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Norda Makedonio- surprizo 

 

Post dudek jaroj, marte 2019, mi revizitis Mekedonion, kies nomo ĵus ŝanĝiĝis  al Norda Makedonio, tiel Grekio ne 
plu blokigos la akcepton, deziratan de Makedonio,  fare de NATO-o kaj Eŭropa Unio. Mi ne sciis kion mi 
ekspektus. 

Dudek jaroj pli frue: la profundiĝo de etnaj kunfrapiĝoj 

En la jaro 1999, Makedonio estis la sola postjugoslava ŝtato, kiu eskapis la flamojn  de la milita konflikto. 
Okcidentaj komentistoj laŭdis ĝin kiel “la sola brila punkto en (okcidenta) Balkanio”. Kelkaj atentis pri la mallumaj 
fiproponoj serbaj al Ateno por ataki kaj disdividi Makedonion inter Serbio kaj Grekio. Laŭ mia scio, nenia 
monografio estas dediĉita al tio- bonŝance- ne realigita plano por malfermi sudan fronton en la kurso de militoj de la 
Jugoslavia sukcesinto. Mi ĵus trovis kelkajn gazetarajn menciojn pri tiaj serba-grekaj konversacioj en du – tri 
greklingvaj artikoloj, pri la grekaj antaŭmilitistoj ene de serbaj fortoj batalintaj kontraŭ musulmanojn (bosniajn kaj 
albanajn) kaj katolikojn (kroatajn) 

Somere 1999, mi partoprenis postuniversitatan someran lernejon en Skopje (nun konata ankaŭ kiel Shkup, albane, 
organizita de Suzana Milevska, suportita de Instituto de Malfermita Socio. Ni akomodiĝis en tiam sufiĉe 
kadukiĝinta Hotelo Kontinental, kiun ni dubligis kiel Hotelo Conti, ĉar la literoj “ental” ne plu funkciis tra la 
grandega neona lampo desur domopinto. Hotelaj gastoj fumis abunde en la matenmanĝejo, dekorita per noto “Ne 
puŝi” (ne fumu). La fumado estis tiamtempe kutimaĵo , inkluzive de taksioj kaj urbaj busoj. 

La partoprenantoj de la somera lernejo pasigis la tempon escelente, esplorante la makedonian ĉefurbon kaj ĝuante 
semajnfinajn ekskursojn al lago Ohrid, Matka Canyon kaj Galiĉnika Nuptofestivalo en Bistra montaro, ĉe la 
landlimo kun Albanio. La lerneja ĉeftemo estis “La imaĝo de aliulo”. De partoprenantoj kaj ties tutoroj estis 
ekspektata la diskutado pri tio, kiel demandi, transpasi kaj detrui antaŭjuĝojn, eĉ pekaĵojn, akirante la normojn 
sociajn kaj politikajn en Eŭropo. Ne surprize ni jam ŝatis pleje la postmodernan kompilaĵon de junulino Elizabeta 
Seleva pri “Dr. Phallus kiel figuro de la scio”. Ŝi malkovris al ni ke la ortodoksaj monaĥoj estis plej bonaj 
ekzempluloj. Oni postulis de ni verki artikoloj pri niaj esploroj, inspiritaj de nia mallonga restado en Makedonio. Ĉi 
tiuj verkaĵoj estis publikigitaj en volumo redaktita (Suzan Milevska, ed. 2000. The Image of the Other. The 
Perception and  the Representation of the Others, Skopje: Foundation Open Society Institute Macedonia). 

Mia artikolo ne estis inkluzivita en la kolekcio. Tio, kio atentigis min unue en Skopje, estis la survivo de la otomana 
arkitekturo, jen ĉie trovitaj moskeoj, hamamoj (duŝejoj) aŭ La Ĉarŝia, t.e. Malnova Bazaro, kiu estis la plej granda 
en la Otomana Balkanio. En Skopje la sonorigo de eĥigaj preĝejaj kampanoj, interĝemeliĝis kun la voĉo de ezano, 
aŭ la muezina alvoko al preĝanto. Sed aliflanke, estis la tempo kiam antaŭpensita serba (ortodoksa) detruado de 
moskeoj kaj ĉiu materiala spuraĵo de islama (t.e. otomana) kulturo en Bosnio kaj Kosovo, kiel regulo, trovis spacon 
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en la titolpaĝoj de internaciaj ĵurnaloj.  

 

La forbrulado, en 1992, de la Bosnia Nacia Biblioteko en Sarajevo, la eksplodigo en 1993 de la Malnova Ponto en la 
bosnia urbo de Mostar kaj la vastskala detruado de moskeoj kaj tekeoj (sufiaj rifuĝejoj) en Kosovo dum 1998-1999, 
estis simboloj de tio, kio okazus “normale” en Balkanio, kie oni prikonsideris musliman aŭ otomanan heredaĵon. 

 

 

Makedonio estis diversa. Makedonio estis la Alia. Estis ja bonŝanca escepto. Ĉi tiu lando ekskludis la 
antaŭmenciitan “normon”. Eble, la detrua tertremo de 1963, kiu ruinigis Skopje, estis sufiĉe avertiga ke estus pli 
bone konstrui, konservi kaj kunekzisti, ol detrui kaj mortigi, malgraŭ ia ajn alloga ideologio.  
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La somera lernejo okazis dum la lasta etapo de NATO -a bombarda kampanjo kontraŭ Nova Jugoslavio (ĝuste 
Serbio- Montenegro), kiel respondo al la Belgrada vastskala forpelado de 0.85 milionoj de albanoj, musulmanoj kaj 
romaoj el Kosovo en la jaroj 1998-1999. Preskaŭ 400 mil el la forpelitoj trovis rifuĝejon en la najbara Makedonio. 
Kvankam tiu nombro konsistigis trionon de la enlanda loĝantaro, oni apenaŭ starigis rifuĝintajn tendarojn, plejmulto 
de forpelitoj akomodiĝis ĉe familioj de etnaj albanoj tie. Kiam ni pretiĝis forlasi Skopje, NATO-o starigis kontrolon 
sur Kosovo, liberigante ĝin de Serbio kaj la rifuĝintoj komencis reveni hejmen grandamase. La elspezoj por certigi 
helpon por la forpelitoj estis eksterordinaraj, laŭ la makedona vidpunkto kaj kostis al ties ekonomio ĉirkaŭ 10 % de 
la enlanda ĝenerala produkto en 2000. 

 

 

Ni spektis la kolonojn de forpelitoj, malrapide movixgantaj per televizio aŭ legis pri ili en la ĵurnaloj, sed la 
organizantoj avertis nin, verŝajne pro sekurecaj kialoj, ne vidi tiujn scenoj deapude. Mem la afero ne estis inkluzivita 
en niaj lecionoj kaj seminarioj, ĉi tiuj eventoj dividis notinde la makedonan socion, farante etnajn distingojn pli 
evidentaj ol en la pasinto. La makedona registaro alpaŝis kun ĉiuj fortoj al la konstruo de homogena slavofona kaj 
ortodoksa naciŝtato. La publika spaco, rezervita por la muslimaj albanoj, turkoj kaj romaoj, reduktiĝis rapide, 
kvankam ili konsistigis trionon de enlanda loĝantaro. Ĉiuj estis devigitaj paroli kaj lerni tra medioj de la makedona. 
La albana eduksistemo tiam estis neglegtata ĉiam pli kaj limigita. Sendube, neniu albano, turko aŭ romo estis 
enpostenigita en la somera lernejo. Kiam mi elvoĉis la ideon ke estus pli bone por slavomakedonoj reciproke lerni 
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iom da albana, oni ĝentile admonis min. Nur unu instrua asistanto konfidis al mi, dum la tagmanĝo, ke ŝia edzo estis 
albano, kvankam ili parolis makedone en la hejmo. Kiel ajn, por ke donu ian akireblecon al sia filino al ambaŭ partoj 
de ilia familio, ili sendis ŝin en la albana infanĝardeno. Pro tia “nacia malbonkonduto” la aliaj instruaj asistantoj 
komencis eviti ŝin. 

Laŭ la demando de organizantoj mi dediĉis mian artikolon al tio, kion mi vidis kaj travivis en Makedonio. Tio, kio 
ŝokigis min pleje, estis la etna disdivido en tiu urbego. La urba centro kaj Gazi Baba estis sendube makedona, 
albanoj konsistigis la plimulton de loĝantoj en la urboregiono de Ĉair, dum romaoj en Ŝuto Orizari. Laŭ tiu 
aranĝmaniero, Ĉarŝia konsistigis konscian spacon de komerco kie ĉiuj-sendistinge je etneco- plenplenis ĝin 
dumtage, sed malplenigis la Bazaron dumnokte.  

Dum la somera lernejo, estis ia senvorta regulo ne priatenti tiun realon. Mi aŭdacis transpasi tiun ruĝan linion, sekve 
mi estis ekskludita de redaktota volumo.  Sed la veron diri, juĝante malvarmsange, nenio stranga aŭ malica estis ja 
en tiu etna divido mem, tio estis ĝuste kontinuado de la otomana tradicio, kie la membroj de la diversaj miletoj (aŭ 
aŭtonomaj etnolingvistikaj grupoj) kutimis vivi en mahaloj (loĝblokoj) separataj: ortodoksaj kristanoj en unu, 
musulmanoj en alia, dum katolikoj kaj romaoj (plejmulte de islama eklezio) en diversaj mahaloj kune. 

 

 

Tio, kio motivigis la organizantojn de la somera lernejo ne truigi la balonon de silento ĉirkaŭ la subjekto, estis 
probable tiama forta politika aspiro por forviŝi ĉi tiujn dividojn, turnante ĉiun al vera “makedono”, signifanta 
“slavparolanta ortodoksa kristano”. En tiu vojo, performante la centraeŭropan modelon de naciŝtato etnolingvistike 
kaj etnoreligie homogena en Makedonio, iel estis ekspresita  la fakto ke la politika kaj intelektuala elito forgesis  la 
multajn agojn de etna purigado kaj genocido dum la lastaj postjugoslavaj militoj, inkluzive de forpelado de albanoj, 
turkoj kaj romaoj el Kosovo. La perforta makedonigo de albanoj, turkoj kaj romaoj, por forlasi ties kulturon kaj 
religion, povus disfali. 

Kaj tio baldaŭ okazis. En 2001, eksplodis civila milito inter albanaj partizanoj kaj makedona armeo, kiu kostis mil 
mortigitojn kaj translokiĝon de 140 mil homoj. La turmenta jardeko postmilita por realigi la Interkonsenton de 
Ohrid povus evitiĝi se la makedona administracio ellernus lecionon aŭ du lecionojn el pli fruaj konfliktoj 
postjugoslavaj.  Sed, evidentis ke la historio ne estas instruisto por ĉio. 
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La kompromiso pri la nacia idealo de etnolingvistika homogeneco estis malrapida proceso. La Ohrida Interkonsento 
alvokis por nediskriminacio kaj egala reprezentiĝo  de ĉiuj etnaj kaj lingvistikaj grupoj, por decentraliziĝo kaj uzado 
de malplimultaj lingvoj (aparte en edukado) tra administracia unuoj kun pli ol kvinono  de loĝantaro aparteninta al 
malplimulta etnogrupo.  La unua tuŝebla sukceso venis en la jaro 2004 kiam oni agnoskis albanlingvan universitaton 
de Tetovo, fondita dek jarojn antaŭe (en 1994). Ĉar tiu agnosko postulis longan tempon, en la jaro 2001 la albana 
komunumo starigis la Eŭropan Sudorientan Universitaton kiel institucio albanlingva senprofita privata. 

Nova erao en 2019: Al Norda Makedonio 

Nu, io noveca okazis en la sfero de lingva politiko januare 2019, kiam la albana estis agnoskita kiel dua oficiala 
makedona lingvo, preter landa nacia kaj unua oficiala lingvo- makedona. Ne ĉiuj, sed la plimulto de albanoj 
scipovas almenaŭ iom da makedona lingvo (aŭ serbokroata, reciproke komprenebla por la mezaĝuloj kaj maljuna 
generacio), sed la plimulto de slavoparolantoj makedonaj ne havas bonan scion de la albana. Tamen, estas espero  
por ia milda pliboniĝo ĉirigarde. Meze de marto 2019, en la universitato Sanktaj Cirilo kaj Metodo en Skopje 
(Shkup), mi renkontiĝis kun Aneta Duĉevska, dekano de Fakultato Blaĵe Koneski de Filologio kaj kun ŝiaj kolegoj.  
Ili sciigis min ke, oktobre 2018, ilia fakultato ofertis senpagan nedevigan kurson pri la albana por ĉiuj studentoj en 
la universitato.  Oni ekspektis 20 kandidatojn, sed, je ĉies surprizo, ĉirkaŭ 150 studentoj decidis aliĝi. Ĉi tiu fakto 
indikas pri defia ŝanĝo en la pensado pri la makedona socio ĉe la juna generacio, kiu intencas desegni la landan 
futuron por la venontaj jardekoj. 

La direkto de ĉi tiu ŝanĝo povas potenciale gvidi al la adoptigo de la finna modelo de vera oficiala bilingvismo. La 
finnlanda oficiala bilingvismo estis establita en la skandinavia lando en la flamoj de preskaŭ genocida civila milito 
en 1918. Dum tri monatoj, kiom longis la konflikto, mortis ĉirkaŭ 40 mil homoj, aŭ pli ol unu procento de tuta 
loĝantaro el tri milionoj. Se la milito daŭrus unu jaron, la nombro de mortigitoj atingus kvar procentojn de la tuta 
loĝantaro. En la hodiaŭa Finnlando la svedparolantoj konsistigas ĉirkaŭ kvin procentojn de loĝantaro sed ĉiuj 
finnparolantoj estas devigitaj posedi la svedan en la lernejo. Simile, la svedoj  bezonas transpasi la ekzamenon pri la 
finna lingvo. Por diplomiĝi en mezlernejo kaj eniri universitaton en Finnlando studentoj devas transpasi ekzamenojn 
en ambaŭ lingvoj. Ĉi tiu rigora lingva politiko, ne ŝatata de svedaj kaj finnaj nacionalistoj, certigas solidan bazon 
por integriĝo sur kio estas konstruita la ŝtata stabileco. Finnlando estas nacia ŝtato de la nacio de dulingvaj 
finnlandanoj (ne finnoj, kiel kutime erare oni diras). Kial ne faru tion la makedonaj albanoj kaj la slavmakedonoj, do 
formu multlingvan nacion de makedonianoj? La maso de sukseso  en la kazo de la lingva politiko de Finnlando, 
inkludante bilingvismon, eksplikas ekzemple la fakton kial el ĉiuj landoj atakitaj de Sovetunio dum la Dua 
Mondmilito, nur Finnlando sukcesis  haltigi la Ruĝan Armeon kaj konservi sian sendependecon. Se oni parolas 
histosence, inter 1917 ĝis 1956 la Orienta Skandinavio estis nestabila, simile al la hodiaŭa Okcidenta Balkanio. Sed 
evidentas ke la decidoj povas rompi la seneliran cirklon de diskriminacio, ribeloj kaj raprezalioj, kiel okazas kiam 
oni aplikas la principojn de etnolingvisma nacionalismo. 

Ne surprizinde, la profundaj ŝanĝoj en Makedonio hodiaŭ estis eblaj danke al la malvenko de la makedona, heredite, 
naciisma partio VMRO (Internacia Makedona Revolucia Organizaĵo).  La reganta kuranta koalicio, forminta 
registaron en 2017, estas gvidata de Socialdemokrata Unio (SDSM) kun partopreno de albanoj (BDI, Demokratia 
Unio por Integriĝo), romaoj (PCERM, Partio por la Plena Emancipiĝo de Romaoj en Makedonio) kaj turkoj (PDT, 
Partio de Movado de Turkoj).  

Simila proceso okazis en la najbara Grekio kie, en la flamoj de ekonomia krizo de 2008, trafinta tre forte tiun landon 
de Eŭropa Unio, la koalicio SYRIZA (Koalicio de la Radikala Maldekstro) ripeteble venkigis la tradiciajn 
naciismajn grekajn partiojn PASOK (Panhelena Socialista Movado) kaj ND (Nova Demokratio) en la parlamentaj 
elektoj de 2009 kaj 2014. Tamen, estis iom malfacile rezigni el landa ŝtateco kaj politiko disde etnolingvisma 
nacionalismo kaj ties ideologia dependeco de autokefala ortodoksa eklezio en Grekio.  Aliflanke, makedona 
ortodoksa eklezio, kiu memdeklaris sian autokefalecan statuson en 1967, neniam akiris notindan influon en 
Makedonio, ĉar, unue, la Ligo de Komunistoj de Jugoslavio ne tolerus tion, rompanta sian monopolon de potenco 
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kaj due, ĝis hodiaŭ, la Ekumena Patriarĥejo ne agnoskis ĉi tiun autokefalan eklezion ankoraŭ. 

Junie 2018, la greka eksterafera ministro kaj ties homologo makedona signis tre gravan interkonsenton en la eta 
vilaĝo de Psaredes, sur iu kabo en la Lago de Prespa, kiu estas greka loĝloko tre proksime al la punkto kie 
renkontiĝas la limoj de Grekio, Makedonio kaj Albanio.  

Post duonjaro da varmaj disputoj kaj koleraj protestoj faritaj de nacionalistoj en ambaŭ landoj, disputebla 
referendumo pri la nova nomo de Makedonio, spite de la interveno subfosa de Rusio, Skopje/Shkup kaj Ateno 
sukcese ratifikis ĉi tiun dokumenton, januare 2019. La Interkonsento de Prespa- kiel ĝi populare nomiĝas- ekvalidis 
en la 12 -a de februaro. En la artikolo 1, Skopje/Shkup konsentas ŝanĝi la nomon de la lando al Norda Makedonio, 
kio lastlaste finigis la Atenan obstinecon por ne agnoski la antaŭan nomon.  Antaŭe la internacia komunumo estis 
nominta tiun landon FYROM ( Eks Jugoslava  Respubliko de Makedonio), dum en Grekio la postjugoslava 
Makedonio estis referita per iel mokanta nomo “Respubliko de Skopje”. 

Rekompence al tiu koncesio, Ateno konsentis permesi la nemodifitan adjektivon “Makedona” por kontinue oficiale 
desegni ĉiujn loĝantojn de Norda Makedonio (Artikolo 1/b) kaj kiel nomo por la lingvo - la slava lingvo makedona 
(Artikolo 1/c), kiu antaŭe estis moknomita kiel “Lingvo de Skopje”. 

Fine, la artikolo 7 donas mallongan priskribon pri Geschichtspolitiken (politikon de nacia historio kaj memoro), 
agnoskante ke la termino “makedona” havas du distingitajn kaj (pleje) nerilatantajn signifojn. Unuflanke, ĝi 
referiĝas al Norda Makedonio, ties loĝantoj kaj ties slava lingvo, dum aliflanke al la antikva regiono de Makedonio 
kaj ties “helena” (greka) kulturo kaj tradicioj. Danke al la diversaj alfabetoj, neniu en Norda Makedonio aŭ Grekio 
devas erare kompreni ĉi tiujn signifojn, ĉar la antaŭa estas Makedonski en la makedona dum la lasta Makedonas en 
la greka. Nur angle tiu ideologie tute grava distingo malaperas en la sama termo “Macedonian”, laboranta por 
ambaŭ signifoj. 

La Tiraneco de Lingvopolitiko 

Tamen, junie 2009, dum la promociado de la unua postkomunisma greko- makedona vortaro, la 
antaŭmilitistoj de la faŝista kaj nacionalista greka partio Ora Aŭroro intervenis perforte por detrui tiun 
sciencan eventon. La vera nomo de la vilaĝo kie oni signis la Interkonsenton de Prespa estas ikoneca pro la 
uzado de lingvo kiel armilo de politiko kaj batalejo. Ĝis 1927, Psarades estis konata kiel Nivica, prononcita 
Nivici en la makedona (kio signifas “kampo” en la slava).   Inter 1856 ĝis 1914 la ekspansio norden de la 
greka naciŝtato el ties origina kerno en Atiko, alportis, ene de siaj ŝtataj limoj, grandajn teritoriojn de slav-kaj 
turkoparolantoj. Dum la tajdo, tiamtempe, en la Centra Eŭropo de tre populara ideologio de etnolingva 
nacionalismo, multaj slavoparolantoj, aparte turkoj (tipe musulmanoj de ajna etneco), estis forpelitaj el 
Grekio, dum multaj grekoj (kutime ortodoksaj kristanoj, uzantaj grekajn literojn por skribi siajn diversajn 
lingvojn) el Turkio kaj Bulgario estis venigitaj al Grekio inter mezo de XIX jc kaj mezo de XX jc. Sed, kio 
restis en Grekio post la “malapero” de ĉi tiuj forpelitoj estis ia nacia anatemo de slavaj kaj turkaj  loknomoj. 
Vastplimulte, tiaj loknomoj estis grekizitaj (helenigitaj) dum la  unua duono de XX jc. Sur la grekaj mapoj pri 
Balkanio, kiuj kovris Nordmakedonion, tiaj loknomoj, norde de greka landlimo estas tipe grekizitaj. La 
makedonaj mapoj pri Grekio zorgis  aperigi slavajn kaj turkajn tradiciajn nomoj tuj apude de tiuj hodiaŭaj 
grekaj. 

Ekde la intermilita periodo, la neado de identeco estis unu el plej gravaj instrumentoj por la nacia konstruo en 
Balkanio. En 1938, laŭ la franca modelo de unueca ŝtato, sen etnolingvaj malplimultoj, la turka  respubliko surpaŝis 
tiun vojon deklarante ke indoeŭrope parolantaj kurdoj estas nur “turkaj montaranoj”. Estis punebla paroli kurde 
publike. Tia politiko ŝanĝiĝis nur en la jaro 2009; nun Ankara agnoskas ke kurdoj vivas en la orienta Turkio kaj 
parolas sian propran lingvon, tiel distinga ol la turka, kiel la hungara de la angla. En Grekio, la premado de albanoj 
kaj slavparolantoj kontinuas ankoraŭ hodiaŭ. Albanoj estas por grekoj “arvanitoj” kaj la aliaj kiel “slavparolantoj”. 
Ambaŭ grupoj estas difinitaj de ĉi supraj kiel “ grekoj - ne greklingvaj ortodoksaj kristanoj”, tial ili konsideriĝas  
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radikale diversaj kaj separitaj  de albanoj aŭ makedonoj. Tamen rare  estas necese publikigi  en Grekio ion en la 
arvanita kaj slava, senŝanĝe grekaj literoj estas uzataj tiucele. Plie, laŭ la tradicio de la otomana sistemo de miletoj, 
religio entrudas lingvon, tial, la slavparolantaj musulmanoj konsideriĝas kiel Pomakoj en Grekio, kaj ilia lingvo 
pomakaĉe, konsideriĝas separita de la supremenciita “lango de grekaj slavoparolantoj”.  

La ununura tempo kiam Grekio agnoskis  la makedonan kiel lingvo kun siaj rajtoj estis dum la Civila Milito (1946-
1949), tuj poste la Dua Mondmilito, inter komunistoj kaj antikomunistoj. La provizora demokratia komunista 
registaro kontrolis la nordon de Grekio, makedonan kaj grekparolantan, inter 1947 kaj 1949. Sen agnoskante la 
makedonan kiel oficiala kaj certigante lernejojn, preson, librojn kaj administracion en tiu lingvo, preter la greka 
lingvo, la komunista “Nordgrekio” iel konfliktis kun la kapitalista Ateno. 

La Interkonsento de Prespa devus forlasi la ideologian tiranecon, kaŭzita de lingvo. Sed, meze de marto, la  ankoraŭ 
ne solvita neado de la makedona lingva identeco en Grekio, akupis ĉeftemojn de ĵurnaloj tra la tuta Makedonio. La 
demando estis “ĉu ekzistas grekoj en (norda) Grekio, tuj post la landlimo kun Makedonio, kiu parolas “alian 
lingvon” (slavan), kiu estus la nomo de tiu lingvo.” 

Evidente, tio estas retorika demando, ĉar neniu makedono dubis ke tiu lingvo estas la makedona kaj, ĝis la jaro 
1949, la komunista Nordgrekio agnoskis ĝin per la ne ambigua nomo “la makedona”, same. Tiamaniere, klopodante 
por akiri Atenan nedisputeblan suporton por la akcepto de Makedonio al NATO kaj EU, la registaro de Norda 
Makedonio zorgas ke oni ne elvoĉu iun klaran opinion pri tiu temo, lasante la nomigon de ĉi tiu “ne greka lingvo, 
parolata de grekoj” al grekoj mem. Tio montras ke, post tiu tuta politika peza tajdo en la Norda Makedonio, Grekio 
bezonas  fari  pli da kozoj por ke klarigu la aferon. 

Kvankam la bulgara ĉefministro estis unu el la unuaj eŭropaj gvidantoj, kiu laŭdis la Interkonsenton de Prespa, 
ankoraŭ ekzistas problemoj enkadre de bulgaraj- makedonaj interrilatoj. Dum la konversacioj en 1967 inter 
Jugoslavio kaj Bulgario, en la kazo de eksa jugoslava respubliko, gvidata  de politikisto Krstre  Crvenkovski, evoluis 
tradicio por ne mencii la nomojn de tiuj du lingvoj kie skribiĝis dokumentoj, ĉu tio estis en la makedona aŭ en la 
bulgara. Tia aranĝo plifortiĝis post la rompiĝo de Jugoslavio. Bulgario estis la unua lando agnoskinta la 
sendependecon de la postjugoslava Makedonio (1992), sed Sofio apenaŭ agnoskas la ekziston de la makedona nacio, 
nek de la makedona lingvo, senŝanĝe referante al ĝi kiel “oficiala lingvo” sennoma de Makedonio. La neoficialaj 
mapoj de “Granda Bulgario” vaste cirkulantaj en Bulgario, montras Makedonion kiel parto de tiu lando. 
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La bulgara registaro plenzorge distanciĝas  de tiaj nacionalistaj eldonaĵoj, sed aliflanke Bulgara Akademio de 
Sciencoj oficiale aperigas la mapon de la dialektoj de la bulgara lingvo, kiuj krom Bulgario ampleksas Makedonion, 
nordan Grekion kaj suorientan Serbion. El tiu vidpunkto la makedona estas  alia “literatura standardo” de la bulgara. 
Tamen, neniu makedonlingva libro vendiĝas en Bulgario kaj la makedonaj librovendejoj reciproke ne disponas pri la 
bulgarlingvaj eldonaĵoj (malgraŭ ke en la fruaj jaroj 2000 funkciis mallongtempe librovendejo de la bulgarlingvaj 
eldonaĵoj en Skopje). 

Postkiam Bulgario aliĝis al EU en 2007, Sofio silentigis ĉiun koleran reagon al sia lingvopolitiko ofertante 
bulgarajn-EU pasportojn al ĉiu makedona civitano (slavoparolanta kaj ortodoksa). Ĉirkaŭ 70 mil personoj akiris la 
bulgaran civitanecon, aŭ 3.5 % de la tuta loĝantaro de Makedonio, aŭ preskaŭ 5.5 % de makedonaj slavoparolantoj. 
Tion ebligis ankaŭ la fakto ke Makedonio estas unu el la plej malriĉaj landoj de Eŭropo kaj, ĝis frue ĉijare (2019), ĝi 
estis blokita por apliki por NATO- o kaj EU. Tial, la bulgara pasporto, permesas al makedonianoj akiri profitdonan 
laborpostenon ene de la okcidenta Eŭropo. Tio ne plu estos bezonata postkiam Makedonio aliĝos al EU. Verŝajne, 
por mildigi akrajn reagojn fare de Makedonio pro perdo de siaj lingvaj pozicioj, Sofio premis al Tirana (2017) por 
ke ĉi lasta agnosku la albanajn slavoparolantojn kiel bulgaroj. Ĉi tiuj slavoparolantoj estis estimataj en la censoj kaj 
statistikoj en Albanio kiel makedonoj. Bulgario daŭre kontinuas ekzerci sian imperian irendentistan lingvopolitikon, 
laŭ kio ĝi etendiĝas de suda Moldavio ĝis norda Albanio. 
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Vojo antaŭen: kiel ne misuzi la lingvon 

Restas multo por fari por senarmigi la lingvon en Makedonio kaj en la tuta Balkanio, por ke ĝi ne baru la vojon al 
paco, stabileco kaj prospero. Makedonoj estis frustritaj dum tridek jaroj aŭ unu generacio pro malagnosko de la 
nomo de sia ŝtato. Por ke restarigu la popolan entuziasmon kaj revenigu ian esperon al popolo mem, la registaro de 
VMRO en la jaro 2014 entreprenis grandegan konstruprojekton en Skopje, kie vivas triono de la tuta loĝantaro. 
Multaj- precipe alilandaj – observantoj, ridindige konsideris projekton patriarka por evoki la imperion de 
Aleksander la Granda kaj miksante tion kun la kristana mezepoko, otomana kaj jugoslava tradicio celante produkti 
rejunigitan makedonan identecon kaj idealon. Tiaj pompaj projektoj havas siajn precedentojn. Pli frue, Erevano, 
ĉefurbo de Armenio, faris ekzakte la samon, dum ambaŭ sovetia kaj postsovetia periodoj.  

Albanoj sentiĝis  ekskluditaj en la projekto 2014 por antikvigi Skopje, tial oni rezervis al ili kelkajn monumentojn 
kaj muraloj  pri iliaj favoritaj naciaj herooj, ĉiuj senŝanĝe maskloj. Bonŝance, laŭ spirito de la Interkonsento de 
Ohrid, ekde mezo de jaroj jaroj, la historio de makedonaj albanoj evidente estis inkludita en la kurikuloj kaj 
lernolibroj. Tiel, tia aldono ne sentiĝis deviga. Super ĉio, etne albana kaj religie katolika Patrino Tereza estis forte 
promociita al pli alta posto de la “plej gravaj personoj de Makedonio por XX jc”. Dankoplene, ŝia monaĥa famo 
estas ne politika, nek militista, nek maskleca, tiel la plimulto de makedonianoj, spite de sia ĝenro, nek etneco, 
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lingvistika kaj eklezia pasinto, rigardas Patrino Terezan kiel vera unuiga figure, permesanta por transpasi la 
tradiciajn disdividojn tra Balkanio pro patriarkalismo. Brillatunaj platoj en la makedona kaj angla kun la pensoj de 
Patrino Tereza dekorigas plej gravajn publikajn domojn en Skopje/Shkup. La malpli gravaj ŝtataj domoj portas 
almenaŭ du tiajn platojn, dum la plej gravaj eĉ kvar. 

 

En la jaro 2009, la makedona ĉefministro malvualigis la Memoran Domon de Patrino Tereza, lokita en Skopje ĉefa 
promenejo por piedirantoj, je nomo Makedonio. Kvar jaroj pli malfrue, en 2013, la motorvojo konjektanta 
Skopje/Shkup kun Tetovo/Tetovë nomiĝis Patrino Tereza, konata kiel Majka Tereza en la makedona kaj Nënë 
Tereza en la albana. Tetovo/Tetovë konsideriĝas neoficiala ĉefurbo de makedoniaj albanoj, de ties kulturo kaj 
lingvo. Simbolece, kaj vere laŭ la otomana tradicio de enpace kunekzistantaj miletoj, ĉi tiu katolika sanktulo 
simbolece venigas kune la landajn musulmanojn kaj ortodoksajn kristanojn, aŭ la otomanajn miletojn de Islamo kaj 
Rum-ojn (romanojn, t.e. ortodoksajn kristanojn). 
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La rekonstruita pompa centro de Skopje en 2014 jaro allogas la fremdajn vizitantojn. Des pli grava, tio subtenas la 
junecan Nordmakedonian identecon kaj fieron, kio transpasas apartecojn etnajn, ekleziajn kaj lingvajn. Dankoplene, 
tio ŝanĝas la ĉefurban horizonton kaj svenitan pejzaĝon de historia mesaĝo el la jugoslavia tempo (kaj iel 
maljuniĝinta) per Muzeo de Makedonio kaj novstila Muzeo de la Makedonia Milito. Ene de tiu ĉefa rakontanto 
nacia, revoluciuloj, murdistoj kj teroristoj estis laŭditaj kiel sentimaj kaj altruistaj naciaj batalantoj por unuiĝinta 
nacia makedona ŝtato, aspirinta por renversi la pozicion de 1913 -a jaro, kiam ĝi estis disdividita inter Bulgario, 
Grekio kaj Serbio (Jugoslavio). Tamen, tiu historia linio eklipsiĝas pro tutmonda “milito kontraŭ terorismo”, 
komencinta tuj post la atakoj fare de Osama bin Laden en 2001 en Novjorko kaj Pentagono, kaj nun estas gvidata de 
Usono kaj NATO. Alia ĉarma aldono al la imaĝo de rapidpaŝe ŝanĝanta Skopje/Shkup, estas ĝuste busoj laŭ modo 
de malnova Londona stilo (Routemaster) kun du etaĝoj. 

 

La konstruiĝo de Holokausta Memora Domo por hebreoj de la Norda Makedonio komencis en la jaro 2005. Sed 
bezonatis ses jaroj antaŭ ol la muzeo malfermiĝu por vizitantoj (2011). Por mildigi tiun longan atendon, malgranda 
monumento por la viktimoj de Holokausto en Makedonio estis starigita en 2005. Ĝi nomiĝis poetece Simfonio de 
Paco. Dum la Dua Mondmilito, Bulgario aneksis Makedonion kaj por ekspresi dankemon al la Tria Regno por la 
privilegio de realigo de la revo pri la “Granda Bulgario”, Bulgario nuligis la civitanecon al la makedonaj hebreoj, 
kaj konsekvente sendis ilin al la pereiga lagro en Treblinka. Tiamaniere, la otomana mileto de hebreoj estis 
malaperinta, kreante dolorigan malĉeeston ene de la makedonia socio. La koncentritaj klopodoj por plenigi tiun 
profundan elfosaĵon per memorajoj kaj monumentoj rezultigis escelentan muzean ekspozicion, kun klara morala 
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mesaĝo, kiu mankas ĉe la aliaj enlandaj historiaj muzeoj.  

 

Ĉisupre menciita la Holokausta Centro (Muzeo) ofertas unuigan nacian rakonton por ĉiuj nordmakedonoj. La 
ekstermiĝo de makedonaj hebreoj estis altrudita de esktere, de la bulgaraj okupantoj, kiuj same deziris sennaciigi ĉi 
tiun landon slavoparolantan kristanortodoksan (jugoslavajn makedonojn), konsiderante ilin bulgaroj. Aliflanke, la 
makedonaj musulmanoj (pleje albanoj) brilis savante  multajn hebreojn, samkiel tion ili faris ankaŭ en Albanio kaj 
Kosovo dum la Dua Mondmilito. Albanio estis la sola lando okupita de Germanio, kie ne nur la plejmulto de 
hebreoj estis savita, sed aktuale ilia nombro pliiĝis dekunuoble, danke al la alveno de hebreaj rifuĝintoj el aliaj 
najbaraj landoj kaj kie ajn en la Centra Eŭropo. En 2017, Instituto de Spirita kaj Kultura Heredaĵo de albanoj en 
Skopje eldonis trilingan libron (albane, makedone kaj angle) “ Vojaĝado” de Skënder Asani kaj Albert Ramaj. 
Temas pri monografio dediĉita al albanoj kaj milittempa kolaboracionista registaro albana, kiu savis la makedonajn 
hebreojn dum Holokausto. Jaron poste, ĉi tiu Instituto sekvigis Memoraĵojn de unu el la survivintoj hebreaj, savita 
de albanoj, nomata Mimi Kamhi Ergas-Fraggi. La libro titoliĝas “Mia vivo sub la nazia okupacio” kaj ĝia teksto 
ripetiĝas en la albana, makedona kaj angla cele por atingi ĉiujn interesitajn pri la subjekto en la Norda Makedonio 
kaj tra la mondo. 

Rememorigo pri la tragika perdo de la hebrea mileto- makedonaj hebreoj- estas averto por la Norda Makedonio, 
same por Eŭropo. Tiu identeca politiko, kiu estis pritraktita senzorge kaj fariĝis absolutista gvidlimio por la politiko, 
povus ankoraŭ gvidi al milito, etna purigado aŭ genocido. Tio estas vojo al nenie ajn, al perdiĝo. Tial, estas ja ĝusta 
tempo en la junigita Norda Makedonio por malfermiĝo kaj libera disputado tra ĉiuj enlandaj miletoj. Esperplene la 
Holokausta Centro povus baldaŭ kompletiĝi per aliaj muzeoj kiuj celebrus- en inkluziva kaj pensoplena maniero 
simila- nordmakedonajn albanojn, romaojn kaj turkojn. Ĉi tiu lando ne povas elteni marginalizon aŭ perdon  de alia 
mileto pro iu ajn adoptita ideologio,  ĉu tio etnolingvistika, rasa aŭ entoeklezia ekskluzivismo. Samtiel, la 
makedonaj librovendejoj, kiuj, la veron dirante, entenas ankaŭ kroatlingvajn, anglalingvajn, serbajn, francajn 
eldonaĵojn, devus aldoni albanlingvajn eldonaĵojn. Reciproke, la albanlingvaj librovendejoj, pleje lokitaj en 
Tetovo/Tetovë kaj Skopje/Shkup (Malnova Bazaro)- devus returni tiun favoron inkludante nakedonajn volumojn en 
siaj ŝrankoj. La libroj permesas por transpasi nestriktian fluon de ideoj, kio estas surbaze de la libero de parolo, 
demokratio kaj stabileco. 

Jan Jozef Lipski, antaŭeninto kaj unu el la elstaraj figuroj de la germana-pola rekonciliiĝo, notis saĝece ke “ni devas 
diri ĉion al unu la alia”[…] Sen tio la ĉagreno de la pasinto ne lasos nin eniri en la komuna futuro”. Espereble, tiu 
vero ne perdiĝos ĉe la  nordmakedoniaj gvidantoj, tiel ili sekvu ĉi tiun mesaĝon por ĉiuj iliaj loĝantoj  en la unuigita 
Eŭropo. 
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