
 

Браќата Миладиновци основоположници на македонската преродба поборници за 

својот мајчин јазик 

 

 

Зад силната посебност и единственост на нашиот македонски народ и неговата 

иднина стои неуништливата вредност на едно неповторливо дело, дело на трајна 

особеност и впечатливост. Дело со кое се зафатиле вредните, работливи раце на 

поборниците за својот македонски мајчин јазик, за културната слобода на својот 

македонски потиснуван народ и неговиот личен идентитет. Помеѓу сите тие силни раце и 

храбри, јуначки срца се наоѓаат и основоположниците на македонската преродба – 

браќата Миладиновци.                      

Еден дел од огромната заслуга за ние денес да можеме да бидеме тоа што сме, 

народ со посебна, впечатлива и своја култура и традиција, народ кој говори на свој мајчин 

јазик и  посебен народ со свој личен идентитет, се препишува на несебичното и 

неуморното вложување во својата исцрпувачка работа и дејност и незаменливото 

творештво на браќата Миладиновци. Браќата Миладиновци се основоположници на 

македонската преродба, големи поборници за културната слобода на својот народ, за 

својот мајчин јазик. Овие двајца браќа, зад себе оставаат историско, цврсто впечатливо 

творештво во кое живее измачената душа и храбриот глас на еден поробен и исцрпен, но 

борбен и храбар народ, народ желен да го почувствува силниот мирис на слободата, 

нашиот македонски народ. Миладиновци се истакнале како добри познавачи на својот 

македонски народ и тие биле едни од првите македонски преродбеници кои се зафатиле со 

собирачка акција. Тие со огромни сили и големи срца пожртвувано, но храбро се бореле 

во исцрпувачката битка за јазикот, за достоинствено да ни го подарат националниот 

идентитет. Постариот од браќата, Димитар, е првиот македонски учител и тој заслужно го 

зазема челното, водечко место во македонската преродба. Тој е првиот Македонец кој ќе 

ја поведе и организира преродбенската борба, првиот кој ќе започне со собирачката 

дејност и со објавувањето на народни умотворби во одделни зборници, кои ќе станат 

големо историско сведоштво за постоењето на богато духовно богатство. Во текот на 

својот исцрпувачки, мачен живот, Димитар освен како учител, се покажал и како истакнат 

педагог, историограф, поет, преведувач, публицист и новинар. Овој достоинствен 

македонски преродбеник посветено учителствувал, воведувајќи го македонскиот народен 

јазик во училиштата и исфрлајќи го грчкиот, се грижел за образованието на младите 

генерации и помагал тие да се испратат на студии во Русија. Тој активно ја популаризирал 

идејата за националното будење на свеста на народот и културно – просветното 

развивање. Димитар свесно знаел дека тешката, исцрпувачка  битка за мајчиниот јазик е 

всушност битка за национален идентитет, па затоа неуморно, со свој труд и свои капки 

пот се зафатил да ги сочува значајните вредности на македонската усна народна традиција 

и ангажирано собирал народни умотворби од цела Македонија. Како круна на неговата 

голема и значајна посветеност и обемноста на неговото дело, како нешто што доаѓа 

најпосле, на крајот, но има голема и значајна вредност, е отпечатувањето на “Зборникот 

на Миладиновци” во Загреб во 1861 година. Димитар умешно го обновил неуништливото 

дело со трајна вредност на браќата св. Кирил и св. Методиј, а неговите следбеници и 



ученици ја продолжиле неговата впечатлива и исцрпувачка дејност. Како што по ред се 

нижат белите бисери на еден бисерен ѓердан, така во многубројните редови помеѓу 

учениците на Димитар Миладинов можеме да ги споменеме: Григор Прличев, Партениј 

Зоографски, Марко Цепенков, Кузман Шапкарев, личниот биограф на браќата 

Миладиновци – Рајко Жинзифов и братот на Димитар – Константин Миладинов. 

Помалиот брат, Константин  е еден од учениците на брат му Димитар и следбеник на 

неговата значајна дејност за нашиот македонски народ и силната светлина, која ја 

осветлува иднината на овој македонски народ. Константин е автор на Предговорот на 

“Зборникот”. Предговорот на “Зборникот” претставува првиот обид за научен труд од 

областа на народната литература. Со Предговорот, Константин го истакнал силното 

значење на нашата македонска народна литература, а со тоа и првиот преглед на нашата 

народна литература и првиот обид за нејзина класификација. Имајќи го во свои раце 

целосно собраниот материјал од народни умотворби, Константин целосно се посветил и 

несебично се ангажирал во реализирање на идејата за нивно печатење. При неуморната 

работа на редактирање на песните и другите народни умотворби и нивното крајно 

подготвување за “Зборникот”, Константин и самиот почнал да пишува своја поезија. 

Поетското творештво на Константин Миладинов, иако мало и скромно, само петнаесет 

песни кои се со сигурност  се потврдуваат дека се негови, го издигнува високо и го става 

на пиедесталот на македонската нова литература како основоположник на македонската 

уметничка поезија. Две од овие песни имаат публицистичко – пропагандистичка 

тенденција, а останатите се со уметничка вредност.  Едно од неговите најпознти дела по 

кое Константин е најистакнат во уметничкиот правец  на поезијата е песната “Т’га за југ”, 

а исто така тој е автор и на песните: “Шупељка”, “Не-непијам”, “Бисера”, ”Желание”, 

”Голапче”, “Думание”, ”По чуждина”, “Сираче”. “T’га за југ” е дел од патриотско – 

рефлексивната лирика, најжаланата воздишка и големата тага на Константин, неговиот 

неизмерливо голем копнеж за да се врати во својот роден крај. Голема инспирација да ја 

напише оваа препознатлива песна било писмото што Константин го добил од неговиот 

постар брат Димитар. Сепак, најголемо и најзначајно дело кое впечатливо го одбележало 

макотрпното творештво на браќата Миладиновци, нивното несебично и неуморно 

вложување во својата исцрпувачка работа и дејност е “Зборникот”. Оваа книга зазема 

посебно место во нашето народно творештво, таа го зазема првото, водечко место во 

нашето народно творештво, книга која ќе биде наречена неспоредлива драгоценост, 

бидејќи е книга од која што може да се учи нашиот народен  јазик, неговата длабока 

историја и неговиот специфичен дух и книга која откри нови светли видувања на 

македонската книжевност и им ги одврза зборовите на идните македонски поетски 

поколенија. Браќата Миладиновци целиот нивен живот го поминале храбро војувајќи во 

тешка битка за нашиот мајчин јазик, јуначки жртвувајќи се и не штедејќи на исцрпното 

вложување на големиот труд, за денес ние да можеме јасно да се видиме во најсветлите 

бои на нашата и единствена македонска посебност. Да се говори за браќата Миладионвци, 

значи да се говори за двајца браќа, големи поборници за културната слобода на нашиот 

македонски народ, браќа кои секој нивен здив, се до нивната последна воздишка, го 

посветиле на нас, осветлувајќи го темниот, невидлив пат на нашата иднина. Историската 

значајност на нивното впечатливо творештво и самата говори за тоа колкава е нивната 

значајност и заслуга за ние денеска да сме посебен народ, кој говори на свој единствен 

мајчин македонски јазик и народ со специфични особености кои го прават силно да се 

разликува од останатите народи. Зад себе, браќата Миладиновци, оставаат богато и 



впечатливо творештво во кое што се уште силно чука јуначкото срце на поробениот, но 

храбро подготвен за борба македонски народ и неговата длабока историја која остава без 

зборови и ги стоплува нашите македонски души. Дали можеби некогаш сте помислиле 

или сте се запрашале каков народ ќе бевме ние да не говоревме на свој мајчин јазик? Ќе 

бевме народ кој не е свој, народ кој е потиснуван и угнетуван, кој не е единствен и 

посебен, кој не поседува лични особености и национален идентитет. Но, ние денес сме 

сосема спротивното, треба гордо да се носиме со тоа дека сме македонски народ кој 

говори свој македонски јазик. Ова нивно творештво е длабок белег и силен доказ за тоа 

дека браќата Миладиновци се едни од големите македонски јуначки срца на кои им се 

препишува големата заслуга за најзначајниот и безвременски подарок – денес да сме свој 

народ кој говори на свој мајчин јазик и гордо поседува свој личен идентитет.  

Браќата Миладиновци се едни од најзначајните личности кои впечатливо ја 

одбележале историјата на нашиот мајчин јазик и не само дел од оваа историја, туку и дел 

од нас. Тие се дел од нашите цврсти корени и силни души, затоа што ни подариле нешто 

што нема цена и нешто за кое нема зборови за да се искаже благодарност, туку нешто што 

може само да се почувствува и доживее внатре во секој од нас. 
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