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Macedończycy w Bułgarii

Bardzo trudno określić liczbę Macedończyków żyjących w Bułgarii. Brak bowiem
statystyk na ten temat. Bułgarska nauka i polityka państwa przez długi czas stała, i do
dzisiaj stoi, na stanowisku negowania narodowej tożsamości Macedończyków oraz ich
literackiego języka, traktując go jako jeden z dialektów zachodniobułgarskich, a Mace-
dończyków jako Bułgarów (dotyczy to także Macedończyków z dzisiejszej Republiki
Macedonii i Macedonii Egejskiej – greckiej). Sytuacja ta tylko na krótko zmieniła się
po drugiej wojnie światowej, gdy względy polityczne przesądziły o uznaniu przez Buł-
garów odrębnego narodu – Macedończyków.

Bliskość kulturowa, językowa i historyczna, a także przekonanie wielu Macedoń-
czyków o wspólnych korzeniach rodziły poczucie, że Bułgaria była dla nich domem,
schronieniem przed represjami, a wielkie wydarzenia polityczne w Macedonii powo-
dowały pojawienie się szerokiej macedońskiej emigracji. Tak było po powstaniu ilin-
deńskim z 1903 roku, gdy w obawie przed tureckimi represjami politycznymi Bułgaria
udzieliła azylu znacznej liczbie Macedończyków. Osiedlili się oni na terenie księstwa,
gdzie pełnili liczne funkcje publiczne lub wykonywali wolne zawody.

Odrzucając prace propagandy serbskiej, greckiej i bułgarskiej tego okresu, francu-
ski historyk M. de Vos podał następujące dane: państwo bułgarskie miało na początku
XX wieku w przybliżeniu 38 000 funkcjonariuszy, z czego co najmniej 15 000 było
pochodzenia macedońskiego. Spośród mniej więcej 6000 nauczycieli, zatrudnionych w
Bułgarii, 2300 to nauczyciele macedońscy, a spośród 3400 popów 1260 pochodziło z
Macedonii. Jedna trzecia urzędników i oficerów była Macedończykami. Podobnie
spośród 8 metropolitów – 4 było Macedończykami1. Dane te wydają się najbliższe
rzeczywistości i, jak podaje M. de Vos, pochodzą z angielskiej Błękitnej Księgi. Nale-
ży jednak dodać, że pojęcie Macedończyka wówczas najczęściej oznaczało mieszkańca
Macedonii, posiadającego określony cel polityczny, tj. wywalczenie autonomii dla
Macedonii – nie jak dzisiaj – członka jednego z narodów południowosłowiańskich. Ale
już wówczas zaznaczał się wyraźnie „separatyzm polityczny” lub tzw. macedonizm
jako samodzielny ruch o charakterze wyzwoleńczym, który godził w dążenia państw
bałkańskich i zagrażał ich interesom.

Dominacja Macedończyków w głównych zawodach niepokoiła Bułgarów, gdyż
mogła macedonizować Bułgarię. Księża, którzy uciekli z Macedonii, otrzymywali
wynagrodzenie niższe niż ich bułgarscy bracia. Nauczyciele udający się z Bułgarii do
Macedonii, aby tam nauczać w języku bułgarskim, opłacani byli lepiej niż ich koledzy
na miejscu. Zorganizowano ligę, na której czele znajdowali się duchowni egzarchatu

1 M. de Vos, Histoire de la Macédoine, Paris 1982, s. 65.
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oraz przewodniczący bułgarskich społeczności religijnych i kulturalnych, mających się
sprzeciwiać rozwojowi idei, które mogłyby wpływać na utratę wpływów w Macedonii.
Aby zdobyć sympatię władz tureckich, egzarcha Josef (Józef) zdawał się nie zauważać
denacjonalizacyjnej działalności wśród ludności macedońskiej. Kontynuował on auto-
rytarną politykę bułgarską i zwolnił wielu nauczycieli pochodzenia macedońskiego.

Po pierwszej wojnie światowej, zgodnie z konwencją bułgarsko-grecką w Neuilly z
27 listopada 1919 roku o dobrowolnej wymianie ludności, około 53 000 Macedończy-
ków opuściło Macedonię Egejską (grecką)2. Byli oni zmuszani do podpisywania dekla-
racji o dobrowolnej migracji. Specjalni agenci wprowadzili atmosferę niepewności i
strachu, zmuszając ludzi do opuszczania swych domostw i szukania ratunku w Bułga-
rii. Mimo iż konwencja nie dotyczyła wymiany ludności między Królestwem SHS i
Bułgarią, to z Macedonii Wardarskiej (serbskiej) wyemigrowało 3400 Macedończy-
ków i 6700 Bułgarów z terytoriów granicznych wcielonych wówczas do Królestwa
SHS3. Pod panowaniem serbskim i greckim bezustanne były ucieczki prześladowanych
Macedończyków o orientacji bułgarskiej. Byli to z jednej strony wojskowi lub weterani
z partyzantki, a z drugiej – intelektualiści i politycy (często zajmowali oni wysokie
stanowiska), jak np. Andrej Liapczew (premier bułgarski) z Resenu w Macedonii War-
darskiej (serbskiej). Brat Liapczewa żył w Macedonii i nie uważał się za Bułgara. Emi-
granci z obu części Macedonii osiedlani byli głównie w Macedonii Pirińskiej (bułgar-
skiej) w okręgu Petricz (około 35 000 osób), ale także w Bułgarii naddunajskiej i nad
Morzem Czarnym. W spisie ludności w Bułgarii w 1926 roku podano, że Sofia liczyła
215 000 mieszkańców, z czego 19 000 stanowili nowi przybysze, w tym przede
wszystkim z Macedonii (uważano ich za Bułgarów).

Aby nie określać jednoznacznie tożsamości narodowej Macedończyków i w ten
sposób nie wspierać w Macedonii nacjonalizmów – bułgarskiego czy też serbskiego
lub greckiego – w opracowaniach naukowych zaczęto się posługiwać dla określenia
ludności słowiańskiej w Macedonii nazwą Słowianie. Jak podają raporty z londyńskie-
go archiwum4, w roku 1920 w Macedonii Pirińskiej żyło 220 000 Słowian. Natomiast
bułgarski badacz Ch. Anastasow5 całą liczbę ludności w Macedonii Pirińskiej po roku
1919 ocenia na 213 540 osób, z tego 77,3% uważa za Bułgarów.

Bułgarzy, Grecy i Serbowie o latach międzywojennych w Macedonii piszą jako o
okresie terrorystycznym, gdzie oddziały Wewnętrznej Macedońskiej Rewolucyjnej
Organizacji (WMRO) dążyły do autonomii Macedonii, w granicach Bułgarii. Gdy
premier Aleksander Stambolijski prowadził kurs promacedoński w celu złagodzenia
konfliktu bułgarsko-serbskiego, terroryści z WMRO, odcięli mu prawą rękę za podpi-
sanie porozumienia w Niszu. Przewrót w 1923 roku, wymierzony przeciwko Stambo-
lijskiemu, był przygotowany w równej mierze przez Bułgarów – nacjonalistów, jak i
                                                       

2 G.B. Zotiades, The Macedonian Controversy, Thessaloniki 1961, s. 39 (ludność tę greccy uczeni
określają jako Słowianie), natomiast bułgarscy uczeni twierdzą, iż byli to Bułgarzy. Zob. W. Rumenow,
Byłgari w Makedonija pod gryczka włast, „Makedonski pregled”, Sofija 1941, kn. 4. s. 90. G. Daskalow,
Uczastta na Byłgarite w Egejska Makedonija 1936–1946 (politiczeska i woenna istorija), Sofija 1999, s. 65,
określa ludność emigracji macedońskiej do Bułgarii w latach 1913–1928 na 86 582 osób.

3 M. de Vos, Histoire de la Macédoine, s. 91. H. Batowski, w przekazanej mi ustnie informacji, emigra-
cje te ocenił na 10% całej ówczesnej Macedonii Wardarskiej.

4 Public Record Office (PRO), Akta Foreign Office (FO 371/43649), Raport Whitehalla dla rządu
brytyjskiego z 26 sierpnia 1944 roku, s. 4.

5 Ch. Anastasoff, The Tragic Penisula. A History of the Macedonian. Movement for Independence Since
1878, St. Luis, Mo.1938, s. 234, 235.
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macedońskie bojówki WMRO. W gruncie rzeczy, zwłaszcza w latach 1923–1934,
Bułgaria rządzona była przez emigrantów z Macedonii pod hasłem „wielkiej Bułgarii”
obejmującej serbską Macedonię i w przyszłości także Macedonię grecką. Dopiero no-
wy przewrót w Bułgarii w roku 1934 zmienił sytuację i emigracja macedońska odsu-
nięta została od wpływów, a jej czołowy przywódca – Iwan Michajłow, musiał uciekać
za granicę. Zwolenników propagujących taki sposób rozwiązania problemu macedoń-
skiego zwykło się nazywać – michajłowistami.

W tym czasie w Bułgarii nie było znaczącej partii politycznej, która uznawałaby
istnienie odrębnego narodu – Macedończyków. Tych traktowano jako Bułgarów. Jedy-
nie w roku 1929 Bułgarska Komunistyczna Partia (BKP) uznała jego istnienie. Okres
ten, tzw. sekciarski (1929–1934), został osądzony za odchylenia nihilistyczne, zakłó-
cające politykę wobec ujarzmionych narodów6.

Dla urzeczywistnienia idei zjednoczenia Macedonii pod wpływem polityki ZSRR
powstała w Wiedniu w październiku 1925 roku organizacja WMRO (Zjednoczona).
Miała ona zjednoczyć ruch rewolucyjny w trzech częściach Macedonii, ale jej struktu-
ry powstały osobno w każdej części podzielonej Macedonii. Gdy 11 stycznia 1934
roku Komintern przyjął Rezolucję wobec problemu macedońskiego i WMRO (Zjedno-
czonej)7, rozpoczęły się działania mające na celu szerzenie idei zjednoczenia Macedo-
nii i Macedończyków (ludności słowiańskiej o narodowej tożsamości macedońskiej) w
Bułgarii.

Dla Macedonii był to ważny zwrot w polityce ZSRR i bałkańskim ruchu komuni-
stycznym. Jednakże kolejne rządy o charakterze coraz bardziej autorytarnym, zmie-
niające się od stycznia do listopada 1935 roku, wydały zakaz działalności opozycyj-
nych partii politycznych i wzmogły represje wobec komunistów. Przedsięwzięto rów-
nież akcje skierowane przeciwko WMRO (Zjednoczonej). Już pod koniec 1934 roku
zastosowano działania represyjne wobec członków tej organizacji. W roku 1936
aresztowano wybitnych i najbardziej znanych działaczy, których wyrokami sądów
skazano na długoletnie więzienia. Do najbardziej głośnego procesu doszło w lipcu
1936 roku – przed sądem stanęło 20 aktywistów WMRO (Zjednoczonej). Organizacja
przestała istnieć.

Po drugiej wojnie światowej zasadnicze znaczenie dla problemu macedońskiego i
przyszłości Macedończyków z Macedonii Pirińskiej miała ogólna sytuacja na Bałka-
nach, tj. plany ZSRR i Wielkiej Brytanii oraz USA, a także rozwój wewnętrznych wy-
darzeń w Jugosławii, Grecji i Bułgarii. Zwycięstwo Tity w Jugosławii oraz proklamo-
wanie Ludowej Republiki Macedonii (LRM) w ramach państwa federacyjnego, jak
również wojna domowa w Grecji dominowały w polityce powojennej i były przed-
miotem kalkulacji, a zarazem rywalizacji mocarstw w tym regionie.

W latach 1945–1948/1949 Bułgarzy zgodzili się, by nadano Macedonii Pirińskiej
rozległą autonomię kulturalną. W literaturze polskiej, bułgarskiej i macedońskiej, a
także światowej to okres najbardziej znany ze względu na planowane wówczas po-

                                                       
6 C. Dragojczewa, Macedonia – nie powód wrogości, a czynnik stosunków dobrosąsiedzkich i współ-

pracy, Sofia 1979, s. 42.
7 Rezolucija na Komintera po makedonskija wypros. Rezolucija po makedonskija wypros i WMRO

(Obedinena), w: Dokumenti, Wremena, Sofija 1991, s. 100–106. Rezolucja publikowana była wcześniej na
łamach „Makedonsko delo”, nr 185 z kwietnia 1934 roku.
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wstanie federacji bałkańskiej8. Autonomia kulturalna miała przygotować ludność Ma-
cedonii Pirińskiej do realizacji połączenia jej z Macedonią Wardarską (jugosłowiańską)
w myśl postanowień X Plenum BPR (k). W ramach federacji bałkańskiej X Plenum
BRP(k) 9/10 sierpnia 1946 roku przyniosło rozwiązania polityczne, a w wydanej spe-
cjalnej Rezolucji znalazły się następujące stwierdzenia:

 „1. BRP(k) uważa, że największa część Macedończyków jest zorganizowana jako naród
w ramach państwa FLRJ (Federacyjnej Ludowej Republice Jugosławii) jako LRM (Ludowej
Republiki Macedonii). Macedoński naród oczekuje, że dokona się zjednoczenie innych jej
części na bazie LRM w ramach FLRJ.

2. BRP(k) uważa, że należy podjąć wszelkie niezbędne przygotowania do zjednoczenia,
ze względu na to, iż przyłączenie pirińskiego kraju do LRM jest dziełem nie tylko samych
Macedończyków, ale jest to także powszechne zadanie FO (Frontu Ojczyźnianego) Bułgarii
i FLRJ”.

Następny (3) punkt Rezolucji dotyczył między innymi zbliżenia między Macedoń-
czykami w LRM i pirińskim kraju, przez oddziaływanie literatury, nauki historii, two-
rzenie szkół oraz autonomię kulturalną, która przynieść miała rozwój narodowej świa-
domości.

W punkcie czwartym podkreślono, że połączenie Macedonii Pirińskiej z LRM po-
winno się odbyć na podstawie specjalnej umowy między Jugosławią i Bułgarią, która
określiłaby dokładnie granice przyszłego terytorium zgodnie z wolą i interesami naro-
du macedońskiego. Umowa powinna także rozwiązać problem powrotu bułgarskich
terenów zachodnich, obecnie znajdujących się w granicach Jugosławii (chodzi tu o
okręg Caribrodu – dziś Dimitrowgradu – i Bosilegradu, ziem bułgarskich włączonych
przez traktat w Neuilly do Serbii).

Punkt piąty zawierał stwierdzenie, że połączenie Macedonii Pirińskiej z LRM po-
winno się odbyć w taki sposób, by nie było między nimi granicy (celnej lub innej), tak

                                                       
8 E. Zamierowska-Rakk, Federacja Słowian południowych w polityce Bułgarii po II wojnie światowej.

Korzenie. Próba realizacji. Upadek, Warszawa 2005; W. Walkiewicz, Stosunki bułgarsko-jugosłowiańskie
1941–1948. Uwarunkowania i implikacje, Warszawa 1988; Z. Rutyna, Jugosławia na arenie międzynaro-
dowej 1943–1948, Warszawa 1981, s. 152–169; I. Stawowy-Kawka, Historia Macedonii, Wrocław 2000, s.
257–268; idem, Powojenne koncepcje federacji jugosłowiańsko-bułgarskiej (1944–1949), Zeszyty Nauko-
we UJ, Prace z Nauk Politycznych, z. 34, 1988, s. 121–137; W. Rojek, Reakcje Wielkiej Brytanii na ideę
utworzenia federacji bałkańskiej 1944–1946, w: Ku Zjednoczonej Europie. Studia nad Europą Środkową i
Południowo-Wschodnią w XIX i XX wieku, I. Stawowy-Kawka, W. Rojek (red.), Kraków 1997, s. 99–112;
M. Isusow, Stalin a stosunki bułgarsko-jugosłowiańskie (1944–1948), w: Polska–Bułgaria przez wieki
XVII–XX, W. Balcerak (red.), Warszawa 1991, s. 153–168; W. Aczkowska, Makedonija wo jugoslowen-
skata federacija 29.11.1943–8.9.1991 (hronologija), Skopje 2001, Istoriska wistina. Progresivnata opszte-
stwena jawnost wo Bugarija i Pirinska Makedonija za makedonskoto nacionalno praszanje. Dokumenti,
studii, rezolucii, apeli i publicisticzki prilozi 1896–1956, P. Korobar, O. Iwanowski (red.), Skopje 1981; W.
Jotewski, Nacionalnata afirmacija na Makedoncite vo Pirinskiot del na Makedonija 1944–1948, Skopje
1996; D. Miczew, Makedonskijat wypros i byłgaro-jugoslawskite otnoszenija 9 septemvri 1944–1949,
Sofija 1994; L. Panajotow, K. Paleszutski, D. Miczew, Makedonskijat wypros i bulgaro-jugoslawskite
otnoszenija, Sofija 1987; E. Kofos, Nationalism and Communism in Macedonia, Thessaloniki 1966; idem,
The making of Yugoslavia’s peopeles’s Republic of Macedonia, w: Macedonia Past and Present, „Balkan
Studies”, Thessaloniki 1992, z. 231, s. 147–168; S. Neszowik’, Jugoslowensko-bugarskite odnosi wo ne-
damnesznoto minato, Skopje 1973; E. Barker, Macedonia. Its Place in Balkan Power Politics, London
1950; R.R. King, Minorites under Communism. Nationalitis as Source of Tension among Balkan Commu-
nist States, Cambridge, Mass., 1973.
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jak w Jugosławii, gdzie nie istnieją granice między poszczególnymi republikami
związkowymi.

W punkcie szóstym BRP(k) zobowiązała wszystkich członków partii, a szczególnie
z pirińskiego kraju do wprowadzania tych zasad w życie9.

X Plenum przyjęło warunki zjednoczenia dwu części Macedonii, podkreślając, że
będzie to możliwe, gdy dojdzie do urzeczywistnienia ściślejszej współpracy w ramach
federacji. Sama Rezolucja nie była nigdy opublikowana i nie została zakomunikowana
szeregowym członkom partii. Jak pisze R.L. Wolff:

 „Bułgarzy nie mogli zdecydować się, aby działać w myśl niej [Rezolucji – I. S.-K.] i w
ten sposób otwarcie narazić się na zarzuty ze strony własnego narodu, które zapewne zosta-
łyby wysunięte”10.

W tym też roku przeprowadzono w Bułgarii spis ludności. Dane, które ukazały się
w Bułgarii, pochodzą z gazety „Pirinsko delo” z 30.12.1946 roku. Według nich, w
powiecie Petricz żyło 85–90% Macedończyków, Sweti Wracz – 80–85%, Newrokop –
60–65%, Razlog – 55–60%, Gorna Dżumaja – 45–50%. Były to dane nieoficjalne,
gdyż spis oficjalnie zakończył się 6 stycznia 1947 roku11. Historyk ze Skopia W. Jo-
tewski dowodzi, że są to liczby zaniżone, gdyż do szkół, w których nauka odbywała się
w języku macedońskim, uczęszczało więcej młodzieży. W powiecie gornodżumajskim
aż 87,5% uczniów uczyło się w języku macedońskim, w newrokopskim – 87,79%,
swetowraczkim – 88,74%, petriczkim – 92,50%, razloszkim – 97,09%. Stąd autor
opracowania wyciąga wniosek, że w roku 1946 na ogólną liczbę ludności w Macedonii
Pirińskiej 206 814, aż 187 680 określało się jako Macedończycy, tj. 90,73%12.

Inaczej sytuację w czasie spisu ludności w 1946 roku przedstawiają historycy buł-
garscy. D. Miczew13 twierdzi, że rezultaty spisu były takie dzięki szeroko zakrojonej
akcji propagandowej prowadzonej przez komunistów, a nawet zmuszania ludności
(głównie wiejskiej), by określała swą narodowość jako macedońską. Jak wynika z
protokołu nr 39 z dnia 21.12. 1946 roku14, kłopoty związane z określeniem narodowo-
ści wystąpiły wśród ludności muzułmańskiej.

„Przyjęto, aby zaliczyć ich do narodowości macedońskiej, ale wiary – muzułmańskiej”.
„Wystąpiło pytanie, jak należy zapisać w rubryce – mówi językiem – i przyjęto, by dopuścić
»po bułgarsku« przede wszystkim w miastach, a we wsiach głównie »po macedońsku«. Nasi
odpowiedzialni ludzie chodzą z ankieterami, aby wyjaśnić i pomóc w technicznych pracach.
Cała partia musi być na nogach”15.

Ocena akcji propagandowej, kulturalnej i politycznej na terenie Macedonii Piriń-
skiej, mającej przynieść w przyszłości realizację postanowień X Plenum KC BRP (k),
tj. połączenia jej z LRM w ramach federacji bałkańskiej, nie była zadowalająca. W
protokole nr 4 z 8 stycznia 1948 roku stwierdzono:
                                                       

9 Centralen partien archiw, Sofia (CPA), Reszenie na Desetija razsziren plenum na CK na BKP po ma-
kedonskija wypros /9-10 awgust 1946/, f.1 an. 5. a.e.7, s. 1, 2.

10 R.L. Wolff, The Balkans in Our Time, Cambridge 1974, s. 316.
11 W. Jotewski, Nacionalnata afirmacija..., s. 107.
12 Ibidem, s. 107–111.
13 D. Miczew, Makedonskijat wypros..., s. 272–286.
14 Okrużen dyrżawen arhiw Błagoewgrad, (ODA), Protokol Nr 39, 21.XII.1946 godina. T. Z. Naszata

rabota po prebrojawaneto, f.1, an. 1, a.e. 3, l. 81,82.
15 Ibidem.
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 „Jasno trzeba powiedzieć, że nie cała nasza ludność czuje się macedońska, i trzeba, aby-
śmy bardziej poważnie nad tym pracowali. ...Musimy usprawnić organizację służb w tym
regionie, aby za wszelką cenę nadać macedoński charakter, przed przyszłym zjednoczeniem
Macedonii”16.

Jednak w opublikowanym pod koniec 1946 roku projekcie konstytucji Bułgarii nie
potraktowano Macedończyków jako odrębnego narodu mimo wcześniejszych deklara-
cji BPK (k). Wzajemne kontakty między Sofią i Belgradem wzmocniły się po podpisa-
niu porozumienia w Bledzie 1 sierpnia 1947 roku oraz układu o przyjaźni, współpracy
i pomocy wzajemnej 27 listopada w Ewksinowgradzie. Z działalności macedońskich
nauczycieli, ośrodków naukowo-kulturalnych i propagandowych zadowolone były
władze w Belgradzie17.

Autonomia kulturalna oznaczała przede wszystkim uznanie tożsamości narodowej
Macedończyków tych z LRM, jak i Macedonii Pirińskiej (bułgarskiej), a w związku z
tym wprowadzenie do szkół literackiego języka macedońskiego, nauczanie historii,
literatury macedońskiej – tak jak w sąsiedniej LRM. Około 32 000 uczniów objęto
nowym programem nauczania. W pierwszym półroczu roku 1947 między obu krajami
zawarte zostały liczne porozumienia18, z których należy wymienić m.in. konwencję o
współpracy kulturalnej i oświatowej (9 maja 1947 roku). W tym okresie powstało rów-
nież Jugosłowiańsko-Bułgarskie Towarzystwo Kulturalne. Rezultatem podpisanego
porozumienia o współpracy kulturalnej był np. przyjazd 6 grudnia 1947 roku 33 mace-
dońskich nauczycieli i działaczy oświatowych do Macedonii Pirińskiej. W później-
szym okresie liczba ich wzrosła do ponad 10019.

Dnia 2 października rozpoczął w Górnej Dżumai (obecnie Blagojewgrad) działal-
ność Macedoński Teatr Ludowy sztuką Peczalbari (Emigranci) autorstwa macedoń-
skiego pisarza Antona Panowa a 14 listopada otwarta została pierwsza macedońska
księgarnia. Sprzedawane było wówczas luksusowe wydanie Zbornik (Antologia) poezji
macedońskich autorów, takich jak: K. Racin, K. Nedelkowski, W. Markowski, A. Szo-
pow, J. Boszkowski i inni20.

Wydawnictwo „Makedonska kniga” wydało w ciągu kilku miesięcy ponad 800 ty-
sięcy książek, broszur i czasopism. Młodzież z Macedonii Pirińskiej uczestniczyła w
pracach brygad budowlanych w LR Macedonii. Rząd LRM przyznał 149 stypendiów
dla studentów z Macedonii Pirińskiej i zagwarantował kursy nauczycielskie, w których
uczestniczyło 135 nauczycieli z tego okręgu.

W archiwum w Skopiu znajduje się ciekawy dokument pt. Zalecenia dotyczące na-
uczania języka macedońskiego w Pirińskiej Macedonii. Okólnik ten, napisany w języku
serbskim, rozsyłany był do szkół różnego typu w okręgu gornodżumajskim przez
Okręgowy Inspektorat Szkolny i pochodził z 7 lutego 1948 roku. Była to instrukcja,
która mówiła, jak trzeba nauczać języka macedońskiego w szkołach i jakie metody
stosować, aby łatwiej było go uczyć. Celowi takiemu miały służyć np. organizacje
                                                       

16 ODA, Protokol Nr 4, 8. I. 1948 godina, f.1, op. 1, a.e.1, l. 190.
17 AM, fond: CK KPM, k. 1, 427.1.44/168–171, l. 4, Zapisnik br.7 sa sostanka Biroa CK KPM na den

30 aprila 1948 goda, przeczytać można: „...po podpisaniu porozumienia w Bled zauważyć można [w Piriń-
skiej Macedonii – I. S.-K.] większy porządek. ...Większa część narodu określa się Macedończykami”.

18 H. Batowski, Zbliżenie jugosłowiańsko-bułgarskie, „Życie Słowiańskie”, 1947, nr 12, s. 423–426.
19 S. Kiselinowski, I. Stawowi-Kawka, Malcinstwa na Balkanot (XX wek), Skopje 2004, s. 153.
20 Arhiv na Makedonija (AM) Skopje, fond: 465- GO na SSRNM, k. 39, Izwesztaj za Pirinsku Make-

doniju, s. 15.
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szkolne, takie jak „Septemwrijcze”, i bezpośredni kontakt nauczycieli z uczniami,
kontrole nauczycieli (ich kwalifikacji), upowszechnianie zdjęć macedońskich bohate-
rów narodowych, wyglądu miast, wsi, przywódców państwowych w LRM i tworzenie
tematycznych albumów, a także popularyzowanie między uczniami macedońskich
czasopism młodzieżowych – „Pionerski vesnik” i „Mlad borec” – oraz wprowadzenie
przedpłat na ich zakup. Oprócz zdjęć Stalina i Dimitrowa należało w szkołach powiesić
zdjęcia Josifa Broza Tity i Lazara Koliszewskiego oraz jugosłowiańskie godło i mace-
dońskie. Obowiązkowe było tworzenie gazetek ściennych w szkołach z wiadomościa-
mi (mały być zmieniane co 15 dni) o Macedonii – jej języku, historii i bohaterach, a
także wystaw w najbardziej eksponowanych miejscach w miastach i wsiach. Tworze-
nie zespołów ludowych, teatrzyków, chórów występujących w języku macedońskim.
W szkołach, w których był mikrofon, nauczyciel z LRM powinien prowadzić lekcje
dla dużych grup uczniów. W każdej szkole, gdzie dysponowano odbiornikiem radio-
wym, zalecano wspólne słuchanie audycji Radia Skopie. Zachęcano też do tworzenia
literackich kółek dla szkolenia języka i rozszerzania wiadomości o literaturze, a także
dbania o literaturę w języku macedońskim w szkolnych, miejskich i wiejskich bibliote-
kach21.

Jednocześnie Bułgarska Służba Bezpieczeństwa od drugiej połowy lat czterdzie-
stych i w latach pięćdziesiątych prowadziła wzmożoną infiltrację ludności w Macedo-
nii Pirińskiej. Największy opozycjonista, jednocześnie komunistyczny działacz mace-
doński Metodija Szatorow-Szarlo jeszcze pod koniec wojny został zastrzelony w do
dziś niewyjaśnionych okolicznościach. Jego koncepcja utworzenia zjednoczonej (Pi-
rińskiej, Wardarskiej, Egejskiej) niezależnej Macedonii nie była do przyjęcia w żad-
nym z państw komunistycznych powstałych po drugiej wojnie światowej – ani w Buł-
garii, ani w Jugosławii, ani też w – objętej wojną domową – Grecji22.

Jak wynika z raportu z 21 sierpnia 1948 roku, po wyzwoleniu Bułgarii w roku
1944, władze zlikwidowały tylko niektóre ważniejsze grupy „michajłowistów”, a wielu
znanych przywódców nadal pozostawało na wolności. Nie wykorzystano możliwości
rozprawienia się z nimi po 9 września, jako wrogami ludu i nieprzyjacielami państwa.
Na wolności pozostawali nadal: W. Meczkueski – wojewoda okręgowy, Beloreczi-
Brbata – wojewoda miejski, Arsen Pop-Awramow – sekretarz okręgowego komitetu,
Boris Klisur, Nikola Sewerow i wielu innych. Organizowali oni nielegalne organizacje,
jak np. – car-Krum w Świętym Wraczu i Dżumaji. W roku 1946 działała także mło-
dzieżowa grupa w Newrokopie, na czele z Dumbalakowem i Serafinem Trajkowem.
Do współpracy „michajłowiści” w Pirińskiej Macedonii pozyskiwali Pomaków23.

Dzięki pracy służb doszło do zorganizowania paru procesów pokazowych, w któ-
rych piętnowano działania oponentów, zorganizowanych w grupach „michajłowistów”
i działaczy WMRO24. Zapełniły się więzienia i obozy pracy więźniami – oponentami w
stosunku do prowadzonej wówczas polityki. Niepokorni zmuszani byli do emigracji,
izolowani od reszty społeczeństwa, stosowano też inne metody, np. uniemożliwiano
                                                       

21 Ibidem, Okrużnica za izuczuvanje makedonskog jezika u Pirinskoj Makedonji, s. 16–18.
22 I. Stawowy-Kawka, Macedońskie idee wspólnotowe. Metodiji Szatorowa-Szarlo spór z Komniternem

i bałkańskimi partiami komunistycznymi, w: Integracja i tożsamość narodowa w Europie Środkowo-
Wschodniej na przestrzeni dziejów, E. Znamierowska-Rakk (red.), Warszawa 2007, s. 121–140.

23 AM, fond: 465- Go SSRNM, k. 39, Izwesztaj za Pirinsku Makedoniju, s. 6, 7.
24 I. Nedeva, N. Kaytchev, IMRO grupings in Bulgaria after the Second World War, w: The New Ma-

cedonian Qustion, J. Pettifer (ed.), New York 1999, s. 173.



IRENA STAWOWY-KAWKA122

realizację ambicji zawodowych, blokowano rozwój karier i zmuszano do egzystencji
na niskim poziomie25.

Działania wobec macedońskiej ludności w Bułgarii prowadzone były w kilku kie-
runkach. Z jednej strony prowadzono represje wobec przyjmujących inny punkt wi-
dzenia niż oficjalny, z drugiej strony, władze starały sobie podporządkować niektóre
grupy Macedończyków i nie tylko kontrolować ich działania, ale nimi kierować. Doty-
czyło to licznych bractw macedońskich, które wspierały działania WMRO i nastawione
były na ochronę narodowego dziedzictwa, a także pomoc rodakom przybywającym do
Bułgarii. Nowe władze zamiast starego Narodowego Komitetu Macedońskich Emi-
grantów stworzyły stowarzyszenie kulturalno-oświatowe, które podlegało BPK i
przyjmowało w kwestii macedońskiej jej, zmieniające się w zależności sytuacji poli-
tycznej, stanowisko. Zniechęcało to Macedończyków do udziału w jej pracach26. Na
czele Związku Macedońskich Kulturalno- Oświatowych Towarzystw stał Hristo Kalaj-
dżijew.

Do 1948 /1949 roku możliwe było jeszcze publikowanie artykułów mówiących o
bułgarskiej roli w historii Macedonii jak też o macedońskim odrodzeniu narodowym
„macedońskim w swej treści”, ale „bułgarskim w swej zewnętrznej formie”27.

W bułgarskiej historiografii natomiast starano się nie tylko wykazać, iż istnieje ma-
cedoński naród, mniejszość macedońska w Pirińskiej Macedonii28, ale także opisać
Macedonię jako naturalną i ekonomiczną całość29.

Następny etap – lata 1948–1953 – to zerwanie z Jugosławią i 1 października 1949
roku wypowiedzenie układu o współpracy i pomocy wzajemnej. Aresztowano wielu
bułgarskich działaczy, w tym Trajczo Kostowa, którego oskarżono o współpracę z
Belgradem. W prasie bułgarskiej pojawiły się artykuły ostro krytykujące jugosłowiań-
skich przywódców i ich politykę wobec Skopia30. Wśród komunistów bułgarskich
ukształtowały się wówczas dwa poglądy: jeden przyjmował istnienie narodu macedoń-
skiego, drugi oscylował między realiami historycznymi a doktryną Kominternu w kwe-
stii narodowej. Oficjalnie jednak w tych latach Bułgarska Partia Komunistyczna nie
negowała istnienia macedońskiego etosu. Kiedy macedońscy emigranci otwarcie pro-
klamowali swój brak bułgarskiej tożsamości, jak choćby na konferencji Macedońskie-
go Stowarzyszenia w Wielkim Trnowie w kwietniu 1951 roku, władze nie ingerowały,
jednak gdy sekcja studentów macedońskich w Sofii zbyt mocno akcentowała swą ma-
cedońskość, jej przywództwo zostało zmienione, a organizacja wcielona do Związku
Macedońskich Towarzystw Kulturalno-Oświatowych.

                                                       
25 Ibidem, s. 174.
26 AM, fond: 465 – GO SSRNM, k. 41, Informacja o stawowima I komentarima po makedonskom na-

cionalnom pitanju kao I odnos prema NR Makedoniji od strane Bugara, Skoplje 21. 01. 1958, s. 20.
27 S. Troebst, Die bulgarisch-jugoslawische kontrowerza za Makedonija 1967–1982, Skopje 1997, s.

62.
28 H. Kalajdżiew, Federalna Makedonija i welikobylgarkijat szowinizym, Sofja 1945; D. Kyosew,

Borbite na makedonskijat narod za oswobożdenie, Sofija 1950 i inne.
29 Makeedonija kato prirodno i stopansko cjalo, Sofija 1945.
30 Ibidem. W sprawozdaniu CK KPM z dnia 30 kwietnia 1948 informowano: „W bułgarskiej prasie

pojawiły się informacje, że nasz język [macedoński – I. S.-K.] dialektem bułgarskiego i jest to „nowy
literacki język w LRM zserbizowany« i dlatego nie należy go uczyć w Macedonii Pirińskiej. Nasza prasa
»Nowa Makedonija« , »Pirinski wesnik« i inne siłą rozpowszechnia się w Pirińskiej Macedonii, a naród ich
nie chce”.
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O znaczeniu, jakie bułgarscy przywódcy przywiązywali do problemu macedońskie-
go, świadczyć może fakt, że ministrem spraw zagranicznych został wówczas Władimir
Pop-Tomow, komunista rodem z Macedonii Pirińskiej. Tito mówił o nim, że jest czło-
wiekiem, który za kokoški batak (‘kurze udko’) sprzedał swą narodową świadomość.
Na temat wysokich funkcjonariuszy państwowych z Macedonii Pirińskiej toczono
niewybredne polemiki, nazywając ich zdrajcami narodu, karierowiczami, lizusami itp.
W okresie konfliktu Moskwy z Belgradem problem macedoński stał się najdalej idącą,
pośrednią bronią w wywieraniu presji Sowietów na Jugosławię. Mimo powszechnie
znanego poglądu, że Moskwa mogła manipulować bułgarską polityką zagraniczną, to
nawet bez swego „wielkiego blokowego partnera” Sofia nie była w stanie pozostawić
w spokoju kwestii macedońskiej. Do tego dochodziły problemy Bułgarów z okręgu
caribrodzkiego i bosilegradzkiego w południowo-wschodniej Serbii, z których pocho-
dziła duża grupa działaczy, określanych jako kominformowcy31. W tym czasie Tito
wykorzystał antykomniternowskie czystki, aby pozbyć się z macedońskiego ruchu
komunistycznego wielu działaczy. Osądzanie w Macedonii z powodu kominformow-
skich przekonań nie było tak częste jak w innych republikach, np. Serbii czy Czarnogó-
rze. W Macedonii represjonowani byli z innych powodów. Jak pisał Wladimir Dedijer,
„...walka z kominformowcami była w rzeczywistości walką o jedność Jugosławii”32. I
dopóki panowało wśród Macedończyków przekonanie, że to właśnie Bułgaria, a nie
Jugosławia w naturalny sposób powołana jest do zjednoczenia Macedonii, dopóty
trwały akcje represyjne.

W latach 1953–1963 (po śmierci Stalina) nastąpiła poprawa stosunków bułgarsko-
jugosłowiańskich33. Wiązało się to, z jednej strony z odnowieniem kontaktów Moskwy
z Belgradem, ale także z drugiej – z ogólną sytuacją polityczną na Bałkanach. Utwo-
rzony 28 lutego 1953 roku Pakt Bałkański izolował Bułgarię w tym regionie, a Bułga-
rzy widzieli konieczność poprawy stosunków ze swymi sąsiadami.

Szczególne znaczenie miała wizyta państwowo-partyjnej delegacji radzieckiej w
Jugosławii w dniach 26 maja do 3 czerwca 1955 roku, w której N. Chruszczowowi
towarzyszył premier N. Bułgarin i inni wysocy dostojnicy. Podpisana wówczas,
2 czerwca 1955 roku, „belgradzka deklaracja” określała działania gwarantujące postę-
py normalizujące stosunki między obu krajami. Rosjanie jeszcze przed oficjalnym
spotkaniem z przedstawicielami Węgier, Czechosłowacji i Rumunii złożyli nieoficjalną
wizytę w Sofii oraz poinformowali o wynikach rozmów w Belgradzie, co przez Bułga-
rów zostało w pełni i ze zrozumieniem przyjęte na Plenum CK BRP(k) w dniu
9 czerwca 1955 roku.

W czasie wizyty przedstawiciela dyplomacji jugosłowiańskiej, Mosze Pljade w
kwietniu 1956 roku oficjalnie stwierdził, iż między obu krajami nie istnieją żadne kwe-
stie sporne. Sprawy macedońskie jako najbardziej bolesne między obu krajami miały

                                                       
31 I. Stawowy-Kawka, Tito wobec opozycji kominformowskiej w KPJ, w: Między dwoma totalitaryzma-

mi. Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia w latach 1933–1956, M. Pułaski (red.), Prace Historyczne,
z. 122, s. 17–25.

32 W. Dedijer, Nowi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita, t. 3, Beograd 1984, s. 453.
33 L. Ognjanow, Otnoszenijata meżdu Bylgarija i Jugoslawija (1949–1956), „Minalo” 1996, br. 3, s.

85–95.
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być uporządkowane. Poświęcono temu wizytę delegacji bułgarskich parlamentarzy-
stów pod koniec września i na początku października 1956 roku w Belgradzie34.

O polepszeniu relacji między obu krajami świadczą wyniki spisu ludności w Bułga-
rii, przeprowadzonego 1 grudnia 1956 roku, w którym podano liczbę Macedończyków.
Ogłoszono, że w okręgu Pirińskim żyje 281 015 osób, z czego 178 062, czyli 63,36%
ogółu ludności stanowią Macedończycy. W powiecie Błagoewgrad 26 403 osoby okre-
śliły się jako Bułgarzy, a 30 561 jako Macedończycy, w Goce Dełczew – 31 941 osób
jako Bułgarzy, a 29 568 – Macedończycy. W Petriczu na 7334 Bułgarów było 40 008
Macedończyków, w Razłogu 23 334 Bułgarów, a 23 352 Macedończyków, natomiast
w Sandanski 4649 Bułgarów i 55 373 Macedończyków35.

Wzrosła także macedońska działalność propagandowa w Macedonii Pirińskiej oraz
zaktywizował swą działalność Związek Macedońskich Towarzystw Kulturalno-
Oświatowych. Jego przewodniczący H. Kalajdżiew w piśmie do D. Ganewa z
27 sierpnia 1956 roku wyraził pogląd, iż „...gdy Jugosławia pozostanie na zdrowej
socjalistycznej pozycji, nie ma znaczenia, że Macedonia będzie jej częścią”, i dalej ...
„nie ma znaczenia, że cały macedoński naród będzie jej [Jugosławii – I. S.-K.] częścią”
oraz ... „pirińska ludność będzie chciała oddzielenia się od bułgarskiej wspólnoty”36.
Jednak raporty z Macedonii Pirińskiej z 1957 roku mówią o tym, iż na czele bractw
macedońskich postawieni zostali: „z szeregów Macedończyków przedstawiciele idei
wielkobułgarskiej”37. Stopniowo bowiem poglądy samego Kalajdżiewa ulegały zmia-
nie, tak jak polityka Sofii wobec Macedończyków w Bułgarii. Już po kilku miesiącach
twierdził:

„Tak jak walczyliśmy, aby nie być zaliczani do mniejszości bułgarskiej, tak samo z całe-
go serca i stanowczo musimy walczyć przeciwko titowskim próbom zaliczania nas do
mniejszości jugosłowiańskiej. Musimy walczyć, aby udowodnić, że Macedończycy w Buł-
garii są absolutnie wolni”38.

Władze w Skopiu były coraz bardziej atakowane. Oficjalny język macedoński na-
zywano serbomańskim lub koliszewskim (od nazwiska pierwszego sekretarza Mace-
dońskiej Komunistycznej Partii w LRM), a serbomanami zaczęto określać nie tylko
władze w Skopiu, ale i ludność przychylną polityce prowadzonej w LRM. Starano się
bowiem upowszechnić przekonanie, że rozdzielona macedońska ludność korzysta z
wolności tylko w socjalistycznej Bułgarii i powinna widzieć swą przyszłość pod egidą
Sofii, nie „rewizjonistycznej” Jugosławii.

29 kwietnia 1958 roku Błagoewgradski Okręgowy Komitet BKP wystąpił z wielo-
ma tezami dotyczących współpracy z Jugosławią i przedstawił projekt rozwiązania
problemu macedońskiego. Podstawę stanowiło stwierdzenie:

„Biuro Polityczne uważa, że nie może być mowy o oddzieleniu Pirińskiego kraju od
Bułgarii i jego włączeniu do Jugosławii... język, którym mówi ludność w Pirińskim kraju,

                                                       
34 M. Stamowa, Makedonskijat wypros w byłgaro-jugoslawakite otnoszenija (1953–1963 g), Woeno-

istoriczeski sbornik, kn.1, 1996, s. 54.
35 Prebrjawane na naselenieto na NRB na 1.12. 1956 g (obszczi rezultati, semejstwa, kategorii nasele-

nie, nacionalnost i razwiszcze na obrazowanie), Sofija, kn. II, s. 106, 110.
36 Wojnoistoriczeski sbornik 1991, kn. 1, dokument 2, 27.08. 1956 g., s. 107 i 108.
37 AM, fond: 465 – GO na SSRNM, k. 39, O nekim novim momentima u zwanicznoj bulgarskoj politici

po makedonskom pitanju, 1957 g., s. 4.
38 I. Nedeva, N. Kaytchev, IMRO..., s. 175.
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jest tym, którym mówili dziadowie i pradziadowie, i to jest bułgarski ze słabymi osobliwo-
ściami macedońskiego dialektu. Dlatego ludność nie chce uczyć się sztucznie utworzonego
silnie zserbizowanego macedońskiego literackiego języka, w całości obcego i niezrozumia-
łego”39.

W podobnym tonie utrzymane były także listy T.D. Pawłowa do Biura Polityczne-
go CK BKP z 26 maja i 14 lipca 1958 roku. W jednym z nich o macedońskim języku,
pisał że:

„...jest znanym dialektem bułgarskiego...”... „Utworzenie w Wardarskiej Macedonii pań-
stwa, rozwój nowej kultury i próba utworzenia nowego, już osobliwego narodowego języ-
ka... prowadzi do nowych pytań, nad którymi my, a specjalnie CK BKP może i musi poważ-
nie się zastanowić...”40.

Nadto stwierdził, że podtrzymywanie tezy o federacji nie jest już wskazane, a w
przyszłości można będzie mówić jedynie o utworzeniu samodzielnego socjalistycznego
państwa macedońskiego, którego naród stopniowo jako nowy, oddzielny, będzie
współpracował z bratnimi narodami bałkańskimi41.

To stanowisko krytykujące dotychczasową politykę uległo jeszcze większej rady-
kalizacji w roku 1958 po ogłoszeniu przez Związek Komunistów Jugosławii nowego
programu. Bułgaria zaczęła stopniowo prowadzić politykę negowania istnienia narodu
macedońskiego. W Sofii ponownie dominował pogląd o bułgarskim charakterze ludno-
ści Macedonii, jej języka i kultury. Oficjalnie tę nową politykę wobec Macedonii
przyjęto w roku 1963.

W latach 1963–1990 Sofia negowała istnienie narodu macedońskiego i powrócono
do tezy, że żyjąca w Macedonii ludność słowiańska to Bułgarzy. Uznano wcześniejszą
politykę wobec Macedonii za błędną i na marcowym Plenum KC BKP w 1963 roku
przyjęto pogląd, że nigdy w przeszłości nie istniało macedońskie państwo, macedońska
narodowość i macedoński język. W ramach Jugosławii po drugiej wojnie światowej
została utworzona LR Macedonii, gdzie, stosując różne środki, wykorzystując represje
i niedemokratyczne sposoby, wywierano presję, aby utworzyć macedoński naród. W
Bułgarii nie istnieje słowiańska ludność pochodzenia innego niż bułgarskie; w Pirń-
skiej Macedonii żyją Bułgarzy42. W polityce bułgarskiej problem macedoński pozo-
stawał nadal priorytetem. Oskarżenia ludzi, iż stanowią oni podstawę macedońskiego
nacjonalizmu, było na porządku dziennym. Nadal sądy skazywały tych, którzy sprze-
ciwiali się czynnie polityce Sofii. Liczne były przykłady represji, np. w roku 1962
Okręgowy Sąd w Błagoewgradzie zarzucił grupie Macedończyków łamanie prawa i
działanie nielegalnej organizacji w Macedonii Pirińskiej. W 1964 roku grupa ludzi w
Błagoewgradzie rozwiesiła transparenty z hasłami: „Jesteśmy Macedończykami” i
„Długi żywot macedońskiego narodu”43. W tych trudnych czasach nastawienie Mace-
dończyków do otaczającej ich rzeczywistości politycznej okazało się bardzo tradycyj-
ne. Czcili oni ważne święta macedońskie, jak np. powstanie ilindeńskie, dzień Goce
Delczewa (rewolucjonista z 1903 roku) – nie akceptując jednocześnie obchodów po-

                                                       
39 Wojnoistoriczeski..., dokument nr 5, 29.04.1958 g., s. 115.
40 Ibidem, dokument nr 6, 14.08.1958 g., s. 117, 118.
41 Ibidem.
42 D. Miczew, Makedonskijat wypros..., s. 502.
43 H. Poulton, The Balkans Minorites and States in Conflict, London 1993, s. 108.
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święconych ofiarom faszyzmu, bohaterom komunistycznym, a także innych we wspól-
nym froncie z ZSRR.

Nie pogorszyło to jednak automatycznie kontaktów między obu krajami. Po spo-
tkaniu Żiwkowa z Titą w Sofii 19 października 1963 roku44 (była to pierwsza od kon-
fliktu w roku 1948 na tak wysokim szczeblu wizyta wysokich przedstawicieli pań-
stwowych) Żiwkow stwierdził, iż:

– proces tworzenia macedońskiej narodowej świadomości w Republice Macedonii
odbywa się w dużym stopniu na podstawie antybułgarskości, a z tym nie można się
zgodzić,

– w okręgu Błagojewgradzkim nie doszło do żadnej zmiany poczucia narodowego,
każdy ma prawo określić się tak, jak się czuje,

– w SR Macedonii także byłoby wskazane, by dać swobodę ludności, aby mogła
wyrażać swe poczucie narodowe. W Macedonii jednak stosuje się administracyjne
metody – tymczasem ci, którzy czują się Bułgarami, są prześladowani i wobec nich
prowadzi się politykę przymusowego wynarodowienia,

–naukowcom o najwyższym autorytecie należy dać możliwość, by na podstawie
obiektywnych historycznych faktów, dokumentów i przeprowadzonych analiz wycią-
gnęli wnioski, które byłyby korzystne dla obu narodów i ścisłej współpracy,

– niecałkowicie zgadzamy się z Titą, że macedoński problem jest sztucznie wyol-
brzymiany i jako partyjni oraz państwowi przywódcy nie powinniśmy go wykorzysty-
wać przy tworzeniu atmosfery między dwoma naszymi państwami i partiami45.

W tym okresie oficjalnie strona bułgarska nie wysuwała roszczeń terytorialnych,
stała na stanowisku współpracy z Jugosławią, a problem macedoński i związane z nim
kontrowersje starała się przesunąć na płaszczyznę dyskusji historyczno-kulturalnych.
Historycy bułgarscy krytycznie odnosili się do okresu poprzedniego, a działacze par-
tyjni i państwowi, powołując się na źródła historyczne, osądzali krytycznie działania z
przeszłości. Tłumaczyli je presją wywieraną przez Jugosławię na Bułgarię, która po
drugiej wojnie światowej znalazła się w trudnej sytuacji międzynarodowej.

Najbardziej głośną i zarazem kontrowersyjną próbą zreformowania bułgarskiego
stanowiska w kwestii macedońskiej była wydana w listopadzie 1968 roku przez Insty-
tut Historii Bułgarskiej Akademii Nauk broszura, która do roku 1989 stanowiła oficjal-
ną prezentację stanowiska Sofii i orientacji politycznej BPK w tej sprawie. W publika-
cji stwierdzono:

„BKP i Ludowa Republika Bułgarii uznają istnienie Socjalistycznej Republiki Macedo-
nii jako części SFRJ i walczą o zacieśnienie przyjaznych kontaktów. Jednak zarówno BKP,
jak i nasze państwo nie mogą przemilczeć faktu, że w SRM (Socjalistycznej Republice Ma-
cedonii) na szeroką skalę prowadzi się politykę masowego wynaradawiania ludności bułgar-
skiej”46.

Biuro Polityczne CK BKP w dniu 13 kwietnia 1967 roku podjęło decyzję, że

                                                       
44 Centralen dyrżawen archiw na Narodna Republika Byłgarija (CDA NRB) , Sofija 25 awgust 1965 r.,

Sprawka za otnoszenija meżdu Byłgarija i Jugosławija sled sreszczata na dr. T. Żiwkow s Tito 1963 g, f. 1,
an. 51, a.e. 486, s. 1–4.

45 CDA NRB, f.1b, an. 34, a.e. 13, l. 64.
46 Istoriko-politiczeska sprawka po makedonskija wypros, Sofija 1968.
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„Nie można dopuścić do falsyfikacji historycznych faktów w stosunku do procesu
kształtowania się macedońskiego narodu i państwa. Brak historycznych i naukowych powo-
dów, by twierdzić, że po drugiej wojnie światowej istniał macedoński naród, macedońskie
państwo i macedoński język. Macedonia istniała przede wszystkim jako pojęcie geograficz-
ne”47.

Na podstawie kodeksu karnego z 1968 roku można było sformułować przeciwko
ludziom i przywódcom nielegalnych grup zarzuty z artykułów: 108, 109 za antypań-
stwową propagandę i agitację, krzewienie antydemokratycznej i nacjonalistycznej ide-
ologii.

24 sierpnia 1978 roku ogłoszono Deklarację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w
której nakreślono stanowisko Bułgarii na temat spornych problemów i podstaw ich
rozwiązania. Przedstawiono stanowisko bułgarskich naukowców: historyków, języko-
znawców, literaturoznawców, którzy uzasadniali bułgarski charakter Macedonii i jej
mieszkańców, języka, kultury oraz historii48. Po latach represji tradycyjne środowiska
WMRO chciały zapomnieć o bolesnej przeszłości i marzyły o lepszej adaptacji w spo-
łeczeństwie. Pod koniec lata siedemdziesiątych, gdy władze komunistyczne w Bułgarii
były u szczytu swej potęgi, środowiska WMRO zdawały się nie istnieć.

W rzeczywistości Żiwkow bardzo ostrożnie podchodził do problemu macedońskie-
go, a jego polityka bałkańska była w defensywie. Nie mówiono o mniejszości bułgar-
skiej poza granicami kraju. W podręcznikach szkolnych niewiele miejsca poświęcano
okresowi po roku 1918 i 1945 – gdzie wyraźnie dominował w polityce bułgarskiej
problem macedoński. Dopiero gdy w latach osiemdziesiątych doszło do zorganizowa-
nia obchodów 1300-lecia państwowości bułgarskiej, śmielej zaczęto mówić o chwa-
lebnej przeszłości Bułgarii i atakować Jugosławię. Zwrot nastąpił w połowie lat osiem-
dziesiątych, gdy zaczęto domagać się bardziej nacjonalistycznego stosunku do prze-
szłości. Pisana na nowo historia Bułgarii doczekała się rehabilitacji Michajłowa, który,
jak twierdzono, niezaprzeczalnie miał ogromne zasługi dla narodu bułgarskiego –
chciał włączenia Macedonii do Bułgarii. 4 czerwca 1985 roku na stanowisko sekretarza
w Związku Macedońskich Kulturalno-Oświatowych Towarzystw został wybrany mło-
dy historyk – Dimitar Goszew, pochodzący z Macedonii jugosłowiańskiej. Otwarcie
bronił on działania WMRO z okresu międzywojennego. Pod jego kierownictwem To-
warzystwo stało się forum, gdzie niemal każdego dnia spotykali się historycy, politolo-
dzy, działacze komunistyczni i nieskrępowanie mogli mówić o tym okresie – do tej
pory jakby zapomnianym – łamiąc komunistyczne tabu. Pozwolono sobie nawet na
krytykę starych służb bezpieczeństwa. Niektórzy starsi ludzie z WMRO, pozostający
jeszcze przy życiu, lub ich krewni przyłączyli się do Towarzystwa, widząc w nim
przedłużenie tej organizacji49. Stworzono nową strukturę organizacji, która swym za-
sięgiem objęła całą Bułgarię, łącznie z Macedonią Pirińską. Do współpracy zwerbowa-
no także studentów z Sofii i Wielkiego Tyrnowa, którzy nie mieli nic wspólnego z
WMRO, a nawet z Macedonią. Organizacja stała się silnym centrum przyciągającym
uwagę licznych nacjonalistycznych bułgarskich kręgów.

                                                       
47 ODA, nr 10/99, 8 april 1967, Za otnoszenija meżdu NR Bylgarija i SFR, Jugoslawija. Reszenie na

Pilitbjuro na CK na BKP, nr 286, ot 13 IV 1967 god.
48 L. Panajotow, K. Paleszutski, D. Miczew, Makedonskijat wypros ..., op.cit., Sofija 1991, s. 123.
49 I. Nedeva, N. Kaytchev, s. 177.
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Wkrótce po upadku reżimu Todora Żiwkowa środowiska macedońskie bardzo
szybko się uaktywniły. Młoda sekcja Związku Macedońskich Towarzystw Kulturalno-
Oświatowych pod koniec 1989 roku zaczęła publikować gazetę „Makedonija”, która
pojawiła się w miastach: Błagojewgrad, Petricz i innych. Już na początku roku 1990
odbył się kongres odrodzenia Związku, a na kongresie 15–16 grudnia 1990 roku Towa-
rzystwo przyjęło nazwę WMRO – Unia Macedońskich Stowarzyszeń. Tygodnik „Ma-
kedonija” stał się organem prasowym tego ugrupowania politycznego. Działający w
nim Macedończycy mają bułgarskie poczucie narodowe. Na czele stoi Krasimir Kara-
kaczanow.

W maju 1990 roku w Sofii ponownie zaczął działać Macedoński Instytut Naukowy,
który kontynuuje tradycje przedwojenne. Uznaje on ludność Macedonii Pirińskiej za
Bułgarów i neguje odrębność języka macedońskiego. Wydaje czasopismo naukowe
„Makedonski pregleg” („Przegląd Macedoński”), wiele książek historycznych i języ-
kowych, które mają potwierdzić bułgarski charakter Macedonii i języka macedońskie-
go.

Zmiany ustrojowe w Bułgarii, demokratyzacja życia spowodowała, że w Bułgarii
zaczęły działać organizacje macedońskie, w których zjednoczeni byli Macedończycy
mający macedońskie poczucie narodowe. Spis ludności w roku 1992 wykazał, że jest
ich w Bułgarii 10 803 osoby.

Jako pierwsza rozpoczęła swe działanie organizacja OMO – Ilinden (Obedineti ma-
kedonski organizacii) – Zjednoczone Macedońskie Organizacje, nielegalnie działająca
od 1968 roku – jako WMRO – Ilinden) – w języku potocznym używano nazwy Orga-
nizacja – Ilinden.

W Sofii w grudniu 1989 roku powstała WMRO – (nezavisna) Ilinden na czele z
Georgim Sołunskim. Następne grupy powstały w Petriczu, Sandanskim i innych miej-
scowościach na terenie całej Macedonii Pirińskiej. Jednocześnie założono Komtet za
zasztita na prawa na Makedoncite (Komitet Ochrony Praw Macedończyków). 11 marca
1990 roku WMRO – (nezawisna) Ilinden zorganizowała w Sofii demonstrację pod
hasłem uznania mniejszości macedońskiej w Bułgarii, co wywołało krytyczne reakcje
społeczeństwa bułgarskiego i władz w Sofii.

14 kwietnia 1990 roku OMO – Ilinden zorganizowało w monasterze Reżenskim
spotkanie, w którym udział brało 5–10 tys. ludzi, co wzbudziło niepokój władz bułgar-
skich. Władze krytycznie odniosły się do tych działań i nie pozwalały na legalizację
partii. Mimo to w latach 1990 i 1991 organizacje macedońskie działały aktywnie. Przy
użyciu siły 25 maja i 2 sierpnia 1991 oraz w kwietniu 1992 i w 1993 roku nie dopusz-
czono do organizacji kongresów tej partii.

W Deklaracji Rożenskiej z 19 kwietnia 1992 roku organizacja OMO – Ilinden wy-
stąpiła z programem autonomii dla Macedonii Pirińskiej i w przyszłości jej zjednocze-
nia z Republiką Macedonii. Ale te radykalne poglądy nie były do przyjęcia dla wszyst-
kich członków tej organizacji. Dochodziło do walk wewnętrznych – głównie dotyczą-
cych programu. Wreszcie nastąpił podział na dwa ugrupowania: OMO – Ilinden i
OMO – Ilinden Pirin. Gdy w lipcu 1999 roku organizacja jako nowa partia polityczna
została zarejestrowana pod nazwą OMO – Ilinden Pirin, miała 22 sekcje z 400–450
członkami, natomiast OMO – Ilinden liczyła 3 sekcje i 40 członków. Różnice między
obu partiami istniały zarówno w programie, jak i taktyce działania. Radykalni działa-
cze z OMO – Ilinden chcieli zjednoczenia Macedonii bezwzględnie przez zmianę gra-
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nic, usunięcie bułgarskiego wojska i policji z regionu pirińskiego, włączenia Cerkwi
bułgarskiej do autokefalicznej Cerkwi macedońskiej i przyłączenia Macedonii Piryń-
skiej do Republiki Macedonii.

Umiarkowani politycy macedońscy z OMO – Ilinden Pirin dążyli do zmian powol-
nych w ramach istniejących warunków politycznych przez demokratyzację systemu i
uzyskanie najważniejszych praw mniejszościowych dla Macedończyków w Bułgarii.
Działanie tej partii politycznej było trudne, gdyż brakowało środków finansowych.
Gazety: „Pirinska kambana”, „Skornuwanje” po jakimś czasie były zamykane. Nadal
wychodziła „Narodna wolja”. Macedońskie organizacje polityczne wspomagane były
ze środków Republiki Macedonii. Ważnym wydarzeniem okazało się wydanie Historii
Macedonii, napisanej przez G. Radulowa. W swej działalności organizacja posługiwała
się językiem bułgarskim, ale w wewnętrznych kontaktach – macedońskim. Ruch ma-
cedoński w Bułgarii był niepopularny i zwalczany. Już w następnych latach parlamen-
tarzyści bułgarscy wystąpili do sądu z petycją mówiącą o szkodliwości działań partii.
W roku 2000 doszło do delegalizacji OMO – Ilinden Pirin jako partii mającej w swym
programie rozbicie jedności Bułgarii. Jej działacze nazywani zostali macedonistami, co
ma wydźwięk negatywny.

Po zmianach politycznych, do jakich doszło w latach dziewięćdziesiątych, stosunki
między Sofią i Skopiem uległy poprawie, ale nie można było ich określać jako dobre.
Nadal problem macedoński stanowił klucz do ich całkowitej normalizacji. Po powsta-
niu suwerennej Republiki Macedonii i przemianach demokratycznych, które nastąpiły
w Bułgarii, oba kraje rozpoczęły ściślejszą współpracę. Bułgaria jako pierwsza 15
stycznia 1992 roku uznała powstanie Republiki Macedonii po jej wystąpieniu z federa-
cji jugosłowiańskiej. Dla Skopia bułgarskie wsparcie oraz pomoc w czasie kryzysu
politycznego i gospodarczego były niezwykle ważne, zwłaszcza wobec greckiej bloka-
dy i embarga gospodarczego nałożonego przez Zachód na Jugosławię. W roku 1999
doszło także do uznania przez władze w Sofii języka macedońskiego za urzędowy w
Republice Macedonii i dopuszczono jego użycie w stosunkach dyplomatycznych mię-
dzy obu krajami. Umożliwiło to podpisanie wielu umów dotyczących współpracy go-
spodarczej i kulturalnej. Oficjalnie nadal jednak w Sofii przyjmuje się tezę, że język
macedoński jest dialektem bułgarskiego i nie istnieje macedoński naród. Ostatnio po-
jawiła się koncepcja, zgodnie z którą twierdzi się, że bułgarskie władze skłonne byłyby
uznać istnienie języka macedońskiego, gdyby obie strony zgodziły się z koncepcją, że
został on utworzony po roku 1945. Nadto bułgarska strona chciałaby deklaracji, że
Macedonia nie zgłasza pretensji, aby Macedończycy w Bułgarii posiadali prawa mniej-
szości narodowej i nie wysuwali roszczeń do terytorium Bułgarii. Nadto należałoby
przyjąć formułę ukazującą realną wspólną historię bułgarsko-macedońską50.

Władze w Sofii ostro potępiły rebelię Albańczyków w Republice Macedonii w
2001 roku. Prezydent Bułgarii Peter Stojanow zaoferował Skopiu pomoc wojskową.
Dnia 6 kwietnia 2001 roku ratyfikowano umowę między Bułgarią i Macedonią o do-
stawach broni i amunicji oraz sprzętu wojskowego bez rekompensaty, a także zadekla-
rowano pomoc wojskowo-techniczną. W czasie dwudniowej wizyty w Macedonii,
która odbyła się 8 i 9 kwietnia 2001 roku, bułgarski premier Iwan Kostow wielokrotnie
podkreślał gotowość pomocy militarnej. Wspólnie też z politykami z Aten, Bułgarzy
                                                       

50 W. Cwetanoski, Szto ako Bugarija go priznae makedonskiot jazik? http://www.gate.net/~mango,
10.01.2002, Wiadomości podano za bułgarskim dziennikiem „24 czasa”, wychodzącym w Sofii.



IRENA STAWOWY-KAWKA130

byli gotowi do utworzenia frontu bezpieczeństwa na Bałkanach, w skład którego we-
szłyby także jednostki wojskowe innych krajów regionu. I o ile pomoc uzupełniająca
braki w sprzęcie wojennym od Bułgarii była dla Macedończyków do przyjęcia, o tyle
obecność bułgarskich wojsk na jej terytorium – nie. Wszystkie jednak wydarzenia
związane z kryzysem albańskim, także podpisanie Ramowej Umowy w Ochrydzie z
dnia 13 sierpnia 2001 roku mającej go zakończyć, były konsultowane w Sofii, zarówno
przez polityków macedońskich, jak i UE i NATO.

Działacze OMO – Ilinden z jej przewodniczącym Jordanem Konstadinowem Iwa-
nowem wnieśli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu skargę, że
w Bułgarii nieuznawana jest macedońska mniejszość narodowa, a przez to nie może
ona prowadzić legalnej działalności. Dnia 2 października 2001 roku rozpatrzona zo-
stała skarga i wydane orzeczenie, w którym Trybunał stwierdził, że w Bułgarii łamane
są prawa w stosunku do tej macedońskiej mniejszości narodowej51.

W raporcie Międzynarodowej Grupy Kryzysowej52 wskazano, że Bułgaria, jeśli
chce zostać pełnoprawnym członkiem NATO i UE, musi uznać istnienie macedońskie-
go narodu, jego języka i kultury53. Werdyktu tego Bułgarzy nie uznali, podobnie jak
mniejszości macedońskiej na swym terytorium. Aż do roku 2007 udało się Sofii odrzu-
cać wszystkie wnioski dotyczące rejestracji OMO – Ilinden Pirin. Obecny przewodni-
czący tej organizacji Stojko Stojkow twierdzi, że brak legalności owej partii politycz-
nej ma dla Macedończyków żyjących w Bułgarii bardzo przykre następstwa. Nie mogli
oni między innymi brać udziału w wyborach samorządowych, które odbyło się 28
października 2007 roku54.

Przyjęcie Bułgarii do Unii Europejskiej spowodowało bardzo groźny dla Republiki
Macedonii precedens. Jej obywatele – Macedończycy mogą ubiegać się o obywatelstwo
bułgarskie i na podstawie złożonego wniosku w ciągu sześciu miesięcy zostać obywate-
lami Bułgarii. Ułatwienia te dotyczą tylko Macedończyków – w myśl zasady władz, iż
Macedończycy są Bułgarami. Ze względu na możliwość podróżowania bez wizy po
wielu krajach, głównie Europy, Macedończycy korzystają z tej możliwości. Wielu mło-
dych ludzi z Republiki Macedonii studiuje w Sofii lub wyjeżdża do pracy poza jej grani-
cami. Paszport bułgarski daje takie możliwości. Jak należy przewidywać, problem ten
zostanie rozwiązany, gdy Republika Macedonii wejdzie do Unii Europejskiej.

Macedonians in Bulgaria

Summary

There can be distinguished three different periods in Bulgarian politics after the Second World War
with regard to Bulgaria’s official position on the issue of the Macedonians’ national identity, their
                                                       

51 Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: European Court of Human Rights, First Sec-
tion, Case of Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria, Applications nos.
2922/95 and 29225/95, 2.10. 2001, http://hudoc.echr.coe.int.

52 Międzynarodowa Grupa Kryzysowa (International Crisis Grup), wpływowa organizacja międzynaro-
dowa zrzeszająca analityków z kilku krajów, przedstawiających źródła najważniejszych konfliktów poli-
tycznych na świecie i sposoby ich rozwiązania. Siedzibą jest Bruksela. Z ramienia Polski w jej pracach
uczestniczy B. Geremek.

53 D. Nikolovski, Sofija ja trese makedonska groznica, „Dnewnik”, br. 1754, 19.01. 2002.
54 „Utrinski Wesnik”, 24 oktomwri 2007, br. 2516, s. 5.
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history, language and statehood. During the first period – the years 1945–1963 – it was virtually
agreed with the Skopje authorities that a separate Macedonian nation, language and history existed. In
the years 1945–1948/9 the authorities in Sofia granted Pirin Macedonia (Bulgaria) wide cultural
autonomy which was to lead to the unification (within the Bulgarian-Yugoslavian federation) of
Vardar and Pirin Macedonia.

During the second period, between 1963–1989/90, the Bulgarians denied the existence of the Ma-
cedonian nation, language and culture; Macedonians were considered as being Bulgarians, and their
tradition as being a part of Bulgarian tradition.

The third period began in 1989/90. In Bulgaria, Macedonians are not treated as a separate nation
but as Bulgarians. However, after the disintegration of Yugoslavia Sofia was the first capital city
which recognized a new independent state – the Republic of Macedonia.


