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Епохата на Лозарите, петроградското
Македонско научно-литературно другарство
Мисирков и Чуповски
(Поопширно акад. Блаже Ристовски „Историски
основи на Македонската академија на науките и
уметностите“, посебна публикација издадена по
повод 50-годишниот јубилеј на МАНУ)
Сè пообемната дејност на дејците на македонската преродба на литературно поле на народен
македонски говор (Крчовски, Пејчиновиќ, Константинов-Џинот, К. Петкович), учебници на
македонско наречје (А. Зографски, П. Зографски,
Д. Македонски, Х. Узунов, К. Шапкарев, В. Мачуковски, Ѓ. Пулевски), печатарите (Т. Синаитски, К. Држилович, Даскал Камче, В. Икономов),
збирки и изданија на усното народно творештво
(Миладиновци, С. Верковиќ, М. Цепенков, Н. Тахов,
А. Попстоилов, В. Икономов и други), појава на
уметничка македонска поетска реч и преводи (К.
Миладинов, Р. Жинзифов, Г. Прличев), пообемни
македонски литературни творби напишани во духот
на народната поезија – претставени како епски народни умотворби (Е. Спространов „Оплакувањето
на Мара“, Т. Китанчев „Марко Крале си ја губи
силата“, „Редењето на дедо Марко Цепенков“ и
други), безбројни дела на зографи и иконописци,
музичари, публицисти и творци од други подрачја
создаде пред истекот на XIX век специфична и
богата граѓа за научни анализи на нивната појава
и развој како посебен културен и национален седимент и основа за научни обопштувања во однос
на процесот на конституирање на македонскиот
народ како културна нација.
Неслучајно почувствувањето на потребата таа граѓа
да се подреди на научна обработка од историски,
лингвистички, културолошки и национално-идентитетски аспект во крајот на XIX век ја раѓа епохата
на Лозарството, кога младата македонска интели-

генција јавно ја манифестира националната свест
преку организирање свои друштва и ја користи
печатената реч во борбата за афирмација на македонскиот јазик во образованието, во литературата,
во науката и во публицистиката. За македонската
културна историја е значаен податокот дека зародиш на таквата активност се наоѓа уште кај Ѓ.
Пулевски во неговиот втор белградски тријазичен
речник (1875), во кој го изложува стојалиштето
дека Македонците се посебен словенски народ
што живее во својата татковина Македонија, дека
македонскиот е посебен јужнословенски јазик
што ги води корените од св. Кирил и Методиј.
Неговата литературна форма и граматичка основа
тој ја дава во поемата „Самовила Македонска“
(1878), дводелната „Македонска песнарка“ (1879),
објавени во Софија, „Слогница речовска“ (1880) и
монументалниот истражувачки ракопис „Славјанско-маќедонска општа историја" (1892), а заради
остварување на таа идеја во Софија ја организира
и ја раководи првата „Славјанскомакедонска книжевна дружина“ (1888), чијашто основна цел е
„да ја прероди народната македонска литература“.
Дружината дејствувала кратко време и наскоро
била растурена од бугарската влада.
Културно-просветната и литерарна дејност е потсилена со барањата за обновување на автокефалната
Охридска архиепископија, кои добиваат карактер
на масовно движење со политички импликации.
Така, во ракописот на брошурата (на македонски
јазик) „Кој је крив“ (1889), охриѓанецот Т. Попов
ги повикува Македонците, „као синој од една иста
таткојна“, „да се споразумејеме со Патријаршијата... и да бараме Охридската архиепископија… да
има узаконено право таа да си избира кандидати за
митрополити измегју својте сограгјани и еднород-
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ници, а Патријархот само да ји ракоположује и да
је нивни врховен началник без да има власт да ји
променује или сосема да ји отврлја без саканје на
народот“. Врз таа линија е истовремено обновено
движењето на протестантите и особено на унијатите
низ Третото унијатско движење во Македонија,
предводено од скопскиот егзархиски митрополит Т.
Гологанов, коешто зема толкав замав, совпаѓајќи се
со Лозарството и опфаќајќи ја цела Македонија,
што резултира до демонстративно отцепување не
само на Скопската епархија од Бугарската егзархија,
туку и од Патријаршијата (со помош од турските
власти, Егзархијата успева да го одведе Гологанов
во Цариград и да го испрати на заточение). Загриженоста од таквото национално раздвижување
е јасно претставена во едно известување од 20
август 1892 година на битолскиот српски конзул
Боди до министерот Ѓорѓевиќ во кое дословно
се истакнува дека „во последно време во градот
Костур се појави некакво интелектуалистичко
движење кај месните учители, со кое се инсистира
да се отфрлат грчката и бугарската пропаганда, а
во училиштата да се воведе македонскиот дијалект
како наставен јазик“.
Врз појавата на Лозарите како протагонисти на
новата, повисока фаза на синтетизирање на достигнатиот напредок во формирањето на посебната
македонска национална свест, достигната до рамништето на научно проникнување во јазичните,
литерарните и културните механизми на нејзиното
формирање, посебно влијание има и зголемениот
интерес на странската, пред сè славистичка наука
за етницитетот, историјата, јазикот, фолклорот и
културата на Македонците, кои и самите ја манифестираат свеста за својот индивидуалитет. Бројни
угледни слависти и публицисти (П. Драганов, К.
Хрон, В. Качановски, А. Ритих, Ј. Бодуен де Куртене, А. Пипин, В. Ламански, В. Јагиќ, Л. Мазинг,
Р. А. Рајс, А. Меје, А. Мазон и други) со своите
согледби ја воведуваат во средиштето на аргументирана расправа во европската научна јавност
темата за македонскиот јазик, фолклор, историја
и култура и посебоста на македонскиот етникум.

Основањето на Младата македонска книжовна
дружина (ММКД) во Софија во 1891 година од
македонски студенти-бегалци од Солун и Белград
е природен резултат на таквиот интелектуален
вриеж и на потребата од негово канализирање низ
научно заснована и аргументирана анализа и синтеза. Нејзини основачи се студентите од Белград
Д. Груев, П. Попарсов, Г. Баласчев, Д. Мирчев, Н.
Наумов, Х. Поп-Коцев, К. Шахов, К. Караѓулев, Х.
Матов, Е. Спространов, Н. Дејков, И. Хаџиниколов
и други, а нејзини блиски соработници се и тогашните софиски ученици К. Мисирков и Д. Чуповски.
За основањето на Дружината К. Мисирков, во
својата книга („За македонцките работи“, 1903)
пишува: „Мисл'ата за национално обіединеін'е на
македонците, и ако под маска бугарцка, се зафати
во 1890 г. ... Во краіо на 1889 год. се префрлиіа
во Бугариіа 30-40 души ученици и студенти македонци од Белград во Софиіа. Тиіе ученици сет
душата на сите собитиіа во Македониіа от тогаі
до сега. Они беа запознаіани со Србиіа и Бугариіа,
со нивните култури и цели во Македониіа. Они и
сознаа опасноста за дележ на Македониіа мег'у
тиіе две држаи, ако да бидит македонците сами да
не се вооражат, за да си извоіуваат сами, со свои
собствени сили и средства слободиіа и со тоа да
предупредат дележот на Македониіа. ... По нивна
инициіатива првен се образува во зафатоко на
деветдесетите години едно национално сепаратистично движеін'е со цел'а да се оддел'ат интересите
на македонците од бугарцките со возведуаін'е
на іедно од македонцките наречиіа на степен на
литературен іазик за сите македонци“.
Во почетокот на 1892 година Дружината го објавува
првиот број на својот орган „Лоза“, под што се
идентификува и целото покренато од неа движење
и неговите протагонисти. Според нејзиниот Устав,
објавен во првиот број на „Лоза“, ММКД има цел:
„а) да издава едно списание, чие име, програма и
правец ќе се определат со одлука на Дружината; б) да постави основа на едно читалиште во
престолнината и кога средствата ќе дозволат да
го уреди; и в) кога Дружината ќе располага со

достатно средства, да прави и други благодејанија
во согласност со нејзината цел, како, на пример,
да поддржува ученици и сл.“ Јазикот на првите
четири броја на „Лоза“ содржи многу македонизми
во лексиката, фонетиката, па и во морфологијата,
а фонетскиот правопис со редуцираната азбука и
користењето посебни графеми за карактеристичните македонски меки консонанти уште повеќе и
формално го изделува употребуваниот македонски
од бугарскиот литературен стандард.
Не само според прокламираните цели, туку и со
јасно демонстрираниот начин на нивното развивање нивните ставови не остануваат во тогашната
бугарска официјална и научна средина непрепознати и се јасно квалификувани како „македонски
национален сепаратизам“. Тоа гледиште јасно е
соопштено во реакцијата на првиот број на „Лоза“
на 18 февруари 1892 година од владиниот весник
„Свобода“, во која се истакнува: „Луѓето овде
имаат други цели – да создадат нов литературен
македонски јазик... Следствено, прашањето се
сведува кон стремежот да се воведе литературен
сепаратизам, којшто природно го влече по себе и
политичкиот. ...Ами за овие пријатели од Младата
македонска книжовна дружина, за нив што да
мислиме?... во бугарската престолнина, во срцето
на Бугарија, излегуваат луѓе што се силат да ги
расипат плодовите на толкугодишните усилби, да
докажат дека Македонските Бугари се одделна
нација, со посебен јазик, со посебни историски
задачи!“ Во истиот весник Д. Левов пишува (13
април 1892): „,Младата дружина‘ под превезот
на книжевноста не ја има целта за реализација
и пропаганда на некаков фантастичен фонетски
правопис, туку тенденции и цели, колку куриозни
и жални, толку вознемирувачки, срамни и опасни.
Целта... се гледа од предговорот на ,Лоза‘... Како
што гледате, ,Македонската дружина‘ смета дека
нивната татковина е Македонија; дека последнава
е населена со посебно словенско племе наречено
,Македонци‘; дека таму се собрале ,севозможни
надворешни елементи‘, т. е. Бугари, Грци, Срби и
др. одушевени од своите планови и интереси; дека
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целта им е да ни дадат еден силен отпор и да се
зачуваат од нашите грабежнички посегнувања и
дека на крајот ,Лоза‘ ќе й служи на истата цел!!...
За таа цел ...лека-полека ќе ја подготвуваат бугарската јавност за одделување на Македонија од
Бугарија и лека-полека ќе воведуваат зборови од
охридското поднаречје што ќе биде литературен
јазик на идната Велика Македонија, на чело на
која ќе дојде некој од редакторите на ,Лоза‘ во
својство на Филипа или Александра!“
Со своите национални, но и политички погледи
и ставови, оценети од властите и од Егзархијата како природно продолжение на движењето
предводено од скопскиот митрополит Гологанов,
списанието ,,Лоза“, од коешто излегуваат само
шест броеви до 1894 година (еден е двоброј), ќе
предизвика жестока јавна реакција. Дружината
е обвинета за македонски национален сепаратизам, драстично е растурена, а одделни нејзини
членови се изведени пред суд (Караѓулев е осуден
на смртна казна). Соочени со стравотен отпор за
активности по еволутивен пат да биде изведена
идејата за национално ослободување низ просветување, повеќемина членови на ММКД (Д. Груев,
П. Попарсов, Х. Матов и други), по враќањето во
Македонија, започнуваат со тајно организирање на
македонското револуционерно движење (Солун,
1893 година) и подготовки за народно востание.
Активноста на ММЛД не останува без пошироко влијание во Македонија и на поширокиот
простор каде што живеат Македонци, така што
негова непосредна рефлексија е основањето на
Македонското ученичко друштво „Вардар“ во
Белград во 1893 година. Основач на Друштвото
е К. Мисирков, тогаш ученик на Белградската
учителска школа, со кого соработува активно
неговиот соученик Д. Чуповски. Потребата од
неговото основање Мисирков ја образложува со
определбата на поголемиот број Македонци кои
се на школување или живеат и работат во Србија
„да работит во полза на Македонииа без да влегуат
во отворен конфликт со србите“. Со Правилата на

Друштвото е определено дека тоа ги има следниве
научно-литературни и национални цели: „а) работи врз испитувањето и запознавањето на својата
татковина во зомјописен, народностен и историски
поглед; б) членовите на дружината заемно да се
помагаат како во воспитен и морален така и во
материјален поглед; 3) да работи за сестрана подготовка на своите членови за да му послужат што
подобро на својот народ во државата на Неговото
Величество Султанот“. Заради остварување на
таквата цел, Дружината печати книжевни трудови. Малку се познати конкретните активности
во текот на нејзиното двегодишно постоење, но
тие претставуваат очигледно солидна основа врз
која своите погледи ги формираат највидните
претставници на македонската национална преродба од тој период, основачите на Македонскиот клуб во Белград (1902) и на Македонското
научно-литературно другарство во Петроград
(1902) – К. Мисирков, Д. Чуповски, Д. Мишајков,
С. Дедов, Г. Хаџиташковиќ и други.
Членови-основачи на Македонскиот клуб се
С. Дедов и Д. Мишајков, кои заедно го издаваат
неговиот орган неделникот „Балкански гласник“.
Во состав на Клубот влегуваат македонски интелектуалци, студенти, печалбари, занаетчии и
трговци. Преку „Балкански гласник“, печатен на
српски јазик (со уводници и на француски јазик),
јавноста е првпат запознаена со основната концепција на македонското национално движење,
со изложување на јасна национална програма и
научно поддржани гледишта за посебноста на
македонската народност, за сопствен литературен јазик, автокефална македонска црква и за
создавање на автономна или федерална држава
во балкански релации. Така, уште во уводникот
на неговиот прв број се истакнува дека „историјата не памети за друг таков пример, кога еден
и ист народ по традицијата, јазикот и верата се
разделува на разни спротивни правци, еден од
друг потуѓи, а кога ќе се додаде кон ова личната
и имотната несигурност, гнилата турска управа,
која, од своја страна, ги помага делбата и порокот
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на народот, можете да си замислите каква мрачна слика претставува онаа Македонија, чиишто
разни претенденти ја гледаат во неа својата моќ
и величина“. Една од главните теми на кои се
фокусирани текстовите на „Балкански гласник“
е прашањето – на која гранка од словенскиот
народ припаѓаат Македонските Словени? Дали
се Срби или Бугари или, пак, претставуваат некоја посебна група меѓу словенските народи? На
ова прашање весникот (на 28 јули 1902 година)
одговара: „Секој што имал можност да ја посети оваа несреќна братска земја, веруваме, има
увидено дека основната маса од народот е словенска, која по обичаите, традициите и минатото
претставува една етнографска целина, но која, за
жал, денеска е распарчена на неколку делови...“
Решавањето, пак, на македонското прашање се
гледа во неопходноста „Македонија да добие автономија, со словенскиот местен јазик – дијалект,
да биде неутрална, вазална на Турција и слободна
трговски како за Србија, така и за Бугарија“, но
таа автономија да биде само првата стапка кон
полниот самостоен национално-политички живот на Македонија за да може брзо и ефикасно
да се неутрализираат туѓите пропаганди и да се
постигне единство на мислите и идеите во народот, а потоа да се образува балканска заедница
на народите. Овие ставови и веста дека Македонскиот клуб ќе достави Меморандум до големите
сили, потписнички на Берлинскиот договор, во
кој ќе се бара подобра состојба во Македонија,
се оценети од српските власти како спротивни на
интересите на српската пропаганда, поради што
во летото 1902 година, по осум печатени броја,
таа го забранува излегувањето на „Балкански
гласник“, а редакторите Дедов и Мишајков ги
прогонува од Србија.

По доаѓањето во Русија на прогонетите Д. Мишајков
и С. Дедов и нивните средби со К. Мисирков, Д.
Чупоски и други македонски студенти во есента
1902 година е поведена иницијатива за формирање

на Македонско научно-литературно другарство
(МНЛД) во Санкт Петерсбург. МНЛД е формирано со потписи на 19 членови-основачи на 28
октомври 1902 година, врз платформа афирмирана
од Македонскиот клуб во Белград, а Д. Мишајков
станува негов привремен претседател. Најпрвин
МНЛД го има како патрон св. Климент Охридски,
за потоа со својот Устав да се стави под патронат
на св. Кирил и Методиј.
Основањето на МНЛД е еден од најкрупните
настани во македонската културна и национална
историја воопшто. Од една страна, тоа е историски
чин на синтеза на веќе созреаниот процес на национално будење и миг на национална „рамносметка“
со себеси во кој се расветлува и целиот изминат пат
на себеспознавање на македонскиот народ. „Има
моменти и во животот на народот кога неговите
свесни сили со особен интензитет, со особена
патетика и страст, се зафаќаат да проникнат во
сушноста на тоа што го претставувал дотогашниот
историски процес за тој народ и што треба да го
обележи неговиот иден развиток. Тоа се моменти
на пресметување со минатото и на барање нови
патишта во иднината“ (акад. Б. Конески). Од друга
страна, аналогно на закономерноста зреењето на
националната свест, култура, научно и друго творештво да се институционализира низ соодветна
форма на научна синтеза и низ фундирање на
патиштата на идниот национален развиток, што
кај другите балкански народи со формирањето
идентични научни друштва ги постави темелите
на идните национални академии на науките и
уметностите (Српската, Бугарската, Хрватската
и други), со неговото формирање „Другарството
стана најзначајната македонска културно-национална асоцијација или институција што под разни
имиња речиси четири децении ја имаше улогата
на официјален претставник на македонската научно-литературна и културно-национална мисла
и акција и ја постави основата на денешната
Македонска академија на науките и уметностите,
озаконета од Собранието на СРМ на 23 февруари
1967 година“ (акад. Б. Ристовски).
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Во основачкиот акт на Македонското научнолитературно другарство, адресиран до Советот
на Санктпетербуршкото словенско благотворно
друштво, потписниците на чело со К. Мисирков
ја излагаат основната концепција на својата програма и сублимирано ги наведуваат и причините
и целите за неговото основање: „Со секоја година
бројот на нас по потекло од Македонија што се
школуваме во високите школи во С. Петербург се
зголемува. Истовремено, со секој ден се зголемува
неопходноста за размена на мислите меѓу нас за
да можеме со заеднички сили да се запознаеме
со нашата татковина, со нејзината сегашност,
минатото и иднината“. Прифаќањето на барањето
и дозволата тоа да работи во просторите на Петербуршкото словенско друштво претставува само по
себе значајно признавање на Македонците како
посебен ентитет во словенскиот свет.
Набргу по основањето, на 12 ноември 1902 година,
пред Советот на Словенското друштво и Руската
влада е претставен текстот на Меморандумот на
Другарството (конципиран уште во Белград), со
потписи на Д. Мишајков и С. Дедов. Текстот на
Меморандумот, всушност, претставува прва и
единствена пишана целосна Македонска национална програма, во следната година фрагментарно
публикувана во неофицијалниот орган на Другарството во Софија весникот „Балкан“ (1903).
Во неа се прави продлабочена историска оцена
на состојбите во Македонија и во соседството и
се поставува основното барање за културно-национална автономија на оваа турска провинција како привремен статус и со перспектива за
федерација со соседите како наредна етапа. Во
Меморандумот посебно се нагласува дека „сиве...
слободни балкански држави имаат намера да ги
прошират своите граници за сметка на Македонија, за постигнувањето на кое организираа
специјални институти за пропаганда и преку
недозволени потфати се трудат да посеат раздор
сред населението, насочувајќи ја интелигенијата
на спротивни страни“. И натаму: „...националните
и религиозните пропаганди, заинтересираноста

на балканските држави за судбината на Македонија, заинтересираноста на некои големи држави
за неа, како и блиската врска на македонското
прашање со прашањето за судбината на Европска
Турција, воопшто, претставуваат главна пречка за
скорашно реализирање на политичката слобода
на Македонците. Под национална слобода ние
подразбираме отстранување на националните
пропаганди од Македонија и наместо тоа воведување на едно од македонските наречја на
степен на општ македонски литературен јазик...
етнографско и јазично единство во Македонија
постои и тоа се оспорува само од приврзаниците
на глемосрпската и големобугарската идеја. А кога
веќе тоа е така, и интересите на словенското население во Македонија може да бидат обезбедени во
понатамошната судбина на оваа земја само преку
развивање на еднаква словенска национална свест
кај сите Македонски Словени, тогаш, природно,
во интерес на последниве е отстранувањето на
српската и бугарската пропаганда од Македонија и
воспитување на Македонците во духот на нивниот
роден јазик, нивното еднакво минато и еднаква
иднина. И така ние дојдовме до заклучок дека во
Македонија постои национално единство во таа
смисла што сите македонски наречја составуваат
една целост. Сега се поставува прашањето: може
ли и потребно ли е едно од македонските наречја
да се издигне на степен на литературен јазик за
сите Македонци?... причина за издигнување на
едно од македонските наречја на степен на литературен јазик е неопходноста за отстранување на
претензиите на Србија и на Бугарија за Македонија,
отстранување на националните пропаганди што го
деморализираат македонското население, обединување на словенскиот елемент во Македонија за
да се зачува неговото преовладувачко значење за
судбината на Македонија“. Меморандумот содржи
и јасни определби за потребата од постоење на
автокефална Македонска православна црква и за
реформи на Отоманската Империја со кои ќе се
гарантира автономен државно-правен статус на
Македонија по пат на: „1. Признавање на Македонските Словени од страна на Турција како одделен
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народ со одделен литературен јазик што рамноправно со турскиот станува официјален јазик во трите
вилаети на Македонија: Косовскиот, Битолскиот
и Солунскиот, и признавање на самостојна црква.
2. Назначување на еден генерал-губернатор и еден
негов помошник за овие три погоре спомнати вилаети. Генерал-губернаторот може да биде турски
поданик од мнозинската народност во овие три
вилаети земени заедно, а неговиот помошник од
помалку застапените народности. 3. Месно изборно
народно собрание и дарување на Македонија органски статут од Неговото императорско величество
Султанот. 4. Спроведувањето во живот на правата
на Македонија подарени од Н. И. В. Султанот се
гарантира од европските големи држави итн. итн...“

Врз определбата дека Македонија мора да биде
слободна, за да се избегнат судирите на соседските
интереси и да се создадат услови за идна федерација, во која таа ќе претставува вистински ’Пиемонт‘ за обединување на балканското словенство и
православје, е развиена и комплексната Програма
на Другарството, разработена уште на првите
негови заседанија. Така, на Второто заседание (29
декември 1902 година), по предлог на Д. Чуповски,
е третирано прашањето за географската целост и за
„границите на Македонија“, со заклучоци според
кои „за такви се определија следниве: на север –
границите на Српското Кралство, Шар Планина;
на запад – р. Дрим, Пинд Планина, Грамос; на
југ – р. Бистрица, потоа Бело Море, а на исток –
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р. Места“. Исто така, под раководство на Чуповски
како претседател на Другарството, започнато е со
прибирање на лексикографски материјал заради
подготовка од него на Македонско-рускиот речник (ракописот е уништен во бомбардирањето на
Ленинград во 1942 година). Започнато е веќе во
почетокот на 1903 година со подготовки за отворање
училишта во Македонија и учебници на македонски јазик (првите подготовки ги вршат во Битола
Мишајков и Мисирков). Програмските активности
на Другарството се особено интензивирани во
предвечерието на Илинденското востание во 1903
година, во кое неговите членови развиваат обемна
истражувачка и национално-културна дејност (П.
Ќулафковски заминува за Њујорк за да го отпечати

подготвениот македонски буквар), како и широка
дипломатска активност пред претставниците на
европската дипломатија (посебно К. Мисирков во
Битола). По враќањето во Санкт Петербург во екот
на Илинденското востание, К. Мисирков објавува
студија за економските причини за Илинденското
востание, одржува три научно фундирани општествено-политички предавања во Другарството и
заедно со значајниот предговор и со други два
текста заминува во Софија за да ја напечати првата
книга на современиот македонски литературен
јазик и правопис „За македонцките работи“. Во
Софија (заедно со С. Дедов) тој развива широка
организациона дејност сред емиграцијата и на 23
ноември 1903 година формира Македонско научно-
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литературно другарство, како клон на петербуршкото, најавувајќи дека наскоро ќе се „печатат
книги, речници, читанки, историски учебници и
граматика на македонскиот јазик“.
Непосредно по Илинденското востание, Другарството подготвува и Устав којшто на 16 декември
1903 година е поднесен за потврда на Советот
на Санктпетербуршкото словенско благотворно
друштво. Во придружното писмо се истакнува дека
тој документ, заедно со Националната програма од

претходната година, ја претставува платформата
на Новото движење, чиишто цели ќе претставуваат
актуелни задачи не само на членовите на Другарството и на Македонската колонија во Петроград,
туку и на народот во Македонија и во емиграцијата
во целиот нареден период. Со Уставот се определени
следниве цели на Другарството: „а) да ја развива
меѓу Македонската колонија во С. Петербург
националната свест; б) да ги проучува јазикот,
песните, обичаите и историјата на Македонија во
етнографски и географски поглед; в) да ги при-
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мирува и да ги обединува сите Македонци, без
разлика на нивното образование и убедување, во
името на нивното исто потекло и единството на
нивната татковина; и г) да го популаризира сето
горекажано меѓу Македонците во Македонија и
надвор од нејзините граници (во странство)“. Дефинирани се и формите и начините за реализација
на овие цели: „…дејноста на Другарството ќе се
изразува: а) преку организирање собранија и предавања; б) читање реферати, раскази, стихотворби
и др.; в) собирање народни творби (умотворби) и

историски споменици за Македонија; г) духовна
поткрепа на своите сонародници при нивното прво
доаѓање во Русија; и д) помагање и развивање на
заемните односи со другите словенски друштва
и кружоци, како и со одделни словенски дејци“.
Со Уставот (чл. 12), првпат во историјата на македонскиот народ, македонскиот јазик и официјално
се воведува во службена употреба: „Разговорот
во Другарството се води на македонскиот јазик
(словеномакедонскиот); рефератите и протоколите
ќе се пишуваат исто така на овој јазик“.

Посебна улога игра МКЛД по неуспехот на Илинденското востание, кога настапува раскол во раководството на Македонската револуционерна организација околу причините за поразот, последиците
и идните правци за дејствување, заедно со широко
распространет песимизам во однос на ветените
Мирцтeшки реформи од отоманската власт за подобрување на положбата на македонското население.
Во такви драматачни услови на безнадежност и
национален безизлез, Другарството излегува со
барање да се проникне во вистинските причини
за неуспехот и да се даде сметка за неостварениот
народен идеал. Чувствувајќи го моментот на национално превирање, К. Мисирков настапува со
јасен повик за отфрлање на стегите од минатото,
за соочување со сопствениот политички опит и
за осознавање од свесниот дел на народот за сопствената историска одговорност. Во својата книга
„За македонцките работи“, тој вели: „Народнијот
идеал се применуат кон историјцките прилики и
тоа, шчо денеска било народен идеал, утре, по неговото осашчествувајне, ќе остапит место на друг, за
кој по напред мало се мислело“. Врз критиката на
чинителите и појавите што се причини за поразот,
Мисирков ја гледа единствената перспектива на
македонското национално-ослободително движење,
врз позицијата дека Македонците се посебен народ
и дека македонскиот јазик треба да се оформи како
нов литературен јазик. Посматрајќи ги тие барања
како суштествени постулати на националната самосвест, тој всушност го апострофира значењето
на патот на интензивни еволутивни процеси на
национално-културен, пред политичко-револуционерниот план на кој се присутни можностите
за искористување на стремежот за национална
слобода за туѓи, на народот спротивни цели.
Новото движење промовирано од Мисирков, Чуповски и другите членови на Другарството е соочено
со предизвиците на нови поделби на европска
Турција и заграбување на територијата на Македонија од нејзините соседи. Во такви услови, „За
македонцките работи“ на Мисирков и дејноста на
Другарството во целина наидуваат на решително
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отрфрлање од соседските официјални политики и
на речиси едногласна осуда на јасната пројава на
„македонски сепаратизам“ во српската и бугарската
научна и политичка средина. Дури, погодувањето
на вистинските патишта за афирмација на македонската самобитност има контрапродуктивно
дејство, поттикнувајќи зближување на српско-бугарските гледишта за судбината на Македонија и
нејзиното население во веќе предвидливиот распад
на Отоманската Империја. Развиената кампања на
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бескомпромисна негација на иделогијата на Другарството, промовирана во книгата на Мисирков,
и од најавторитетните научни кругови на српската и бугарската наука, има соодветен придонес,
заедно со политичките интереси, во 1904 година
да биде потпишан „Сојузен договор помеѓу Кнежевство Бугартија и Кралство Србија“, во чија
преамбула се нагласува дека двете монархии „се
одушевени од желбата на нивните народи да се
зачува територијалниот статус-quo на Балканскиот

Полуостров и да се подобри судбината на нивните
сонародници во Отоманската Империја“. Осудата
од бугарската политика н националните погледи на
Другарството достигнува таков интезитет што таа
успева против него да ги сврти и раководителите
на Македонската револуционерна органзација,
која презема и конкретни мерки на спречување на
неговите активности во основањето на македонски
училишта и дистрибурање учебници на македонски
јазик во Македонија.

