,
III/2, София, 1927, с. 121.
431 Исто, с. 126–127.
432 Л. Милетич, D-r Franz Dolfein, Mazedonien. Erlebnisse und Beobachtungen
eines Naturforschers im Gefolge des deutschen Heeres, Jena 1921, Македонски
преглед, IV/2, София, 1928, с. 161.
430
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зошто професорот се осврнал и на оваа книга? Одговорот го дава
самиот професор Милетич, кој напомнал дека Долфајн не пропуштил да забележи одредени податоци во однос на македонското
население. Кога се во прашање белешките на германскиот научник во однос на населението во Македонија, Милетич смета дека
тие биле полни со неточности и површност.433 Ова особено, забележал Милетич, се однесувало на главата со наслов „Бугарите во
Македонија“. Најверојатно професорот очекувал повеќе, но сепак
се работело за книга која била напишана од човек кого повеќе го
интересирала зоологијата, отколку етнографијата. Сепак, мора да
споменеме дека Милетич не пишувал негативно во својата рецензија на книгата на Долфајн.
Книгата на Хоранд Хорса Шахт, издадена во Хале, која била посветена на македонското прашање, не можела да не предизвика интерес и критика од страна на уредникот на Македонски
преглед. За него ставот на авторот на книгата дека од решението
на македонското прашање во иднина ќе зависел мирот на Блискиот Исток, бил потврда оти тоа прашање постоело и не било плод
на бугарската пропаганда, како што тоа сакале да го прикажат соседите на Бугарија.434 Всушност, самиот почеток на критиката го
покажувал и ставот на професорот во однос на делото на Шахт.
Имало и причина за тоа. Оваа книга, како што забележал нејзиниот рецензент, била напишана врз основа на необјавени документи. Затоа, забележал професорот, авторот избегнувал да прави
какви било заклучоци доколку тие немале поткрепа во документите. Меѓутоа, многу позначајно за Милетич бил фактот што германскиот автор „бидејќи не можеше да биде поинаку, целосно ги
признава правата на бугарскиот народ кој се борел за слобода и
се однесува со сета сериозност на историчар кон македонското ослободително движење и неговите водачи, чиишто мислења, изразени во официјалните декларации и мемоари, тој често ги зема
предвид“.435
Книгата на Шахт во однос на македонското прашање не
била единствената која е објавена во Германија во триесеттите години на XX век. Алберт Гешке во 1932 година објавил една книга
која се однесувала на германската надворешна политика и македонското прашање до Младотурската револуција во 1908 година.
Исто, с. 163.
Л. Милетич, Horand Horsa Schacht, Die mazedonische Frage um die Jahrhundertwende, Halle, 1930, Македонски преглед, V/3, София, 1930, с. 149.
435 Исто, с. 150.
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Милетич во својата критика забележал дека Гешке бил германски
војник во Македонија во текот на Првата светска војна, каде што
бил дел од една бугарска дивизија. Токму тоа го побудило неговиот интерес кон минатото на македонските борби и сочувство за
Македонија.436 За професорот, книгата на Гешке била дело во кое
германската политика во однос на македонското прашање била
подложена на критика, а такво дело дотогаш не било објавено. Тезите кои Гешке ги изнел во книгата биле прифатливи за Милетич, бидејќи професорот во неговата критика кон оваа книга не
ги употребил своите остри стрели.
Милетич бил многу загрижен за појавувањето во јавноста
на публикации во кои, кога се во прашање меѓусловенските односи, вината за војната од 1915 година била префрлана исклучиво
на бугарска сметка. Во Прага, во списанието Slovansky prehled, била објавена статија која се однесувала на бугарското влегување во
Првата светска војна напишана од Рудолф Кунцл Јизерски. Професорот Милетич сметал дека оваа статија не можела да биде одмината од една критика, бидејќи авторот го минал времето на војната меѓу Бугарите, па според тоа и бил компетентен да напише
нешто околу тоа прашање. Самиот Јизерски во својата статија навел дека по поминати десет години од влегувањето на Бугарија во
Првата светска војна можело веќе да се пишува за тој настан.437
Милетич, како критичар, сметал дека било добро што авторот започнал да ја пишува статијата од времето на првите горчливи разочарувања на Бугарите пред и по ослободувањето, како на пример решенијата на Берлинскиот конгрес, војната со Србија од
1885 година, македонското прашање итн. Во својата критика тој
му забележал на Јизерски дека би придонел кон историската вистина доколку не згрешел во констатацијата дека Србите без да бидат задолжени во договорот со Бугарија ѝ помогнале на нејзината
војска во опсадата на Одрин. Според Милетич, тоа не било точно.
Затоа пак тој ја прифатил констатацијата на чешкиот интелектуалец кој сметал дека српско-бугарскиот договор од 1912 година не
го задоволувал српското јавно мислење, бидејќи таму се сметало
дека контролата на Вардарската Долина била неопходна за патот
кон Солун и затоа таа не можела да ѝ биде отстапена на БугаЛ. Милетич, Albert Geschke, Die deutsche Politik in der mazedonischen Frage bis
zur türkischen Revolution von 1908, 1932, Македонски преглед, VIII/2, София,
1932, с. 135.
437 Л. Милетич, Rudolf Künzl-Jizerský, Ustup Bulharska do světové války. Slovanský
prehled, c. 5-6, Praha, 1925, Македонски преглед, I/5-6, София, 1925, с. 187.
436
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рија.438 Кога е во прашање периодот кој претходел пред влегувањето на Бугарија во Првата светска војна на страната на Централните сили, Милетич позитивно ја оценил забелешката на авторот
дека неотстапувањето на дел од територијата на Македонија на
Бугарија било поради силниот отпор на јавното мислење во Грција и во Србија. Сепак, професорот, како што забележавме претходно, бил особено чувствителен на фрлањето на целата вина за
учеството на Бугарија во Првата светска војна на страна на поразените сили, само врз неговата земја. Тој не можел да се согласи со
ставот на Језирски дека главен виновник за бугарското решение
да застане зад Централните сили во војната ја имал царот Фердинанд и владата која дејствувала со измама и насилство. За него тоа
не било прифатливо, бидејќи сметал дека Бугарија во претходниот
период била таа што била измамена од страна на соседите: „Ако
некој сторил грев против словенството во овој случај, тоа не бил
бугарскиот народ, како што претставувал авторот, туку само неговите соседи. Тоа треба да го признаат и браќата Чеси, а уверен сум
дека еден ќе го признаат тоа ќе го признаат и оние кои најдобро ја
изучуваат словенската историја“.439
Чешкиот интелектуалец Владимир Сис во 1914 година напишал книга за Македонија во која ги изнел своите видувања, кои
оделе во правец на поддршка на бугарските гледишта за Македонија. Тука треба да го забележиме и фактот што оваа книга, во
1918 година, била преиздадена на германски јазик во Швајцарија.440 Интересно е дека преводот од чешки на германски јазик не
бил платен од сопствен џеб. Книгата во Швајцарија била објавена
со помош на „Бугарското биро за печат“, кое се обидувало подлабоко и подетаљно да ја запознае западната јавност со ситуацијата
на изразените територијални претензии од бугарска страна“.441 Затоа нема никакво сомнение дека оваа книга предизвикала внимание во Бугарија, и секако кај Милетич. Самиот тој признава дека
Сис на бугарската јавност ѝ бил познат по таа книга, како и по една друга која директно се однесувала за Бугарија.442 Сис во 1924
година објавил една книга која се однесувала на состојбите на БалИсто, с. 189.
Исто, с. 190.
440 Ани Златева, Владимир Сис и България, Българи – списание на Българите в
Чехия 5-6, Прага, 2011, с. 58.
441 Исто.
442 Л. Милетич, Vladimir Sis, Nový Balkán, Praha, 1914, Македонски преглед, I/4,
София, 1925, с. 115.
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канот и во неа им посветил внимание на Бугарија, Србија, Грција и
Романија, како држави, а исто така се осврнал и на регионите Македонија, Тракија и Добруџа. Тој сметал дека требало да се создаде
еден нов Балкан, како што бил и насловот на оваа негова најнова
книга, со цел да се надминат политичките непријателства меѓу
Јужните Словени. Според критиката на Милетич, авторот добро ја
искористил достапната историска литература, така што тој можел да биде објективен во неговите заклучоци и процени.
Сис, според Милетич, правилно ги оценил егоистичките
побуди на Србија кои довеле до војна со Бугарија во 1885 година,
но тој не можел целосно да се согласи со авторот дека Втората балканска војна била последица на австриските и на грчките интриги,
бидејќи, според критичарот, српската дипломатија ги покажала
своите аспирации уште во летото на 1912 година, пред објавувањето на војната.443 За професорот немало никакво сомнение дека
Србија ја следела старата политика на Пашиќевата Радикална
партија за ширење на југ и на исток. Милетич, во свој стил, констатира дека тоа што политиката на Србија била на штета на Бугарија
и од неа правела непријател, и не било многу важно за Белград.
Чешкиот интелектуалец се осврнал и на Грција, како на
дел од Балканот. За Милетич бил интересен делот од книгата на
Сис кој се однесувал на словенските загуби на Балканот. Професорот целосно се согласува со констатацијата на авторот дека границите во регионот воспоставени во Букурешт и Версај, пред сè, биле
противсловенски, а во случајот на Грција тие биле вештачки за
сметка на Бугарија.444 Слично било и во однос на границите помеѓу Бугарија и новата југословенска држава.
Милетич во оваа критика забележал дека неговото внимание било посебно насочено кон делот од книгата со наслов Македонија, „каде што благодарение на добрите познавања на авторот
по сите прашања во однос на Македонија сето поважно накусо е
кажано, колку што е неопходно, за да го осветли македонското
прашање“.445 Со ова критичарот кажува дека главно се согласува
со авторот кога била во прашање Македонија. За професорот, српската завојувачка политика кон Македонија била добро опишана.
Тука Милетич го издвојува мислењето на Сис дека и ВМРО на
Александров не била против Србија, зошто за Македонија било
доволно да се управува „според волјата на македонското населеИсто, с. 116.
Исто, с. 120.
445 Исто, с. 121.
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ние“. Кога е во прашање Владимир Сис и неговите контакти со
Милетич, тука може да споменеме еден интересен детаљ. Во едно
писмо од 16 ноември 1924 година, Милетич го информирал Сис
дека сака да го предложи за член на БАН од страна на Историско-филолошкиот факултет.446
Позитивната критика на Милетич кон Владимир Сис била
во многу нешта различна од онаа која професорот ја напишал за
Рипка во однос на неговите ставови за делата на Цвииќ. Дали Милетич понатаму бил благ на перо во однос на некои други чешки
автори, кога е во прашање Македонија? Интересни се следниве
примери.
Познатиот чехословачки политичар и државник Едуард
Бенеш во неколку броја од списанието Slovansky prehled објавил
текстови кои се однесувале на словенските народи и словенството
за време на Првата светска војна и по неа. Еден од тие текстови,
објавен во бројот 3–4 од споменатото списание, во 1925 година го
привлекол вниманието на професорот Милетич. Тој ја кажува и
причината за тоа: „За нас таа крие посебен интерес, бидејќи токму официјална Чехословачка, од сите наши поголеми и покултурни сестри, е таа која по војната зазема спрема Бугарија и посебно
кон Македонија, доста загадочна позиција, која го поставува бугарскиот мислител во не баш мало двоумење, бидејќи, барем на
прв поглед, не е во согласност со традиционалната концепција на
словенската солидарност, каква што порано најшироко беше култивирана во ’словенска’ Прага“.447 За Милетич, споменатиот политичар не бил од оние кои имале словенска сентименталност,
туку реална личност кој не се стеснувал да ја каже вистината. Сепак, професорот не се согласувал со некои ставови на Бенеш изнесени во неговата статија која била предмет на критика на Милетич. Чешкиот политичар навел дека тој бил за еден помирувачки
чекор кон Бугарите, во име на идната работа со нив, преку нивно
обесштетување во Источна Тракија. Коментарот на Милетич бил
едноставен. Имено, според него, и без тоа се знаело дека чехословачката делегација се согласила да ја жртвува Македонија.448 Во
оваа критика Милетич потсетува дека тој успеал да испрати две
писма до видни чешки јавни личности за да се застапат преку
чешката делегација во Париз за праведно решение за Македонија, но како што се потврдило и во статијата на Бенеш, кој ја
А. Златева, Владимир Сис и България, с. 59.
Л. Милетич, Eduard Beneš, Slovanstvo a Slované za války a po válce, с. 119.
448 Исто, с. 122.
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предводел делегацијата на неговата земја на мировната конференција, гласот на професорот завршил во пустина: „Македонското прашање остана нерешено или подобро да кажам злобно решено, и продолжува да зјае како неизлечива рана на словенството“.449 Милетич смета дека формулата која Бенеш ја дал во неговата статија за решавање на бугарско-југословенското недоразбирање, всушност, ја поддржувала завојувачката политика на Белград кон Македонија.450 За разлика од жестоките критики кои Милетич знаел да ги упати кон другите кога бил во прашање македонскиот проблем, за Бенеш професорот е поблаг и неговото
мислење е во правец на тоа што го напишал на почетокот од критиката: „задоволни сме поради отвореноста на авторот, со која
недвосмислено се карактеризира надворешната политика на Чехословачка по прашањето кое нас непосредно нè засега - македонското, имено дека таа решително застана на страната на Југославија, макар што во случајот последната е јавно уривање на моралниот закон за правото на самоопределување на секој словенски
народ и тоа без да има за тоа свое престапничко дејство, друго
оправдување освен правото на силата, кое се гледа од српскохрватската поговорка „сила бога не моли“.451 Иако искажал задоволство од отвореноста на Бенеш во однос на Македонија, Милетич не сакал да ги прифати неговите погледи по тоа прашање. Тој
бил убеден дека чехословачкиот политичар знаел оти македонските Словени биле Бугари, споменувајќи ги тука пишувањата на
Иречек, Нидерле и др. Според тоа, тој знаел, сметал професорот,
дека тие имале свое историско минато на кое се должело високо
развиеното бугарско национално чувство. Но зошто е ова тврдење на Милетич? Една од тезите на Бенеш за решавање на спорот
помеѓу Белград и Софија се сведувал на конечното национално
формирање на македонското население.452
Исто, с. 123–124.
Според гледиштето на чехословачкиот државник, конечното решавање на
македонскиот проблем било или асимилација или автономизација на Македонија, но требало да се има предвид дека, по последната војна, тој проблем бил на подолг временски период или можеби и конечно решен во полза на Србија. Затоа Бенеш сметал дека, кога била во прашање Бугарија, требало да се оди на жртвување на Македонија, со тоа што напорите за територии би биле насочени кон Исток и кон Егејското Море. Според него целиот
проблем би бил решен со создавање на една заедничка федеративна држава помеѓу Југославија и Бугарија (исто, с. 125).
451 Исто, с. 126.
452 Исто, с. 129.
449
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Многу полошо во критиката на Милетич минал еден друг
Чех. Во 1927 година во Прага излегла книгата „Историја на словенството“ напишана од Јарослав Бидло. Софискиот професор, иако не бил историчар, туку филолог, се заинтересирал за оваа книга
и детално ја прочитал и анализирал. Уште од самиот почеток на
критиката, може да видиме дека професорот воопшто не се согласувал со напишаното од страна на Чехот. Милетич го критикува авторот дека пишува за да го разберат само оние кои ја познавале историјата на Словените, додека воопшто не му било грижа
да го разберат оние што имале помали знаења или воопшто немале познавања од таа историја.453 Тој, исто така, му забележал на авторот дека делото било лишено од неопходна научна аргументација и од посочување на соодветни извори, што било незадоволително за специјалистите, а уште повеќе што се забележувало дека
Бидло многу субјективно ги оценувал настаните.
Милетич сметал дека историјата на словенскиот југ требало да се оценува од едно реално разграничување на сферите на бугарскиот, од една и на српскохрватскиот народ, од друга страна, а
тоа тој не можел да го забележи во книгата на чешкиот автор. За
професорот, во историјата било познато дека на Балканот се населени само две словенски народности - едната била бугарската,
која ги заземала Мизија, Тракија, цела Македонија и оттаму јужно и западно кон Тесалија, Епир и Албанија. Втората народност
била српскохрватската. Меѓу нив немало трета народност. Милетич го критикува Бидло затоа што населението во Македонија ту
го нарекува словенско, ту македонски Словени, ту Бугари. Но, професорот не можел да прифати една констатација на Чехот. Бидло
сметал дека македонските Словени, иако биле најблиски до Бугарите, сепак не се слеале во еден народ со последниве, туку само
привремено потпаднале под бугарска држава, и тоа во многу дамнешни времиња, а подоцна потпаднале под српска држава. Според
авторот, кај ова население не се развило национално чувство и поради тоа во најновото време се родил спор помеѓу Србите и Бугарите, кои претендирале на ова население. Милетич на ова негово
тврдење забележал дека Бидло бил првиот чешки научник, и тоа
по Шафарик, Нидерле, Иречек и други видни историчари и етнографи, кој ненаучно се произнесол, како што напишал професорот, за етничката припадност на македонските Бугари.454 МиЛ. Милетич, Jaroslav Bidlo, Dějiny slovanstva, v Praze, 1927, Македонски преглед, IV/1, София, 1928, с. 150.
454 Исто, с. 152.
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летич му препорачал на авторот подобро да се справи со деталната историја на Бугарите и на Србите. За него било невозможно
македонските Словени во текот на толку векови да останат национално неопределени. Во својата книга, Бидло, кога пишувал за
словенските просветители Кирил и Методиј, нивниот јазик го нарекол „црковнословенски (македонски)“. Во поглед на овој негов
став, Милетич му посочува на чешкиот автор да го прочита неговиот сонародник, Вондрак, за да види како се нарекува јазикот на
словенските просветители. Критичарот не можел да го прифати
ставот на авторот на книгата дека по создавањето Егзархијата го
присвоила целото словенско население во Македонија.455 И не само тоа. Професорот, иако не бил историчар, во својата критика
напишал дека Бидло покажувал дека слабо бил запознаен со историјата на Балканскиот Полуостров, со што донекаде се објаснувала
неговата смелост да се нафати да напише таква книга. На крајот
Милетич заклучил дека обидот на Бидло да напише нешто заедничко за Словените се развило во една маленкост и тоа во новинарски стил, нешто што не прилегало на чешката историска наука.456
Во моментите кога Милетич се занимавал со критиките кон
Цвииќ и кон Рипка, во Атина бил објавен Абецедарот за потребите на тамошното македонско население, кое во Грција било сметано за словенско или за славофонско, во Југославија за српско, а во
Бугарија за бугарско, но никој не помислувал дека тоа население
имало друга – македонска припадност. Грција во периодот од 1912
до 1919 година, преку учеството во Балканските и во Првата светска војна, остварила значајни територијални проширувања. Во
рамките на Кралството Грција влегле голем дел од Македонија,
Епир, егејските острови и западна Тракија. Грчката држава добила и значителен дел на негрчко население, кое постепено било
или иселувано, под силен притисок или по пат на размена на население, како што бил случајот со новата турска република, или
пак тоа население било подложено на процес на асимилација.
Грција, според Договорот од Севр, била обврзана да им даде права на малцинствата на сопствена територија.457 Грците сметале дека обврските според Договорот од Севр се однесувале само за еврејското и турското, односно муслиманското малцинство.458 Но,
Исто, с. 156.
Исто, с. 157.
457 Абецедар, предговор Х. Андоновски, Македонска ревија, Скопје, 1985, с. IX-X.
458 Исто.
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како што забележал Христо Андоновски, тоа не одговарало на вистината, бидејќи по сугестија на Друштвото на народите, во 1924 година бил потпишан Протоколот Калфов–Политис со кој грчката
влада признавала постоење на бугарско малцинство во сопствената земја.459 Грција, сепак, не ја ратификувала оваа спогодба,460 па
така во однос на малцинството кое во Атина понекогаш го нарекувале славофонско, понекогаш словенско, морала да најде некое решение кое немало да ѝ наштети на нејзините интереси. Всушност
Грција била принудена на тоа, бидејќи на 24 март 1925 година на
атинската влада ѝ биле поставени прашања во однос на словенското малцинство во Грција. Така, во есента на 1925 година, како
доказ дека се почитувале преземените обврски, бил објавен Абецедарот, буквар за потребите на македонското малцинство,461 односно словенското, како што тогаш го нарекувала Атина.462 Правата на негрчкото население не биле тема која многу ја засегало
атинската политика, но понекогаш Грција морала да се договара
за правата на нејзините граѓани кои не говореле грчки. Милетич
не можел да се воздржи од една критика за издавањето на овој
буквар кој никогаш не бил применет. На својата критика, професорот ѝ дал наслов Нова латинска писменост на македонските
Бугари под Грција.463 Тој сметал дека в раце имал една книшка
која грчката влада ја стокмила за македонските Бугари, доколку
такви сè уште останале во соседната земја и доколку меѓу нив се
најдат некои кои би се осмелиле да изјават дека би сакале нивниИсто.
За грчкото однесување во врска со Прот?колот Калфов–Политис види кај:
Λενα ∆ιβανη, Ελλαδα και μειονοτητες, Καστανιωτης, Αθηνα, 2002, σ. 317-326.
461 Историја на македонскиот народ, т.4, с. 447.
462 И покрај сегашните тврдења на Атина дека не постои македонскиот јазик,
без суфикс или префикс, во дваесеттите години на минатиот век може да се
забележат некои интересни работи во Грција, околу македонскиот јазик. Во
пописот од 1920 година, во графата за јазик која се однесувала на регионот
Тесалија, стои и македонски јазик без наводници. (Απογραφη του πληθυσμου
της Ελλαδος, κατα την 19 δεκεμβριου 1920, ΙΙ Στατιστικα αποτελεσματα δια την
Θεσσαλιαν και Αρταν, εν Αθηναις, 1929, σ. 182); блискиот соработник на
грчкиот политичар Венизелос, генералот Константинос Мазаракис Ениан,
во една своја брошура за решавање на проблемите на Балканот, и покрај
тврдењето дека не постои македонска нација, запишал: „Четири јазици се
говорат во оваа земја: грчки, турски, македонски (или локален) дијалект и
влашки“. K. J. Mazarakis – Aenian, The resolution of the Balkan question,
Patriotic league, Athens, 1919, p. 17.
463 Abecedar, εν Αθηναις, Τυποις Σακελλαριου, Македонски преглед, I/5-6, София,
1925, с. 229.
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те деца да учат на мајчин јазик. За Милетич издавањето на Абецедарот бил обид на грчките власти да ги третираат своите бугарогласни поданици како некоја нова, тогаш откриена народност која
немала своја писменост, книжевна традиција, востановен книжевен јазик.464 Абецедарот, според неговото мислење, одвај некој
Бугарин би го разбрал поради тоа што бил напишан со латинично писмо. Во целата критика тој наоѓа грешки кои ги направиле
составувачите на овој буквар и во таа насока забележал дека тој ќе
остане како споменик не само на една грчка политика, туку и „ориентална негрижа, полукултурност и неписменост“.465 Милетич не
бил единствениот, во Бугарија, кој дал коментар за објавувањето
на Абецедарот во Грција. Неговиот колега од Софискиот универзитет Иван Шишманов, во однос на објавувањето на Абецедарот,
смета дека „грчката влада сакала да создаде сосема нов, специјален македонски литературен јазик за да може уште повеќе да ги
оддалечи овие словофонски субјекти од бугарското влијание, рескирајќи со тоа во своите граници да потхранува многу поопасен
за Грција македонски сепаратизам“.466
Многу подобро во критиката на Милетич поминал поранешниот полски амбасадор во бугарската престолнина Тадеуш
Грабовски, кој во 1926 година објавил една статија во која се објаснувала политичката состојба во Бугарија во периодот од 1923
до 1926 година, како од односите на земјата со соседите. Според
професорот авторот реално ги опишувал мачнините кои бугарското раководство морало да ги совлада во односите со Грција кои
биле лоши и довеле до конфликт со навлегувањето на грчките
војски на бугарска територија во 1925 година.467 Милетич го пренесува ставот на полскиот дипломат дека во поглед на југословенско-бугарското приближување, Софија била таа која покажувала поголем интерес за доближување меѓу двете соседни земји.
Кога е во прашање Македонија, според полскиот дипломат, а тоа
Милетич намерно го пренесувал во својата критика, во најповолни услови македонското прашање може да биде решено во рамките на една голема југословенска федерација со автономни делови
– Словенија, Хрватска, Србија, Македонија и Бугарија. Во друг, поИсто.
Исто, с. 231.
466 Историја на македонскиот народ, т. 4, с. 447.
467 Л. Милетич, Tadeusz St. Grabowski, Bulgarja po przewrocie (1923-1926) Przeglad
Politiczny, t. IV, zeszyt 2-3, 1926, Warszawa, 66-91, Македонски преглед, II/3,
София, 1926, с. 157 (нешто за грко-бугар. судир 1925).
464
465
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неповолен, услов македонската автономија би била жртвувана во
полза на заедничка придобивка на југ, односно Солун да ѝ припадне на Југославија, а Дедеагач и дел од Тракија на Бугарија. Милетич на крајот од критиката на статијата на полскиот дипломатски претставник во Софија напишал дека намерно ги забележал
овие расудувања на Грабовски за да се види дека обидите на Србите лесно да преминуваат преку македонското прашање, па дури и да му ја одрекуваат и неговата важност, во странство се знаела
вистината и таму во идниот развој на настаните на Балканот сериозно се сметала токму на македонското прашање како фактор од
првостепено значење.468
Професорот Цвииќ не бил единствениот српски научник
подложен на острото перо на критиката на неговиот колега од Софискиот универзитет, Милетич. Еден друг српски научник, исто
така, професор на Белградскиот универзитет, Александар Белиќ
бил омилен лик на критиките на Милетич, но секако помалку во
однос на тоа што софискиот професор пишувал за Цвииќ. Во 1929
година на страниците на Македонски преглед се појавила една
критика на Милетич за статијата на Александар Белиќ посветена
на штокавскиот дијалект. Софискиот професор својата критика ја
започнал со следниве зборови: „Пред извесен број години, како
смел и информиран фалсификатор во науката, се прочу Спиридон
Гопчевиќ“, па продолжил: „...уште пред Балканската војна се најде
меѓу другите и еден втор Гопчевиќ во лицето на белградскиот
професор по словенска филологија Александар Белиќ, кој и сега
ја исполнува задачата ’научно’ да докажува дека јазикот на Македонците, кој во науката е признат како бугарски, напротив, не
бил ништо друго туку едно српско наречје...“.469 Кога некој вака ќе
ја започне својата критика, јасно е каков ќе биде нејзиниот натамошен тек. Милетич сериозно му забележувал на белградскиот
професор за неговото тврдење дека македонските дијалекти биле
дел од штокавското наречје на српско-хрватскиот јазик. За софискиот професор, пишувањето на Белиќ било басна која не заслужувала понатамошна елаборација.470
Иако пишувањето на Белиќ од страна на софискиот професор било оценето како басна, сепак тој и понатаму се занимаИсто, с. 158.
Л. Милетич, А. Белић, Штокавски дијалекат, Народна енциклопедија српскохрватска-словеначка, књ. IV, 1929, с. 1064–1077, Македонски преглед,
VIII/3, София, 1933, с. 142.
470 Исто, с. 143.
468
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вал со неговите ставови и пишувања. Во 1936 година, веќе пензионираниот Љубомир на страниците на Македонски преглед во еден
број напишал два текста за пишувањата на Белиќ. Едниот текст
бил статија, а вториот критика на книгата на српскиот научник посветена на галичкиот дијалект. Всушност, и двата текста биле жестока критика на ставовите на белградскиот професор. Во статијата која се однесувала на пишувањата на Белиќ, Милетич се занимава со тоа што српскиот научник пишувал во претходниот период. Тука мора да забележиме една забелешка на професорот.
Имено, тој напишал дека во Бугарија во 1912 година помислиле
дека Србија „се помирила со вистината и затоа го склучиле воениот сојуз...“.471 Но, во истиот ред заклучува дека и покрај тоа
Србија успеала да ја зграби Македонија. Малку е чудно да замислиме дека некој во Бугарија не се сомневал кон Србија, ако се имаат предвид состојбите во односите меѓу двата соседа кои во многу
зависеле од настаните во Македонија, која пред Првата балканска војна била под османлиска власт. Како и да е, Милетич сметал дека и по зграбувањето на Македонија во Белград се чинело
дека било потребно и понатаму да се одржува заблудата, пред
светската јавност, во однос на вистинскиот народносен карактер
на македонското население.472 Милетич бил познат како научник
кој ги користел туѓите ставови за да го докаже етничкиот карактер на македонското население. Во овој случај, тој ја користи критиката на рускиот научник Селиштев кој неколкупати жестоко го
напаѓа српскиот професор.473 Милетич во статијата за Белиќ ја
најавил и својата критика за неговата книга за галичкиот дијалект: „Јас самиот во 1916 година го посетив Галичник и добро сум
запознаен со особеностите на тамошниот говор, па можам да се
искажам за достоинството на новото дело на Белиќ, кој, за жал, и
во него продолжува да си ја криви душата – да ја изопачува науката“.474 На некој начин ова било најава за критиката која била поместена малку подолу во истиот број на Македонски преглед. Всушност, во воведот на критиката на професорот посветена на студијата на Белиќ за галичкиот говор, тоа може и да го забележиме.
Таму, меѓу другото, било напишано: „Посочениот труд на проф. А.
Белиќ ми даде повод да напишам статија ’Проф. А. Белиќ продолЛ. Милетич, Професоръ А. Беличъ продолжава да изопачава науката, Македонски преглед, X/3-4, София, 1936, с. 51.
472 Исто.
473 Исто, с. 53–58.
474 Исто, с. 60.
471
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жува да ја изопачува науката’ (објавена во оваа книга на Македонски преглед), која всушност е едно претходно опишување на самиот Белиќ, за да им се олесни на читателите, кои не ги следеле неговите претходни трудови, та не знаат на што се должи веќе здобиеното име на писател – краен националист, кој не се срами и да ја
изврти вистината, особено кога прашањето се однесува на македонските Бугари и нивниот јазик, кој Белиќ, по секоја цена, сака
да покаже дека има српско потекло“.475 Милетич, во критиката,
забележал дека српскиот професор грешел кога го користел терминот галички за да го означи говорот на луѓето од селото Галичник, бидејќи тој му припаѓал на дебарскиот говор. Секако, тој не се
согласувал со тезата на Белиќ дека овој дијалект му припаѓал на
штокавското наречје на српскохрватскиот јазик.476 На удар на критиката на софискиот професор било и размислувањето на Белиќ
во однос на историјата на македонските говори. Според белградскиот професор, за таа историја би можело да се говори откако би
биле направени целосни истражувања на сите македонски говори. Според авторот на критиката, прашање е дали веќе биле
потребни подлабоки истражувања за овие говори.477 Милетич не
можел да ја прифати тезата на Белиќ кој се обидувал да докаже
дека има два старословенски јазика – едниот од кој произлегува
бугарскиот, и другиот, од кој произлегле македонските говори, со
цел да го покаже како основа на српскиот јазик. Целата критика
на Милетич на оваа книга на Белиќ одела во насока софискиот
професор, научно, да покаже дека неговиот белградски колега не
само што грешел, туку правел и одредени фалсификати.
Критиките кои Милетич ги напишал за Цвииќ и Белиќ не
биле случајни. Тој сметал дека овие српски интелектуалци и научници погрешно и неточно ги толкуваат научните проблеми поврзани со Македонија. Милетич, едноставно, не дозволувал, ниту
пак прифаќал, подруго размислување за Македонија, тамошните
проблеми и научните прашања поврзани со неа, кои биле спротивни на неговите погледи, кои пак биле во целосна хармонија со
бугарските погледи и ставови во однос на споменатиот несреќен
регион и неговото население. Професорот во 1929 година во списанието Македонски преглед објавил една реакција на брошурата
Bulgares et Yougoslaves, која била издадена во Белград од страна
Л. Милетич, А. Белић, Галички дијалекат, Београд, кн. VII от „Српски дијалектолошки зборник“, Македонски преглед, X/3-4, София, 1936, с. 181.
476 Исто.
477 Исто, с. 182.
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на Југословенското здружение за Лигата на народите. Погоре забележавме дека Милетич во весникот на македонската емиграција
во Бугарија, во 1927 година објавил една критика за оваа брошура,
но во списанието кое го издавало Македонскиот научен институт,
професорот посветил 38 страници со цел да покаже дека југословенската брошура била базирана на историски невистини и фалсификати. Во таа насока тој правел споредба што било пишувано
од страна на странците за Македонија и тамошното население, а
што пишувале Србите.478 Во насока да покаже дека Македонците
се дел од бугарскиот народ и да докаже дека југословенската брошура била обичен пропаганден памфлет, Милетич ги користел
пишувањата на Јагиќ, Кочубински, Шафарик, Григорович, Лавров, Лескин за македонското население и неговиот јазик.479 Тој во
оваа стаија повторно ја изнел идејата да им се даде малцински статус на Македонците, кои живееле во Југославија. Тоа, според него,
бил предуслов за некакво понатамошно обединување на двете соседни земји, кое било предложено во југословенската брошура.
Статијата повторно покажала какви се ставовите и позициите на
софискиот професор во однос на Македонија, нејзиното население и македонското прашање.
За разлика од Белиќ и Цвииќ, Милетич бил посмирен и поблаг во пишувањето на критиката на книгата на поранешниот југословенски министер Светозар Прибичевиќ. Последниов во 1931
година во Париз објавил една книга во која ја критикувал диктатурата на кралот Александар Караѓорѓевиќ и начинот на кој тој ја
водел Југославија. Таа била преведена на бугарски јазик и излегувала на делови во емигрантскиот весник Македонија. Очекувано,
професорот Милетич ја прочитал оваа книга на Прибичевиќ и за
неа напишал критика. Според Милетич, било познато дека Прибичевиќ, како министер на кралот Александар Караѓорѓевиќ, бил
ревносен поддржувач на големосрпската политика на југословенскиот монарх.480 Меѓутоа, забележал професорот, со тек на времето Прибичевиќ се извлекол од влијанието на „белградската автократска политика“ и станал нејзин голем критичар. Најголем
Л. Милетич, Македонскитя Българи и Сръбитя, Македонски преглед, V/4, София, 1929, с. 73–75.
479 Исто, с. 76–85.
480 Л. Милетич, Svetozar Pribitchevich (Ancien depute, ancient ministre). La
dictature du roi Alexandre. Contribution a l’etude de la democratie (Les
problemes Yougoslave et Balkaniques). Documents inedits et revelations. Paris,
1933, Македонски преглед, VIII/3, София, 1933, с. 155.
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дел од критиката на Милетич наменета за книгата на поранешниот југословенски министер се однесува на Македонија и на македонското прашање. Милетич смета дека, кога биле во прашање
Македонците, кај југословенскиот политичар се забележувало дека „поранешниот шовинист Прибичевиќ му пречел на сегашниот
Прибичевиќ“.481 Сепак, професорот признава дека југословенскиот политичар ја критикувал српската мегаломанија. За разлика
од тоа, Милетич не се согласувал со ставот на Прибичевиќ во поглед на бугарската мегаломанија како причина за влез на Бугарија
во Големата војна на страната на Централните сили. Според професорот, „вистината е дека Бугарија го направи тоа само за да си
ги врати бугарските земји кои беа од неа одземени од страна на
поранешните сојузници и ништо друго“.482 За Милетич била прифатлива идејата на Прибичевиќ за реорганизација на југословенската држава во една федерација која би била составена од Словенија, Хрватска, Србија, Војводина, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија. Сепак, Милетич забележува дека Прибичевиќ
не кажувал дали Србија не направила голема грешка кога посегнала по Македонија.483 Како и да е, ова била една ретка критика на Милетич кон некој српски или југословенски автор, во која
не биле користени многу остри зборови кога е во прашање Македонија. Самиот, на крајот од критиката, забележал: „откако ќе се
земе предвид дека, и сега, сè уште во Србија владее крајно слепило
во однос на македонското прашање, истакнатата, макар и релативна, искреност на Прибичевиќ по тоа прашање, сепак покажува
човечност и карактер кај овој, инаку цврст српски патриот“.484
Милетич, како што видовме, на 10 февруари 1927 година,
во весникот Македонија објави една статија за ставовите околу потеклото на старословенскиот јазик, на новиот српски академик,
инаку Русин по потекло, Кулбакин. Таа не беше премногу остра,
имајќи го предвид острилото на перото на софискиот професор за
теми во кои не се согласува со авторот. Имало и причина за тоа.
Милетич во критиката за книгата на Кулбакин која излегла во
1930 година, напишал дека во весникот Македонија забележал
оти професорот не бил добро разбран.485 Меѓутоа, како што забеИсто, с. 156.
Исто, с. 157.
483 Исто, с. 159.
484 Исто.
485 Л. Милетич, Д-р Степан М. Куљбакин, О речничкој страни старо-словенског
језика, (Из 138 књиге Гласа Српске краљевске академије, Београд, 1930),
Македонски преглед, VI/3, София, 1930, с. 125.
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лежува критичарот Милетич, по три години конечно публикацијата на Кулбакин излегла од печат и поради нејзиниот наслов дошло
до одредени недоумици. Милетич, всушност, не можел да ги прифати тврдењата на Кулбакин во однос на потеклото на јазикот кој
бил користен од страна на браќата Кирил и Методиј. Првата забелешка на Милетич на делото на српскиот академик било користењето на терминот старословенски. Професорот, иста така не се
согласувал и со споредбите кои Кулбакин ги правел со другите
словенски јазици; логично, посебно не се согласувал со ставот на
белградскиот академик дека старословенскиот немал никакви
бугарски особености.486 За софискиот професор, најпроблематично било тврдењето на академикот дека српско-хрватско-словенечката јазична група, од лексичка гледна точка, била најблиска
до „старословенскиот македонски дијалект на св. Кирил и Методиј“.487 На ова тврдење професорот повторно се навратил во својата статија од весникот Македонија. Целата студија на Кулбакин,
професорот ја доведува во, како што тој сметал и размислувал,
обидот на Србите во Македонија да создадат словенски народ и
воопшто југословенски народ наместо Бугари, Срби, Хрвати и Словенци, а со тоа и да биде создаден југословенски јазик, кој според
неговото искажување во „науката не е прифатено да се говори за
некаков општ „југословенски дијалект“.488
Професорот со големо внимание следел што било објавувано во Франција, каде што бил повеќе пати во разни мисии поврзани со македонското прашање. Излегувањето на книгата на полковникот Ламуш, која се однесувала на историјата на Балканот во периодот од 1904 до 1918 година, била со големо внимание анализирана од страна на Милетич. Всушност книгата, според критиката
на професорот, била спомени на францускиот полковник за важен период од балканската историја,489 а со тоа и од македонската. Како по обичај, тој детално пишува за книгите кои се тема
на неговите рецензии и длабоко ја анализирал секоја реченица
која била напишана во нив. Професорот позитивно се изразува
за поголемиот дел од тоа што Ламуш го има напишано по прашањето на Македонија и тамошните состојби во наведениот период,
Исто, с. 129.
Исто, с. 134.
488 Исто, с. 136.
489 Л. Милетич, Colonel L. Lamouche, Quinze ans d'histoire balkanique (1904-1918).
Avec 3 cartes hors texte. Ed. Payot, Paris, 1928, Македонски преглед, IV/3, София, 1928, с. 155.
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како и за случувањата во регионот и во Бугарија. Сепак, софискиот
рецензент не се согласува со некои погледи на авторот. Тука ќе
споменам една забелешка. Според Милетич, тој не можел да се
согласи со ставот на Ламуш дека само царот Фердинанд посакувал
учество на Бугарија на страна на Централните сили во Големата
т.е. Првата светска војна. Тоа, според авторот на критиката, најверојатно, се должело на влијанието врз Ламуш кое го имала бугарската официјална публицистика, која целата одговорност за бугарското учество во војната ја префрлила врз поранешниот бугарски цар, бидејќи народот не сакал воен судир. Напротив, сметал
Милетич, тоа можело да се тврди за дел на народот, додека поголемиот дел од Бугарите, посебно интелигенцијата и армијата, посакувал воен судир со Србија и со Грција.490 Ако ја имаме предвид
активноста на Милетич пред влегувањето на Бугарија во Првата
светска војна, не треба да се сомневаме во неговиот став.
За разлика од позитивната критика, во најголемиот дел,
кон делото на Ламуш, кога е во прашање книгата на Жак Ансел
посветена на состојбите на Балканот и италијанскиот интерес, може да забележиме голема доза остри забелешки за тоа што францускиот автор има напишано. Така уште на самиот почеток на
критиката, професорот забележал дека Ансел сакал да се прикаже
како историчар и хроничар на современиот живот, но во ова дело
се забележувала една тенденција да се оправдаат позициите по регионалните прашања кои ги имала француската дипломатија, особено кога биле во прашања француските сојузници, каква што била Југославија.491 Овој став на професорот произлегувал од тоа
што го прочитал во книгата на Ансел. Тој не можел да се согласи
со ставовите на францускиот автор во однос на Македонија. Така,
Милетич не ја прифатил тезата на Французинот дека македонското прашање се променило. Особено не можел да се согласи со напишаното од страна на Ансел во однос на можноста од воведување
на македонското наречје во училиштата и во црквите во Југославија, откако односите помеѓу неа и Бугарија ќе станеле блиски.
За професорот, не можело да стане збор за македонско книжевно
наречје во Југославија, бидејќи, како што пишувал Милетич, македонските Бугари си имале свој јазик – општобугарскиот книжевен јазик.492 Тоа значело, според сфаќањето на критичарот, деИсто.
Л. Милетич, Jacques Ancel, Les Balkans face a Italie. Paris, 1928, Македонски
преглед, V/1, София, 1929, с. 134–135.
492 Исто, с. 136.
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ка се чекало време да заврши насилната акција на Србите за одродување на Македонците и тогаш да им се дозволело „да се служат со своето наречје“.493 Милетич, исто така го критикува францускиот автор зашто го премолчувал односот на српските власти
кон населението во Македонија.494
Следната критика или рецензија на агилниот софиски професор, кога се во прашање француските автори, била наменета за
Албер Пинго. Оваа рецензија е мошне интересна поради својот
обем. Милетич многу од своите рецензии ги пишувал мошне широко и детаљно. Меѓутоа, кога е во прашање Пинго, професорот
напишал подолга критика од тоа што францускиот автор го напишал на две страници во месечниот додаток на Ларус. За Милетич, напишаното од Пинго било чекор напред од Французите кон
правилното разбирање на македонското прашање. Тој сметал дека пред Балканските војни во Франција не можело да се забележи постоење на две мислења во однос на националниот карактер
на македонското население.495 Меѓутоа, поради чисто политички
мотиви, била извртена историјата во полза на една вештачка теза
протежирана од Србија, според која, населението во Македонија
било српско.496 За Милетич било разбирливо што кај една голема
нација, како француската, изопачувањето на фактите можело да
биде само привремено, но потоа нештата се враќале на старите,
односно точните позиции. Таков бил и случајот со текстот на
Пинго, кој, според професорот, бил показател дека науката постепено се еманципира во однос на надворешната политика на
Франција. Тоа, според него, се гледа и во текстот каде што авторот
забележал дека Словените во Македонија се сродни со Бугарите
преку јазикот, иако и Србите сакале да ги присвојат.497 За критичарот и етнографската карта на францускиот автор приложена во
текстот била израз на неговото правилно разбирање на состојбите
во Македонија. Сепак, и на овој краток текст, Милетич имал одредени забелешки, посебно кога бил во прашање режимот на генералот Пангалос во Грција, мислењето дека Пинго ја прифаќал теоријата на Бразилецот Мело Франко за асимилирање на малцинствата, како и на ставот на авторот во однос на населувањето на
Исто.
Исто, с. 137.
495 Л. Милетич, Albert Pingaud, Question de Macedoine, Larousse Mensuel illustre,
n. 267, mai 1929, Македонски преглед, V/2, София, 1929, с. 133.
496 Исто.
497 Исто.
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бегалците од Мала Азија во Егејска Македонија – имено дека тие
биле населени во места напуштени од муслиманското население.498
Францускиот правник Жорж Десбон, кој се залагал за бугарската кауза во времето на одржувањето на Версајската мировна конференција, како што видовме погоре, ја посетил Софија во
1930 година. Истата година во Париз била објавена една негова
книга посветена на Бугарија по Нејскиот мировен договор. Милетич не може да го прескокне ова дело. Неговата рецензија на страниците на Македонски преглед била напишана многу брзо по објавувањето на книгата на Десбон. Уште на самиот почеток од рецензијата може да забележиме дека професорот имал позитивни
оценки за книгата на францускиот интелектуалец: „Трудот на г.
Десбон е големо и пријатно изненадување за сите, кои ја следат
повоената литература во однос на Балканскиот Полуостров од
гледна точка на објективната историја и на практичната политика“.499 Според Милетич, францускиот правник не бил еден од
оние писатели на книги за Ориентот кои биле набрзина направени врз основа на површни лични набљудувања и на фрагментарни сведоштва кои случајно им паднале в рака. Десбон, за разлика
од нив, цели единаесет години го собирал материјалот за својата
книга, ја посетувал Бугарија, ја изучувал бугарската историја.500
За Милетич, трудот на Десбон, со својот квалитет, претставувал
најисцрпна политичка критика на бугарското прашање помеѓу сите изданија кои се појавиле по светската војна.501 Еден дел од книгата на Десбон била посветена на македонското прашање, а тоа,
како што може да забележиме, била омилена тема на софискиот
професор. Така Французинот забележал дека населението во Македонија и покрај тоа што не претставувало единствена народносна група, сепак претставувало една агломерација, која се разликувала од своите соседи и се стреми кон единство и слобода.
Милетич во рецензијата пишува за претставата на Десбон за различните погледи на Бугарите, Србите и Грците за Македонија и
нејзиното население. Десбон, како што подвлекол Милетич во
рецензијата, сметал дека Македонците раководеле со политичкиИсто, с. 135–136.
Georges Desbons, La Bulgarie après la Traite de Neuilly. Preface de Justin Godart,
Senateur, Ancien Ministre, Paris, 1930, Македонски преглед, VI/2, София,
1930, с. 103.
500 Исто, с. 104.
501 Исто.
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от живот во Бугарија и, уште позначајно: „Од Белград и Атина го
заблудуваат светот дека бугарската влада ги поттикнувала Македонците кон револуција, напротив Македонците се тие кои ја попречуваат бугарската влада“.502 Ова особено се однесувало за периодот пред и за време на Илинденското востание. Десбон пишувал и за настаните во Македонија во времето на Балканските и на
Првата светска војна. Милетич во својата рецензија се согласува
со напишаното од страна на Десбон, но забележала дека авторот
ја премолчел улогата на Франција во лицето на Клемансо на Мировната конференција, која била многу негативна за Бугарија. Милетич внимателно го анализирал текстот на Десбон кој се однесувал на положбата на македонското население во рамките на југословенската и на грчката држава. Интересен е еден момент од оваа
рецензија. Иако Десбон Македонците ги сметал за Бугари, и тоа
било подвлечено од професорот. Но, забележал францускиот интелектуалец, иако погледите на Македонецот биле свртени кон Бугарија, бидејќи тој бил поврзан со неа преку специјални врски,
сепак „Македонецот пред сè е Македонец“.503 За Десбон идејата
за целосно независна Македонија, во тие моменти, била невозможна. Според него, многу поверојатно во иднина било Македонија да стане дел од една југословенска федерација во која би влегла и Бугарија. Кога е во прашање критиката на книгата на Десбон,
може да заклучиме дека ставовите на францускиот правник биле
речиси целосно исти со оние на професорот Милетич.
Во своите активности поврзани со Македонија, професорот повеќепати ја посетил и Велика Британија, поточно нејзината престолнина Лондон. Тој не го познавал добро англискиот јазик, но тоа не значи дека не бил запознаен со британската политика кон регионот и посебно кон Македонија. Тоа добро се гледа
од една негова статија објавена во Македонски преглед посветена
токму на англиската политика во однос на македонското прашање
во периодот пред Балканските војни. Кога е во прашање неговата
критика кон англиските изданија за Македонија, мора да споменеме дека тој напишал само неколку критики, и тоа биле поврзани со изданија на Британското министерство за надворешни работи. Тука ќе се задржиме на еден таков пример. Во 1920 година
во Лондон била објавена една книга посветена на Македонија. Во
предговорот кон изданието, главниот уредник и поранешен директор на Историскиот оддел во Британското министерство за
502
503

Исто, с. 110.
Исто, с. 112.
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надворешни работи, Протеро, напишал дека тоа издание било дел
од книгите кои биле составени за потребите на британската делегација на Париската мировна конференција.504 Книгата била поделена на неколку дела, во кои се обработувале географските, физичките и политичките услови во Македонија, нејзината политичка историја, социјалните и економските услови. Оваа книга не
можела да остане без да биде коментирана од професорот Милетич. Имало и причина за тоа. Милетич напишал дека „Како што
можеше и да се очекува, во оваа книга, објавена по војната, во однос на народносното македонско прашање се забележува поголема воздржаност, дури и тенденција да не се искажува јасно и определено фактичката состојба на нештата...“.505 Оваа забелешка на
професорот не била случајна. Иако во книгата на Историскиот
оддел на Британското министерство за надворешни работи, има
делови кои одговараат на погледите на Милетич во однос на националната припадност на македонското население, сепак има и
делови кои се целосно спротивни на неговите сфаќања. Имено,
според книгата може да се забележи дека македонските Словени
живееле изолирано од Србите и Бугарите сè до 1870 година, кога
била формирана Бугарската егзархија, по што кај македонското
население започнало да се јавува бугарското национално сознание. Исто така, Милетич имал забелешка и во однос на јазикот кое
го говореле Македонците.506 За британските автори јазикот или
наречјата на македонското население биле слични со српскиот и
бугарскиот, иако биле поблиски до вториот.
Милетич бил човекот кој оставил печат на списанието Македонски преглед. Дали бил задоволен од списанието? По повод
десетгодишнината од излегувањето на Македонски преглед, професорот, академик и главен уредник на ова списание објавил една
мала статија посветена на споменатиот јубилеј. Во неа Милетич
остава на јавноста да оцени дали списанието ја исполнило целта,
споменувајќи ги тешкотиите со кое се соочувал еден таков научен
потфат.507 Тој ѝ се заблагодарил на македонската емиграција во
Бугарија за моралната и материјалната поддршка во издавањето
Macedonia, Historical section of the Foreign Office, No. 21, H.M. Stationery
Office, London, 1920.
505 Л. Милетич, Macedonia, Historical section of the Foerign Office, No. 21, H.M.
Stationery Office, London, 1920, Македонски преглед, III/2, София, 1927, с.
152.
506 Исто, с. 153.
507 А. Гребенаров, Македонският научен институт (1923-2008), док. 26, с. 125.
504
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на списанието и покрај големите економски проблеми со кои таа
се соочувала. Милетич изразил верба дека Македонски преглед и
понатаму ќе излегува сметајќи „на нашите помлади македонски
научни сили“.508 Професорот и академик не можел да не биде задоволен од списанието каде што тој бил главен уредник и кое, реално гледано, во рамките на финансиските можности излегувало
и објавувало интересни и значајни статии, кои и денес се добар извор за научникот. Тој, кога е во прашање и МНИ, односно институцијата која го издавала ова списание, во еден разговор со студентите и професорите на Софискиот универзитет изјавил: „ Тоа е
еден објективен научен, а не пропаганден институт“.509 Дали се
согласуваме со тоа што било напишано во изданијата на МНИ е
друго прашање, но науката не би била наука ако за сè постои согласност.
На крајот, би сакале да споменеме дека МНИ ги рекламирал своите изданија со цел јавноста да биде запознаена со нив.
Сепак, тоа не биле класични реклами, туку некој вид информатор
за сè што објавувал Институтот. Овие информации биле проследувани и со воведен текст. Тука ќе дадам еден пример. Во веќе споменатиот орган на македонската емиграција во Бугарија, весникот
Македонија, на 2 јануари 1929 година сретнавме една таква информација за изданијата на МНИ. Во овој број се наведени сите
спомени на македонските револуционери кои биле дотогаш издадени, како и сите книги од едицијата „Македонска библиотека“,
заедно со броевите на списанието на МНИ – Македонски преглед.
Интересно е да се спомене дека оваа информација е проследена со
текст во кој се наведуваат причините за објавените книги. Така,
може да прочитаме дека мотото на МНИ било: Преку научната
вистина за македонското право и правда.510 Сите изданија на Институтот требало да го најдат своето вистинско место: „Не треба да
останат Македонец и македонско здружение, кои нема да ги имаат некои од овие изданија - согласно со развојот и интересот на
секого“.511 Тука може да забележиме дека првата целна група за
набавка на изданијата на МНИ биле братствата, илинденските
организации, младинските емигрантски здруженија, но исто така
и училиштата, библиотеките и народните читални.
Исто, с. 125–126.
Ив. Генадиевъ, Един часъ при професоръ Милетичъ, Литературенъ гласъ,
бр. 214, 24.12. 1933.
510 Македония, бр. 669, 2 януари 1929.
511 Исто.
508
509
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Кога зборуваме за изданијата на Македонскиот научен институт, а не се составени од Милетич, мора да забележиме дека
добар дел од нив се издадени под директен надзор на професорот.
Тука ќе посветиме мало внимание на нив.512 Покрај деветте книги
посветени на историјата на македонското ослободително движење, објавени од него, до смртта на професорот во 1937 година
излегле уште две. Едната била од Стојан Аврамов, објавена во
1929 година, и се однесувала на револуционерните борби во Азот
и Поречието. Втората, под редакција на Бојан Мирчев, биле спомените на демирхисарскиот војвода Алексо Стефанов, објавена
во 1931 година.
Македонскиот научен институт во својата издавачка дејност објавил, додека професорот бил жив, 16 книги во рамките на
т.н. „Македонска библиотека“. Самото име на оваа библиотека
зборува која била темата на овие дела. Тука ќе споменеме некои од
авторите. Една книга од оваа библиотека била напишана од Милетич под наслов „Македонија и македонските Бугари“, објавена
во 1925 година. Останатите биле напишани од страна на видни
членови на институтот. Така, Георги Баждаров ги објавил книгите „Македонското прашање, вчера и денес“ и „Од македонската
земја“,513 а колегата и пријател на Милетич, велешанецот Иван
Георгов ја објавил книгата за положбата на Македонија под српска
и грчка власт.514 Соларов објавил две книги кои се однесуваат на
Бугарија и македонското прашање, како и за Балканските војни.515
Ресенчанецот и бугарски дипломат Симеон Радев во рамките на
оваа библиотека ја објавил тритомната книга „Македонија и бугарската преродба“.516
Во рамките на изданијата на Македонскиот научен институт, додека Милетич бил во него, биле објавени и други книги од
автори како Христо Силјанов, Георги Кандиларов, Д. Јаранов и
други. Всушност, може да се заклучи дека издавачката дејност на
Списоците со изданијата на Македонскиот научен институт може да ги најдеме кај А. Гребенаров, Македонският научен институт, с. 540–544.
513 Г. Баждаров, Македонският въпрос вчера и денес, София, 1925; Из македонската земя, София, 1926.
514 И. Георгов, Днешното положение в Македония под сръбска и гръцка власт и
Обществото на народите, София, 1925.
515 К. Соларов, България и македонският въпрос. Причините за балканските
войни, София, 1925; Балканският съюз и Освободителните войни през
1912–1913, София, 1926.
516 С. Радев, Македония и българското възраждане, т. 1, т. 2, и т.3, София 1927–
1928.
512
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Институтот била релативно голема додека бил жив Милетич. Неговата активност на полето на издавањето материјали за Македонија била неоспорна и евидентна.
Милетич, неоспорно, бил голем научник. Тој имал огромно влијание во славистичката наука и бил ценет и во Санкт Петербург, и во Прага, и во Лондон, и во Париз, и во Рим, и во Салцбург.517 Можеби најдобрата оцена за него како научник ја дал советскиот научник Н.С. Державин, кој изјавил: „За научната мисла
надвор од Бугарија, симбол за современата бугарска филолошка
наука е, пред сè, името на професорот Милетич“.518

517
518

В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 10.
Исто, с. 11.

ЗАКЛУЧОК
Животот и делото на професорот на Софискиот универзитет Љубомир Милетич е интересен за пишување монографија.
Милетич според многумина бил мирен, тивок и повлечен човек.
Љубомир бил посветен на своето семејство – на сопругата и на децата. Семејството му било пред сè, како на вистински сопруг и родител. Од друга страна, кога станува збор за науката, можеме да
забележиме дека тој бил мошне плоден, трудољубив, но и жесток
критичар кон оние со кои не се согласувал.
Милетич бил еден од основоположниците на денешниот
Софиски универзитет и на Бугарската академија на науките. Тоа
не било случајно. Тој бил еден од групата млади луѓе кои биле пратени од страна на новата бугарска држава да се стекнат со високо
образование во странство. Љубомир имал среќа што за време на
своето школување во Загреб и во Прага можел да следи предавања кај врвни слависти, од кои имал што да научи. Среќата да има
големи професори кои му дале дел од своето знаење, сепак, не
била доволна сама по себе да направи од младиот Штипјанец голем научник. Љубомир имал талент, бил и трудољубив и имал силен истражувачки дух. Исто така, имал и храброст да објавува жестоки критики. Првата негова критика кон еден учебник била најава дека славистиката полека, но сигурно добива еден голем научник и истражувач.
Професорот Милетич бил строг, но правичен и коректен
наставник. Неговите современици забележале дека тој живеел за
Универзитетот. Иако важел за строг професор, тој сепак кога било
потребно често застанувал зад своите студенти, иако понекогаш
биле на спротивните страни. Милетич бил и ректор на Софискиот универзитет и Декан на Историско-филолошкиот факултет. Тие
позиции биле мошне одговорни, а тој така и се однесувал. Кога било потребно, се спротивставувал на властите кои се обидувале да
ја нарушат автономијата на Софискиот универзитет. Во два такви
случаја – еднаш како професор, а другпат и како ректор, тој успеал да ги победи министрите и премиерите. За него, Универзитетот и науката биле пред сè.
Љубомир е роден во Македонија. Тоа имало големо влијание врз неговите погледи и дејствувања. Како дел од големата ма-
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кедонска емиграција во Кнежеството Бугарија, тој му се приклучил на тамошниот Врховен македонски комитет. Тој, од тој момент па до крајот на својот живот постојано останал ангажиран по
прашањата поврзани со Македонија. Милетич, заедно со неколку
свои колеги, се обидувал да ги помири спротивставените ставови
на членовите на МРО и на оние од делот на ВМК кои биле за Цончев. За време на Илинденското востание, тој заедно со својот колега и пријател Георгов ги обиколил европските престолнини, барајќи помош за настраданите во неговата родна Македонија. По
задушувањето на Востанието, професорот започнал да ги собира
сеќавањата на учесниците во Македонското револуционерно движење кои ја воделе борбата за автономија на Македонија. Пред
почетокот на Балканските војни, повторно со Георгов, ги посетил
европските престолнини, со цел да укаже на лошата состојба во
која се наоѓала Македонија.
Милетич и по завршувањето на Балканските и на Првата
светска војна имал турнеи низ Европа со цел да ги изложи ставовите на македонската емиграција во Бугарија во однос на македонското прашање, но и на позицијата на македонското население кое живеело во рамките на Кралството на СХС и Кралството
Грција. Секако, не треба да ја заборавиме ниту неговата улога во
создавањето на Македонскиот научен институт во Софија и списанието Македонски преглед. Тука треба да се осврнеме и на позицијата на професорот во однос на статусот на Македонија. Имајќи ги предвид условите во кој тој живеел, може да забележиме
различно мислење на Милетич во различни услови и периоди.
Пред почетокот на Балканските војни, Милетич се залагал за автономија на Македонија, сметајќи дека секое друго решение би
довело до нејзина поделба. Во времето кога поделбата на Македонија била направена, а Бугарија била поразена во Втората балканска и во Првата светска војна, може да забележиме и промена
на ставот на софискиот професор во однос на статусот на Македонија. Тогаш Милетич сметал дека неговата родна земја треба да се
припои кон Бугарија. Тоа не бил само негов став, туку и на добар
дел од македонската емиграција во Бугарија. Меѓутоа, неговото
размислување околу идниот статус на Македонија повторно се
променило. Со текот на времето, професорот започнал да ја поддржува идејата за единствена и независна држава Македонија.
Талкањето на Милетич околу статусот на Македонија, кое не било само негово, покажува колку македонските емигранти во Бугарија биле поделени околу ова прашање и со какви дилеми се
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соочувале. Имајќи го предвид тоа што го доживеале во својот живот – османлиската управа, катастрофата во Балканските војни,
очекувањата дека Бугарија нешто може да направи за Македонија,
образованието, нивната позиција во бугарското општество, тогаш
не треба да нè чуди ниту нивното однесување и талкање. Во крајна линија, македонскиот случај не бил и не е единствен.
Кога некој, како професорот Љубомир Милетич напишал
толку дела, кои ѝ биле посветени на Македонија, се поставува едно
логично прашање – зошто тоа било направено? Одговорот го дал
самиот Милетич: „ Јас не можев да останам само пасивен набљудувач на големата, колку величествена, толку и страшна борба на
живот и смрт, на патетичните примери на саможртва, на без никаков сомнеж, кај нашите потиснати браќа, невиден хероизам. Затоа, иако, човек на перото, сметав дека треба, за да ја успокојам
својата свест, и јас од своја страна да бидам, со нешто директно,
полезен за светото ослободително дело“.1 Исто така одговорот може да го најдеме и во зборовите на тие кои го познавале. Така, кон
крајот на триесеттите години од минатиот век, неговиот колега К.
Мирчев напишал: „Основниот двигател во општествената дејност
на Милетич е огнениот патриотизам... Македонија живее во срцето на Милетич како ценет сон и борбата за нејзино ослободување постојано го запалува“.2 Александра Јоаниду во заклучокот од
својата поголема статија посветена на преписката на Милетич со
хрватскиот славист Ватрослав Јагиќ, за првиот заклучила дека тој,
како што е претставен во неговите писма до Јагиќ, се обидувал да
направи баланс „помеѓу неговата улога како научник-дијалектолог и таа на патриот (националист) – Словен (истовремено бугарски и македонски)“.3
Милетич, без никакво сомнение, бил ангажиран за македонските работи. Тој дејствувал за Македонија и за нејзиното население. Не треба да се сомневаме дека кај него постоела нервоза и
тага за она што се случувало во неговата родна Македонија, но мора да имаме на ум една работа, која не смееме да ја премолчиме
или пак да ја скриеме. За Милетич постоел терминот Македонец,
па и македонски народ. Професорот овие термини ги употребувал во своите пишувања. Тоа, сепак, не значи дека професорот
В. Мурдаров, Любомир Милетич, с. 9.
Исто, с. 98.
3 Α. Ιωαννιδου, Η επιστημονικη ιδιοτητα ως "Πατριωτικη αποστολη". Ο αυτοπροσδιορισμος του γλωσσολογου στις επιστολες του Ljubomir Miletič προς τον Vatroslav Jagić, σ. 381.
1

2
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сметал оти постои посебен македонски народ. За него Македонците биле составен дел од бугарската нација. За Љубомир терминот
Македонец значел Бугарин од Македонија или македонски Бугарин. Тој негов став не треба да го криеме, да го премолчуваме или
пак да го извртуваме. Таа била реалноста за него и тоа не може да
го промениме или пак избришеме. Зошто Милетич не можел да
забележи, или можеби да прифати, дека во неговата родна Македонија сè поголем број луѓе не сакале да се идентификуваат ниту
со бугарската ниту со српската нација? Најлесно е да се каже дека
ѝ слугувал на бугарската политика или дека барајќи одговор на
ова прашање, македонистите сакаат да направат нов фалсификат. Секогаш кога се пишува за Милетич и неговото сфаќање на
прашањето кои се Македонците, мора да имаме предвид неколку
работи. Прво потеклото на неговиот татко, кое не било македонско. Потоа образованието, кое тој го стекнал во Бугарија и во Австро-Унгарија. Позицијата која тој ја имал во бугарската наука и
општество. Не може да се очекува од човек кој имал добра позиција во бугарското општество, да може да забележи дека во родната Македонија започнал еден процес кој нему, можеби, не му се
допаѓал или не сакал да го прифати, бидејќи бил спротивен на неговите чувства, сфаќања и размислувања. Сепак, мора да забележиме и констатираме дека неговото дејствување во европските
престолнини за подобрување на позицијата на македонското население и собирањето и објавувањето на спомените на македонските револуционери му даваат место во македонската историја,
место кое за некои би било негативно, а за некои позитивно.
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